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Vážení spoluobčané,
dovolte mi informovat vás o již ukonče-
né digitalizaci našeho kina. V rekordně 
krátkém čase se povedlo tento záměr 
zrealizovat a tím posunout naše město zase 
o kousek dál. Digitalizací se nám otevírá 
možnost nejen promítání ve 3D (tj. se spe-
ciálními brýlemi), ale též můžeme v našem 
kině promítat vše ze satelitů, internetu 
apod. Možná v krátké budoucnosti budeme 
do našeho kina chodit na sportovní utkání, 
opery či jiná představení, které bychom 
nikdy nemohli navštívit.
Dovolte mi poděkovat zastupitelům, kteří 
měli odvahu se do této investice pustit 
s vědomím, že ekonomická náročnost je 
vysoká, ale společensko-kulturní je mno-
hem vyšší. Odložením této investice by se 
naše město dostalo do situace, kdy „kultura 
ve městě by byla vážně ohrožena“. Parta li-
dí, která řídí naše město (ODS, KDU-ČSL, 
KSČM) a zastupitelé za SPOZ nepodlehli 
návrhu, který předložil Jan Kolář (nezávis-
lý) o odložení digitalizace o 1 rok. Pokud by 
tento návrh prošel, téměř bychom nemohli 
nic promítat, protože žádný nový film není 
natočen ve formátu staré technologie.

Věřím, že zájem o kulturu se tímto zvýší 
a připravovaný repertoár bude tak zajíma-
vý, že kino bude „praskat ve švech“.

Slavnostní zahájení pro nás všechny 
se uskutečnilo v pátek 20. července od 
16.30 hodin. Jako hosté se ho zúčastnili 
mimo jiné Petr Žůrek, předseda Unie digi-
tálních kin, a Jan Vachel, obchodní ředitel 
firmy XC Data s. r. o. Pro mimořádný zájem 
byla „Doba ledová 4: Země v pohybu“ 
promítána ve 3D formátu i od 19 hodin.

Poté předpokládáme promítání čtyři-
krát týdně, a to ve středu, v pátek, v neděli 
odpoledne pro děti a v podvečer pro 
dospělé.

Přijďte se podívat do našeho kina a sami 
posoudíte, o jak obrovskou změnu jde.

Jaromír Hlaváč, starosta města 

Komunitní nadace Blanicko–Otavská schválila další granty místním neziskovým organizacím. Správní rada 
podpořila Jihočeský Taehan – klub bojových umění Protivín pro pořádání Protivín Cup 2012, TJ Blaník Milenovice 
získal prostředky pro výstavbu dětského hřiště, občanské sdružení Polárka zase podporu na pátý ročník komu-
nitní slavnosti „Draci ve Skalách“ a Junák Protivín získal grant na nákup kamen do mobilní kuchyně. Všechny 
organizace nadace podpořila grantem v částce 10 tisíc korun. 

sobota 25. srpna 2012 – Masarykovo náměstí, Protivín

VI. Městské slavnosti protivínské
– program slavností najdete v novinách na zvláštním letáku –

NADACE ROZDĚLILA DALŠÍ GRANTY

DIGITALIZACE KINA = POSUN KULTURY VE MĚSTĚ
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� ZE ŽIVOTA ŠKOLY � 

pokračování na 17. stránce

V týdnu od 4. do 8. června se zúčast-
nilo 31 žáků 3. – 6. tříd naší školy již 
tradičního jazykového kurzu. Ubytování 
v hotelu Onyx v Novém Dvoře poblíž 
Zadova nás přivedlo do krásného údo-
lí se zdravými zelenými lesy. Ve třech 
učebnách mohla každá studijní skupina 
nerušeně pracovat po celé dopoledne. Byli 
jsme tak ponořeni do práce, že svačina 
a poledne s dobou oběda přicházely neče-
kaně rychle. Polední klid byl výbornou 
příležitostí k dodělání povinností služby, 
odpočinku či zábavě na pokojích.

A pak už jsme s chutí vyrazili za 
dobrodružstvím a přitom sbírali body do 
velké hry O dobytí vrcholu hory Onyx. 
Soupeřila proti sobě družstva The Best 
Lions, The Red Devils a Wolves. Při plně-
ní úkolů jsme si procvičovali vše, co jsme 
se v angličtině už naučili. Šesťáci a páťáci 
pomohli mladším s novými slovíčky, ti 
jim zase zachraňovali čest svojí rychlostí, 
dobrou pamětí a uměním spolupracovat 
v týmu.

Po návratu na ubytovnu jsme ješ-
tě hodinu věnovali angličtině, zpívali 
jsme a dělali společné projekty. Ty se pak 
objevily všude po stěnách a každý den se 
vylepšovaly. Večer nám zůstalo dost sil 
na hry venku – pokud nepršelo. Déšť nás 
taky nerozhodil, večerní písničky, scénky 
i diskotéka ve znamení angličtiny byly 
taky dobrá volba.

Při odpoledních hrách jsme došli 
k bunkrům ze 2. světové války, k zatope-

nému lomu, na farmu, kde jsme si mohli 
pohladit telátka a prohlédnout zblízka 
ohrady s dobytkem. A taky si nakoupit 
výborné mléko nebo trdelníky.

Týden uběhl jako voda. Celou ces-
tu domů jsme zpívali anglické písničky, 
které jsme se naučili. Dobrá nálada nám 
pomohla zahnat i cestovní nevolnost.

U školy jsme se loučili s přesvědče-
ním, že za rok se vypravíme na jazykový 
kurz určitě znova. T. Vojtěchová

JAZYKOVÝ KURZ
Ve dnech 4. – 8. června jsme se zúčast-

nili jazykového kurzu v Novém Dvoře 
na Šumavě. Bylo to fajn. Hráli jsme hry, 
zpívali a učili se anglicky. Také musíme 
pochválit pana kuchaře, protože vařil moc 
dobře. Dopoledne jsme trávili výukou, 
rozdělili jsme se do tří skupinek a každá 
skupinka měla svou vůdkyni – paní uči-
telky M. Smejkalovou, T. Vojtěchovou 
a praktikantku L. Valentovou. Odpolední 
čas byl vyčleněn pro zábavu, opět jsme 
se rozdělili do tří skupin, které se jmeno-
valy… The Best Lions, The Red Devils 
a Wolves. Při učení jsme měli osm témat, 
např. čas, farma, části těla, nemoce, dok-
tor, zvířata, zaměstnání, měsíce… Měli 
jsme diskotéky, opékali jsme špekáčky, 
byli jsme na biofarmě, u jezera, prohlédli 
jsme si bunkry. Na farmě jsme si pro-
hlédli zvířata a mohli jsme si nakoupit 
bioprodukty. Paní farmářka nám upekla 
trdelníky a nabídla čerstvé kravské mléko 

a sýry. Mrzí nás, že my holky ze 6. tříd 
příští rok už nemůžeme jet. Byly bychom 
rády, kdyby nás paní učitelka příští rok 
s velkou výjimkou vzala.

Z. Doubková, A. Kolešová, 
Š. Marková

POZNÁVACÍ POBYT 
V CHORVATSKU

V neděli 3. 6. odjelo 25 žáků školy pod 
vedením p. uč. Závorkové a p. uč. Marešo-
vé na týdenní pobyt do Chorvatska. Během 
pobytu navštívili historická města Split, 
Trogir, Makarská a Omiš. Kromě památek 
měli i dost času na nákupy a rekreaci. Na 
zpáteční cestě se zastavili v NP Plitvická 
jezera, který prošli doslova od začátku až 
do konce. Všichni si přivezli spoustu fotek, 
zážitků a vzpomínek. Vždyť pro některé to 
byl první pobyt u moře. Domů se všichni 
vrátili v neděli 12. června v časných ran-
ních hodinách. Všem bylo líto, že tento 
krásný týden skončil.

ATLETICKÝ ČTYŘBOJ
V úterý 5. června proběhlo v Českých 

Budějovicích krajské kolo atletického 
čtyřboje. Ze ZŠ Protivín se do něho pro-
bojovalo i družstvo našich starších žáků. 
Kvůli školnímu zájezdu do Chorvatska 
jsme museli obměnit sestavu vítězného 
týmu, a tak do deštivého krajského města 
odjeli Adam Jakš, Jaroslav Hlubocký, Jan 
Honzík, František Šmíd a Ladislav Vejšic-
ký. Kluci se opravdu snažili, ale extrémně 
chladné počasí, vítr, déšť, a zvláště zamě-
ření škol z dalších okresů na atletiku, stály 
proti nim. Přesto se Jan Honzík prosadil 
třetím nejlepším výkonem ve skoku dale-
kém a Ladislav Vejšický druhým místem 
v hodu kriketovým míčkem. V konečném 
součtu hoši vybojovali 6. místo v kraji. 
Všem velice děkujeme za reprezentaci 
školy.

DEN 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY

Den enviromentální výchovy se na 
naší škole uskutečnil 8. června. Program 
s názvem „Na návštěvě u Macháčků“ 
v ekologicky šetrné domácnosti reali-
zovalo Centrum ekologické a globální 
výchovy Cassiopeia z Českých Budějo-
vic. Žáci z jednotlivých tříd se během 
dopoledne zastavovali v různých „míst-
nostech“ Macháčkova domu a dozvídali 
se informace týkající se správného pří-
stupu k životnímu prostředí. Zjistili, že 
není nijak obtížné se chovat ekologicky 
při třídění odpadů, používání elektřiny, 
vody a dalších zdrojů. K nejúspěšnějším 
místnostem určitě patřila koupelna s hrou 
o kapajícím potrubí a obývák, kde děti 
napodobovaly tepelné ztráty způsobené 
nezateplenou zdí.

S ANGLIČTINOU NA ŠUMAVU
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ZASTUPITELSTVO MĚSTA

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROTIVÍNA

KONANÉHO DNE 28. ČERVNA 2012

1.  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
předloženou kontrolu ze zasedání zastupi-
telstva města konaného dne 31. 5. 2012.

2.1. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
aktualizovaný plán společných zařízení 
a schvaluje předložený návrh nového 
uspořádání pozemků ve vlastnictví města 
Protivín (komplexní pozemková úprava  
Myšenec).

2.2. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
směnu pozemku p. č. 2352/1, trvalý travní 
porost o vým. 5918 m2 ve vlastnictví města 
Protivín za pozemek p. č. 2244, orná půda 
o vým. 3485 m2 ve vlastnictví pana Eliáška, 
vše kú Záboří u Protivína s finančním dorov-
náním ve výši 36 451 Kč městu Protivín.

2.3. Zastupitelstvo města Protivín neschvaluje 
prodej pozemku p. č. 912/1, ovocný sad 
o vým. 8742 m2 v kú Krč u Protivína a schva-
luje využití tohoto pozemku na náhradní 
výsadbu stromů, která je určena odborem 

výstavby, dopravy a ŽP MěÚ Protivín při 
povolení kácení porostů.

2.4. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
prodej vtokového objektu – stavidel v kú 
Myšenec za cenu 37 120 Kč  firmě PETA 
TRADE s. r. o., České Budějovice.

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

2.6. Zastupitelstvo města Protivín bere na 
vědomí podmínky poskytnutí dotace pro 
Fotbalový klub Protivín na rekonstrukci 
tenisového kurtu na pozemku p. č. 245/1 
kú Protivín, který je ve vlastnictví města 
Protivín a zavazuje se ke splnění podmínek 
poskytnutí dotace.

2.7. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
rozpočtové opatření č. 3.

2.8. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
závěrečný účet města Protivín a příspěvko-
vých organizací zřízených obcí za rok 2011 
a schvaluje zprávu o výsledku hospodaření 
města Protivín za rok 2011.

2.9. Zastupitelstvo města Protivín bere na 
vědomí zprávy o výsledku hospodaření 
Dobrovolného svazku obcí Blanicko–Otav-
ského regionu a Dobrovolného svazku obcí 
Písecka za rok 2011.

2.10. 
 Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 

předloženou smlouvu o úvěru s Komerční 
bankou a. s. na financování digitalizace kina 
a pověřuje starostu města jejím podpisem.

2.11.
 Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 

záměr prodeje bytových jednotek 582/20 
a 631/10 za ceny nižší než je cena odhadní 
s tím, že nabídnutá cena nebude nižší než 
2/3 odhadní ceny, jinak si město vyhrazuje 
právo od prodeje ustoupit.

2.12.  
 Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 

bezúplatný převod pozemků p. č. KN 
710 kú Myšenec, ostatní plocha, ostatní 
komunikace o vým. 131 m2, p. č. KN 1522/5 
kú Skály u Protivína, ost. plocha, ostatní 
komunikace o vým. 965 m2 a p. č. PK 
1522/1 díl 5 kú Skály u Protivína o vým. 
997 m2 z vlastnictví obce Skály do vlast-
nictví města Protivín a pověřuje starostu 
města podpisem smlouvy o bezúplatném 
převodu pozemků.

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje České Budějovice, 
která je vlastníkem ulic Zámecká a Švermova, zajistila v rámci 
reklamačního řízení opravu zjištěných závad těchto ulic.

Když se vám 18. srpna čas povleče, 
neváhejte a přijďte do Krče

Vážení čtenáři Protivínských listů,
dovolujeme si pozvat Vás a Vaše známé v sobotu 
18. srpna 2012 do Krče na „SETKÁNÍ RODÁKŮ, 
STAROUSEDLÍKŮ A PŘÁTEL KRČE“.
Od 12 hodin do 24 hodin bude hrát k tanci a posle-
chu na místním parketu známá dechová kapela 
ŠUMAVANKA.
Po krátkém slavnostním zahájení se ve 13 hodin 
představí s hodinovým vystoupením PRÁCHEŇ-
SKÝ SOUBOR PÍSNÍ A TANCŮ S DUDÁCKOU 
KAPELOU ze Strakonic.
Večer ještě pro mladé zahraje DJ VENCA-X.
Po celý den budou pro širokou veřejnost připravené 
doprovodné akce:
Staročeské trhy na místní návsi, kde budou pre-
zentována různá tradiční řemesla s možností 
zakoupení výrobků.
• Prohlídka místního kostela sv. Václava vystavě-

ného ve XIII. století.
• Prohlídka bývalé Obecné školy s výstavou dobo-

vých fotografií a písemností.
• Atrakce pro děti.
Pořadatelem je Osadní výbor v Krči ve spolupráci 
s místním SDH.
Tato akce se bude konat pod záštitou pana starosty 
města Protivín.
Pro návštěvníky bude k dispozici připravena zpra-
covaná publikace o historii a životě obyvatel Krče. 
Proti dešti a slunci budou zajištěny velké stany 
a slunečníky. Bohatý výběr jídla a pití.

Srdečně zvou pořadatelé.
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Ve dnech 30. května až 1. června se konal v rámci Slavností piva v Českých Budějo-
vicích další ročník soutěže CHUTNÁ HEZKY JIHOČESKY. Ani tentokrát neskončila 
firma POLANSKÝCH, s. r. o. – KLAS PEKÁRNA/CUKRÁRNA PROTIVÍN bez 
ocenění. Získala certifikát za výrobek „Zelňák ze mlýna“. Uvedený oceněný výrobek 
je letošní novinkou a začíná si získávat příznivce z řad zákazníků v celém našem kraji. 
Výrobek obsahuje, dle mého názoru, nejlepší zelí široko daleko, které je vyráběno 
tradičním způsobem v Protivíně firmou z Vodňan. Toto zelí, sádlo a škvarky dávají 
našemu zelňáku jedinečnou chuť. Ocenění získal výrobek v konkurenci 46 výrobců 
a 153 výrobků. Získaný certifikát je dalším úspěchem v řadě v této a dalších soutěžích 
(již dříve oceněné – Staročeský jablkoň, Koláč staročeský višňový, Protivínský Mou-
řenín a Lhenické jablko ve vanilce).

Úspěch naší firmy je oceněním poctivé práce všech zaměstnanců pekárny a cukrárny 
KLAS. Tímto jim chci jménem firmy poděkovat za odváděnou práci.

Josef Kubička,výrobní ředitel

Každé místo se rádo pyšní rodáky, kteří v kultur-
ním, sportovním, vědeckém či občanském světě „jmé-
no svého rodiště naučili mnohé znát.“ Také v našem 
Protivíně se narodily, či zde dlouho žily osobnosti, 
které mnoho dokázaly a k Protivínu se vždy hlásily. 
Mnohé jsou čestnými občany města, o jejich životě 
i práci můžeme zjistit zajímavosti v nové historické 
expozici Památníku města Protivín.

Zrenovované muzeum můžete od 24. července 
opět navštěvovat od úterý do neděle od 9 do 12 hodin 
a od 13 do 16 hodin.

Zmiňme se o některých osobnostech. O nejvý-
znamnějších – Jiřím Kolářovi (1914 – 2002) a Martě 
Krásové (1901 – 1969) – vědí všichni. Protivínští 
jejich význam zdůraznili a úctu k nim projevili udě-
lením čestného občanství a výstavbou pomníčků 
(Marta Krásová – Svatoanenské náměstí, Jiří Kolář 
„výtvarné okno” na rodném domě či stálá expozice 
v místní kaplance.

Letos vzpomínáme 150. výročí vzniku Sokola, 
vždyť nedávno jsme s dojetím sledovali výkony 
cvičenců na XV. sletu v Praze! A málokdo ví, že 
v Protivíně se r. 1884 narodil Adolf Novák, pozdější 
cvičitel a náčelník Husovy župy, organizátor župního 
sletu v Protivíně roku 1908, zakladatel mnoha sokol-
ských jednot na Českobudějovicku. O jeho pohřbu 
v Českých Budějovicích v roce 1936 psal tisk jako 
o pohřbu, kdy smuteční průvod byl od roku 1918 
čtvrtým největším (po Dr. A. Zátkovi, gen. Čečkovi 
a poslanci Svobodovi).

Václav Jakš (1862 – 1938). Protivínský rodák, 
učitel na měšťanské škole v Protivíně, vynikající 
včelař, předseda píseckého včelařského spolku, 
roku 1932 založil včelařský spolek v Protivíně. Za 
svou osvětovou a publikační činnost získal stříbrnou 
medaili v oboru včelařství. Těšil se velké vážnosti, byl 
celonárodně uznávaný odborník. V současné době 
v jeho odkazu pokračuje agilní včelařské občanské 
sdružení Apicentrum, které zajímavosti ze života včel 
přibližuje dospělým, ale hlavně dětem ve školách.

Václav Špatný (1807 – 1882). Protivínský rodák, 
otec byl ovčákem ve službách knížete Schwarzen-
berga. Z početné rodiny se prvorozený syn stal 
lesníkem, z jeho popudu v barokním zámečku na 
Hluboké vybudoval roku 1842 Jan Adolf Schwarzen-
berg Lesní a lovecké muzeum. Václav Špatný zde byl 
1. kustodem loveckých sbírek.

Josef Házr Písecký (1869 – 1947). Sice písecký 
rodák, ale velkou část života spojil s Protivínem. Zde 
působil jako učitel a ředitel měšťanské školy, orga-
nizátor veřejného života, cvičitel a činovník Sokola, 
spisovatel. Psal verše a divadelní hry pro děti, nejzná-
mější román „Kašpar Matyáš ze Sudet“ je situován 
do Vodňan po bitvě na Bílé hoře. O osobnostech 
Bavorova, Vodňan a Protivína napsal Bavorovský, 
Vodňanský a Protivínský Slavín.

Barbora Josefa Bečvářová (1893 – 1960) se sice 
narodila v Mělníku, ale v dětském věku žila v rodišti 
svého otce, který v Protivíně působil jako ředitel kůru. 
Protivín si zamilovala do té míry, že v pozdější své 
literární tvorbě čerpá náměty z Protivínska. Milovala 
historii. Napsala mimo jiné povídky Dekameron Šimo-
na Lomnického z Budče, román Závišova láska.

O svém vztahu k Protivínu hovoří v epilogu své 
knihy Dávno: „Jen staré protivínské lesy hovoří ke 
mně, nechť si jsem tělem jich dnes vzdálena, tajem-
nou mluvou svou. Blanice zpívá a mlha zavádí mne 
na blata po stopách mně tolik blízkých a drahých 
– a tak kraj a zaváté stopy předků tam na blatech 
mým jsou domovem. “

Mgr. Věra Piklová, správce Památníku Protivín

RADA MĚSTA ZASEDALA

VYBRÁNO Z USNESENÍ RADY MĚSTA 
DNE 27. 6. 2012...

–  souhlasí s povolením venkovní hudby 
dne 28. 7. 2012 od 17.00 hod. do 03.00 
hod. ve dvoře domu čp. 27

–  souhlasí s uskutečněním výstavy 
drobného zvířectva dne 29. 7. 2012 
na pozemku p. č. 784/3 v kú Protivín 
(u sokolovny) pořádané ČSCH ZO 
Záhoří bezúplatně

 a souhlasí s převodem uzavřených 
nájemních smluv a plateb nájemného 
s TJ Platan (bývalý kuželník a hokejba-
lové hřiště) na MěKS Protivín, které má 
pozemek p. č. 784/3, zastavěná plocha 

a nádvoří zřizovací listinou v užívání

–  byla seznámena s provedením výběru 
obálkovou metodou z předložených 
nabídek, kdy byla vybrána nejvyšší 
nabídka

 a souhlasí s prodejem pozemku p. č. 
1101, trvalý travní porost o vým 17533 
m2 v kú Chvaletice u Protivína za cenu 
351 000 Kč

  a doporučuje zastupitelstvu města 
prodej pozemku ke schválení

–  byla seznámena s výpovědí smlouvy 
o nájmu nebytových prostor v čp. 21 
– optika – uzavřené s firmou KELLS 
Praha ke dni 1. 9. 2012

 a ukládá finančnímu odboru – správě 
majetku zveřejnění záměru pronájmu 
předmětných prostor

ZELŇÁK ZE MLÝNA ZÍSKAL CERTIFIKÁT MU-
 ZEJ-
   NÍ 
STŘÍPKY

www. moderniprace. cz
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Stodola to byla na spadnutí. Pamato-
vala ještě schwarzenbergské hospodaření 
a byla zralá na demolici. Všiml si jí však 
inženýr Miroslav Procházka a napadlo ho, 
že rozlohou by se hodila za útulek pro jeho 
oblíbené krokodýly. Samo sebou patřičně 
zadaptovaná a přizpůsobená pro chov tako-
vých obrovitých vodních plazů.

To bylo před sedmi roky, kdy pro svůj 
záměr získal projektanta pozemních staveb 
inženýra Jaromíra Havlíčka, jenž se ujal 
neobvyklého úkolu s nevšedním zaujetím 
(„protože takovou práci dostane člověk jed-
nou za život“) a navrhl vyhnat železobeto-
novou konstrukci do dvou pater. Krokodýlí 
ZOO v Protivíně je tak první zoologickou 
zahradou s prosklenými dvaceti pěti terárii 
ve třech podlažích nad sebou.

Slavnostní otevření krokodýlí farmy 
27. června se stalo významnou událostí pro 
řadu příznivců takových respekt budících 
tvorů a samozřejmě pro samotný Protivín, 
který získal vskutku unikátní, k návštěvě 
zvoucí expozici.

Největším lákadlem je bílý aligátor 
severoamerický. Na světě se jich vysky-
tuje jen o málo víc než šafránu, jen kolem 
padesáti, a že se jeden „přeplavil“ z Floridy 
přes oceán, o to se zasloužil Matuškův syn 
Waldemar, jemuž také připadl čestný úkol 
jej pokřtít. Zpěvákův syn mu jako kmotrov-
ský dar předhodil malou červenou okrasnou 
rybku. Tři metry dlouhý plaz se však po ní 
ani neohlédl, natož aby mu z očí skanuly 
proslulé slzy (jak také, když celou dobu 
trávil ve vodě), o nichž píše ve své knize 
„Krokodýl Bambo“ známý tvůrce Večer-
níčků a scénárista Miloš Macourek.

Patronem knihy s půvabnými ilustrace-
mi Adolfa Borna se stalo právě Krokodýlí 
ZOO a její křest stylově zapadl do srdečné 
atmosféry, která panovala při otevření far-
my. Vedle spisovatelovy manželky Jiřiny se 
stala kmotřičkou, jak princeznička křehká 
v růžových šatičkách, pětiletá Denisa, jíž 
ovšem krokodýlové naháněli hrůzu a raději 
se tulila k plyšové bílé kočičce.

VODNÍ PLAZI 
V NOVÉM DOMOVĚ

Kdo by také neměl strach z takových 
„draků“, kteří se plavili už v pravěkých 
vodách, kdy žili dinosauři. I jinak smělá 
a odvážná herečka Magdalena Bočanová 

byla na omdlení, když měla pochovat 
samičku kubánského krokodýla a dát jí 
jméno Santána. I další čtyři „batolata“ 
ve stáří do dvou let narozená v zoo našla 
spolehlivé kmotry v modelce Báře Vidna–
Kolářové, fotografovi Jakubu Ludvíkovi 
(slibujícímu „vyblejsknout“ krokodýla do 
kalendáře), architektu Havlíčkovi a Olze 
Matuškové, která si s gustem i zazpívala 
s nestárnoucí skupinou KTO.

Bezmála stovka krokodýlů, aligátorů 
a kajmanů tvoří ve dvaadvaceti druzích 
ojedinělou kolekci vodních plazů, kteří 
jsou sotva v jiné zoo vidět. V Evropě 
vůbec ne.

„Přáli bychom si, aby naše zoologická 
zahrada byla něco jako Rolls–Royce mezi 
auty, “ pronesl ředitel Procházka v naději, 
že protivínská farma s ochranářským cha-
rakterem bude nadále přispívat k zachráně-
ní některých druhů krokodýlů, jimž hrozí 
v přírodě vyhynutí.

Jan Chmelík
Foto dole Sylva Karfíková

Waldemar z New Orleansu, albino aligátor
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Proč vůbec došlo k obměně 
Památníku?

O obměně jsme uvažova-
li již několik let a jen jsme 
čekali na finanční prostředky. 
Příhodná doba nastala před 
dvěma roky, kdy jsme usou-
dili, že je možné se do toho 
pustit, aby v roce 2012 byl 
Památník znovu otevřen.
Vyšlo to přesně na jubileum: 
tehdy skromňoučká muzeál-
ní sbírka byla založena právě 
před osmdesáti roky.

Ani jsme netušili, že se 
strefíme do takového význam-
ného výročí.
Dostali jste nějaké zadání, 
jak má expozice vypadat? 
Mluvilo vám do toho měs-
to?

Vůbec ne. Měli jsme vol-
nou ruku, což nám umožňo-
valo nezávisle vybrat nej-
vhodnější exponáty, takové, 
jaké budou výstižně repre-
zentovat dějiny a současnost 
Protivína.
Jeho minulost je dost bohatá 
a pestrá. Měli jste tedy z čeho 
čerpat.

Novou expozici jsme 
chystali asi rok. Shromažďo-
vali jsme veškeré dostupné 
podklady, abychom ji mohli dobře připravit. Vycházeli jsme 
z prací starších historiků, především z knihy paní doktorky 
Kolafové, písemností pana Krhouna a z archivního studia. Scénář 
se nám psal celkem dobře.
Scénář je tedy dílem pracovníků Prácheňského muzea.

Ano, podíleli jsme se na něm tři. Historik Duda, etnograf 
Kouba a archeolog Jiřík. Realizátory jsou manželé Krausovi, 
výtvarnicí je paní Bačová, grafika je ze studia ….
Vzácně týmová práce. Ostatně taková expozice asi jinak dělat 
nejde, viďte?

Určitě ne. Teprve když se 
dá dohromady pár odborníků, 
kteří mají chuť něco dokázat, 
může se dostavit očekávaný 
výsledek, o který nám šlo.
Prostory Památníku však 
nejsou neomezené, naopak 
dosti skromné.

Měli jsme k dispozici čtyři 
místnosti, takže jsme museli 
dost přemýšlet, jak prosto-
rové možnosti vyřešit, aby 
exponáty vyzněly co nejlépe. 
Scénáristé měli celkem jasnou 
představu, co chtějí vystavit 
a co se na ty nemnohé čtve-
reční metry vejde.
Vrátili jste do Památníku jen 
dřívější exponáty nebo jste 
zařadili nějaké nové?

Než jsme psali scénář, 
obrátili jsme se prostřednic-
tvím Protivínských listů na 
čtenáře, jestli by nám nemohli 
nabídnout nějaké předměty, 
které mají doma a vztahují 
se k protivínským dějinám. 
Někteří na naši výzvu reago-
vali, ale nebylo jich mnoho. 
Dali se spočítat na prstech 
jedné ruky. Tak jsme se dosta-
li k americké vlajce z pěta-
čtyřicátého roku. Sami jsme 
se také rozhlíželi po nových 

exponátech a našli jsme například kamennou sošku Madony ze 
sedmnáctého století. Původně stála v průčelí zámku a pak byla 
přenesena do Kaplanky, kde nebyla zrovna na očích, jak by si 
zasluhovala.
Na co byste návštěvníky zvlášť upozornili, co by neměli při 
prohlídce minout?

Těch věcí je poměrně hodně, ale velice zajímavé je pečetidlo 
z poloviny patnáctého století. Dosud bylo ve stálé písecké expo-
zici. Tam však bylo mezi ostatními, poněkud se tam ztrácelo. 
Pečetidlem, které sloužilo k otiskování znaku do vosku, se stvr-

OBNOVENÝ PAMÁTNÍK NABÍZÍ
Chceme-li vyjádřit cosi starobylého, zastaralého, podivného, nepatřičného, co už se nehodí do dnešní moderní doby, nej-

spíše odbudeme takovou věc slovem „muzeální. “ Často ovšem neprávem, neboť co je muzeální, nemusí být nutně odsouzené 
k pohrdání, nýbrž naopak k uchování, opatrování dokladů o vývoji a tradicích města, jeho osobnostech, k shromažďování 
hmotných pramenů o přírodě a životě v oblasti působnosti zvláštního vzdělávacího ústavu.

Nejstarší muzea vznikala u nás někdy ve dvacátých letech předminulého století. K profesionálním 
zařízením přibývala později malá muzea, většinou městská, vznikající z nadšení a velké obětavosti 
dobrovolníků, zejména z řad inteligence a učitelů.

V Protivíně dal podnět k jeho založení rodák a badatel Karel Slepička. První exponáty byly vysta-
veny ve staré školní budově v roce 1932. Už ale několik let předtím shromažďoval různé předměty 
a doklady učitel František Krhoun, nezapomenutelná osobnost protivínského školství a kultury. I poz-
ději, ač už na penzi, vytrvale k nám dojížděl s touhou co nejvíce přispět k dotvoření obrazu města.

Od roku 1982 je Památník města Protivína pobočkou Prácheňského muzea v Písku, které se také spolu s Městským 
úřadem Protivín postaralo o jeho reinstalaci. Stavební úpravy včetně elektrických a instalatérských rozvodů provedlo ve 
své režii město, jemuž objekt také náleží. Samotná expozice je dílem pětičlenného týmu složeného z pracovníků Prácheň-
ského muzea, etnografa Mgr. Jana Kouby a historika Mgr. Zdeňka Dudy a spolupracujících – akademické sochařky Jany 
Bačové-Kroftové a architektů Moniky a Martina Krausových.
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zoval každý dokument, veškeré písemnosti, 
které se týkaly města. Proto bylo drženo ve 
veliké úctě a bezpečně uchováváno.
Jak jste se vypořádali s protivínskými osob-
nostmi? Není jich zrovna málo a některé 
mají světovou pověst?

Zvolili jsme poněkud netradiční způsob. 
Prostřednictvím loutkového divadla je chce-
me přiblížit nejen dětem, ale i dospělým. 
Vytvořili jsme jednoduché ploché loutky, 
které spolu s kulisami, jež ilustrují význam-
né budovy ve městě i okolí, vytvářejí před-
stavu o době a osudech oněch osobností. 
Navíc si s nimi můžou děti hrát, protože 
mají vahadla jako marionety a jsou tedy 
ovladatelné. Je to něco na způsob starých 
rodinných loutkových divadélek, jaké byly 
v oblibě v devatenáctém století.
Pro které osobnosti jste se rozhodli?

Pro paní Martu Krásovou, Jiřího Koláře, 
objevuje se i Václav IV., jenž se tu kdysi 
zastavil při lovení zvěře, Pavlína Schwar-
zenbergová, která namalovala zámek, gene-
rál Bogdanov, osvoboditel Protivína. Je to 
celé spektrum osobností, které patří k Proti-
vínu s imaginárním Protivou, zakladatelem 
města. Zapomenutou postavou je Anna Regina Husová, učitelka 
a národopisná pracovnice, která sbírala kroje a další folklórní 
věci. Působila v Protivíně na rozhraní devatenáctého a dvacá-
tého století a dokládá nesnadný úděl svobodné učitelky, která 
se podle tehdejších zvyklostí nesměla vdát, chtěla-li učit. Do 
řady lidí, kteří utvářeli zdejší dějiny anebo se na nich významně 
podíleli, patří i představitelé dvou nejčastějších profesí: želez-
ničář a sládek.
Počítáte, že si návštěvníci zahrají s loutkami i nějaký příběh? 
Osudy osobností k tomu přímo vybízejí.

POHLEDY DO ZEMĚ I NA JEVIŠTĚ

To ne, žádný takový scénář nenabízíme. Bude na fanta-
zii každého návštěvníka, aby se netradiční formou seznámil 
s vynikajícími rodáky nebo lidmi, kteří mají s Protivínem cosi 
společného a sám si vytvořil nějaký příběh. Pokud je nebude 
znát, nápovědu najde ke každé figurce. Se jménem i základní 
informaci. Například Marta Krásová – zpěvačka, generál Bog-
danov – voják Rudé armády.
Jak vysoké jsou ty loutky?

Sedmatřicet centimetrů a stojí za zmínku, že jsou vyře-
zané z překližky a moderní technologií pomocí laseru na ně 

byly natištěny podoby. Kolegyně sochařka 
Jana Bačová-Kroftová pracuje i na malých 
figurkách, které se budou prodávat jako 
suvenýry.
Překvapuje mne, že zatímco v podobných 
institucích se návštěvníkům důrazně zaka-
zuje dotýkat se vystavených předmětů, vy 
jste zvolili opačný přístup.

Všiml jste si, že jako muž si můžete 
dovolit otevřít dámskou skříň a dokonce se 
podívat, co skrývá za tajemství…? V expozi-
ci jsou věci, na které si lidé mohou sáhnout, 
popřípadě si s nimi pohrát, jako v případě už 
zmíněného loutkového divadla. Nabízíme 
i pohledy do země, na střepy a další nálezy 
z pradávných dob. Zkrátka, nechtěli jsme, 
aby expozice byla plná obrazovek, ale víc 
zábavná a přitažlivá pro nejširší okruh li-
dí. Počítáme, že nejčastějšími návštěvníky 
budou rodiny s dětmi a školní výpravy. Jest-
liže budou odcházet z Památníku s pocity, 
že se o Protivínu dozvěděli něco nového, 
budeme jen rádi.

Jan Chmelík
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Dne 10. července 2012 navštívil Protivín známý italský 
cestovatel Gianluca Ratta se svou fenkou Shirou. Gianluca 
putuje pěšky po Evropě již jedenáct let. Snaží se o zápis 
do Guinessovy knihy rekordů. Chodí po světě „nalehko“ jen 
s batohem a denně se Shirou ujdou dle počasí a momentální 
kondice 20 – 40 kilometrů. O svém putování hodlá cestovatel 
napsat knihu. Gianluca je chlápek se srdcem na dlani, držme 
mu palce, ať se jeho pouť dostane do seznamu světových 
rekordů!

Jednou z rozhodujících oblastí našeho 
volebního programu je práce s dětmi a mlá-
deží. V této oblasti se naše strana spojila 
s osadním výborem obce Myšenec a SDH 
Myšenec. V sobotu 30. června, na závěr 
školního roku, se stala spolupořadatelem 
Dětského dne.

Akce byla pořádána v prostorách 
u Myšeneckého jezu na řece Blanici. Na 
sousední přírodní vodní ploše Tři Sáhy 
u tohoto jezu byly pořádány dětské rybářské 
závody. Členové a sympatizanti MO SPOZ 
zajistili nejen pořadatelskou činnost a ceny 
pro všechny děti, ale ve spolupráci s kama-
rády i potřebné náčiní pro děti, které nemě-
ly čím chytat ryby. Počasí přálo a nakonec 
i ryby se nechaly dětmi chytit. Akce se tak 
vydařila a dětem byly předány hodnotné 
ceny poskytnuté předsedou MO SPOZ 
p. Šatrou. První tři děti si domů odnášely 
i ryby ve formě krásných dortů zajištěných 
místopředsedou MO SPOZ p. Kubič-
kou jako sponzorský dar firmy KLAS 
PEKÁRNA/CUKRÁRNA PROTIVÍN. 
Součástí Dětského dne byla exhibice klu-
bu Taekwonda z Protivína pod vedenim 
trenéra Milana Zobala. Děti z tohoto 
oddílu předvedly v netradičním prostředí 
na louce u vody ukázky ze svého bojové-
ho umění. Vystoupení bylo podbarveno 
hudbou a hlavně pyrotechnickými efekty. 
Toto vystoupení bylo pro děti i zkouškou 
na připravovanou exhibici v rámci letoš-
ních Protivínských slavností konaných na 
konci srpna. Přítomní diváci potleskem 
ocenili nevšední umění všech bojovníků. 

Pan Šatra po skončení dopoledne připravil 
dětem občerstvení a trenérovi předal pro 
děti krásný fotbalový míč k vyplnění času 
mezi náročnými tréningem. Návštěvou na 
závodech nás poctil i rektor filmové akade-
mie Akad. arch. Jindřich Goetz, významný 

architekt mnoha českých filmů. Odpoledne 
pokračoval Dětský den v režii osadního 
výboru a SDH Myšenec.

V neděli dopoledne členové a přátelé 
MO SPOZ ještě připravili rybářské závo-
dy v lovu štik pro dospělé. I tento lov se 
vydařil a všichni chválili příjemně strávené 
dopoledne.

Členové naší místní organizace a příz-
nivci SPOZ věnují mnoho úsilí a osobního 

času práci s dětmi. Svou 
dlouhodobě se rozví-
jející práci pro klub 
Taehan Taekwondo Pro-
tivín začíná doplňovat 
pořádáním akcí pro děti 
i v jiných oborech. Toto 
naši členové a sympa-
tizanti provádějí nejen 
přímým podílem na prá-
ci s dětmi, ale i sponzo-
ringem.

Dovolte mi, abych 
touto cestou poděkoval 
za úsměvy šťastných 
dětí jménem MO SPOZ 
našemu předsedovi p. 
Šatrovi, členům MO 
SPOZ, sympatizantům 
SPOZ, členům osadního 
výboru obce Myšenec, 
členům SDH Myšenec, 
klubu Taehan Protivín, 
sponzorům a rodičům 
dětí. Těším se a věřím, 
že se brzy opět sejdeme 
při podobné příležitos-
ti. Josef Kubička,

MO SPOZ Protivín

PLNÍME VOLEBNÍ PROGRAM
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KRAJ DVOJÍ OBLOHY – 6. díl
STARÝ RYBNÍK A RYBNÍČEK UCHCÁNEK

Letní večery u rybníků bývají podivně tiché. V zeleni 
sítin sedí žáby jako na polštářích a dolaďují svoje večerní 
koncerty. Čekají až na měsíční světlo a pak začne ta pravá 
jejich promenáda. Ale teď, ještě než vstoupil večer do kraje 
vod, krouží vysoko v oblacích trhavě moták pochop. Jistě 
tady někde hnízdí v tyčích rákosí. Však se koncem srpna 
rozloučí s krajinou a poletí do daleké země Afriky. Přijde 
doba, kdy se znovu za touto krajinou vrátí. Na lukách se vlní 
žluté ostrůvky jestřábníků a podvečer voní bahnitou vodou. 
Rybníky pomalu vysychají. Letní sucho trápí tehdy celý kraj. 
Však nastane doba svatoanenských dešťů a bouřek a pak 
příroda zde u Zelendárek dostane svoji vláhu. – Starý rybník 
je název, který každý hned pochopí. Ale Uchcánek? Dříve prý 
něco vody uteklo z rybníka Starého do luk a zde se rozlilo. 
Rybníkáři upravili hráz a nazvali tu špetku vody tím jménem, 
které rybníčku již zůstalo. Nevadí! Již léta patří do této vodní 
soustavy a krajiny.

Svatá Anna – chladna z rána. To je lidová pravda. Zelené 
ticho hráze na Starém rybníce mě schovalo před pichlavou 
nadílkou paprsků podvečerního slunka. Oranž slunka ozářil 
i stará Boží muka, obrostlá pralesem trnek a divokých hrušní. 
Svatému vykukuje smutně jen hlava s trnovou korunou. Zdá 
se, že lidé přestali věřit, jinak by Boží muka takhle nezarostla. 
Tento rybník již mnohé pamatuje. Sem chodívali pít vodu, kde 
se odrážely nebeské beránky i mufloni z kamýckých lesů. Na 
třířadou hráz chodívala ráda i stará houbařka z Rabiňky. 
Často jsem se zde s ní potkával. Říkávala, že hříbka najde 
třeba i pod olší na Uchcánku. Již není po dlouhá léta staré 
houbařky, ale hřiby z hrází se musí mít stále na pozoru.

Polní cestou od Pařezí kdosi svižně vykračuje. Dáváme se 
do hovoru. Vrátil se nedávno z USA a Kanady. Celý den se 
toulá nazdařbůh okolím. Je přímo uchvácen zdejším krajem. 
Brčálovou zelení okolo vod, plachostí srnek. Tam za oceá-
nem jsou mnohdy zvířata doslova ochočená. Chybí mu tam 
za oceánem břehy porostlé rákosem, skřehotání žab i vůně 
pronikavého puškvorce. Je to divné? Ne, není. Jsou totiž 
maličkosti, které si ani neuvědomujeme a schází nám, když 
je pak nemáme.

Stranou od Starého rybníka stojí u cesty dům. Zdá se, že 
opuštěný. Kdysi jsem se zde schoval před velikou bouřkou 
jdoucí od východu z „hor. “ Celé stavení tehdá bylo provoněno 
řízky z okolních lesů, řízky z velikých klobouků kamýckých 
hříbků. Na okně svítila hromnička. Bouře duněla nad hřebe-
ny „hor“ a dodnes zanechala tuhle vzpomínku. Dnes jsou 
okna zavřená, komín studený. Kdo asi otrhá úrodu jablek na 
pokrouceném stromě?

Potkávám starou paní, která nese veliký puget třezalky. 
Je to prastará léčivá rostlinka. Kvete od června do září. Jen 
zvířata se jí vyhýbají, je totiž pro ně nestravitelná. Třezalce 
lidé také říkají krevníček, čarovník, krev sv. Jana i svatojanské 
koření. Paní tvrdí, že je předobrá na lidskou úzkost a také 
na nespavost. Jen si zkuste uvařit čaj. Je to takové sluníčko 
do lidského těla. Co vše se člověk nedozví. Na velký balvan 
u rybníčka s úsměvným názvem Uchcánek si sedl opatrně 
ťuhýk. Znám jeho hnízdiště při potoce Divišovka. Tenhle 
zvláštní ptáček s černou páskou přes oči je nejčastěji hostitel 
drzé kukačky. Přál bych vám vidět, jak si napichuje na trny 
větví ulovené motýly, různé brouky a cvrčky.

Po hrázích svítí do setmění žlutá oka květů vratičů. Nad 
vodou přeletěla velká černá vážka. Říká se, že kdo uvidí 
černou vážku, ten najde štěstí. V jejích křídlech se odráží 
vycházející měsíc. Voní divoký chmel. Nastal již opravdu 
večer. Další večer u zdejších rybníků. Jako šípy se míhají 
šerem netopýři. Bude Svaté Anny. V Protivíně na rynku stojí 
slavná svatoanenská pouť. Až sem na hráze rybníků slyšíš 
hudbu z večerní pouťové promenády. Do trav pak padly první 
studené korále rosy. V dálce se trhavě fialově zablesklo. Je 
cítit závan chladu letní bouřky. Blíží se červencová bouř-
ka. Můj děda říkal kupodivu červenci válečný měsíc. Na 
sv. Annu začala totiž 1. světová válka a na sv. Bořivoje zase 
války husitské.

V noci opravdu přišla již blesky ohlašovaná bouře. V uli-
cích duní těžké kapky vody. Spásná voda se snáší i do kraje 
okolo Zelendárek. Do krajiny kvítí svatého Jána.

–Sládek Petr–
Poznámka: Autor článku se čtenářům omlouvá za chybný údaj 
z červnového čísla. Kostel v Krči je zasvěcen sv. Václavu.
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Mávnul rukou a pronesl, že vlastně 
neví, kolikátá výstava to je (od 16. srpna). 
Jestli už dvanáctá samostatná nebo teprve 
čtrnáctá. Že je třináctá ho nevyvedlo z míry, 
protože pověrčivý není. Samozřejmě je rád 
za každou výstavu, poněvadž poskytuje 
možnost prezentovat se na veřejnosti, což 
je pro výtvarníka velice důležité, aby nežil 
jen z vody…

Prvně si přičichl k terpentýnu, jímž se 
ředí barvy a je jím provoněn každý ateliér, 
někdy ve čtyřech pěti letech, kdy mu otec 
dovolil dívat se pod jeho ruku. Ještě má 
někde starou rozmazanou fotografii, která 
dokládá první dotek s kumštem, byť ama-
térským.

Na chodbě jeho domu visí první pastel, 
„Myšenec zvenku, “ v popředí s polem obilí 
postaveného do mandelíků. Vzácné dílo, 
ale okopírované od akademického malíře 
Václava Dobrého, jenž byl za války totálně 
nasazen do Protivína a kromě práce v lese 
si přivydělával malováním obrazů. Potom 
už byl Milota jen svůj.

Vyloženým samoukem není, když jeho 
ruku a zejména hlavu vedl třeboňský Fran-
tišek Líbal, avšak za „Mistra“ se nepokládá, 
prohlašuje, že je jen „obyčejným klukem 
Milotů z Protivína. “ No zase tak moc oby-
čejný není, když si jeho obrazy našly cestu 
i do Japonska, Austrálie, Brazílie a bůhví 
kam ještě.

Milota je realistickým krajinářem, jemuž 
stálo za to vypravit se dvakrát do Paříže, 
aby se na vlastní oči seznámil s proslulými 
francouzskými impresionisty. Jestliže se 
snaží podat obraz skutečnosti, neznamená 
to, že by ji kopíroval. Třeba aby myšeneckou 
školu vybavil všemi okny, jak si je přál mít 
na plátně jeden z tamních pamětníků a jenž 
mu zle vyčetl jeho nepřesnost…..

Malířství je tedy svým způsobem rizi-
kové, neboť při práci v terénu, jemuž Milota 
dává přednost, se mohou přihodit lecjaké 
nepříjemnosti. Jednou se tak zmaloval, až 

V minulém čísle správně odpo-
věděli ti, kteří hádali, že kříž se 
nachází na rozcestí v Jiráskově 
ulici, vedoucím k nadjezdu.
Vítězkou se stala paní Eva 
Zelenková a v Infocentru na ni 
čeká symbolická odměna. Bla-
hopřejeme!

Nově se ptáme: 
Ve které lokalitě stojí tento 
pomníček a kdo byl Bayard?
Na vaše odpovědi se těšíme 
v Infocentru na náměstí den-
ně od 9 do 17 hodin. Můžete 
také volat na telefonním čísle 
382 203 354 nebo odpovědět 
e-mailem na adresu infocent-
rum@muprotivin. cz.

FOTOHÁDANKA
INFOCENTRA PROTIVÍN

INFOCENTRUM PROTIVÍN SRDEČNĚ ZVE 
DO KAPLANKY NA TYTO VÝSTAVY:

Výběr z tvorby akademického malíře Milana Peterky, která potrvá do 15. srpna 
2012.
Ve čtvrtek 16. srpna 2012 v 17 hodin proběhne vernisáž prodejní výstavy obrazů zná-
mého protivínského malíře Josefa Miloty nazvaná Jižní Čechy v obrazech. Výstava 
potrvá do 21. září 2012.
Vernisáž výstavy obrazů německých autorů – hostů Volného sdružení umělců jižních 
Čech se koná v sobotu 22. září 2012. Bližší informace na plakátech.
Srpen 2012 – 110. výročí založení SDH Milenovice. Výstavu doplní fotografie 
Václava Cingroše s názvem „.. a když hasiči (ne)závodí…“
Od soboty 1. září 2012 – Výstava památných bicyklů Jiřího Plívy nazvaná Kola 
včera, dnes a zítra. Vernisáž proběhne ve 14 hodin. Každé vystavené kolo doprovází 
jeho „osobní“ příběh, který vám bude prozrazen.

Velmi se těšíme na Vaši návštěvu – ať již přijdete na výstavu nebo „jen tak“...

● FEJETON ● FEJETON ● FEJETON ● FEJETON ● FEJETON ● 

K VÝSTAVĚ „OBYČEJNÉHO KLUKA“ Z PROTIVÍNA

se ho chlapi v hospodě lekli. Při malování 
na rašeliništi u Komárova na Soběslavsku 
rukou zamazanou od barev tak vehementně 
odháněl komáry, že měl obličej samý barev-
ný flek a mohl jít rovnou do maškarního 
průvodu.

Na výstavu v kaplance pověsil kolem 
třicítky olejomaleb. Přímo protivínské moti-
vy však budou chybět (chybějí?). Jenom 
nejčastěji „portrétovaný“ zámek zachytil už 
bezpočtukrát, takže tentokrát mají přednost 
pohledy z Maletic, zpod Rabyně, z povodí 
Blanice.

Dosud Milota namaloval asi … no hod-
ně obrazů a pořídil spoustu skic. Objevil 
i zákoutí, která ani starousedlíci neznají. 
Některé skici dokonce předčí v ateliéru 
domalovávané obrazy. Svou bezprostřed-
ností, syrovou barevností, požitkem oka-
mžiku, atmosférou dne.

Byla by to věru početná rodina, považu-
je-li každý obraz za své dítě. Do světa však 
žádné nevypraví dříve, dokud nedospěje. 
Pokud se mu zdá, že není zralé k opuštění 
„rodného hnízda“, čtyřiasedmdesátiletý 
výtvarník poslední tah štětcem na podpis 
neudělá. Jan Chmelík

Josef Milora „Starý statek v Čavyni“ reprofoto archiv autora
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středa 1. srpna v 19 hodin 
ČR

LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
Komedie od režisérky a scénáristky Marie Poledňákové. Volné 
pokračování filmu Líbáš jako Bůh začíná ve chvíli, kdy staré 
manželské svazky jsou definitivní minulostí a Helena s Františ-
kem se pokoušejí začít nový život. Hrají J. Bartoška, O. Kaiser, 
E. Holubová, J. Langmajer a další. 
Mládeži přístupný, 113 minut, vstupné 100 Kč

pátek 3. srpna ve 21 hodin 
USA

THE AMAZING: 
 SPIDER MAN

Příběh Petera Parkera, mezi svými vrstevníky nepříliš oblíbe-
ného středoškoláka, který v dětství ztratil rodiče a jeho výchovy 
se ujali strýček Ben a tetička May. Dospívající Peter se snaží 
zjistit, kým vlastně je…
Mládeži přístupný, dabováno, 137 minut, vstupné 160 Kč

neděle 5. srpna v 15 hodin 
USA

GARFIELD
Animovaná komedie. Zvířecí jednotka zasahuje. V novém 
dobrodružství všemi oblíbeného líného kocoura Garfielda se 
potkává svět kreslených postaviček se světem comicsů. Objevuje 
se svalnatý superkocour Garzooka s hrůzostrašnou zprávou, že 
svět comicsů napadla superpadouška Větrix.
Mládeži přístupný, dabováno, 72 minut, vstupné 70 Kč

neděle 5. srpna v 19 hodin
USA

PROMETHEUS
Akční/scifi/horor. Hledání našeho počátku může znamenat náš 
konec. Proslulý filmař Vetřelce – R. Scott. Dva mladí úspěšní 
archeologové nalezli na různých místech Země jeskynní pikto-
gramy z dávných civilizací, které ukazují na jedno jediné místo 
ve vzdáleném vesmíru…
Mládeži od 15 let přístupný, titulky, 124 minut, vstupné 150 Kč

středa 8. srpna v 19 hodin
USA

AVENGERS
Akční/dobrodružný. Marvel Studios uvádí super hrdinský tým 
všech dob Avengers, ve kterém se představí Iron Man, Neuvě-
řitelný Hulk, Thor, Captain America. Ředitel mezinárodní mírové 
agentury potřebuje tým, který odvrátí světovou katastrofu před 
nečekaným nepřítelem.
Mládeži do 12 let nevhodný, dabováno, 137 minut, vstupné 
140 Kč 

pátek 10. srpna ve 21 hodin
USA

ABRAHAM LINCOLN: 
LOVEC UPÍRŮ

Fantasy/horor/thriller. Dějiny si pamatují bitvy, ale zapomínají 
na krev. Odhalte skutečný skrytý život Abrahama Lincolna, jed-
noho z největších amerických prezidentů! Poznejte jeho skutečný 
příběh, plný krve, upířích zubů a nabroušených seker.
Mládeži od 15 let přístupný, titulky, 105 minut, vstupné 150 Kč

neděle 12. srpna v 15 hodin 
USA

CESTA 
 NA TAJUPLNÝ OSTROV 2

Rodinný dobrodružný film. Pokračováním celosvětově úspěš-
né Cesty do středu země. Mladý Sean dostane zakódované 
tísňové volání ze záhadného ostrova. Z míst, kde by se žádný 
ostrov nacházet neměl. 
Mládeži přístupný, dabováno, 94 minut, vstupné 110 Kč 

neděle 12. srpna v 19 hodin
USA

JAK PORODIT 
 A NEZBLÁZNIT SE

Komedie, která je humorným pohledem do života pěti párů 
v radostném očekávání. Natočeno podle světového bestselleru 
Co čekat v radostném očekávání. Hrají Cameron Diaz, Jennifer 
Lopez, Chris Rock, Elizabeth Banks. 
Mládeži od 12 let přístupný, titulky,110 minut, vstupné 90 Kč

středa 15. srpna v 19 hodin
Francie

NEDOTKNUTELNÍ
Komedie/drama, která se stala nejúspěšnějším evropským 
filmem roku. Ochrnutý bohatý aristokrat Philippe si za svého 
opatrovníka vybere Drisse, živelného mladíka z předměstí. 
Najde si na tuto práci nejméně vhodnou osobu. Nakonec se jim 
podaří propojit nemožné.
Mládeži od 12 let přístupný, titulky, 112 minut, vstupné 90 Kč

pátek 17. srpna ve 21 hodin
USA

TEMNÝ RYTÍŘ POVSTAL
Sci-fi/fantasy. Hvězdnému obsazení filmu vévodí držitel Oskara 
Christian Bale. Legenda končí. Bývalý realitní agent,který unikl 
třem nemrtvým pijavicím v Draculově hradu, se stal detektivem 
u Scotland Yardu. Když musí vyřešit sérii záhadných vražd 
v uličkách Londýna, pojme neblahé tušení, že jeho starý věznitel 
je zpátky…
Mládeži od 12 let přístupný, titulky, 165 minut, vstupné 110 Kč
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promítá v srpnu 2012

Rezervace vstupenek na http://disdata. cz/ nebo v MěKS telefonem 382 251 806, 382 251 996.
Předprodej vstupenek v MěKS a jednu hodinu před představením v pokladně kina. 
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neděle 19. srpna v 15 hodin
USA

DOBA LEDOVÁ 4: 
 ZEMĚ V POHYBU

Aminovaná komedie. Repríza. Oblíbená mamutí rodinka 
Mannyho Ellie, jejich teenagerské dcerunky Broskvičky, lenochod 
Sid, šavlozubý tygr Diego se vrací ještě jednou do Protivína. 
Nenechte si ujít napínavé dobrodružství. 
Mládeži přístupný, dabováno, 94 minut, vstupné 130 Kč

neděle 19. srpna v 19 hodin
ČR

LÁSKA JE LÁSKA
Romantická komedie. Osmnáctiletá Maruška žije se svým 
dědečkem Vlastimilem, touží potkat a potkává svého prince, 
prožívá milostné dobrodružství i první zklamání..Její dědeček 
potkává svoji dávnou lásku. Je to láska s vůní marihuany. Maruš-
čin kamarád a soused Honza je přistižen, jak se líbá s mužem… 
Film plný humorných, zapeklitých i absurdních situací. 
Mládeži přístupný, 109 minut, vstupné 90 Kč

středa 22. srpna v 19 hodin
ČR

KONFIDENT
Drama/thriller. Jiří Mádl vás slyší. Film nabízí vzrušující 
a napínavý příběh střetu jedince s dobřé organizovanou státní 
policejní mocí. Je inspirován skutečností a vychází z autentických 
archivních materiálů Ústavu paměti národa v Bratislavě. 
Mládeži od 12 let přístupný, 108 minut, vstupné 90 Kč

pátek 24. srpna ve 21 hodin 
Finsko/Německo/Austrálie 

IRON SKY
Akční/sci-fi komedie. Přicházíme v Míru. Americký astronaut 
J. Washington přistane se svým lunárním modulem příliš blízko 
tajné nacistické základně, měsíční Führer se rozhodne, že zářivý 
moment ovládnutí Země nastal…
Mládeži do 15 let nevhodný, titulky, 93 minut, vstupné 100 Kč

neděle 26. srpna v 15 hodin
Belgie

PROKLETÝ HRAD 
Animovaná pohádka. Slavná rocková hvězda a matka hudeb-
níka Johnyho odkáže synovi tajemné a podivné sídlo – ponurý 
hrad. Na zámku jsou duchové, oživlá brnění, samy hrající hudeb-
ní nástroje… V jedné místnosti potká překvapený chlapec ducha 
své matky, který ho varuje před číhajícím velikým zlem.
Mládeži do 10 let nevhodný, dabováno, 40 minut, vstupné 
70 Kč

neděle 26. srpna v 19 hodin
SR/ČR

TAK FAJN
Oddechová hudební komedie. Letní dovolená ve třech v sestavě 
zamilovaný pár plus kamarád jako křen bývá většinou katastrofa. 
To se také tentokrát potvrzuje. Film ukazuje, co všechno se může 
přihodit na romantickém zájezdu k moři. 
Mládeži do 12 let nevhodný, 90 minut, vstupné 100 Kč

středa 29. srpna v 19 hodin

SAFARI / SLUNCE
DIVOKÉ SAFARI – 
– AFRICKÉ DOBRODRUŽSTVÍ

První filmový dokument z Jižní Afriky natočený digitálně ve 
3D. Průvodkyně celým snímkem, zooložka Liesl Eichenberger, 
provádí diváky divokou přírodou v deltě řeky Okavango. Cestu 
dlouhou 3 tisíce mil absolvuje v otevřeném džípu.

SLUNCE 
Dokumentární snímek ve spolupráci s NASA. Ze Země se 
nemůžeme našima lidskýma očima dívat do Slunce jen tak. Tato 
sluneční odysea dává divákům příležitost spatřit žhavou ohnivou 
hvězdu zblízka, jakoby sami seděli v kabině kosmické lodi. 
Mládeži přístupno, dabováno, 70 minut, vstupné 130 Kč 

NOVĚ UVÁDÍME JEDNU Z DALŠÍCH MOŽNOSTÍ 
PROJEKCE V DIGITALIZOVANÉM KINĚ 

pátek 31. srpna ve 21 hodin
Možno shlédnout pouze jeden večer! 
Záznam koncertu z Brightonu.                    

FATBOY SLIM LIVE 
FROM THE BID BEACH 
BOUOTIGUE

Největší taneční párty v kinech. Fatboy Slim – jeden 
z nejuctívanějších a nejvyhledávanějších DJ planety
Mládeži přístupné, 100 minut, vstupné 170 Kč
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UPOZORNĚNÍ
pro návštěvníky Městské knihovny

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

Polovina letošního roku je za námi 
a proto 2. valná hromada Občanského 
sdružení zdravotně postižených, svolaná 
na 26. června, předložila svým členům 
bilanci činnosti za uplynulé pololetí.

O zahájení valné hromady se postarala 
Mgr. Věra Piklová, která hovořila o historii 
a vzniku Protivína a některých přilehlých 
obcí. Po tomto zajímavém vyprávění pře-
vzal pan Mgr. František Muzika program 
do své režie a zhodnotil uplynulé období. 
Plán činnosti jsme dodrželi – v měsíci 
dubnu jsme uspořádali zájezd do Jihočes-
kého divadla v Českých Budějovicích na 
známé představení „Hallo Dolly“ a jako 
každoročně v květnu jsme jeli na výstavu 
HOBBY také do Českých Budějovic. 
Oba zájezdy byly plně obsazené a oba 
měly úspěch i patřičnou úroveň. Uskuteč-
nili jsme i plánované návštěvy u starších 
a nemocných členů – i letos většinou už 
očekávané a s radostí i povděkem přijaté.

Na této valné hromadě byla také předá-
na blahopřání těm členům, kteří se v roce 
2012 dožívají 80 let a letos jsme také 
popřáli dvěma devadesátiletým.

Bylo zkontrolováno placení členských 
příspěvků, které jsou prakticky všemi čle-
ny zaplaceny. Také poukázky na rehabili-
tace jsou z větší části realizovány. Členové 

využívají tuto službu podle svých potřeb 
vždy po předchozí domluvě s ochotnou 
paní Svobodovou.

Protože naše organizace letos plá-
nuje návštěvu ještě jednoho divadelního 
představení, pravděpodobně v říjnu, byly 
přijímány přihlášky i na tuto akci. Zájem 
byl velký, přímo na schůzi se přihlásilo 
45 osob. Tento druhý zájezd za kulturou 
členům dlužíme, protože v loňském roce se 
přes velkou snahu paní Vyhnalové nepoda-
řilo zajistit vstupenky na žádné představe-
ní, které by bylo vhodné pro seniory. Letos 
tedy loňský dluh vyrovnáme.

Znovu byly připomenuty jízdy na 
hřbitov autobusem Fotbalového klubu 
Protivín. Jsou vždy žádány, ale ne příliš 
využívány.

Účast na valné hromadě byla velká, 
do sálu u Rychtářů jsme ještě přidávali 
židle. Na závěr bylo podáno malé občer-
stvení a kolem 16. hodiny byla schůze 
ukončena.

V prosinci bude svolána ještě jedna 
valná hromada, kterou se budeme snažit 
připravit nejen pracovní, ale chceme do 
ní vnést i sváteční atmosféru.

Výbor organizace přeje svým členům 
hezké prázdniny a na podzim se znovu 
uvidíme. Za OSZP Zdeňka Vojtová

Duben a květen bývají měsíce, ve 
kterých organizují svá setkání třídy, 
které se dávno rozloučily se školou. 
Pátek 18. května byl dnem, na který 
jsme i my pozvali k setkání bývalé 
spolužáky ze Základní školy v Pro-
tivíně. Tohle setkání bylo jubilejní 
a to hned dvakrát. Základní školu 
v Protivíně jsme „absolvovali“ v roce 
1952 – tedy před 60 lety! A zároveň 
v tomto roce téměř všichni oslaví svá 
osobní věková výročí. Právě vzhledem 
k věku jsme nepočítali s příliš velkou 
účastí, ale byli jsme mile překvapeni: 
sešlo se nás dvacet sedm a to nejen 
místních a z blízkého okolí, ale i z větší 
dálky. Z bývalých spolužáků už dvacet 
jedna není mezi námi, někteří se omlu-
vili pro nemoc, jen pět jich na pozvání 
nereagovalo. A bylo nám spolu dobře, 
bylo o čem povídat, na co vzpomínat. 
A všichni jsme se shodli na tom, že:

Je jedno město na břehu Blanice
a tam se vracím pro své vzpomínky.
Na školní léta, klukovské pranice,
laskavou moudrost mojí maminky.

Běžela léta jak voda v té Blanici,
mnohé se změnilo, kolem i v nás.
Město mi nabízí přátelsky pravici
a já se musím vracet tam zas.

A rád se navracím – 
–třeba jen na pár chvil

do známých míst a k lidem, jež znám.
Krev toho kraje je krví mých žil,
dokud se vracet smím, tak nejsem sám.

A tak ti děkuji – město mé mladosti,
za hezká setkání i dávná přátelství.
Za to, že vracíš mi zas pocit mladosti
a možnost nahlédnout na chvíli do 
dětství.

A tak ti připíjím – město mé mladosti
na tvoji krásu zadumanou.
Na dobré lidi, na dobré vlastnosti,
na dobrý život a na shledanou!

–V.–

Dne 9. června proběhl v Protivíně druhý rockový festival s charitativním účelem. 
Na akci se představily místní kapely, ale i další muzikanti, kteří byli ochotni přijet 
a zahrát za symbolickou cenu. Akci pořádalo občanské sdružení Společnost pro 
rozvoj Protivína a celkový výtěžek akce ve výši 16 700 Kč putuje opět na nadační 
fond Sokolovna. Jiří Morávek, foto Martin Johanna

ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ HODNOTILI

ZDRÁVI 
DOŠLI
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NARODILY SE

❀ 4. 7. dcera Františka

 Stanislavě Loutchanové 

z Chvaletic

❀ 8. 7. dcera Nicol

 Simoně Záhorkové 

 z Protivína

ZEMŘELI

✝ 17. 6. Eva Čížková

 65 let, Protivín

✝ 27. 6. Jaroslav Čížek

 58 let, Protivín

✝ 27. 6. Anna Ceplechová

 86 let, Myšenec

✝ 17. 7. Hermína Kornoušková

 87 let, Protivín

✿ SPOLEČENSKÁ KRONIKA ✿

V červnu se v obřadní síni 
Městského úřadu v Protivíně 
konala slavnostní rozloučení 
dětí s docházkou do mateř-
ských škol. Kulturní program 
si pro chlapce a děvčata 
připravil pěvecký sbor pod 
vedením paní učitelky Lenky 
Přástkové.
Starosta města Jaromír 
Hlaváč přiblížil dětem jejich 
nové životní období, popřál 
hodně úspěchů ve škole 
a na památku jim předal 
malé dárečky.

Foto J. Mošovská



PLACENÁ INZERCE

Chceme vás ochránit před případným zklamáním, které zažili někteří naši zákazníci, 
když uvěřili neserióznímu prodejci energie. Proto vám radíme:

 1.  Lépe předcházet nemoci, než ji léčit. Ověřte si, 
jestli osoba, která vás navštívila, opravdu pracuje 
pro firmu, na kterou se odvolává. Zjistěte si, zda 
se jedná o důvěryhodnou a spolehlivou firmu, 
u které nehrozí více rizik než výhod.

 2.  Nic se nejí tak horké, jak se to upeče. Nic nemusíte 
prodejci, který vás navštívil, podepisovat hned. 
Vezměte si čas na rozmyšlenou. Pokud je prodejce 
solidní, bude toto vaše přání respektovat.

 3.  Když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají. Nenechte 
se zlákat obecnou nabídkou prodejce na levnější 
energii. Požadujte konkrétní kalkulaci, která bude 
vycházet z vaší skutečné spotřeby energie a budou 
v ní zahrnuty veškeré poplatky.

 4.  Co je psáno, to je dáno. Nespoléhejte pouze na 
slova prodejce, který vás navštívil. Požadujte 
nabídku v písemné podobě, včetně kalkulace, 
návrhu smlouvy, smluvních podmínek a platného 
ceníku.

 5.  Dvakrát měř a jednou řež. Veškeré podklady si 
pečlivě prostudujte. Zjistěte si, zda vám nehrozí 
sankce v případě změny podmínek smlouvy 
nebo ukončení smlouvy. Nebudete-li si něčím 
jistí, neváhejte a poraďte se s vaším stávajícím 
dodavatelem.

 6.  Neříkej hop, dokud jsi nepřeskočil. Ujistěte se, 
že nabízená cena je konečná. Prodejci energie 
často hovoří pouze o ceně za dodávku energie. 
K této ceně je však ještě nutné připočíst cenu za 
distribuci energie a další poplatky včetně daní.

 7.  Koně chval teprve po měsíci. Ověřte si, že nabídce 
rozumíte správně a že nabízená cena je konečná 
a platná pro celé smluvní období. Prodejci často 
slibují výhodné podmínky jen po omezenou část 
platnosti smlouvy.

 8.  Jaký mlynář, takový mlýn. Prověřte si předem 
kvalitu služeb potenciálního nového dodavatele, 
například zavoláním na jeho zákaznickou linku 
nebo zasláním dotazu e-mailem. Posuďte, zda to 
naplní vaše představy a sliby prodejce.

 9.  Když dva dělají totéž, není to totéž. Zvažte, co 
můžete změnou dodavatele energie získat a co 
případně ztratit. Nezapomeňte vzít v úvahu 
zákaznické služby a výhody, na které jste zvyklí 
u vašeho stávajícího dodavatele.

10.  Důvěřuj, ale prověřuj. Ujistěte se, že 
nepodstupujete velké riziko. Je prodejce 
důvěryhodným partnerem pro dodávku 
potřebné energie? Poraďte se s vaším stávajícím 
dodavatelem anebo s lidmi ve vašem okolí 
a zjistěte jejich zkušenosti.

Příběhy některých našich zákazníků, kteří uvěřili neserióznímu prodejci energie, 
najdete na www.eon.cz/nenechtesenachytat

Pokud si budete chtít cokoli ověřit nebo se o něčem poradit, neváhejte 
a kontaktujte E.ON Zákaznickou linku 840 111 333. 

info@eon.cz
www.eon.cz

Dobrý partner dává více než energii...

Nenechte se nachytat!

eon_prevence_2012_desatero_190x267.indd 1 18.7.2012 17:09:28
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� ZE ŽIVOTA ŠKOLY � 
dokončení ze 2. stránky

Den před vydáním vysvědčení byl pro školáky už vítáním prázdnin. Celé osazenstvo 
školy se vypravilo do okolí. Někteří jen na fotbalové hřiště, kde si užili soutěže v netradičních 
disciplinách. Jiní se vydali různými směry za hranice Protivína.

Kluci a děvčata ze 2. B zamířili až do Žďárských Chalup, odkud vám přinášíme fotodo-
kumentaci. Tam totiž bydlí náš spolužák Dominik, který konec školního roku musel strávit 
po náročné operaci s nohou v sádře. Všichni jsme mu chtěli zpříjemnit uzdravování, psali 
jsme pozdravy a dopisy. A pak jsme se za ním vypravili. Šla s námi také třída 5. A, cesta 
nám rychle utíkala podél Rabiňského rybníka, přes louku u Andresa, kolem výběhu krásného 
koně Kaštánka a už jsme na rozkvetlé louce pod májkou.

U Dominikova domku zvoníme, mává nám z okna a opírá se o berle. Za chvíli ho maminka 
přiveze na louku za námi. Máme štěstí, protože dědeček Lenky Hornátové nám už připravil 
třísky na ohniště i dříví a pruty na opékání. Poděkujeme a pouštíme se do her. Někdo hraje 
s páťáky vybíjenou, někdo chce 
u kaple připravit divadlo pro 
ostatní, další se střídají u ohně 
a povídají si s Dominikem. Má 
dobrou náladu a říká, že se to 
teď už dá vydržet.

Držíme mu palce. Všichni se 
těšíme na hezké léto a věříme, že 
si ho taky užije! Pak už ale je čas 
k návratu. Čeká nás dlouhá cesta 
zpět. Loučíme se a přejeme si 
navzájem bezvadné prázdniny. 
Teď všichni víme, na čem to 
bude záviset. Važme si toho, že 
můžeme běhat, skákat, hrát si.

A po prázdninách se všichni 
těšíme na shledanou! 

T. Vojtěchová

DIVADELNÍ ZÁJEZDY
Pro starší žáky 2. stupně pořádala ško-

la 13. června zájezd do Národního divadla 
do Prahy. Autobus doplnili jak učitelé, tak 
někteří rodiče. Divadelní hra Sluha dvou 
pánů se všem velmi líbila. Většina dětí 
byla v české „kapličce“ poprvé.

Ve čtvrtek 21. června se zas mohly 
vypravit do divadla mladší děti, a to na 
otáčivé hlediště do Českého Krumlova na 
dětské představení Kocour v botách. Ten-
tokrát jsme vzali i pár dětí z mateřinky. 
Všichni byli opět moc spokojeni.

Do třetice se vypravili 23. června 
za kulturou, a to do Prahy do Divadla 
Spejbla a Hurvínka. Tento zájezd byl 
nejen ke dni dětí pro zaměstnance školy, 
ale i pro rodiče s dětmi. Někteří rodiče 
už s námi jezdí pravidelně. Dopoledne 
jsme navštívili expozici Podmořský svět 
v Holešovicích, kde je umístěno spoustu 
druhů ryb a jiných vodních živočichů. 
Děti si nejen prohlédly expozici, ale moh-
ly i nakreslit, co se jim tam nejvíc líbilo 
a poslat si výkres do soutěže. Po obědě se 
děti už nemohly dočkat Spejbla, Hurvínka 
a Máničky. Představení Hurvínek mezi 
osly se všem moc líbilo. Počasí bylo jak 
na objednávku, velmi pěkné. Všichni jsme 
prožili krásný den.

SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ ROKU
V pátek 29. 6. skončil školní rok 

a 45 žáků devátých tříd se naposled posa-
dilo do školních lavic na „základce”. Lou-
čení s kamarády, učiteli a se vším, co ke 
škole patří se neobešlo bez slz. Devět let 
je dlouhá doba, vše špatné se zapomíná 
a všichni vzpomínají jen na to krásné….

PROJEKT EU KROK ZA KROKEM
No fuj... Jako jedna ze šesti škol Jiho-

českého kraje byla protivínská škola zapo-
jena do projektu Krok za krokem, který 
napomáhá rozvoji občanské společnosti. 
Na jihu Čech jej organizuje Centrum 
ekologické a globální výchovy Cassiopeia 
z Českých Budějovic. Celý projekt je 
financován Evropskou unií, konkrétně, 
Evropským sociálním fondem.

V rámci projektu měli žáci sestavit 
realizační tým, který by zpracoval někte-
rou ze složek životního prostředí přímo 
ovlivňující život ve městě. Na naší škole 
v projektu pracovali žáci devátých ročníků 
v rámci předmětu ekologický seminář pod 
vedením Mgr. Marty Horáčkové. Jako 
téma byl vybrán problém chovu psů ve 
městě. Během školního roku žáci plnili 
jednotlivé projektové body. Ty zahrnova-
ly sestavení dotazníku pro občany, kteří 
pociťují „psí“ problematiku na vlastní 
kůži asi nejvíc, a zejména jeho distribuci 
a vyplnění otázek ochotnými dobrovolní-
ky. Kromě zpracování sebraných dat pak 
deváťáci navštívili městský úřad, kde jim 
ochotně zodpovídala otázky paní Bláho-
vá. Navíc při několika vycházkách sami 
prozkoumali stav ulic města a svá pozoro-
vání nafotili a zanesli do plánku ulic.

Výstupem projektu se staly veřejně 
vystavované archy, na nichž žáci znázor-
nili průběh celého projektu od stádia pří-

prav přes realizaci dotazníků až po koneč-
né výsledky. Celý výsledek byl k vidění 
v Informačním centru města Protivín.

Moc děkujeme všem ochotným lidem 
za účast v projektu, za trpělivost při odpo-
vědích na dotazníky i na městském úřadě 
a zejména zaměstnankyním informačního 
centra za pochopení a ochotu poskytnout 
nám výstavní prostor.

Mgr. Marta Horáčková

Nejlepším sportovcem roku byla letos 
vyhlášena Michaela Kašová z 9. B

PŘEDPRÁZDNINOVÝ VÝLET
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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
Jiří Jokl: Ostrov tisíce vůní – cestujeme 
Korsikou, poznáváme přírodu a památky
Petr Jahoda: S horským kolem na dno 
Afriky – návštěva nejodlehlejších míst 
planety
Miroslav Pavelka: Do Egypta na kole 
– z Přerova až do Egypta a zase zpátky
Antonín Červený: Indočínou na kole 
– putování Vietnamem, Kambodžou 
a Laosem
Karel Pacner: Osudové okamžiky XX. 
století – události, které zásadně ovlivnily 
náš svět

PRO MLÁDEŽ – naučná literatura
Bořivoj Záruba: Záhady pravěku v otázkách 
a odpovědích – dávná minulost Země

PRO DĚTI A MLÁDEŽ – beletrie
Miloš Macourek: Krokodýl Bambo 
– pohádkový příběh o zvířatech, ilustrace 
A. Born

Jiří Havel: Co tu kvete, svítí, létá
– poetické básničky, jazykové hříčky pro 
nejmenší
Daniela Krolupperová: Rybí sliby – pohád-
kové příběhy pro předškoláky a mladší 
školáky
Martina Drijverová: Domov pro Marťany 
– příběhy spolužáků, kamarádství
Iva Procházková: Uzly a pomeranče 
– román pro dopívající mládež – koně, 
první lásky
Josef Koutecký: Vodníček Buližníček 
– pohádky o vodnících
Zdeněk Karel Slabý: Pohádkový detektiv 
– záhady a zločiny v pohádkovém světě
Václav Steklač: Pekelná třída a ďábelský 
víkend – humoristické příběhy o chlap-
cích
Jiří Holub: Jak se zbavit mstivý Soni 
– humorné příběhy ze školy
Jiří Holub: Vzpoura strašidel – humorné 
i strašidelné příběhy
Zuzana Maléřová: Proč kluci milují fotbal 
– příběhy chlapců
Walt Disney: Zvonilka a velká záchranná 
výprava – pohádky o vílách
Astrid Lindgrenová: Jižní louka – čtyři 
příběhy o dětech ze Švédska
Jacqueline Wilson: Sama doma – dívčí 
román

Dne 30. června byl uspořádán Dětský den u vodní plochy Tři Sáhy v obci Myšenec. 
Pořadatelem bylo SDH Myšenec, Osadní výbor a MO SPOZ Protivín. Pro děti byly 
kromě soutěží připraveny i rybářské závody. Součástí Dětského dne byla exhibice klu-
bu Taekwonda z Protivína pod vedením trenéra Zobala. Děti z tohoto oddílu předvedly 
v netradičním prostředí na louce u vody ukázky ze svého bojového umění. Vystoupení 
bylo podbarveno hudbou a hlavně pyrotechnickými efekty. Toto vystoupení bylo pro děti 
i zkouškou na připravovanou exhibici v rámci letošních Protivínských slavností konaných 
na konci srpna. Přítomní diváci potleskem ocenili nevšední umění všech bojovníků. Pan 
Šatra z MO SPOZ po skončení dopoledne připravil dětem občerstvení a trenérovi předal 
pro děti krásný fotbalový míč k vyplnění času mezi náročným tréninkem.

Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval za úsměvy šťastných dětí členům MO SPOZ, 
sympatizantům SPOZ, členům osadního výboru obce Myšenec, členům SDH Myšenec, 
klubu Taehan Protivín, sponzorům a rodičům dětí. Těším se a věřím, že se brzy opět sejdeme 
při podobné příležitosti.  Pepíno

Léto je tu a BMX sezóna v plném prou-
du. Honzík Seidl si drží prvenství v Čes-
komoravském i Českém poháru po dalších 
závodech, kterých nebylo málo.

O víkendu 9. – 10. června startoval 
v Hranicích na Moravě – Moravská liga 
3, kde dojel za svým osmiletým rivalem 
Jakubem Hájkem z OLYMPUS týmu na 
2. místě. V nedělním závodě Moravské ligy 
4 po pádu dojel na osmém místě. V sobotu 
16. července na Českomoravském poháru 
4 v Litoměřicích si Honzík dojel suverénně 
pro 1. místo a za horkého letního počasí 
v neděli 17. července po nevydařeném 
startu v Českém poháru 4 – kat. 7 – 8 let si 
udržel 4. místo. Další víkend se cestovalo 
do Mariánských Lázní, kde se Honzíkovi 
dařilo i v loňském roce. V Českomoravském 
poháru 5 si vybojoval po krásných rozjížď-
kách 1. místo.

Za bikrosovými závody se jezdí po celé 
České republice: 30. 6. Opava – Moravská 
liga 6, závod Honzíkovi vyšel moc pěkně 
a umístil se na 2. místě; 1. 7. v Českomorav-
ském poháru 5 si vylepšil skóre 1. místem. 
Velká cena Klatov 7. – 8. 7. se Honzíkovi 
náramně povedla a přivezl si do Protivína 
dva poháry za 1. místo.

Jak se Honzíkovi dařilo v Ga-Pa 
28. – 29. července, se dozvíte v příštím 
vydání Protivínských listů.

V srpnu bude zdokonalovat jezdecké 
schopnosti a fyzičku na soustředěních 
v Nižboru a Hranicích na Moravě.

DĚTSKÝ DEN V MYŠENCI

HONZÍK SEIDL 
SI DRŽÍ PRVENSTVÍ 
V ČESKÉ REPUBLICE
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Závěr úspěšné Zumbové sezóny 
jsme se rozhodly zakončit v pátek 
15. června v letním amfiteátru 
zahradní restaurace Belveder Pro-
tivín. Tančení v rytmech Zumby pod 
platany se nám neskutečně vydařilo. 
Sešlo se nás kolem padesáti „Zumbic“ 
z Protivína, Písku, Vodňan a širokého 
okolí a energií nabitá atmosféra strhla 
k tanci i některé z řad přihlížejících. 
Obrovské nadšení, spontánní výkřiky 
a souznění tančících „Zumbic“ dosta-
lo všechny přítomné. Následné after 
party začalo útokem na restauraci, 
protože hlad a žízeň rozdováděných 
„Zumbic“ byl veliký! Krásné počasí, 
dobrá nálada, venkovní posezení a vel-
ká chuť se společně bavit nás vybudila 
k dalším tanečním opakovačkám, na 
které budeme ještě dlouho vzpomínat. 
Čas tak rychle uplynul, že se nám ani 
nechtělo kolem druhé hodiny po půl-
noci končit. I když fyzicky unavené, 
ale psychicky vyladěné jsme nechtěně 
opouštěly „náš Belvík“ s přáním se 
tady opět znovu sejít. Doufám, že 
i dárečky od sponzorů akce přišly 
všem vylosovaným vhod a gratuluji 
Petře Noskové k výhře hlavní ceny 
venkovního grilu.

Bohužel o zdokumentování celé 
akce jsme přišly z důvodu odcizení 
kamery s natočenými DVD kazetami, 
což mě velmi mrzí. Ještě, že Jakub 

Koc nafotil mnoho pěkných fotografií, 
které můžete vidět na mých stránkách 
www.for-body.cz.

Velký dík patří sponzorům akce: 
ALEA SPORTSWEAR, HOLIDAYS 
– nápoje-tabák, SHOEMAKER – Váš 
osobní obuvník online, Pivovary 
LOBKOWICZ – Pivovar Protivín.

Chtěla bych tímto poděkovat nejen 
za páteční účast na Belvederu, ale 
všem za účast v uplynulé sezóně na 
mých pravidelných lekcích Zumby 
v Protivíně a v Písku a těším se na 
Vás, jak to spolu po prázdninách zase 
pěkně rozjedeme! HANKA, 

vaše instruktorka Zumby

Johanka Seidlová se po vzoru svého 
bratra pustila do závodění v necelých deseti 
letech a výsledky v kategorii příchozích 
naznačují, že snaha a trénink přinášejí 
výsledky.

17. června si v Litoměřicích vybojovala 
4. místo v konkurenci starších závodní-
ků, 23. června se v Mariánských lázních 
umístila suverénně na 1. místě a o víkendu 
7. až 8. července si přivezla z Velké ceny 
v Klatovech 3. a 4. místo.

Fyzickou a psychickou rovnováhu jí 
dodávají koně, které Johanka miluje. Tré-
nuje pod vedením Evy Baxové a její dcery 
Adély. Foto Jana Štroblová

Uzávěrka pro dodání pří-

spěvků do zářijových „Pro-

tivínských listů“ je v pon-

dělí 3. září 2012.

Noviny vyjdou v pondělí 

17. září 2012. 

ŘÁD V RODINĚ
Marie Študentová opět navštívila Pastelku, aby v rámci projektu Zapoj srdce 

i ruce šířila osvětu Školy lásky v rodině podle PhDr. Jiřiny Prekopové. Zamýšleli 
jsme se společně s rodinami nad důležitostí, potřebou a smyslem řádu, hierarchie 
a důležitosti mít vlastní místo v rodině. Rodiče se dozvěděli, jak pravidla a řád 
pomáhají udržet pořádek, stabilitu a dávají především dětem pocit jistoty a bezpečí. 
Řád pomáhá jako prevence konfliktu, protože v mnoha případech se tak konflik-
tům vlastně můžeme snadno vyhnout. Došlo opět na praktické otázky z rodinného 
života, takže z původně plánovaného dvouhodinového setkání nakonec vzešly čtyři 
hodiny, které měly dynamiku a spoustu cenných rad. Jsme rádi, že mezi námi byl 
i jeden tatínek, který vnášel do celé diskuze mužský pohled, jež je pro nás velmi 
cenný a potřebný. Děkujeme za podporu Komunitní nadaci Blanicko-Otavské, 
městu Protivín a Nadaci Naše dítě. M. Šálková

I. Velká zumba párty 
na Belvederu 

s Hankou Bískovou

BIKROSOVÁ NADĚJE
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HODNOCENÍ JARNÍ 
FOTBALOVÉ SEZÓNY

Přípravky dělaly svým trenérům a všem členům fotbalového 
klubu velkou radost. Jsou pro nás příslibem do budoucna. Znovu se 
asi po 10 letech sešla generace kluků, kteří dokáží vyhrávat zápasy 
nejen na okresní, ale také na krajské úrovni. Velký dík za odvedenou 
práci patří zejména trenérovi Pavlu Novotnému, Pavlu Vláškovi 
a všem rodičům, kteří vytvořili výbornou partu, kluky podporují 
a dokáží je i přitlačit, když mají tendence něco ošidit.

Tabulka OP starší přípravka
pořadí  team  zápasů  výher  remíz  proher  skóre  body  +/–
1  FC ZVVZ B  18  17  0  1  202:50  51  24
2  FC Písek A  18  14  2  2  218:57  44  17
3  FK Protivín  18  14  1  3  209:62  43  16

Tabulka OP mladší přípravka
pořadí  team  zápasů  výher  remíz  proher  skóre  body  +/–
1  FK Protivín  16  11  2  3  113:56  35  11
2  FC Písek B  16  8  2  6  91:80  26  2
3  Hradiště B  16  8  1  7  101:88  25  1

Tabulka střelců – starší přípravka
jméno  oddíl počet
Vojík Tadeáš  Protivín  77
Kortan Jakub  FC ZVVZ B  67
Novotný Jan  Protivín  66
Pirný Tomáš  Podolí II  62
Volf Jakub  Písek A  50
Kvasnička Ondřej  Písek A  46
Doubek Filip  Sepekov  44
Šuhaj Vojtěch  Podolí II  39
Volf Jan  Písek A  39
Petr Adam  Písek B  37
Nimburský Jakub  Hradiště B  33
Buchtele Adam  FC ZVVZ B  32
Kotrba Adam  FC ZVVZ B  31
Řezáč František  Písek B  31
Hřebejk Petr  FKMirotice  30
Bečvář Tadeáš  Protivín  29
Štěpka Vojtěch  Protivín  25

Tabulka střelců – mladší přípravka
jméno  oddíl počet
Kozák Jakub  Písek B  36
Fučík Matyáš  Hradiště  30
Sochora Vojtěch  Protivín  30
Urban Michal  Protivín  28
Hrubý Lukáš  Protivín  27
Kasík Tom  Hradiště  24
Kačírek Matouš  Písek B  22
Kapinus Jan  Písek B  22
Souhrada Martin  Písek B  16
Polanský Lukáš  Protivín  14
Kareta Matyáš  Oslov  11
Bisaku David  Písek A  9
Brčák Miroslav  Oslov  22
Horník Filip  Hradiště  22
Pikl Richard  Protivín  9

Starší žáci zásluhou trenérů Jaromíra Vorla a Radka Slavíčka 
dokázali zkonsolidovat mužstvo, podařilo se několik návratů (hráči, 
kteří nějakou dobu nehráli) a uhráli nakonec medailovou pozici. 
Přesto bylo v mužstvu jen 11 hráčů, patřících věkem mezi starší 
žáky. A to se během sezóny vystřídalo celkem 23 hráčů. Žáci, 
přecházející po sezóně do dorostu, si zkoušeli i jejich zápasy a to 
vůbec ne špatně.

pořadí  team  zápasů  výher  remíz  proher  skóre  body  +/–
1  Vacov  18  16  1  1  91:10  50  (25)
2  Vodňany  18  12  2  4  79:28  38  (8)
3  Protivín  18  8  5  5  45:35  32  (5)
Tabulka střelců
1.  Vejšický Ladislav  20
2.  Šmíd František  9
3.  Cina Vojtěch  4
4.  Šefránek Michal 3
 Bartuška Martin 3
 Honzík Jan  3
Zápasová docházka
17  Honzík, Vejšický, Slavíček Adam
16  Bartuška Martin, Slavíček Jakub

Nejužitečnější hráč  
 Honzík Jan
Objev roku  
 Šmíd František

Mladší žáci sice skončili na posledním místě, byli však jed-
noznačně nejmladším mužstvem soutěže. Dvanáct z nich mohlo 
nastupovat za mladší žáky, ale pomáhali starším kamarádům a na 
druhý zápas už jim nezbývaly síly. Přesto je nutné kluky pochválit 
za bojovnost, tréninkovou docházku. Jen ta výška a zkušenost 
občas scházela.

pořadí  team  zápasů  výher  remíz  proher  skóre  body  +/–
1  Vimperk  18  15  1  2  91:21  46  (16)
2  Vodňany  18  10  3  5  50:30  35  (3)
3  Hradiště  18  10  1  7  64:40  31  (4)
7  Protivín  18  4  1  13  26:64  13 (-11)

Sezónu dorostu hodnotil trenér Tomáš Lupínek takto: 
„Pro naši kategorii byla sezóna úspěšná. Tabulka nám pro-

zrazuje statistiky, ale kdo četl můj článek na podzim, může si 
říci: propad z 1. místa na 4. místo, a trenér řekne – úspěch. Ano, 
z hlediska filozofie klubu to úspěch bezesporu je. Podzim jsme 
odehráli především s hráči ročníku 1993, což je ročník hráčů po 
sezóně v dorostu končících. Jelikož filozofií klubu je, a musím říci, 
že správnou, vychovávat hráče pro kategorii dospělých, jaro ode-
hráli kluci mladší. Byla utkání, kdy byla na hřišti převaha starších 
žáků. Ti starší do mužstev dospělých velmi dobře zapadli a byli 
tam určitě platnými hráči. Myslím si, že v dalším ročníku máme 
na co navazovat. Nejen na výsledky, ale hlavně předváděnou hru. 
Potenciál na to určitě máme.“

pořadí  team  zápasů  výher  remíz  proher  skóre  body  +/–
1  Bělčice  26  20  3  3  92:40  63  (24)
2  Osek  26  20  2  4  154:46  62  (23)
3  Vacov  26  17  2  7  95:52  53  (14)
4  Protivín  26  15  5  6  117:56  50  (11)

Nejlepší střelec 
 Lukáš Štumpfal
Nejlepší hráč
 Milan Soumar

Hráči odcházející do dospělých – Štumpfal, Soumar, Chalupa, 
Anděl, Jelínek, P. Vlášek (na jaře hostování ve Vodňanech), Hlaváč 
(chytal celou sezónu za dospělé).

„B“ tým splnil svůj úkol připravit mladé hráče na přechod mezi 
dospělé a postupně je předávat do „A“ týmu, velmi dobře. Každý 
zápas nastupovali nejméně 3 dorostenci v základní sestavě a další 
dostávali příležitost během zápasu. Jak konstatoval trenér Lupínek, 
podávali vždy solidní výkony a Soumar se Štumpfalem a Veselým 
se stali oporami týmu. Ale nechceme tím snižovat výkony ostatních, 
kmenových hráčů týmu. I oni podávali solidní výkony a co navíc, 
stávali se partou, mužstvem, které umí zvládat nepříznivý stav, umí 
se o výhru poprat. Je to potěšující, protože věkový průměr mužstva 
byl asi nejnižší v celé soutěži.

> > > > > > >

Fotbalové informace
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pořadí  team  zápasů  výher  remíz  proher  skóre  body  +/–
1  AFK S. Lhota  26  18  5  3  81:34  59  20
2  FK Mirotice  26  17  3  6  77:38  54  15
3  Hradiště B  26  16  4  6  63:38  52  13
5  FK Protivín B  26  12  6  8  58:52  42  3

Střelci
Křišťál Jakub – 6
Sládek Petr – 6
Štumpfal Lukáš – 6
Křišťál Jiří – 6

V „A“ týmu hodnotil sezónu 2011/2012 trenér Dušan Benák: 
„V sezóně jsme se umístili na 6. místě, čímž jsme splnili cíl, který 
jsme si stanovili před začátkem. Dokázali jsme stabilizovat tým, 
který je perspektivní a do budoucna má předpoklad být hodně 
ambiciózní. Dále se nám podařilo zapracovat další mladé hráče, 
jmenovitě Rothbauera a Veselého. V budování mladého týmu, který 
je složen z odchovanců, chceme i nadále pokračovat. V tabulce 
střelců je vidět, že se nám daří do střelby zapojit celý tým.

Střelci
11 1.  Vorel Jaromír  14
12 2.  Vorel Zbyněk  7
13 3.  Vierer Roman  3

14 3.  Vojta Jan  3
15 4.  Bláha Petr  2
16 4.  Fiala Martin  2
17 4.  Štumpfal Lukáš  2
18 5.  Bartuška Petr  1
19 5.  Veselý Luboš  1
10 5.  Rajtoral Lukáš  1
11 5.  Ruczkowski Lukáš  1
12 5.  Škoda Martin  1
13 5.  Vojta Radek  1
14 5.  Čech Michal  1
15 5.  Srkal Karel  1
16 5.  Rothbauer Václav  1

pořadí  team  zápasů  výher  remíz  proher  skóre  body  +/–
1  Osek  26  18  3  5  73:28  57  (18)
2  Sedlice  26  16  3  7  48:24  51  (12)
3  Želeč  26  15  4  7  51:37  49  (10)
6  Protivín  26  10  7  9  42:40  37  (–2)

KŘÍŽOVKA O KNIŽNÍ ODMĚNU

Také v letošním roce jsou křížovky věnovány moudrým výrokům známých i méně známých osobností. – Win Borden
„1., 2. a 3 díl tajenky… pravý okamžik, pravděpodobně nikdy nic neuděláte.”

Autor křížovky P.  Šoba

Vyluštěnou tajenku zašlete do 31 srpna 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 červnových novin se stává pan Vokatý z Protivína. Blahopřejeme.
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ŘÁDKOVÁ INZERCE

Turistický oddíl TJ Slavoj Protivín 
ve spolupráci s městem Protivín pořádají 
24. ročník turistického pochodu a cyklo-
turistické jízdy

CESTA K PROTIVÍNU
Start: v sobotu 8. září 2012 od 7.30 do 9.30 
hodin na Masarykově náměstí v Protivíně
Cíl: na stejném místě do 16.30 hodin
Startovné: 20 Kč, děti do 15 let 10 Kč
Pěší trasa P15 – cca 15 km:
Protivín – Rabiň – Seník – Těšínov – Krč 
– Bečelov – Protivín
Cyklistická trasa P20 – cca 20 km:
Protivín – Rabiň – Žďár –  Nová Ves – Seník 
– Těšínov – Krč – Bečelov – Protivín
Cyklistická trasa P50 – cca 50 km:
Protivín – Rabiň – Žďár – Písecké hory 
– Albrechtice – Všeteč – Těšínov – Temelín
Odměny: Po úspěšném absolvování zvolené 
trasy obdrží účastník v cíli malé občerstvení, 
pamětní list a drobnou upomínku na akci

Město Protivín společně se Základní 
školou Protivín oznamuje všem obča-
nům, že v době letních prázdnin od 
1. července do 31. srpna bude každý den 
od 9 do 19 hodin otevřeno nově vybudo-
vané sportoviště u základní školy.

Vstup na sportoviště bude po dobu 
letních prázdnin bezplatný.

Věříme, že využijete této možnosti 
a přijdete si zasportovat.

V sobotu 16. června se v Praze konal již 
19. ročník otevřeného mistrovství ČR 
taekwonda WTF ve sportovním boji 
s velice početnou účastí zahraničních 
týmů. Turnaje se zúčastnilo 270 závodníků 
z Ukrajiny, Polska, Slovenska, Maďarska 
a velké množství oddílů z Čech. Za pro-
tivínský klub zde startovalo 5 vybraných 
závodníků a to: Zuzana Doubková, Martin 
Doubek, Jakub Chudomel, Adéla Kubičko-
vá a Jaroslav Šídlo.

Na tomto turnaji byla konkurence 
opravdu velice silná a tak dosáhnout medai-

lové umístění bylo náročné. I značné horko 
v hale dávalo všem závodníkům zabrat. 
Přestože se některým z nich podařilo dosáh-
nout medailové pozice, na zlato to tentokrát 
nikomu z nich nestačilo. Nutno podotknout, 
že na tomto výsledku má podíl i středový 
rozhodčí, který našim závodníkům nepřál 
a trestal je za chyby, které ale bohužel dělali 
jejich soupeři.

Jako první nastoupil do bojů Jára a hned 
po něm i Mates. Oba bojovali velice statečně, 
avšak jejich soupeři je vyřadili těsně před 
stupněm vítězů. V odpoledních hodinách 
začínaly boje Kubovi a Zuzce. Teplota 
v hale stále stoupala a tak udýchat 3 kola 
v jednom zápase dalo zabrat i těm nejtréno-
vanějším závodníkům. Kubovi se podařilo 
probojovat přes své převážně zahraniční 
soupeře a zajistil si tak medailové umístění. 
Podlehl až v semifinále českému soupeři. 
Také Zuzka podávala pěkný výkon a i ona 
podlehla v semifinále nad svojí soupeřkou 
z Maďarska a skončila také na 3. místě. Po 
skončení zápasu ocenila Zuzky výkon i sama 
soupeřka. Až v podvečer začaly zápasy pro 
Ádu. I ona byla rozhodnuta bojovat ze všech 
sil a odhodlaná přivézt si další titul. Ve finále 
se však potkala s velice zkušenou soupeřkou. 
Boj byl hodně vyrovnaný a do posledních 
chvil nebyl jasný vítěz. Chvíli před koncem 
vedla soupeřka o bod technikou na vestu 
a Ádě se to již nepodařilo zvrátit ve svůj 
prospěch. Své soupeřce podlehla o bod.

Všem závodníkům patří pochvala, pro-
tože bojovali až do konce, nevzdávali se 
a svými výkony se během roku umisťovali 
na medailových příčkách.

Poděkování patří též rodičům za celoroč-
ní podporu a sponzorům za jejich pomoc.

Ála

●  Nabízím levně vedení účetnic-
tví. Telefon 603 924 907

●  Hledám osamělou paní od 
59 do 65 let, zdravou a spoleh-
livou, která zastane výpomoc 
v domácnosti, zdravotní pomoc 
a společnici. Honorář za vyko-
nanou práci. Jako příspěvek 
k důchodu. 

 Nabídky na telefon 774 133 827
●  Sběratel porcelánu a skla nabízí 

k prodeji – porcelánový jídelní 
soubor (EXPO BRUSEL rok 
1957 – Loučky), kávový servis 
(pro 2 os., 19. stol.), čajové šálky 
s podšálkem (19. stol., 6+6), 
vinné poháry (pískový tech., 
zlatý dekor, 6 ks) 

 Telefon 774 133 827

SPORTOVIŠTĚ 
O PRÁZDNINÁCH BEZPLATNĚ

MISTROVSTVÍ ČR 2012 TAEKWONDA WTF


