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Vážení spoluobčané, 
dovolte mi vás informovat o živelné pohro-
mě, která v uplynulých dnech prošla naším 
městem a čtyřmi obcemi. 
Sled událostí byl následující: 
– V pátek 31. 5. 2013 jsme obdrželi 

meteorologickou předpověď, která 
předvídala možnost srážek ve výši 
90 mm. Z našich zkušeností z minulosti 
jsme věděli, že pokud se informace 
stane skutečností, bude v našem městě 
a obcích vyhlášen 3. povodňový stupeň 
a s tím pravděpodobně dojde k evakuaci 
částí Milenovic, Protivína, Myšence 
a Maletic. 

 Letošní povodeň nečekaně zasáhla 
jako první obec Záboří, kde se v neděli 
2. 6. 2013 v ranních hodinách vybřežil 
Zábořský potok více než v roce 2002. 
Zaplaveny byly čtyři nemovitosti v obyt-
né části a v mnoha dalších byly zapla-
veny sklepy a zahrady. Byl to bohužel 
teprve začátek. 

– V neděli 2. 6. 2013 ve 04:00 hodin 
byla svolána povodňová komise města, 
která nepřetržitě pracovala až do čtvrtka 
6. 6. 2013 do 10 hodin, a nadále je až do 
odvolání v plné pohotovosti. 

 Povodňová komise 2. 6. 2013 okamžitě 
rozhodla o nutnosti informovat  všech-
ny občany v zátopovém území jak SMS 
zprávami, tak fyzicky o hrozící povodni. 
V 6 hodin byli všichni občané v zátopo-
vém území informováni. Byly nepřetrži-
tě sledovány průtoky Blanice v Husinci 
a Bavorově a  následně bylo podle 
matematického modelu vypočteno, že je 
nezbytné část obyvatel evakuovat. Ihned 
byl za pomoci hasičů vystěhován dům 
s pečovatelskou službou. Ve 13:45 hodin 
byla nařízena evakuace části Milenovic 
a ve 14:00 hodin části města Protivína 
a obcí Myšence a Maletic. Celkem bylo 
evakuováno 270 osob ze 134 domů. Vět-
šina evakuovaných nevyužila nabídku 
krizového centra, které bylo zřízeno ve 
sportovní hale, a ubytovali se u svých 
rodin či známých. V našem krizovém 
centru zůstalo pouze 15 občanů. Násled-
ně v 16:45 hodin jsme uzavřeli průjezd 
přes most z Libochova do města. Řeka 
postupně stoupala až na průtok cca 
220 m3/s a chybělo opravdu málo a voda 
by šla přes most. V tomto čase byl dávno 
na nohou celý záchranný systém čítající 
hasiče, státní a městskou policii, úřad, 
technické služby, pečovatelskou službu 
a samozřejmě povodňovou komisi, která 
vše řídila a koordinovala. 

 Letošní povodeň oproti té z roku 2009 
byla komplikovaná o vodu z polí a ryb-
níků. To nám přidělalo velké potíže, 
protože některé naše obce byly vodou 
odříznuty ze všech stran. Do těchto 
obcí byly postupně uzavírány místní 
komunikace, jak pro pohyb osob, tak 
dopravu. 

– Ve středu 5. 6. 2013 voda pozvolně opa-
dává a převážná část evakuovaných se 
může vrátit do svých domovů, výjimku 
tvoří pouze obec Milenovice, kde byla 
přerušena dodávka el. energie a lidé se 
mohli vrátit až následující den, tj. ve 
čtvrtek 6. 6. 2013. V části Milenovic, 
která nebyla vytopena, se nám podařilo 
zajistit dodávku el. energie pomocí 
dieselového agregátu připojeného do 
trafostanice. 

– Ve čtvrtek 6. 6. 2013 jsme průběžně 
zjišťovali škody, které voda na našem 
území napáchala a zároveň jsme při-
jímali žádosti o pomoc od majitelů 
zaplavených nemovitostí a dle těchto 
žádostí jsme přistavovali kontejnery 
k nemovitostem na odpad a poté jsme 
začali s pomocí SDH odčerpávat vodu 
ze zatopených nemovitostí a lagun. Dále 
jsme přijímali požadavky obyvatel na 
zapůjčení vysoušečů, případné čerpání 

studní i dodání čistících a dezinfekčních 
prostředků. 

– V pátek 7. 6. 2013 se město a zasažené 
obce pomalu vracejí do normálu, avšak 
vzpomínky na tuto situaci nebudou ty, ke 
kterým se občané budou rádi vracet. 

 Všechny informace a rozhodnutí povod-
ňové komise byly bezprostředně zve-
řejňovány na internetových stránkách 
našeho města a vyhlašovány městským 
rozhlasem. 
 
 Na závěr mi dovolte poděkovat, a to 

velmi, celé povodňové komisi, více jak 
50 dobrovolným hasičům z Protivína, Zábo-
ří, Milenovic, Krče, Těšínova, Myšence, 
Maletic, Skal a Temelína, dále státní a měst-
ské policii, pečovatelkám DPS, technickým 
službám, městskému úřadu a všem, kteří 
nám nabídli pomoc. Tento sehraný tým více 
jak 100 lidí mi bylo radostí řídit. Zároveň 
mé obrovské poděkování patří všem povod-
ní zasaženým a postiženým občanům, kteří 
dbali pokynů povodňové komise, policie 
a hasičů a svým zodpovědným chováním 
přispěli k relativně bezproblémovému 
průběhu činností se stoupající vodou sou-
visejících, byť jejich situace byla a v mnoha 
případech určitě ještě je, velmi nelehká. 

Jaromír Hlaváč, starosta města 
a předseda povodňové komise

POVODEŇ 2013

Řeka Blanice dosahuje maximální hladiny, pohled od protipovodňové stěny 
na most přes řeku Blanici. Foto Jaroslava Fialová
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pokračování na 16. stránce

V Písku se letos zúčastnilo devět 
družstev v I. stupni soutěže a jedenáct 
družstev ve II. stupni soutěže. Hlídka I. 
stupně ve složení: V. Sochor, D. Zelinská, 
S. Morávková, K. Vránová, V. Valentová 
a J. Veselá obsadila krásné 3. místo. 
Hlídka II. stupně byla pro nemoc oslabe-
na, soutěžila pouze v počtu čtyř děvčat: 
K. Moravcová, A. Kolešová, Z. Doubková 

EXKURZE 
OSMÝCH TŘÍD DO PRAHY

V úterý 28. května jsme se my, žáci 
8. tříd, vydali na výlet do Prahy. Čekala 
nás Královská cesta. První zastávka 
byla na Loretánském náměstí, budova 
ministerstva zahraničních věcí. Nejvíc 
nás zaujala výměna stráží na Pražském 
hradě, Vladislavský sál, katedrála sv. 
Víta, Královské zahrady, Nerudova uli-
ce, věž Daliborka a Zlatá ulička. Další 
delší zastavení byla na Staroměstském 
náměstí, radnice, orloj. Líbila se nám 
čokoládovna s ochutnávkou belgických 
pralinek. Někteří spolužáci měli velký 
zážitek z jízdy metrem do stanice Anděl, 
odkud jsme odjížděli naším autobu-
sem zpět domů. Plni dojmů a nových 
poznatků jsme se vrátili domů. Velké 
poděkování patří paní učitelce Přást-
kové a Jelínkové za doprovod a velkou 
starostlivost.  Eliška Sobotková, 8. B

Dne 28. května se konala pro 
8. ročníky ZŠ Protivín exkurze do hlav-
ního města Prahy. Jako doprovod s námi 
jely paní učitelky Jelínková a Lenka 
Přástková, která nám byla zároveň 
skvělou průvodkyní. Po hodině a půl 
jízdy jsme vystoupili u Strahovského 
kláštera. Vydali jsme se na Pražský 
hrad. V komplexu Pražského hradu 
jsme navštívili: Zlatou uličku, chrám 
sv. Víta, Vladislavský sál, Daliborku 
a Královské zahrady. Poté jsme vyrazili 
na Karlův most, Kampu, Staroměstské 
náměstí. Další naše kroky by se daly 
nazvat sladkými, protože jsme navštívili 
muzeum čokolády. Nyní následuje cesta 
metrem do stanice Anděl. Dostali jsme 
rozchod v obchodním centru. V 17.30 
hodin jsme odjížděli z Prahy domů. 
Nikdo se nám neztratil, ba naopak při-
byla nám spousta informací a zážitků. 
Výlet se vydařil a už se těším na další. 

Eliška Zimová, 8. B

ÚSPĚCHY V ATLETICE
Družstvo starších žáků dokázalo navá-

zat na 1. místo v okresním kole O pohár 
rozhlasu a vyhrálo i okresní kolo v atle-
tickém čtyřboji. Tvrdě vydřený postup 
se chlapci pokusili potvrdit v krajském 
kole, které se konalo v Českých Budějo-
vicích 4. června. Nejlepším jednotlivcem 
v okresním kole se opět stal Jan Honzík, 
který obsadil 1. místo v běhu na 60 m 
a ve skoku do dálky, zároveň se umístil 
3. ve vytrvalostním běhu na 1000m. Další 
umístění – Aleš Fürst – 3. místo v běhu 
na 60m, Filip Smolík – 3. místo ve skoku 
vysokém, Ladislav Vejšický – 1. místo 
v hodu kriketovým míčkem (87,85 m), 
posledním velice platným členem družstva 
byl Jaroslav Vojík. Ze starších děvčat se 
dařilo Lindě Danielové – 2. místo ve skoku 
do dálky a Elišce Zimové – 3. místo ve vrhu 
koulí. Z mladších žáků pak zabodoval Petr 
Pergler, který vyhrál ve skoku do dálky. 
Všem děkujeme za vzornou reprezentaci 
školy i města a starším žákům přejeme co 
nejlepší sportovní výsledky a umístění se 
v krajském kole. 

Dne 21. května se v Táboře konalo 
krajské kolo O pohár rozhlasu. V kategorii 
starších žáků mezi sebou soupeřilo devět 
škol. Všichni jsme potají snili o umístění 
se na stupních vítězů a sen se nakonec 
stal skutečností. Díky velmi kvalitním 
sportovním výkonům družstvo ve složení 
Jan Honzík, David Růžička, Filip Smolík, 

a Š. Marková. Toto oslabení způsobilo, že 
se hlídka umístila až na 10. místě. V rámci 
úkolů děti ošetřovaly improvizovaná zra-
nění, např. pneumotorax, výron kotníku, 
tepenné krvácení, pokousání psem, poře-
zání sklem, bezvědomí a další. Součástí 
soutěže byly i testy Mladých záchranářů 
– hasičský záchranný sbor a zkoušky 
obratnosti. 

Jaroslav Vojík, Daniel Krejčí, Aleš Fürst, 
Ladislav Vejšický a Jan Toušek obsadilo 
celkově 3. místo. Dosaženého výsledku si 
cením o to více, že dokázali porazit i školy, 
které se specializují na atletiku či jiný sport 
a mají tak více hodin tělesné výchovy. 
Chlapcům ještě jednou moc děkuji za vzor-
nou reprezentaci školy i města a skvělý 
sportovní zážitek. 

Mgr. Lucie Marková

OKRESNÍ SOUTĚŽE MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ

▲ ▲ ▲
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Poděkování starosty města
– AGPI, a. s. Písek 
– Haně Bískové
– Organizátorům 
 pivních slavností Cerhovice
– cukrárně Cerhovice
– obci Osek
– LAMINA Komárov s. r. o. 
– OÚ Újezd
– OÚ Drozdov
– OÚ Cerhovice
– Českému červenému kříži
– Organizaci ADRA 
za materiální pomoc pro občany 
postižené povodní. 

POVODNĚ 2013 – PODĚKOVÁNÍ
Prostřednictvím vašeho měsíčníku bychom velmi 

rádi poděkovali povodňové komisi Města Protivína 
v čele se starostou Jaromírem Hlaváčem za skvěle 
odvedenou práci před a během povodní. Byli jsme 
o veškeré situaci včas a přesně informováni a to nám 
pomohlo eliminovat škody. 

Nemůžeme opomenout dobrovolné hasiče z Myšen-
ce, dobrovolníky a kamarády, kteří nám svou nezišt-
nou pomocí pomohli vše včas vystěhovat. I jim patří 
obrovský dík. 

 Karolína a Vladimír Vandovi, Myšenec

HORIZONT DĚKUJE
Děkujeme vedení města Protivína a povodňové 

komisi, hasičům, dobrovolníkům a všem, kdo nám 
pomohli při stěhování Sociálně terapeutických dílen 
v Protivíně před velkou vodou za vstřícný přístup 
a hladký průběh celé akce. 

Žižkova ulice v Protivíně.  Foto ing. J. Morávek Čerpání laguny v Country cihelně u Mašindů.  Foto Jko.

Po jedenácti letech kamarádi hasiči z Dlouhé Třebové ve 
východních Čechách opět pomáhali při povodních v Pro-
tivíně. Prováděli čerpání sklepů, čištění studní a skle-
pů, na fotografii vápnění Švehlova parku.  Foto Jko. 

OHLÉDNUTÍ ZA POVODNĚMI 2013

Pohled z mostu Milenovic na rozvodněnou řeku a záplavu 
z polí od Čavyně a Vodňan. Po tomto rozvodnění dosáhla 
řeka Blanice 3. stupně povodňové aktivity, vyhlášena eva-
kuace osob.  Foto Jaroslava Fialová
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ZASTUPITELSTVO MĚSTA

RADA MĚSTA ZASEDALA

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROTIVÍN
KONANÉHO DNE 30. KVĚTNA 2013 

1.  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
přijetí úvěru KB a. s. na předfinancování akcí 
„Zateplení a výměna oken – školní pavilon ZŠ 
Protivín“ a „Zateplení a výměna oken – MŠ 
Protivín“ ve výši předpokládané dotace na tyto 
akce a to ve výši 4 900 000 Kč. 

2.  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
předloženou úvěrovou smlouvu mezi Městem 
Protivín a Komerční bankou  a. s. na poskytnutí 
úvěru ve výši 11 000 000,00 Kč (slovy:  jede-
náctmiliónů Kč) 

 a pověřuje starostu města jejím podepsá-
ním. Účelem úvěru je refinancování půjčky 
poskytnuté na základě Smlouvy o půjčce 
č. 109. 828 ze dne 5. 11. 2001 se společností 
Kommunalkredit Austria AG. 

3.  Zastupitelstvo města Protivín volí pro další 
4leté volební období, tj. 2013 – 2017, přísedící 
soudu paní Jiřinu Šípkovou, Protivín

VYBRÁNO Z USNESENÍ RM 22. 5. 2013… 

– nesouhlasí s výkupem pozemků pod míst-
ní komunikací p. č. 1465/9 a p. č. 1465/10 
v kú Krč u Protivína za cenu znaleckých 
posudků 

 a nedoporučuje zastupitelstvu města výkup ke 
schválení 

–  předběžně souhlasí se směnou p. č. 1465/3, 
1465/4 a 1457/3, vše ost. plocha, ost. komu-
nikace o celkové výměře 933 m2 ve vlast-
nictví otce a syna Talafousových, bytem Krč 
45, za pozemky p. č. 904/9, 904/15, 892/3 
a 892/9, vše orná půda a 908/2, ost. plo-
cha, manipulační plocha o celkové výměře 
1717 m2 ve vlastnictví města Protivín, vše 
v kú Krč u Protivína a finančním dorovnáním 
10 Kč/m2 u pozemků nad rámec směny, 
tj. 7 840 Kč ve prospěch města Protivín

 a pověřuje finanční odbor – správu majetku 
zveřejněním záměru směny 

 a doporučuje zastupitelstvu města směnu ke 
schválení 

–  souhlasí se směnou části pozemku p. č. 2284 
v kú Záboří u Protivína ve vlastnictví města 
Protivín za část pozemku p. č. 2283 v kú Záboří 
u Protivína ve vlastnictví pana Strouhy, České 
Budějovice 

 a pověřuje finanční odbor – správu majetku 
zveřejněním záměru směny 

 a doporučuje zastupitelstvu města předběžné 
schválení směny pozemků 

– souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení práva 
věcného břemene spočívajícího v umístění 
kabelového vedení NN s betonovým stožárem 
do pozemku města Protivín p. č. 1430/14 v kú 
Krč u Protivína, za jednorázovou náhradu ve 
výši 2 000 Kč + DPH s tím, že smlouva, GP 
a návrh na vklad do KN budou na náklady 
oprávněného 

– bere na vědomí předložený zápis z komise 

pro posuzování majetkových převodů ze dne 
29. 4. 2013 

 a souhlasí s prodejem části pozemku 
p. č. 100/12 o výměře cca 282 m2 a částipozem-
ku p. č. 1361/3 o výměře cca 447 m2, vše v kú 
Protivín, a to za cenu odhadní, v případě více 
zájemců vyšší nabídce 

 a ukládá FO – správě majetku zveřejnění 
záměru prodeje částí pozemků

 souhlasí s prodejem pozemku p. č. 2487/1, 
ostatní plocha, neplodná půda o výměře 6437 
m2, v kú. Záboří u Protivína, a to za cenu odhad-
ní, v případě více zájemců vyšší nabídce 

 a ukládá zveřejnění záměru prodeje pozemku

– bere na vědomí zápis č. 4 z jednání komise 
bytové, místního hospodářství a dopravy ze 
dne 14. 5. 2013 

 a souhlasí s pronájmem bytu č. 3, 1+1 o celkové 
výměře 51,98 m2, na adrese Protivín, Družstevní 
890 

– bere na vědomí předložený ručně psaný zápis 
kroniky města Protivín za rok 2012 včetně 
počítačově zpracované kroniky, přílohové 
a fotodokumentační části kroniky za rok 2012 
a zpracování záloh od roku 1921

– souhlasí s povolením jednorázové kulturní 
akce – festivalu „Platan day“, aneb pivovarské 
slavnosti Protivín, a to dne 27. 7. 2013 do max. 
04:00 hodin v areálu Pivovaru Protivín 

– projednala nabídku Jihočeské televize a. s. 
České Budějovice na spolupráci týkající se 
propagace města, resp. výroby a odvysílání 
reklamních spotů a pozvánek, a o využití této 
nabídky prozatím neuvažuje

Neoprávněně užívají byt
 Protivínští policisté zpracovali ve 

zkráceném přípravném trestním řízení 
případ neoprávněného užívání bytu. 
Muž (1965) a žena (1973) od října roku 
2012 do současné doby užívají nadále 
městský byt, ačkoli jim skončila nájemní 
smlouva již koncem roku 2011 a nebyla 
majitelem prodloužena. Pár se z bytu 
nevystěhoval ani po rozhodnutí soudu 
a na nájemném a službách dluží přes 
23 tisíc korun. 

Pil a naboural
 Naštěstí jen hmotnou škodou ve výši 

35 tisíc korun skončila noční nezod-
povědná jízda muže (1975) v Krči. 
Řidič (1975) usedl ve středu 15. května 
po druhé hodině v noci do osobního 
automobilu Seat a Krčí jel ve směru od 
návsi a na křižovatce chtěl odbočit vle-
vo. Nepřizpůsobil však rychlost a vyjel 
s automobilem mimo komunikaci. Přejel 
travnatou plochu a narazil do dalšího 
vozu, který majitel parkoval ve vjezdu 
do domu. Policisté u muže provedli 
dechovou zkoušku, která byla pozitivní 
s hodnotou přes jedno promile alkoholu 
v dechu. Policisté muži zadrželi řidičský 
průkaz a případ řešili ve zkráceném 
přípravném trestním řízení. 

Škodil v provozovně
 Protivínští policisté řešili v sobotu 

18. května v noci krádež na pozemku 
u domu v Mírové ulici. Necelou hodi-
nu po půlnoci vyjížděli na místo činu. 
Pachatel vnikl na zahradu domu v ulici 
Družstevní a odtud se dostal na pozemek 
u domu v další ulici. Ze zaparkovaného 
automobilu značky Mercedes zde odčer-
pal 60 litrů motorové nafty a odcizil 20 
kilogramů hliníkových předmětů, hůlky 
k uzení a věšáků na maso. Z výrobníku 
na led ještě odcizil elektromotor. Cel-
kem způsobil škodu přesahující 11 tisíc 
korun. Policisté na místě spolupracovali 
také s psovodem a kriminalistickým 
technikem, který zajistil stopy. Případ 
dále prošetřují. 

Šíření poplašné zprávy
 Protivínští policisté, kolegové z Vodňan, 

policejní psovodi i kriminalistic-
ký technik, ti všichni řešili v pátek 
24. května odpoledne případ nahláše-
ného nebezpečí v muzeu v Protivíně. 
První oznámení na linku 158 přijal 
operační důstojník krátce před čtr-
náctou hodinou. Anonym nahlásil, že 
v muzeu je umístěn předmět, který by 
mohl ohrozit život a zdraví lidí. Policis-
té muzeum bezprostředně po oznámení 
prohlédli, ale nic zvláštního nenalezli 
a provoz zařízení pokračoval. Před 
sedmnáctou hodinou se oznámení na 
tísňovou linku opakovalo. Kdosi opět 
oznámil, že za pár minut dojde v muzeu 
k výbuchu. K protivínským policistům 
se přidali kolegové z Vodňan a uzavřeli 

okolí budovy. Nikdo nesměl dovnitř. 
K místu, kde měla být údajně umístě-
na výbušnina, vyjížděli také policejní 
psovodi a kriminalistický technik. 
Čtyřnohý pomocník, používaný pro 
detekci výbušnin, bezmála hodinu 
propátrával s psovodem budovu, ale 
nic nebezpečného nenalezl. Okolo půl 
šesté odpolední již bylo o autorovi 
poplašné zprávy jasno. Policistům se 
přiznal mladý muž (1981), který se 
pohyboval v okolí muzea a byl ovlivněn 
alkoholem. Údajně na sebe chtěl tímto 
jednáním upozornit. Mladík, který je 
nespokojený s tím, jak se jeho život ubí-
rá, si tak přidělal další velké problémy. 
Policisté telefonistu zadrželi a umístili 
do policejní cely. Nyní je podezřelý ze 
spáchání trestného činu šíření poplašné 
zprávy. Sdělením nepravdivé zprávy 
vyvolal nebezpečí vážného znepoko-
jení u obyvatel v Protivíně. Po prove-
dených úkonech policisté mladíka ze 
zadržení propustili. 

Sběrný dvůr
 Protivínští policisté vyjížděli v neděli 

26. května před třiadvacátou hodinou ke 
sběrnému dvoru, kam se vloupal zloděj. 
Pachatel vnikl do stavební buňky, která 
slouží jako kancelář, ale nic neodcizil. 
Lapku vyrušili přijíždějící policisté, před 
kterými utekl do zahrádkářské kolonie. 
Po pachateli pátral také policejní pso-
vod se služebním psem, ale dopadnout 
zloděje se bohužel nepodařilo. Policisté 
případ dále prošetřují. Škoda na zařízení 
činí 3 500 korun. 

z deníku
POLICIE ČR V PROTIVÍNĚ
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V předvečer Mezinárodního dne 
muzeí, tak jako každý rok, byly 
v Praze vyhlášeny výsledky XI. roč-
níku soutěže Gloria musealis. 

Tuto soutěž vyhlašuje Minister-
stvo kultury České republiky a Asoci-
ace muzeí a galerií a probíhá ve třech 
kategoriích: muzejní výstava, muzejní 
publikace a muzejní počin roku. Přísné porotě, kterou tvořili 
skuteční odborníci v oboru, se sešlo celkem 73 projektů, které 
bylo třeba řádně posoudit na místě. 

Proto se na jaře její členové vypravili také do Protivína, 
aby shlédli nově vytvořenou expozici v tamním Památníku 
na náměstí. Tu totiž provozovatel Památníku města Protivína 
– Prácheňské muzeum v Písku – do soutěže přihlásil. Expo-
zice nazvaná „Protivín: město – krajina – lidé“ byla otevřena 
25. srpna 2012 během Městských slavností protivínských. 
Jejími autory jsou odborní pracovníci píseckého muzea Mgr. 
Jan Kouba, Mgr. Zdeněk Duda a Mgr. Jaroslav Jiřík Ph. D. 
Autory architektonického řešení jsou manželé Martin a Moni-
ka Krausovi z Tábora a scénografii měla na starosti Jana Bačo-
vá Kroftová. Výtvarného řešení se ujalo studio Puervision. 
Na samotné realizaci pracovala firma EXPO, IGC GROUP, 
s. r. o. z Blovic a řada dalších drobných firem z Písku, Proti-
vína a okolí. Nové expozice, spojené s jen o málo starší Exo-
tickou přírodou, kterou před několika lety postupně vytvořil 
zoolog píseckého muzea RNDr. Karel Pecl, jsou zaměřeny na 
dějiny města jako centra celého regionu. Nechybí části věnují-
cí se jeho významným fenoménům – pivovarnictví, železnici, 
působení rodu Schwarzenberků, spolkům, ale i každodennímu 
životu ve městě. Pro návštěvníky, zejména děti, je připravena 
řada interaktivních prvků, díky kterým jsou zataženi do pro-
hlídky silněji, než je v podobných muzeích běžné. 

 Nová expozice byla 16. května na slavnostním večeru 
za účasti ministryně kultury Mgr. Aleny Hanákové oceně-
na třetím místem, přičemž první dvě příčky obsadila velká 
muzea a galerie – v Ostravě a Olomouci. Protivín se tak 
může pyšnit tím, že má třetí nejlepší expozici vytvořenou 
v Čechách v roce 2012.  PhDr. J. Prášek, 

ředitel Práchenského muzea

INFORMACE PRO OBČANY
Přemístění autobusové zastávky o pouti

Ve dnech 21. července od 24:00 hodin do 28. červen-
ce 2013 do 24:00 hodin bude z důvodu konání tradič-
ní protivínské pouti přemístěna autobusová zastáv-
ka z Masarykova náměstí do ulice Komenského 
(u sportovní haly). 

FO – správa majetku, L. Štěpánová

Nealkoholická piva z jihočeského pivovaru v Protivíně 
výrazně zabodovala v prestižní degustační soutěži Pivo Čes-
ké republiky 2013, která se jako tradičně konala v rámci již 
17. ročníku Slavností piva v Českých Budějovicích. Pivo 
Platan Nealko ve své kategorii zvítězilo, Lobkowicz Premium 
Nealko obhájilo loňskou bronzovou příčku. 

PRESTIŽNÍ CENA 
PRO PROTIVÍNSKÉ MUZEUM

„Mám obrovskou radost. Našim nealkoholickým pivům se 
na trhu opravdu daří. A je to zejména kvůli jejich chuti, kterou 
ocenila také porota této soutěže.“, uvedl Michal Voldřich, 
sládek protivínského pivovaru. 

Anonymní degustační soutěže se letos zúčastnilo 300 piv 
z 52 pivovarů. Vzorky byly zařazeny do 18 kategorií, odbor-
níci je ochutnávali od středy 5. do pátku 7. června 2013. 

Záštitu nad kláním Pivo České republiky převzali minis-
tr zemědělství Petr Bendl, hejtman Jihočeského kraje Jiří 
Zimola a primátor statutárního města České Budějovice 
Juraj Thoma. 

NEALKOHOLICKÁ PIVA Z PROTIVÍNA 
OVLÁDLA SLAVNOSTI PIVA
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Ptáte se, kde je to možné? Přece 
v protivínském muzeu, v nové histo-
rické  expozici! 

Děti vás usadí, zvonečkem zahájí 
představení, v němž pomocí loutek, 
představujících protivínské rodáky či 
osobnosti s Protivínem spjaté, rozvíjejí 
děj. 

Koho by nedojal tragický osud bel-
gické princezny Pavlíny, která se 
provdala ke Schwarzenbergům na 
Hlubokou, byla matkou 10 dětí, ráda 
a pěkně malovala (třeba protivínský 
zámek) a bohužel při požáru roku 1810 
v Paříži, při slavnosti na počest sňatku 
Napoleona s rakouskou princeznou 
Marií Luisou, uhořela. Bylo jí 36 let, 
čekala 11. dítko. 

S Martou Krásovou, protivínskou 
rodačkou (1901), významnou operní pěv-
kyní, si hlavně děvčata ráda zapějí árie. 

Jméno Jiřího Koláře (1914 
– 2002), protivínského rodáka, jsme 
dlouho neznali. Teď se pyšníme tím, 
že tento pozdější básník a výtvarník 
chodil do zdejší obecné školy, než se 
rodina v jeho 12ti letech přestěhovala 
na Kladno. 

Malí „herci“ s radostí sáhnou po 
loutce pana krále Václava IV., který 
roku 1392 projížděl Protivínem zřejmě 
za účelem lovu. 

Dobro a zlo se v pohádkách střídá, 
a tak příslušník vládnoucího rodu v Pro-
tivíně v 17. století – Sigmund Ludvík 
z Trauttmansdorf poslouží našim 
malým hercům jako prototyp zla. Všeo-
becně se totiž o tomto pánovi říkalo, že 
v celých Čechách není krutějšího pána. 
On i ostatní příslušníci rodu odpočívají 
věčným spánkem v Protivíně,  v kryptě 
kostelíka sv. Anny, který Sigmund Lud-
vík nechal vystavět.

● Nastal červen a s ním konec školního 
roku. Na děti z 1. Mateřské školy čeká 
vždy spousta událostí se závěrem roku 
spojených. Nejprve to bývá ukázka toho, 
co se za uplynulých devět měsíců zvlád-
ly naučit. Rodiče, prarodiče i sourozenci 
shlédli květnové besídky či tvořivé 
dílny, kde mohli posoudit, jak rychle se 
děti mění a vyvíjejí. Za snahu a pěkné 
vystoupení následovala zasloužená 
odměna – zmrzlina v cukrárně. 

● Červnové počasí zatím příliš nepřálo, tak 
svůj Dětský den nemohly děti oslavit na 
školní zahradě, jak bývá zvykem, zůsta-
ly ve svých třídách. Přesto se hledání 
pokladu, diskotéce, hrám a soutěžím 
věnovaly s radostí i pod střechou. Domů 
si odnášely medaile a kornout plný 
odměn. Druhým dárkem bylo divadelní 
představení pohádky O Budulínkouvi, 
konané v prvních červnových dnech. 

● Nejstarší děti ještě stihly potěšit svým 
pásmem nově narozené občánky našeho 
města a jejich rodiče – dvakrát vystou-
pily v obřadní síni městského úřadu. 

● Tradiční pěší výlet do okolní přírody 
s opékáním buřtů je v plánu hned, jak 
se vylepší počasí a vysvitne slunce. 

● Nejstarším dětem se dny prožité v naší 
mateřské škole už nezadržitelně krátí 
a v září je čeká nástup do prvních tříd 
několika základních škol. Při této pří-
ležitosti proběhlo již tradiční slavnostní 
rozloučení na protivínské radnici. A teď 
už hurá na prázdniny!
 
1. Mateřská škola Protivín bude 

uzavřena po dobu pěti týdnů (1. 7. do 
2. 8. 2013), během kterých je pláno-
vána výměna všech oken, zateplení 
budovy a nová vnější fasáda.  –EC–

A co znamená loutka dřevěného 
osla, kterou děti rády užívají? 

V 18. stol. dřevěný osel s ostrou 
hranou na hřbetu stával, jak ukazuje 
rytina z roku 1710, na náměstí před 
zámkem, spolu s pranýřem. Na pranýři 
stávaly nevěrné ženy, na osla pak byli 
posazováni nepoctiví řemeslníci a živ-
nostníci.   

Jaká je ta historie učitelka života! Jen 
se jí řídit! Třeba i příště na shledanou  
a v muzeu obzvlášť se těší 

Mgr. Věra Piklová, správce muzea

COŽ TAKHLE ZAHRÁT SI 
S DĚTMI A VNOUČATY DIVADLO

CO NÁS ČEKÁ 
PŘED PRÁZDNINAMI

Na snímku děti ze 2. třídy při oslavě Dne dětí.
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Lidická růže opět v letošním roce 
rozkvetla pro uživatele sociálních 
služeb z Horizontu. 

V rámci 10. výročí celosvětově platné 
smlouvy sloužící k ochraně lidového umě-
ní, řemesel, obřadů i tradičních lidových 
znalostí – Úmluvy o zachování nemate-
riálního kulturního dědictví UNESCO 
doporučila Česká komise pro UNESCO 
zasvětit 41. ročník dětské výtvarné výsta-
vy Lidice tématu „TRADICE A DĚDIC-
TVÍ LIDU MOJÍ ZEMĚ“ s nabízenými 
podtématy: tradiční oděv v mé zemi, jaké 
krásné věci vytvářejí řemeslníci v mé zemi, 
vesničané tančí, venkovská svatba, o čem 
jsou lidové pověsti v mé zemi, lidové zvy-
ky, obřady a tradice v průběhu roku. 

Do soutěže bylo celkem přihláše-
no více jak 24 tisíc výtvarných prací 
z celého světa, proto považujeme za 
velký úspěch, když kolekce grafiky o. 
s. HORIZONT byla oceněna medailí. 
Tu osobně převzali naši malíři společně 
s arteterapeutkou Mgr. Marcelou Uhrovou 
na vernisáži výstavy všech oceněných 
prací v Lidické galerii. Výstava potrvá do 
31. října 2013. 

Kolekci HORIZONTU vytvořili: 
Kateřina Barabášová, Tomáš Baumann, 
Eva Kuboušková, Miloslav Mach, Zuza-
na Nagyová, Lenka Olšbaurová, Jakub 
Šefránek, Štěpánka Trtková. 

Minule jsme otiskli snímek sochy 
Marie s Ježíškem, která je nyní umístěna 
v historické expozici Památníku města 
Protivín. Tato expozice prošla v loňském 
roce radikální proměnou a je zřejmé, že na 
návštěvu mnoha Protivíňáků teprve čeká. 
S odpovědí se totiž přihlásila pouze jedna 
soutěžící, která se tudíž stala výherkyní 
symbolické odměny – paní Blanka Mare-
šová. Blahopřejeme!

Všem vřele doporučujeme návštěvu 
obnovené expozice v Památníku města, na 
které si její tvůrci z Prácheňského muzea 
– Mgr. Jan Kouba a Mgr. Zdeněk Duda dali 
velmi záležet. 

Zatímco ve většině muzeí je zakázáno 
dotýkati se exponátů, protivínská expo-
zice obsahuje řadu haptických prvků, 
takže zvídavý návštěvník si může výstavu 
doslova „osahat“ a vyzkoušet si třeba své 
nadání loutkoherce v originálním divadél-
ku. Můžete také nahlédnout do staré šatní 
skříně a jejích tajemných šuplátek. Možná 
poznáte na některých dobových fotografiích 
své předky. 

Právem byli tvůrci nového prostoru 
oceněni 3. místem v celonárodní soutěži 
Gloria Musaealis 2012! Spolu s erudova-
ným výkladem „naší paní učitelky“ Věry 
Piklové pak tvoří celek dokonalou představu 
o příjemně stráveném čase v muzeu. 

Věříme, že červnová hádanka vás tolik 
nepotrápí. Ptáme se, ve které obci, na kte-
rém statku (č.p.) se nachází tato věžička? 
Odpovědi čekáme do 8. července na tel. č. 
382 203 354, na e-mailu: infocentrum@
muprotivin. cz nebo nás přijďte s opovědí 
navštívit. 

FOTOHÁDANKA
INFOCENTRA PROTIVÍN

Do konce června můžete v kaplance 
zhlédnout mezinárodní výstavu zají-
mavých obrazů a objektů členů Vol-
ného sdružení umělců jižních Čech 
a výstavu nástěnných šamotových 
plastik protivínského rodáka Vlas-
timila Opavy – tato výstava pokraču-
je do konce července a vstup na ni je 
zdarma. 

Na červenec jsme pro vás  v pod-
krovních prostorách připravili výstavu 
obrázků a plastik manželů Bambaso-
vých (www.bambasovi.cz) a v Infocen-
tru fotografie Václava Cingroše. 

Srpen pak bude ve znamení výstavy 
obrázků Ivy Hüttnerové a fotografií 
pánů Lenemajerů. 

 Srdečně vás zveme nejen na výsta-
vy. Bližší informace o vernisážích sle-
dujte na www.vyletdoprotivina.cz, na 
facebookovém profilu Výlet do Proti-
vína nebo na plakátech. 

VÝSTAVY 
V KAPLANCE

Velký úspěch HORIZONTU

Autorem malby je J. Šefránek.

PRO DOSPĚLÉ – naučná literatura
Pavla Smetanová: Korfu – netradiční průvodce 
po půvabném ostrově
Miroslav Černý: Pátá rovnoběžka – cesta za 
domorodci exotických zemí
Radkin Honzák: Jak žít a vyhnout se syndromu 
vyhoření – duševní zdraví
Michala Jendruchová: Už je to za mnou – osob-
ní zpověď (bývalé?) anorektičky
Pascale Micheroin: Zdokonalte si paměť – více 
než 200 cvičení, tipů a technik
 

PRO DĚTI DO 10 LET
Lenka Rožnovská: Skřítci školkovníčci, Dědo, 
ty jsi indián – humorné příběhy
Martina Drijverová: Tajemný dům aneb Cesta 
za českými památkami – příběhy z naší vlasti
Gabriela Kupcová: Pohádky z hájovny – hry 
s písmenky, pro malé čtenáře
Pavel Šrut: Lichožrouti navždy – třetí část 
pohádkových příběhů
Walt Disney: Čtyři kouzelné pohádky o prin-
ceznách – nádherné ilustrace
Thomas Brezina: Kouzelný hrad. Dračí pohár, 
Výprava do podzemí – napínavé příběhy

PRO DĚTI OD 10 LET
Francesca Simon: Darebák David rockerem 
– humorné a napínavé příhody
Veronika Bicker: Motýlí křídla – napínavý 
příběh
Krystyna Kuhn: Jed Šípkové Růženky – detek-
tivní román pro dívky

Novinky
městské
knihovny
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Pro šestnáctiletou Lucii Pelichovskou z Protivína zabral 
celou první příčku v žebříčku jejích zájmů – kůň. Lépe řečeno 
koně. Těmhle ušlechtilým tvorům, kteří doprovázejí člověka jeho 
poutí historií po celá staletí, věnuje Lucka většinu svého volného 
času, zájmu a také – lásky. A to je asi ta nejjistější cesta nejen 
k báječnému vzájemnému vztahu, ale i k úspěchu. Pro Lucku se 
tou zatím nejvyšší dosaženou metou stalo třetí místo v květnovém 
oblastním mistrovství v Hluboké nad Vltavou, pořádaném dvorem 
Vondrov. Ovšem nic není zadarmo a cesta ke stupínkům vítězů 
je nejen dlouhá, ale často i dost křivolaká. 

Lucce bylo mezi osmi a devíti roky, když jí do života vstou-
pili koně. Vlastně za to může kamarádka, která ji vytáhla do 
stájí Štětice, kde si prvně zkusila, jaké to je dívat se na svět ze 
hřbetu koně. A už byla chycena do lasa.. . Vyjížďkové ježdění se 
jí zalíbilo natolik, že se k němu vracela pak i na koních ze stáje 
paní Sládkové nebo ve známém píseckém hřebčinci. Skupinové 
tréninky v hale ale po čase přestaly Lucce stačit, a tak ve správnou 
chvíli přišla spolužačka Zuzka Nedbalová s možností přejít do 
výukového systému stájí Šárky Návarové v blízkém Libochově. 

„A tam jsem po všech těch letech najednou zjistila, že vlastně 
neumím jezdit...“ vrací 
se Lucka o tři roky zpát-
ky. „Že jezdit nezname-
ná pouze se vozit v sed-
le, že se musím nejen 
znovu učit všechno od 
začátku, ale i odbourá-
vat špatné staré návyky. 
Vlastně jsem předtím 
ani nevěděla, že exis-
tuje něco jako jezdecká 
licence, kterou je třeba 
mít, abych se mohla 
účastnit oficiálních 
závodů. Šárka nám pak 
dělala takové závody jen 
mezi námi, pro radost 
a nebo jsme se účastnili 
různých hobby závodů, 
a tím jsme se zároveň 
připravovali na zkoušky 
pro získání licence, kte-
rou jsem dostala loni na 
jaře. Zkouška zahrnuje 
různé drezurní úlohy, parkúr a také dost náročné písemné testy, 
které se týkají nejen péče o koně, ale také třeba chovatelství, 
historie a podobně...“

 Mladá jezdkyně bez zábran přiznává, že zpočátku se při 
parkúru, při skocích trochu bála. Možná trochu díky trémě nebo 
předchozím pádům, i když ty se vždy obešly bez velkých násled-
ků. Ovšem tady bezvýhradně platí, že kdo nepadá, nejezdí, a tak 
se společnými silami povedlo nejen překonat strach, ale i naučit 
se padat „šikovně“. Kromě toho také umět včas dávat koni před 
překážkou pobídku. A tady by asi metál za zásluhy měla dostat 
kobylka Terezka, která nejen Lucku, ale i ostatní jezdecké adepty, 
skutečně „vyškolila“. 

 Důležité je umět s koněm splynout, být s ním jeden celek, 
vědět, jaké má vlastnosti, umět užít správný tón a intenzitu hlasu 
při pokynech, a to bez užšího vztahu prostě nejde. Pro dosažení 
téhle vzájemné propojenosti, budované většinou celé roky, se 
občas jezdí i bez sedla. Přesto se jezdci učí nefixovat se pouze 
na jediného koně. Lucčiným favoritem je sice všemi milovaný 
Bohoušek, ale jezdí i s koňmi jménem Mahulena a Laretto a výše 
uváděný bronz, kdy podle slov odbornice jela krásně a uvolněně, 
získala pak s koněm Sunny (Bohouškem). 

 Podle trenérky Šárky udělala Lucka za ty tři roky veliký 
pokrok, nejen v ježdění samotném, ale i v osobním přístupu ke 
koním: „Učím děti zodpovědnosti, jak pracovat s koňmi a dokázat 
se o ně postarat ve všech směrech. Umět je nakrmit, napojit, čistit, 
osedlat, ale také třeba kydat hnůj, vědět, co znamená veterinár-
ní péče, kdy je třeba zavolat kováře a podobně. Ti, kteří tohle 
nezvládli, nás v průběhu času opustili. Ale ti, co zůstali, jsou 
skvělá parta, dalo by se říct, že téměř rodina.“

 Aby takové úzké společenství skutečně fungovalo, musí i mezi 
jezdci a trenérkou panovat všestranná důvěra. A trenérka navíc 
po celou dobu spolupracuje i s rodiči jezdců, což se bezvadně 
osvědčuje. Dokonce, když hrozil jedné mladičké jezdkyni zákaz 
tréninků kvůli špatným známkám, ostatní jí solidárně pomáhali 
s doučováním a asi nemusím dodávat, že to holčina zvládla ke 
spokojenosti všech stran. 

 Na rodičích je ovšem také otázka finanční. Není to jen pořízení 
jezdeckého úboru a helmy, ale i placené tréninkové lekce, což se 
Šárka Návarová snaží svým svěřencům alespoň trochu odlehčit 
tím, že si mohou část odpracovat u koní. 

 „Trávíme u koní se Zuzkou a dalšími hodně času včetně víken-
dů. V podstatě můžeme 
přijít, kdykoliv máme 
čas, Šárka nám staví 
tréninky podle našich 
možností a potřeb. Pro 
mne je to o to snazší, 
že mám od té doby, co 
se stáje přestěhovaly do 
Bečelova, koně doslova 
za domem. I když teď, 
co dojíždím do Střední 
zemědělské školy v Pís-
ku, je toho času přece 
jen trochu méně,“ kon-
statuje Lucka. 

 Přestože koně vypl-
ňují většinu Lucčina 
volna a „převálcovali“ 
i takové dívčí láka-
dlo, jako jsou taneční, 
dokáže si usměvavá 
blondýnka najít i chvil-
ku pro ježdění na kole, 
na kolečkových bruslích 

nebo pro brouzdání po internetu. Ale v plánech kromě letní 
dovolené s rodiči u moře v Chorvatsku figurují zase především 
koně. Svou roli dokonce hrají i v úvahách o uplatnění získaných 
zkušeností ve škole či při volbě povolání po studiích. 

 „Chtěla bych i po škole zůstat u koní, ale to je ještě daleko, 
tak to zatím nijak neřeším. Mnohem blíž je léto a já bych se 
během prázdnin chtěla zapojit do dvou nebo tří běhů letních 
táborů s koňmi, které jsou tak trochu zase rodinného stylu, 
s malým počtem účastníků. A tam bych už měla být jako pomocná 
instruktorka. Stejně tak Zuzka. Jsme si vědomé, že je to zase větší 
zodpovědnost, ale těšíme se na to. Moc...“ říká Lucka a v očích 
má nadšené plamínky. 

 Věřím, že právě to nadšení bude hrát roli nejen při letních 
táborech, všednodenní práci s koňmi, ale třeba i při dalších závo-
dech. Otevřená je zatím účast na druhé kvalifikaci na Mistrovství 
republiky, které se koná už v červenci v Mělníce. Nepochybně 
zásadním krokem v tomto směru pak bude pro Lucku přechod 
z kategorie pony do vyšší závodní kategorie. Ale jak jsem tuhle 
protivínskou jezdkyni poznala, jsem přesvědčená, že to pro ni 
rozhodně nebude problém. Hlavně, že jsou stále ve hře koně!

Hanka Hosnedlová

KDYŽ JE KONÍČKEM KONÍČEK
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Finanční pomoc lidem, kteří mají 
své domovy zasažené povodní, je v tuto 
chvíli mnohem důležitější než naše 
dlouhodobá podpora obnově protivínské 
sokolovny. 

Z účasti na festivalu se musel omluvit 
starosta Protivína Jaromír Hlaváč i senátor 
Miroslav Krejča, který akci podpořil ale-
spoň na dálku. Čas si stihl udělat písecký 
místostarosta Josef Knot, který přijel, aby 
poděkoval všem složkám integrovaného 
záchranného systému (ti měli vstup na 
koncert zdarma jako formu poděkování 
za jejich nasazení) a pořadatelům akce za 

bezprostřední snahu pomoct. Akci medi-
álně podpořila Jihočeská televize a řada 
regionálních periodik. Díky 3. charitativ-
nímu rockovému festivalu, kde vystoupily 
kapely Araxa, Deep Purple South Bohe-
mia Revival, High Gain a Krypton, si 
čtyři povodní zasažené rodiny z Protivína 
a okolních obcí rozdělily 16 000 Kč. To 
vše díky účasti přibližně 180 návštěvníků 
a díky řadě dalších darů od obyvatel, kteří 
prostě jen chtěli pomoct. Všem, kteří se 
rozhodli pomoct, velmi děkujeme. 

Za Společnost pro rozvoj Protivína
Jiří Morávek

Český den proti rakovině v Protivíně
Chtěli bychom touto cestou ještě jednou 

poděkovat všem, kteří se 15. května zúčast-
nili celorepublikové sbírky na pomoc v boji 
s rakovinou. Sbírku již tradičně pomohla 
uspořádat v našem městě nezisková orga-
nizace pro práci s dětmi ve volném čase, 
Pionýrská skupina Protivín. 

Během propagační a sbírkové akce 
mohla veřejnost finančně přispět na boj 
proti rakovině, získat informační letáč-
ky s aktuálními informacemi o prevenci 
rakoviny a údaji o sbírce a za příspěvek 
ve výši 20 Kč jsme rozdávali symbolické 
žluté květiny. V letošním roce nám přálo 
počasí, ale bohužel se každý rok potýkáme 
s nedostatkem dobrovolníků, což nám zne-
možňuje využít nabízený potenciál sbírkové 
akce. Často se během této akce setkáváme 
s dotazy, čím se liga proti rakovině zabývá 
a kam peníze putují. Jen stručně a obecně 
ti hlavní cíle – preventivní akce a výchova 
ke zdravému způsobu života; podpora 
výzkumu a zlepšení kvality onkologických 
pacientů. Detailní informace je možné nalézt 
na webu lrp. cz. Na druhou stranu je potřeba 
vyzdvihnout fakt, že máme velkou radost, že 
každoročně přispívá v našem městě nemalá 
skupina lidí, kteří jsou hrdi na to, že mohou 
přispět na tuto akci a dokonce vlastní sbírku 
jednotlivých kytiček. Každý se musí sám za 
sebe rozhodnout, jestli mu zbývá větší či 
sebemenší obnos peněz, který je ochoten 
někomu druhému věnovat. Já osobně jsem 
hrdá na členy naší organizace, kteří se dob-
rovolně účastní, nestydí se požádat ostatní 
o pomoc se sbírkou a vlastně na všechny, 
kteří svým chováním a jednáním nezištně 
během této akce pomáhají. Určitě je někdy 
fajn se na chvíli zastavit a uvědomit si, že 
je potřeba udělat něco „dobrého“. 

 Na závěr všem, jako poděkování, 
přejeme hezké léto, hodně zdraví a abyste 
měli vždy na blízku někoho, kdo vám bude 
ochoten nabídnout upřímnou pomoc. 

za PS Protivín Iva Čajanová

Slunné jarní dny lákají milovníky pří-
rody k výletům za poznáním naší krás-
né jihočeské krajiny. Podmanivá vůně 
květů a jasné jarní barvy umocňují pří-
jemné prožitky v lůně jihočeských luk, 
lesů a rybníků. Začínají proudit skupinky 
návštěvníků i po cyklostezkách a jiných 
naučných stezkách. Cílem je samozřej-
mě i návštěva naučné stezky Protivínska 
- Zelendárek. Naše myslivecké sdružení 
Platan Protivín převzalo v rámci rozši-
řování dílčích aktivit na úseku ochrany 
životního prostředí i gesci nad údržbou 
této stezky. V sobotu 27. dubna byla pro-
vedena údržba jednotlivých zastavení, 
a to úklidu stanovišť, nátěr informačních 
tabulí a laviček a nutná oprava těchto zaří-
zení. Tímto možno konstatovat, že stezka 
je připravena pro návštěvníky našeho 
regionu, které samozřejmě v naší krásné 
přírodě uvítáme. MS Platan Protivín

Sokolovnu odplavila povodeň

Údržba naučné stezky Zelendárky

V sobotu 8. června se měl konat třetí charitativní rockový festival pro proti-
vínskou sokolovnu, který organizovalo občanské sdružení Společnost pro rozvoj 
Protivína. Po povodních, které se přehnaly i přes Protivín a přilehlé obce, jsme se 
rozhodli narychlo změnit účel pořádané charitativní akce a výtěžek věnovat spo-
luobčanům nejvíce postiženým povodní. 
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HISTORIE – JAK TO ZAČALO
Oslavy Dne dětí v Protivíně mají mno-

haletou tradici. V roce 1994 jsme se dozvě-
děli, že každoroční pořadatel nechystá nic. 
Vzpomínky na „Dny dětí“ v zámeckém 
parku, pořádané Svazem žen, z mého dětství 
mne inspirovaly. Jako člen Pionýra a kama-
rádi, jsem vybral okolí Chaty U lomu, kterou 
jsme získali od města jako klubovnu pro 
oddíl. Nejdříve s pomocí lidí, co s námi 
jezdili na tábory Na Kocandu. Následně 
se „nabalovali“ další kamarádi a přátelé, 
bez nichž by ta práce, které je věnován 
tento web, nebyla. Je jich i pár, kteří se 
zúčastňovali jako děti a nyní se aktivně 
podílejí na pořádání, např. má sestra Iva. 
Organizování začíná pár měsíců před 
akcí stanovením termínu, následně začne 
vymýšlení her a shánění materiálu, cen. 
V současné době se na organizaci už podí-
lí vedoucí a členové oddílu Kocanďáci. 
Několik těch, kteří se se mnou podíleli na 
začátku a spoluvytvářeli historii: Lenka 
Macháčková, Hanka a Milan Hofhanzlovi, 
Veronika a Jiří Plívovi, Eduard Svoboda, 
Eva Zelenková, Ája Čiháková. Nejde 
vyjmenovat všechny, ale třeba se najdou 
v galerii a vzpomenou si. Poděkování patří 
všem, kteří se kdy podíleli. Rozzářené dět-
ské oči a úsměv je nad všechny odměny.
Děkuji.  Radek „Lenčík“ Lenemajer

JAK JSME SLAVILI LETOS 
V sobotu 25. května se konal pod vede-

ním organizace Pionýr Protivín již dvacátý 
ročník Dne dětí. Celá akce proběhla  v krás-
ném okolí Chaty U lomu, kde se nakonec 
sešlo mnoho dětí i se svými rodiči. Děti si 
zde mohly ověřit své dovednosti a pobavit 
se v mnoha disciplínách, ale také si opéct 
buřta nebo se svézt na koni. Mezi disciplí-
nami si mohli zkusit: Plašení špačků (střelba 
ze vzduchovky), Klokaní skoky (závody 
v pytlích),  Žirafí procházku (chůze na chů-

dách) a mnoho dalších. Hlavní disciplínou 
však byl Orientační běh džunglí, kterého se 
zúčastnilo přes 30 dětí. Účastník musel pro-
běhnout okruh v náročném terénu a po cestě 
plnit nejrůznější úkoly. Vítězem v kategorii 
nad 10 let se stal Adam Brabec, na druhém 
místě se umístil Roman Morej a třetí doběhl 
David Král. V kategorii do 10 let zvítězil 
Ondřej Matoušek, na druhém místě Eva 
Bártová a na třetím místě shodně Aneta 
Matoušková a Martin Staněk. Za možnost 
uspořádání tohoto ročníku děkujeme všem 
našim letošním sponzorům a také členům 
naší skupiny a přátelům, kteří nám pomá-
hali. Dvacátý ročník dětského dne skončil 
bez zranění a děti si domů odnášely úsměvy, 
nové dovednosti, radost v očích a spousty 
dobrot.  za PS Protivín  Michal Roučka

PARTNEŘI DNE DĚTÍ 2013
PROTON, Lékárna U Palmy, 
restaurace U Provazníka, 
Zahradní technika V. Brůžek, 
ELSO-MONT s. r. o.,  
MELO – Melounovi, 
Čokoládové speciality K. Návarová,  
PNEU SERVIS – P. Veselý, Stáj Šárka, 
Stavební firma Čajan, 
BESPO – F. Bečvář, 
Cafe Gallery - M. Hlaváčová, 
Hračky Urbanová, 
Kola a bicykly – J. Plíva,  
Květinářství – I. Zochová, 
Pekárna KLAS, řeznictví U Rychtářů, 
Zahradní restaurace Belveder,  Auto Lojza.  

Děkujeme i dalším, kteří podpořili tuto 
akci už jen účastí. 

V pondělí 3. června děti z naší ško-
ličky oslavily spolu se svými kamarády 
a paní učitelkami svůj svátek „Den dětí“. 
I přes nepřízeň počasí si svůj sváteční den 
pěkně užily a domů si odnesly kornou-
ty plné sladkostí i malých překvapení. 
Letos jsme na konci školního roku vyrazili 
s dětmi za zvířátky do ZOO v Hluboké nad 
Vltavou. Počasí bylo na výlet ideální a my 
si užili krásný den. (viz foto vpravo)

é Ještě než se tak stane, chceme se s nimi 
náležitě rozloučit, a to jako každý rok „kou-
zelnou nocí“, která se konala 20. června 
a podruhé se uskuteční 26. června vždy od 18 
hodin. Slavnostní rozloučení s předškoláky 
na radnici v Protivíně proběhlo 17. června. 
Více informací o naší MŠ naleznete na 
internetových stránkách www.ms2protivin.
estranky.cz

ZPRÁVIČKY Z DRUHÉ MATEŘSKÉ ŠKOLIČKY

Jubilejní  – 20. Den dětí protivínských Pionýrů

„Pódiovky“ –  foukání balonků s dětmi se pokouší i klaun.  Foto R. Lenemajer



KINO PROTIVÍN
červenec 2013

Rezervace vstupenek na www. disdata. cz nebo v MěKS telefonem 382 251 806, 382 251 996. 
Předprodej vstupenek v MěKS a jednu hodinu před představením v pokladně kina. 

Filmy označené tímto symbolem
jsou sledovatelné jen pomocí brýlí této 3D–technologie 

středa 3. července v 19 hodin film USA

PAŘBA NA TŘETÍ
Komedie. Poslední film komediální série režiséra T. Philipse. Tentokrát 
nebude žádná svatba. Nebude ani žádná rozlučka se svobodou. Co by se tedy 
mohlo pokazit? 
Mládeži od 15 let přístupný, titulky,100 minut, vstupné  90 Kč

pátek 5. července  ve 20 hodin film USA 

STAR TREK: DO TEMNOTY
Sci-fi. Posádka lodi Enterprise, nejznámějšího filmového vesmírného korábu, 
vyráží na další misi, která tentokrát povede do temnoty. Znovu  jí velí velezku-
šený „kapitán“ J. J. Abrams... Jeden z nejočekávanějších titulů roku. 
Mládeži do 12 let nevhodný, 132 minut, titulky, vstupné 130 Kč

sobota 6. července v 15 hodin film USA 

JÁ, PADOUCH 2
Animovaná komedie pro všechny. Když svět potřebuje hrdinu, pomůže padouch. 
Letos v létě bude nejmódnější barvou žlutá. Mimoní žlutá. Roztomile přitroublí  
pidižvíci  se vracejí do kin. Silný příběh ústředního čtyřlístku Mimoňů. 
Mládeži přístupný, dabováno, 95 minut, 

vstupné  dospělí 150 Kč / děti 130 Kč

sobota 6. července  v 19 hodin film ČR

OKRESNÍ PŘEBOR – 
– POSLEDNÍ ZÁPAS PEPÍKA HNÁTKA

Komedie. „Na žádnej ťukes nemáte, jste dřeváci, a proto  taky hrajete vokres“. 
Málokterý trenér by hru svého mužstva popsal líp. Slavojem Houslice prošlo 
mnoho hráčů a koučů, ale jen on se v něm zapsal navěky.  Ve filmu uvidíte 
všechny oblíbené hrdiny.
Mládeži od 12 let přístupný, 104  minut, vstupné 80 Kč

středa 10. července  v 19 hodin  film ČR

FULMAYA, 
DĚVČÁTKO S TENKÝMA NOHAMA

Dokument. Neobyčejný příběh o touze po svobodě a velkých životních roz-
hodnutích odehrávající se v podhůří Himalájí. Hlavní postavou je slovenská 
muzikantka a herečka Dorota Nvotová, která ke snímku také zkomponovala 
hudbu.
Mládeži přístupno, 76 minut, vstupné 80 Kč 

pátek 12. července ve 20 hodin film USA

RYCHLE A ZBĚSILE 6
Akční. Některé motory nezadřete, i když jezdíte zásadně jen s pedálem plynu 
zašlápnutým v podlaze. V. Diesel, P. Walker a D. Johnson se vracejí v dalším díle 
jedné z nejúspěšnějších filmových sérií současnosti. Krom rychlé a děsivé jízdy 
ve vytuněných  kárách přibude pár luxusních akčních scén.
Mládeži do 12 let nevhodný, 130 minut, vstupné 100 Kč

sobota 13. července v 15 hodin film USA 

UNIVERZITA PRO PŘÍŠERKY
Rodinný animovaný. Už od doby, kdy byl Mike Wazowski  jenom malé 
monstrum, snil o tom, že se stane úspěšnou příšerkou. A všichni přeci vědí, 
že ty nejlepší pocházejí z Univerzity pro příšerky...
Mládeži přístupný, dabováno, 109 minut, 

vstupné dospělí 155 Kč /  děti 135 Kč

sobota 13. července v 19 hodin film ČR

REVIVAL
Komedie pro muže, pro ženy, pro všechny. B. Polívka, M. Krobot, K. Heřmánek 
a M. Geišberg hrají kamarády, jejichž rocková skupina se rozpadla v roce 1972 
a kteří se pokusí o velkolepý comeback. Nová komedie Alice Nellis nabitá 
hudbou a humorem. 
Mládeži od 12 let přístupný, 116 minut, vstupné 110 Kč

středa 17. července v 19 hodin film USA

PODFUKÁŘI
Krimi/drama/komedie. Dokonalá iluze nebo loupež století? Nacházíme se 
v legendárním sále MGM Grand v Las Vegas a sledujeme vystoupení skupiny 
iluzionistů. Ti pozvou na pódium majitele banky, a přestože je jeho banka až 
v Paříži, vrcholem show bude její vyloupení.
Mládeži od 12 let přístupný, titulky, 116 minut, vstupné 100 Kč

pátek 19. července ve 20 hodin film Francie/Dánsko

JEN BŮH ODPOUŠTÍ
Thriller/krimi. Soutěžní film v Cannes. Před deseti lety Julian (R. Gosling) 
zabil policajta, ale podařilo se mu utéct. Dnes je z něj jeden z největších 
drogových dealerů v Bangkoku...
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 90 minut, vstupné 90 Kč

sobota  20. července v 15 hodin  film USA

KRÁLOVSTVÍ LESNÍCH STRÁŽCŮ
Animovaná rodinná komedie. Zažijte dobrodružství ve světě, o kterém 
jste dosud neslyšeli. Příběh věčného boje dobra a zla, kde dobro ochraňuje 
přírodu a zlo naopak chce přírodu nemilosrdně zničit. Snímek nabitý světem 
fantazie a jedinečným humorem.
Mládeži přístupný, dabováno, 102 minut, vstupné 90 Kč

sobota 20. července v 19 hodin  film USA

OSAMĚLÝ JEZDEC 
Akční dobrodružný. Tvůrčí tým fenoménu Piráti z Karibiku uvádí vzrušující 
dobrodružství plné akce a humoru. Nový pohled na legendárního maskova-
ného hrdinu, indiánský bojovník Tonto (J. Depp) se dělí o dosud nevyřčené 
příběhy. 
Mládeži přístupný, titulky, 151 minut, 

vstupné dospělí 120 Kč / děti 100 Kč

středa 24. července v 19 hodin film USA

LIBERACE!
Komedie/drama. Film uveden na Mezinárodním filmovém festivalu v Can-
nes. Dlouho očekávaný snímek S. Soderbhergha podle memoárů  Pod svícnem. 
Stylová a působivá černá komedie o slavném pianistovi a baviči. Excelují:  
M. Douglas a M. Damon. 
Mládeži od 12 let přístupný, titulky, 118 minut, vstupné 110 Kč 

UPOZORNĚNÍ
Od pátku 26. července do pátku 9. srpna 2013 

kino nepromítá – dovolená



PŘEDPRODEJ VSTUPENEK ZAHÁJEN
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❖ Babouci ❖

❖ Traband ❖

Malá dudácká 
muzika Strakonice 

Ondřej Havelka 
& Melody Makers

 
❖ Maxim Turbulenc ❖ 

❖ David Koller ❖

❖ No Name ❖

❖ Žlutý pes ❖

VII. Městské slavnosti protivínské
sobota 31. srpna 2013

Dům kultury Protivín  
čtvrtek 24. října od 19. 30 hodin

VLASTA REDL 

S KAPELOU

+ 5P LUBOŠE 

POSPÍŠILA

Společné turné dvou česko-moravských 
bardů a jejich jedinečných doprovod-
ných těles, večer plný krásných písni-
ček a možných nečekaných prolnutí. 
Vstupné v předprodeji 280 Kč
(na místě 310 Kč)

kaple u sv. Anny úterý 23. července od 19 hodin

ŽIVÁ HUDBA MINULOSTI
Koncert duchovní a instrumentální hudby českého a evropského baroka „České 
lidové písně“ v podání vokálně instrumentálního souboru dobových nástrojů Chairé. 
Umělecký vedoucí Josef Krček. Vstupné 65 Kč

❖                     ❖

❖                     ❖
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UZÁVĚRKA
pro dodání příspěvků

do červencových
„Protivínských listů“ 
je 8. července 2013. 

Noviny vyjdou
v pondělí 22. 7. 2013. 

DĚTSKÝ JAZYKOVÝ TÁBOR S KOŇMI
Bečelov 24. až 31. srpna 2013

Cena:  týdenní pobyt u koní s aktivní výukou anglického či německého 
  jazyka – 4 800 Kč (cena je uvedena včetně DPH)
Kapacita:  16 dětí
Ubytování:  v dřevěných chatkách (4 děti v jedné chatce) nebo v domě
Věk:   6 – 16 let

Cílem je prohloubení konverzačních schopností, aktivní vnímání řeči a pro-
cvičení přirozené výslovnosti. Výuka jazyka bude zapojena do každodenního 
programu, včetně jízdy na koni. Děti stráví každý den minimálně 1 hodinu 
jízdy na koni. Naučíme je základům péče o koně, vyzkouší si plavení koní 
v nedaleké Rabyni, která je vzdálená 5 minut chůze od stáje. Pro děti máme 
připravenou výuku jízdy s madly. Zdatní jezdci si mohou ozkoušet skoky 
přes překážky nebo projetí drezurní úlohy. Závěrem tábora uspořádáme pro 
děti jezdecké závody o floty a věcné ceny. Naše stáj disponuje jízdárnou se 
skokovým materiálem. Na programu tábora je připravena večerní diskotéka, 
noční hra a jiné další hry a soutěže o sladké ceny. Dále podnikneme výlet 
s koňmi na rozhlednu Kamýk. Z každého turnusu si děti odvezou na památku 
společnou fotografii s koňmi. 

Ptáte se, co je to? Svojsíkův závod? Zdá 
se vám to jméno povědomé, ale nemůžete si 
vzpomenout? Tak já vám napovím. Antonín 
Benjamín Svojsík je zakladatel skautského 
hnutí v Čechách z roku 1911. Na jeho počest 
se každé dva roky konají v Čechách závody 
skautů a skautek, tzn. dětí ve věku 11 – 15 
let. Soutěž je rozdělena do tří částí – na 
okresní, krajské a celostátní kolo. 

To letošní okresní se konalo na základ-
ně skautů z Milevska v Bečicích u Malšic 
na Táborsku. Příroda okolo tábořiště byla 
opravdu nádherná. Odjíždělo se v sobotu 4. 
května od píseckého kostela. Na místě jsme 
byli asi za hodinku a vše mohlo vypuknout. 
Protivín zastupovala chlapecká družina ve 
složení: Kuba Záleský, Filip Kroutil, Ondra 
Vařečka a Kája Kulich. Děvčata reprezentu-
jící Protivín byla ovšem jenom dvě: Anetka 
Procházková a Lucka Klarnerová, proto se 
soutěže účastnila pouze jako nepostupová 
hlídka. 

Celá soutěž byla rozdělena do tří modu-
lů. První modul Závod, začínal již ve vesnici 
Bečice. Hlídka dostala informace, jak tento 
modul probíhá a sestrojila si nádobu na 
časovou kapalinu, kterou sbírala na jednotli-
vých stanovištích závodu. Byla důležitá pro 
obnovení stroje času profesora Kompresora, 
což tvořilo symbolický rámec celého víken-
du. Na stanovištích se prověřovali skautské 
znalosti, ale i chování v situacích, které 
patří do našeho běžného života (orientace 
v mapě, chování v krizových situacích…). 

Současně se závodem probíhal ještě 
modul Táboření, který měl ověřit schop-
nost přežití v přírodě. V této části soutěže 
se hodnotila stavba stanu, úprava ohniště, 
vaření, jak děti pracují v týmu, kamarádské 
chování… K večeři byla výborná gulášová 
polévka a nechybělo ani posezení u ohně. Po 
snídani v neděli 5. května ráno se dokončil 
modul Táboření složením stanu a uklizením 
ohniště. 

Poslední část celé soutěže byl modul 
Brány. Brány ověřily individuální schop-
nosti jedince, body se poté přičítaly hlídkám 
do celkového hodnocení. K nejoblíbenějším 
„Branám“ patřili Hledač pokladů (orientace 

v mapě), Kovář (manuální zručnost s kla-
divem a hřebíky), Tvrďák pračlověk (bosí 
vyjít kopec do lesa) nebo Babka kořenářka 
(poznat 16 druhů koření). 

Po vyhodnocení modulu Brány nás 
čekalo vyhlášení výsledků a prozrazení vítě-
zů, kteří se zúčastní krajského kola. Každou 
družinu provázel víkendem dohled z řad 
vedoucích, který sledoval chování členů 
družiny, jací jsou kamarádi, jaké jsou jejich 
přednosti jako týmu nebo na čem by mohli 
ještě zapracovat. Během nedělního dopoled-
ne se sešli i s vedoucími jednotlivých hlídek 
a sdělili jim, čeho si za ten víkend všimli. 
Jejich úkolem nebylo pokárat, ale spíše 
pomoci hlídkám v rozkvětu a zdokonalení 
v tom, kde mají mezírky. Naše chlapecká 
družina do krajského kola nepostoupila, tak 
třeba budeme za dva roky lepší. 

za Skautské středisko 
Blanice Protivín Inuš

Od 6. června si můžete prohlédnout při 
dobré kávě v Café Gallery  výstavu dokres-
lovaných fotografií. Ze zatopené bývalé 
schwarzenbergské cihelny je stačila přivézt 
jejich autorka Ing. Helena Mašindová. 

SKAUTI NA SVOJSÍKOVĚ ZÁVODU 2013

POZVÁNKA NA VÝSTAVU
DO CUKRÁRNY
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Už se stalo tradicí, že Pastelka pořádá pro nejmenší závody na odrážedlech. 
Je pravda, že se nedá mluvit o závodech v pravém slova smyslu, protože cílem není 
určit, kdo je nejrychlejší, ale nechat děti, aby si to jak se patří užily. Navíc přijíždějí 
na různých typech, jejich věk a schopnosti se od sebe značně liší, takže by to bylo 
vůči těm nejmenším nefér. Oceňujeme to, že přijdou, chtějí si zajezdit a prožít hezké 
odpoledne. 

Přestože jsme tuto akci pořádali již počtvrté, letošní ročník se přece jen od těch 
uplynulých lišil, protože z malých capartů vyrostli skoro nebo úplní školáci a ti jaksi na 
odrážedlech už nejezdí. Chtěli jsme i jim vyjít vstříc, a tak jsme vymysleli dráhu rovněž 
pro ně. Opravdoví cyklisté tak měli možnost změřit své síly a předvést své umění. 

Nakonec všichni dostali po skvělých výkonech sladkou odměnu, aby nabrali ještě 
energii na cestu domů. Děkujeme panu Kolešovi za to, že smíme využívat místní 
hokejbalové hřiště, které se pro naše závodění ideálně hodí. Poděkování patří těm 
maminkám, které pomáhaly s organizací. Už teď se těším zase na příští jaro, kdy 
provětráme své stroje.  M. Šálková

V úterý 28. května jsme s mamin-
kami vyrazili na divadelní představení 
na Hlubokou, které jsme samozřejmě 
spojili s prohlídkou zoologické zahrady. 
I když není jednoduché vypravit malé děti, 
všichni přijeli na čas, takže před rodiči 
smekám. Jak je vidět, když se chce, skoro 
všechno jde. 

Na představení jsme si vybrali hezká 
místa, abychom vše viděli a slyšeli. Bavil 
nás šašek, který vyprávěl pohádku O Zlato-
vlásce trochu jinak, než jak ji známe, a tak 

se v ní objevil i zlý drak, kterého si nakonec 
děti směly pohladit. 

Poté jsme se vydali za zvířátky, prošli 
si nové pavilony. Samozřejmě jsme využili 
i hřiště, které nás tak unavilo, že síly zůsta-
ly jen na to, abychom šli na dobrý oběd. 
Děti s tatínkem Lilinky prozkoumávaly 
noru. Ta měla takový úspěch, že jsme se 
do ní museli na cestě do restaurace znovu 
vrátit. Den se nám vyvedl, počasí nám 
vyšlo, a tak jsme si ho pěkně užili. 

M. Šálková 

Pohádková kovárna v Selibově vás srdečně zve na léto v pohádce!
Otevřeno máme o prázdninách každý den od 10 do 17 hodin. 

Připravujeme pro vás:
sobota 20. července – Pohádkový den v podzámčí 

muzikálová pohádka O princeznách na vdávání, soutěže a hry
sobota 17. srpna – Loučení s prázdninami 

Čertovské posvícení
Moc se na vás těší čerti, hastrmani, víly a ostatní pohádková havěť z kovárny

Více informací – telefon 724 913 100, 604 900 985
e-mail: info@pohadkovakovarna. cz – web: www.pohadkovakovarna.cz

Nádherné košíčky všech velikostí 
a tvarů upletené z papíru nám jedno 
květnové sobotní odpoledne přinesla 
ukázat slečna Pavlína. Hlavním cílem 
našeho setkání však nebylo jen obdi-
vovat její šikovnost a nápady, ale také 
se od ní něco naučit. Jelikož se jednalo 
o kurz pro malé i velké pletařky – začá-
tečnice, vyráběly jsme jen malý koší-
ček se čtvercovým dnem. Nejprve nás 
naučila, jak si vytvořit tu správnou papí-
rovou ruličku, která je základem všeho. 
 A pak už jsme motaly, šmodrchaly, pletly, 
někdy i „páraly“, když se něco nepovedlo. 
Šikovné ruce lektorky Pavlíny nám ale 
hned pomohly a naši chybu napravily. 
Strávily jsme příjemné odpoledne, pochy-
tily něco z techniky pletení. Domů si 
každá z nás odnášela svůj první výrobek, 
ale také spoustu nápadů, co lze z papíro-
vých ruliček s trochou šikovnosti vyrobit. 
Příště už budeme zdatnější a troufneme 
si uplést třeba ošatku, podnos nebo koš 
na prádlo. 

za Klub žen Protivín J. Kubecová 

Strach, hrůza, děs? Ne! U nás byly jen 
samé hodné čarodějnice. Sešli jsme se asi 
okolo šesté hodiny, zapálili oheň a místo 
čarodějnic nad ohněm nahřívali špekáčky. 
Celý večerní program byl samozřejmě 
orientován právě na tyto nadpřirozené 
postavy. Jejich úkolem bylo vymyslet lek-
tvar a zatančit čarodějnický tanec. Kdo se 
neúčastnil, hrál karetní hru BANG. Svou 
návštěvou nás poctily i některé maminky. 
Ale trochu se bát je přece zdravé, proto 
jsme v tento netradiční večer připravili 
i netradiční stezku odvahy. Po naší základ-
ně byly rozmístěny svíčky a u několika 
z nich byly předměty, které děti musely 
najít a přinést. A čestný skautský, že jsme 
je strašili jenom malinko. 

za Skautské středisko 
Blanice Protivín - Inuš

PÁLENÍ ČARODĚJNIC 
NA OSTROVĚ

KURZ PLETENÍ Z PAPÍRU

ODRÁŽEDLA POČTVRTÉ

Divadlo na Hluboké
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✿ SPOLEČENSKÁ KRONIKA ✿
NARODILA SE

❀ 27. 5. dcera Kristýna 
 Marii Šterclové z Protivína

Dne 25. května 2013 oslavila devade-
sáté narozeniny paní Marie Kubernová 
z Protivína. Do dalších let přejí mnoho 
zdraví a spokojenosti dcery Hana 
Nováčková a Marie Křížová s rodina-
mi. 

Dne 9. června oslavila 90. narozeni-
ny paní Marie Pavlíčková za Záboří. 
S gratulací se připojil i Jaromír Hlaváč, 
starosta města. Blahopřejeme. 

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem přátelům, známým, 

skautům, včelařům a celému hasičskému 
sboru, kteří se přišli rozloučit s naším dra-
hým tatínkem, manželem a dědečkem, 
panem Františkem Hanzlíkem. Děkujeme 
za květinové dary, písemné kondolence 
a projevy soustrasti. 

Děkují manželka s rodinou

PEDIKŮRA SIMONA RYCHLÁ
Drlíčov 156, Písek

(proti dermatologické ordinaci MUDr. L. Pumprové)

mobil 606 621 628

● Odborné ošetření zarůstajících nehtů
 a kuřích ok kosmetikou GEHWOL
● Relaxační masáže chodidel
 Pro členy o. s. Svazu zdravotně postižených 

sleva 20% při každé návštěvě. 

V pátek 14. června se uskutečnilo 
slavnostní vítání občánků města 
Protivín. 
Horní foto zleva: Pavlína Maliková 
s dcerou Pavlou, Erika Jarošová se 
synem Michalem, Zuzana a Jan Dvo-
řákovi se synem Tomášem, Lucie Vica-
nová a Radek Kuča se synem Denisem, 
Klára a Jan Vojíkovi se synem Janem, 
Michaela a Václav Strnadovi se synem 
Václavem
Dolní foto zleva: Kateřina Kmetková 
a Martin Dubský s dcerou Natálií, 
Monika Marešová se synem Matyášem, 
Lucie Hrdličková s dcerou Sofií, Simona 
Minariková s dcerou Sabinou, Kate-
řina Rychtářová s dcerou Kateřinou, 
Miroslava Kačenová a Michal Kopecký 
s dcerou Karolínou

Foto J. Mošovská 

BLAHOPŘÁNÍ
ZEMŘEL

✝ 11. 6. Vojtěch Štál 
 85 let, Krč
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pokračování ze 2. stránky

� ZE ŽIVOTA ŠKOLY � 

pokračování na 19. stránce

JARNÍ KONCERT
V pátek 17. května se uskutečnil XX. jarní koncert 

dětských pěveckých sborů. Naším hostem byl pěvecký 
sbor Koťata a Rolničky při ZŠ Velešín. V ten den nás 
čekaly dva koncerty, dopolední pro první stupeň a večer-
ní pro veřejnost. Odpoledne jsme se my Protivínští starali 
o své kamarády z Velešína. Přes trému podaly všechny 
sbory skvělý pěvecký výkon. O týden později se konaly 
tři vystoupení ve Velešíně. Tímto bychom chtěli poděko-
vat paní učitelce Lence Přástkové za pečlivou přípravu 
obou sborů. 

Eliška Sobotková, členka pěveckého sboru

OHLEDNUTÍ 
ZA VÝMĚNNÝMI KONCERTY

Ve dnech 17. a 24. května 2013 se uskutečnily naše 
tradiční výměnné koncerty. Tentokrát se sbory z Vele-

V pátek 17. května se uskutečnil 
koncert našeho pěveckého sboru, 
kde jako hosté vystoupily děti 
z velešínských sborů. 

První koncert byl v dopoled-
ních hodinách pro žáky 1. stupně 
a druhý večer pro veřejnost. Obě 
vystoupení sborů byla velmi pěkná, 

zúročily se v něm hodiny a hodiny 
nácviku, pilování a zkoušek. Děti 
zvládly i náročný průběh celého 
dne, kdy se staraly mezi vystou-
peními o své kamarády z Velešína. 
O týden později se role hostitele 
vyměnila a naši zpěváčci jeli na 
zkušenou do Velešína. Tam proběh-
ly dokonce tři koncerty a děti una-

vené, ale plné zážitků, se vrátily ve 
večerních hodinách domů. To vše 
by nebylo, nebýt nadšení a práce 
paní uč. Mgr. Lenky Přástkové, 
pomoci a doprovodu pana uč. Mgr. 
Michala Nováka a paní učitelky 
Brabencové. Nutno poděkovat 
i rodičům dětí, kteří zabezpečují 
jejich účast na zkouškách a starají 
se o děti při výměnných akcí. Jsme 
rádi, že děti u nás zpívají rády, což 
dokazuje šedesát žáků v pěveckém 
sboru.

šína. První koncert, v pátek 17. května se konal u nás, 
v Protivíně. Celkově se povedl. Po dopoledním zpívání 
nás čekal oběd v naší školní jídelně. Řízek s bramboro-
vou kaší! Paní kuchařky nám vařily „na přání“! Pak přišla 
nejlepší část dne. Společně strávený čas s Velešínskými. 
Následoval večerní koncert pro veřejnost. 

V pátek 24. května jsme vyrazili do Velešína. Náročný 
den, tři koncerty! K obědu byl opět řízek, ale tentokrát 
přírodní. Diváci byli vzorní a dost nám tleskali. Koncerty 
se nám opravdu povedly. I když nás letos nemohl pan 
profesor Mikula, ze zdravotních důvodů, doprovázet na 
klavír, zastoupila ho velmi hodná a šikovná paní učitelka 
Brabencová ze Základní umělecké školy v Písku. Velkou 
pochvalu si zaslouží také pan učitel Michal Novák. 

Zuzana Doubková, 
členka pěveckého sboru
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Cesta ku studánkám – 2. díl
STUDÁNKA ČERTOVKA

 Překročíš-li vodu Divišovku, což je jeden ze zlatých 
potůčků v Protivínských horách, dostane se člověk 
úplně do jiného světa. Citlivého člověka jakoby nějaká 
hráz odděluje od okolního světa. Za tebou zůstala tichá 
vesnička Nová Ves a před sebou máš lesy, kde kdysi 
středověcí kovkopové chtivě cídili z hornin zlatý kov. 

 Cesta vede k jedné z mnoha studánek, co jsou po 
zdejších lesích. I voda z této studánky je plná tajemství 
a určuje život celého lesa a vlastně i okolí. Studánka 
Čertovka, jak jí říkají hajní, houbaři i trampové, co 
stoupají ku křížům na kamýckou horu. Voda má léčivé 
účinky. Vedou se řeči, že kdo se této vody napije, a to 
hlavně v době jara nebo okolo Nového roku, chrání své 
oči a pozná i kouzlo lidské věrnosti. Snad je to tím, že 
voda má v sobě sílu zlatého kovu. Hlavně nepijte, přátelé, 
moc. Mohla by vás posed-
nout touha po zbohat-
nutí a pak bývá opravdu 
zle. Kdosi také tvrdí, že 
po napití zdejší vody se 
dotyčný do roka a do dne 
ožení. Jsou však lidič-
kové, co zdejší vodu pili 
i s nemírou a kouzlo se 
přesto nekonalo. Taková je 
studánka Čertovka a poví-
dačky o ní. 

 Jaro je veliké období 
vody. Cítíš ji z lesů již za 
Řepovo hájenkou, když 
kráčíš vzhůru k rybníč-
ku, co má název Vlčinec. 
Paseka po levé straně má 
krásný název Jitro. Však 
zažít zde příchod nového 
dne je velkolepý zážitek. 
Houbaři a nimrodi vědí své. Když se paprsky slunce 
přehoupnou přes stěny kamýckých strání a jejich šípy 
silně udeří do smrčin při okraji lesů, na pasekách se 
doslova rozzáří veliké korále rosy. Sedět na mechovém 
kmeni olše a sledovat příchod nového dne do lesů má 
magickou sílu. Však stačí, aby všude přítomná sojka 
z lesů Hynkovny oznámila, že začal nový den, vše hned 
pomine. Jako mávnutím proutku kouzel. 

 I potůček Divišovka má veliké kouzlo dávnověků. 
Nechoď po cestě, ale jdi po jeho břehu, voda se tam krou-
tí jako had a lesošero přivolá staré povídačky z těchto 
míst. V podivném lese jsou dodnes patrné staré zlato-
kopecké sejpy. Muselo zde být opravdu živo, když zde 
pravěcí lidé přes žlaby splavů „čistili“ vodu a přepraný 
písek a křemen zde v podobě hrůbat vidíš dodnes. Však 
zkus někdy projít ten kouzelný kousek lesů od Vlčince 
dolů po proudu. Poznáš víc, než jít po pohodlné cestě. Je 
to svět letitých smrků, spletitých kořánů a zvonců bledulí. 
Podvečerní mlha pak vykreslí postavy dávných kovkopů 
a to při troše fantazie doslova. Jen nejít po cestě! 

 Lesní vody tůně Vlčince jsou spojené se studán-
kou Čertovka. Těžko někdo dokáže název lesního 
rybníčka. Snad je prý podle pověsti pojmenován 
podle zbloudilého vlka, nebo po zde ještě nedávno 
rostoucí rostlině, co známe pod názvem Vlčí mlha 
– Vlčinec. Lupina je její oficiální jméno. Ve vodách 
tůně se odrážejí okolní stromy a máš-li dobré oči, 
uvidíš, jak na houpající smrkové větvičce tě sleduje 
malý ptáček. Tento zelenošedý trpaslík lesů je krá-
líček. Ptačí tvoreček, co má žlutočervenou čepičku, 
je nejmenší u nás v ptačí říši, ale i v celé Evropě. 
Z Rysých hřebenů slyšíš dutý pád zemřelého stromu. 
Mrtvý brach pamatuje ještě zašlou slávu zeleného 
šera bučin. Rok co rok nenávratně mizí. Asi jsme 
někteří již dávno zapomněli, že každý strom v lesích 
je takovou oázou pro mnoho zde žijících tvorů. 

Strom není jen hodnota, 
která se dá přepočítat na 
peníze, jak se mnohdy 
nyní děje. Těžko se dá 
konec konců přepočítat 
v honbě za penězi krása 
stromu!

 Konečně jsme u stu-
dánky Čertovky. Zbož-
ný člověk zde postavil 
ve stráni poblíže vody 
křížek. Ve vázičce vidíš 
dodnes torzo žluté kytky. 
Někteří lidé jdoucí sem 
na tuto lesní křižovatku 
zde také i tak říkají. Stu-
dánka u Žluté kytky. Voda 
chutná po bukovém listí, 
které je ve vrstvách po 
staletí uloženo ve stráních 
Oltářní skály i Vysokého 

Kamýku. Lesní Kristus smutně hledí do mokřin zeleně, 
kudy spěchá malý potůček od studánky k Vlčinci. Podivný 
svět, kde ještě zvonečky, perličky konvalinek tiše zvoní 
modlitbu za zanikající svět. 

 Někdy při pohledu na žluté hlavičky podbělů při 
cestě si vzpomenu na dávnou pověst o dceři Diově, 
která z podsvětí spěchá otevřít čas jara a rozdat lidem 
naději a radost. Ve Tvé duši je zakotvena mnoholetá 
cesta k „horám“ již od klukovských let. Vzhůru od Čer-
tovky vede cesta k vrcholku Vysokého Kamýku. Cesta 
ku kamýckým křížům, tak jsme ji zvali. Bohužel zničen 
byl posvátný starý kříž u rozhledny i jeho menší bratr, 
který pro mne hodně znamenal. Patřily ku spiritualitě 
krajiny stejně jako tato studánka ve stráni Čertovky. Zde 
nejsi nikdy sám. Veliké oči srn hledí na tebe za kalných 
podvečerů stejně jako přiletí hejno sýkor. Říká se, že ve 
studánkách a jejich vodách spatříme svůj osud. Zahleď 
se do zdejší vody v porculánovém hrnku. Zkus to! Lesní 
pramen si zaslouží tichou pokoru. 

 –Sládek Petr– 
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Ani krajské finále nebylo pro mladé 
fotbalisty ze 4. a 5. ročníku protivín-
ské školy konečnou zastávkou na trati 
zvané McDonald‘s CUP. Ve středu 
29. května se utkalo osm nejlepších 
okresních týmů ve 2 skupinách o kraj-
ského přeborníka a postup do celostát-
ního finále. 

Protivín všechna svá utkání ve skupině 
vyhrál, i s největším favoritem ZŠ Grun-
waldova Č. Budějovice. V semifinále 
nás čekalo mužstvo Třeboně. Nebylo 
snadným soupeřem, ale kluci zejména 
ve druhém poločase dominovali a jasně 
zvítězili. Do finálového utkání se opět 
probojovala ZŠ Grunwaldova. Urputný 
boj za neustálého deště gradoval v závě-
ru. Minutu před koncem vstřelil Protivín 
vítězný gól, který kluky vystřelil na dosud 
nejvyšší schůdek jejich kariéry - Svátek 
fotbalu Jihlavě, celostátní finále. 
Výsledky krajského finále:
Protivín – ZŠ Horní Planá  3:0 
 Branky: Schánělec, Studený, Vojík
Protivín – ZŠ Grünwaldova ČB  4:3 
 Branky: Schánělec 2, Novotný, Vojík
Protivín – Vodňany  2:0 
 Branky: Bečvář, Vojík
Semifinále: Protivín – Třeboň  3:0 
  Schánělec 3
Finále: Protivín – Grünwaldova ČB  1:0 

Branky:Vojík
 V pondělí 10. června ráno jsme 

vyrazili směr Jihlava. Podpořit nás při-
šlo více než dvacet rodičů, kteří vytvořili 
klukům nádhernou atmosféru a zásluhou 
firmy ALEA a pana Petra Bečváře jsme 

byli nejlépe oblečeným týmem, včetně 
fanoušků. Po nezbytných formalitách 
jsme nastoupili k prvním zápasům. Finále 
se hrálo na 4 skupiny po 4 mužstvech na 
čtvrt fotbalového hřiště. 

V prvním zápase s Jihlavou si s námi 
zalaškovala tréma a po 2 minutách jsme 
prohrávali 0:2. Bojovali jsme a podaři-
lo se nám vyrovnat na konečných 3:3. 
A k vítězství nám scházelo několik centi-
metrů, když Schánělcova bomba do břev-
na vyskočila z brankové čáry ven do pole. 
To byl asi rozhodující moment prvního 
dne. Ve druhém zápase jsme jednoznačně 
porazili Cheb 4:2, když soupeř korigoval 
v samotném závěru. V posledním zápase 
jsme museli alespoň remizovat, ale sou-
peř z Plzně byl nad naše síly a prohráli 
jsme 5:7. Body po remíze s Jihlavou nám 
scházely a znamenalo to, že budeme hrát 
o umístění ve spodní polovině. Systém 
– všechno vyhraješ, budeš 9. Jednou 
prohraješ a padáš dolů. 

Volný večer jsme strávili krásnou pro-
cházkou po zajímavé jihlavské zoo a pak už 
rychle do postele, nabrat síly na vyřazovací 
zápasy. My bohužel svůj první dopolední 
zápas s Velkým Meziříčím prohráli 2:3, 
potom jsme po jednoznačném prvním 
poločase vedli s Jesenicí 3:0, abychom 
museli po konečné remíze vyhrát na penal-
ty. V posledním zápase s Hradcem Králové 
už klukům evidentně došly síly. Přes 
enormní bojovnost nebyli schopni svého 
soupeře přehrát a nakonec prohráli. 

Nakonec jsme se umístili na 14. 
místě z 16 účastníků. Ale jedno ocenění 

jsme domů vezli. Tomáš Schánělec se 
14 brankami stal nejlepším střelcem 
turnaje. Kromě jiných cen dostal zdarma 
týdenní pobyt ve fotbalové škole Petra 
Čecha. 
Výsledky ZŠ Protivín 
na Svátku fotbalu v Jihlavě:
Protivín – Jihlava  3:3 
 Branky: Schánělec 2, vlastní
Protivín – Cheb  4:2 
 Branky: Schánělec 3, Vojík
Protivín – Plzeň  5:7 
 Branky: Schánělec 4, Bečvář
Protivín – Velké Meziříčí  2:3 
 Branky: Schánělec 2
Protivín – Jesenice  3:3 
 Branky: Schánělec 2, Bečvář 
 (penalty Bečvář, Vojík, Schánělec)
Protivín – Hradec Králové  1:2 
 Branky: Bečvář

Někdo si možná řekne, až 14. místo, 
to je neúspěch. Jak pro koho. Do letošní-
ho ročníku se zapojilo 3 166 základních 
škol a 81 356 kluků a holek ve věku 6 
až 11 let. Během bojů o postup museli 
kluci porážet mužstva s hráči, kteří 
hrají v renomovaných klubech žákov-
skou ligu. V Jihlavě to byly celé týmy. 
U nás hraje ligu Schánělec a Novotný, 
ostatní okresní přebor přípravek. Byli 
jsme nejmenší město ze všech účastní-
ků. A radostným zjištěním pro nás pro 
všechny bylo to, že kluky nikdo jedno-
značně nepřehrál, všem byli schopni 
odolávat. Nezkušenost s těžkými zápasy 
a ten nezbytný kousek štěstíčka nám 
nedovolily být ještě lepší.   > > > > > > >

DALŠÍ ÚSPĚCH MLADÝCH

Na snímku tým ZŠ Protivín, který si vybojoval postup v krajském kole a ve stejném složení nastoupil v Jihlavě. Brankáři 
Jakub Záleský a Radek Jíra, hráči Tomáš Schánělec, Tadeáš Vojík, Tadeáš Bečvář, Michal Urban, Vojtěch Sochora, 
Vojtěch Štěpka, Petr Dobeš, Patrik Urban, Jan Novotný, Vojtěch Branštýl, Jakub Studený, Jaromír Nečas, trenéři Pavel 
Novotný a Luboš Veselý a celý realizační tým rodičů. Ten zaslouží velkou pochvalu za povzbuzování a fantastickou 
atmosféru při našich zápasech, kterou ocenil i patron soutěže Pavel Horváth. 
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 > > > > > > > 
Chci poděkovat zejména Pavlu Novot-

nému, trenérovi, který tu káru s kluky 
táhne již pátý rok, a bez něj by určitě 
nebyli tam, kde jsou. Dále Lubošovi 
Veselému, jeho asistentovi a samozřejmě 
klukům. Letošní úspěch kluků je srovna-
telný s úspěchem v COCA COLA CUP 
starších žáků před sedmi lety. Věřím, že 
tahle zkušenost jim pomůže v jejich další 
fotbalové kariéře a budou na dva dny strá-
vené v Jihlavě rádi vzpomínat. Třeba se od 
nich ještě nějakého úspěchu dočkáme. 

Václav Křišťál, ředitel školy
Na snímku vpravo nejlepší střelec 

„Svátku fotbalu“ Tomáš Schánělec 
přebírá od Pavla Horvátha ocenění. 

� ZE ŽIVOTA ŠKOLY � 
ŠKOLNÍ ATLETICKÁ OLYMPIÁDA
Tak jako každý školní rok i letos se uskuteč-
nila školní atletická olympiáda. Ve čtvrtek 
30. května změřili své síly žáci i žákyně 
6. – 7. tříd a 8. – 9. tříd.
 Zlatou medaili získaly 
dívky  
6. – 7. třídy 8. – 9. třídy
60 m    
 Murňáková  Černá 
vytrvalost   
 Marková  Šnajdarová
výška 
 Vodrážková Danielová
dálka 
 Vodrážková Danielová

míček 
 Kyriánová
koule  
 Zimová
štafety 
 7. B 8. A
celkové pořadí 
 7. B 8. B  
hoši  
6. – 7. třídy 8. – 9. třídy
60 m  
 Toušek Honzík
vytrvalost 
 Toušek Růžička
výška  
 Toušek Honzík

dálka  
 Pergler P.  Honzík
míček  
 Kuča D.    
koule 
 Vejšický
štafety  
 7. B 9. B
celkové pořadí 
 7. B 9. A

Žákům z prvního stupně byl sportovní den 
kvůli počasí přeložen na pátek 7. 6. 

dívky 
1. třídy 2. – 3. třídy 4. - 5. třídy
50 m 
Branštýlová Mikšíčková Hrdličková
vytrvalost 
Koubová  Květoňová Viktorová
dálka  
Branštýlová Šlehoferová Hrdličková
míček  
Zimová Šlehoferová Zárubová
štafety  
1. A  3. A 5. B
Celkové pořadí 
1. B  3. B 5. B
hoši    
1. třídy  2. – 3. třídy 4. – 5. třídy
50 m   
Kubec Koštel Schánělec
Vytrvalost  
Šípek Šedivý Sochora
Dálka   
Kohout D. Kalina Schánělec
Míček   
Kohout D.  Leškanič Záleský
Štafety   
1. A 2. B 5. B
Celkové pořadí  
1. A 2. B 5. B
   
 Všem žákům děkujeme za sportovní 
výkony, učitelům a pomocníkům za pomoc 
a snadný průběh závodů.

dokončení ze 16. stránky

PROTIVÍNSKÝCH FOTBALISTŮ

Vítězná štafeta dívek 4.– 5.ročník – zleva Krčilová,Viktorová, Roušalová, 
Tröschlerová..
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POHŘEBNÍ SLUŽBA
HABICH PÍSEK a okolí
od roku 1994
  Budějovická 436 (vedle Jikastu)

 Jeronýmova 312 (z Prokopovy ulice)

www. pohrebnisluzbapisek. cz

e-mail: habichj@seznam. cz
   telefon: 382 213 541, 382 224 477

     stálá služba SO, NE a svátky: 602 472 885

ZNAK KVALITY

PI

Slavoj Protivín před několika 
dny zakončil další účinkování 
v oblastním přeboru. Druhá polo-
vina se tolik nepovedla a nepodaři-
lo se udržet třetí místo po polovi-
ně soutěže. Konečná šestá příčka 
je i přesto úspěchem. Nový trenér 
poskládal tým z hráčů, kteří nedo-
stávali tolik příležitostí v sezonách 
minulých a hráčů starších, kteří 
jsou přes týden, kdy se soutěž hra-
je, v Protivíně. Občasná „výpomoc“ 
vysokoškoláků byla vítaná, ale neby-
la tak častá. Sezonu z pohledu hry 
lze hodnotit kladně. Dobrá obrana, 
slušná střelba z perimetru a dobrý 
výkon podkošových hráčů byly vždy 
základem pro úspěch. V naší hře se 
ale objevily i chyby a ty pak měly za 
následek neúspěch v utkání. Objek-
tivně vzato hráli jsme to, na co náš 
tým měl. Z pohledu trenéra je na čem 
stavět a doufám, že v příští sezoně 
navážeme na tuto cestu. Vím, že se 
víc hráčů zapojí jak do tréninku, tak 
i do zápasu. 
Hráči a vedení basketbalového klubu 
Slavoje Protivín děkují všem spon-
zorům, kteří je po celou sezonu pod-
porovali.  Haviar Luděk, trenér

V sobotu 1. června byl v obci Záboří 
slavný den. Konala se zde svatba dvou 
místních lidiček pod širým nebem. Vzhle-
dem k očekávanému počasí to byla odva-
ha. Na hostině, konané po obřadu, se sešlo 
několik desítek lidí. Novomanželé jsou 
kromě jiného také členy taekwondo klubu 
z Protivína. Někteří členové klubu proto 
tajně připravili pro ženicha s nevěstou 
a ostatní svatebčany exhibiční vystoupení. 
Po úspěchu jejich programu na letec-
kém dnu ve Vlachově Březí představili 
jeho část i na svatbě. Byli zapojeni i oba 
manželé. Vystoupení mělo velký úspěch 
a po něm všichni předali novomanželům 
za klub stylový dort s jejich fotografií 
(kimono). Vystoupení bylo zároveň další 
přípravou na vystoupení při letních měst-
ských slavnostech. Svatba byla až do noci 
kropena dešťovými kapkami štěstí. Jed-
ním slovem úžasná událost s neopakova-

telnou atmosférou. Vystoupení taekwonda 
všem ukázalo, že se nejedná jen o bojové 
umění, ale i o zajímavou podívanou. Pro-
tivínský klub tímto nabízí zpestření svým 
uměním i pro vaše akce. Členové vám 

rádi předvedou, co umí, i u vás.  Dovolte 
mi, abych na závěr poděkoval svatebním 
hostům za ocenění sportovního umění 
a novomanželům za pozvání na svatební 
hostinu.  Pepíno 

Exhibiční vystoupení pro svatebčany

Body a sestava v sezoně 2012 – 2013:
jméno odehraných celkem trojky šestky fauly technické
 zápasů bodů    chyby

Haviár Luděk 16 127 38  1/2 2  
Tryml Ondřej 11 86 14  4/9 18 2 
Mašek Patrik 16 28 2  5  
Škoda Jakub 12 87 0 14/29 16  
Kolář Filip 7 63 0 3/6 6  
Vojtěch Marek 3 2 0  0  
Jelínek Zbyněk 14 39 4  1/4 14  
Jelínek Tomáš 2 4 0  0  
Hronek Zdeněk 7 86 15 6/8 8  
Bílek Jaroslav 1 2 0  0  
Hejsek Jiří 12 99 21  5/8 11  
Nečas Tomáš 5 40 3  4 3 
Novák Václav 11 37 0  1/2 3  
Sova Kamil 3 22 4  4  
Pálka Tomáš 16 227 0 18/45 39 3 

Tabulka po 16 zápasech:    
umístění výhry prohry skore body

1. Tigers Č. Budějovice 13 3 1158 : 930 29
2. Legends Č. Budějovice 12 4 1015 : 931 28
3. BK Týn n/Vltavou 12 4 977 : 809 28
4. ZF Č. Budějovice 9 7 865 : 831 25
5. Matteo Č. Budějovice 8 8 1027 : 991 24
6. SLAVOJ PROTIVÍN 7 9 1022 : 1050 23
7. SK Lišov  6 10 1148 : 1165 22
8. Sp. Kaplice „B 5 10 922 : 1003 20
9. BC Větřní  0 16 722 : 1148 16

x Kaplice měla jednu kontumaci

Hodnocení oblastního přeboru
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PRODEJ SLEPIČEK 

Drůbež Červený Hrádek, 
firma Dráb, opět prodává 

slepičky snáškových plemen
Lohman hnědý, Tetra hnědá 
a Dominant žíhaný, kropenatý, 
černý, žlutý, modrý a bílý. 
Slepičky pouze z našeho odcho-
vu! Stáří slepiček 14 –18 týdnů, 
cena 149 až 170 Kč/ks, v začátku 
snášky 178 Kč/ks

Prodej se uskuteční v pátek 28. 
června 2013 v 9.20 hod. v Proti-
víně u vlakového nádraží 

Případné bližší informace telefo-
nech: 728 605 840, 728 165 166, 
415 740 719

Při prodeji slepiček – nová služba- 
výkup králičích kožek – cena 
15 až 22 Kč/ks

Protivínské fotbalistky v jarní části 
krajského přeboru překvapily svým her-
ním projevem, ale svými klíčovými chy-
bami nedokázaly ze začátku svou převahu 
ve hře nad soupeřkami podpořit gólovým 
zúročením. I přes viditelné rozdíly na 
hracích plochách s většinou hraného 
času na polovinách soupeřek odcházely 
z trávníku s remízovým dělením. Pohled 
na vývoje utkání spíše připomínal samari-
tánsky skromné chování a darování bodů 
a to především v prvních zápasech. První 
klání bylo s ohledem na velmi špatný 
terén protivínského hřiště odloženo na 
8. 5. V tomto dohrávaném zápase proti 
pozvanému týmu Lažiště se holky sice 
postaraly o výhru, ale velmi hubené skó-
re 3:2 již naznačilo, že se nechceme jen 
dělit. Předcházející utkání však svými 
výsledky připomínala lítostivé darování 
šancí v posledních minutách a vteřinách 
zápasů. 

 V Borovanech jsme s velkou převahou 
vedli již od prvních minut, ale vyrovnávací 
gól v 90. minutě předčasnou radost zkazil. 
Obrana s vidinou zaslouženého vítězství 
neuhlídala rychlonohou útočnici soupeřek 
Zuzanu Benadovou a radost domácích se 
zvukem píšťalky neznala mezí. 

Samostatným únikem po odraženém 
míči se dostala v zápase s pozvaným 
Sezimovo Ústím do šance i útočnice 
pozvaných soupeřek a vyrovnávající 
gól před domácím publikem znamenal 
dělení 1:1 a velmi špatný pocit dalších 
zahozených bodů. Následný zápas se hrál 
opět na domácí půdě a v kvalitním utkání 
s početným týmem jindřichohradeckého 
Sokola se opět nepodařilo jedenáctce 
Jafaček zúročit mírnou převahu v zápase 
a po obdrženém góle jsme pouze vyrov-
nali a zápas ukončil sudí s výsledkem 
opět 1:1. 

K zápasu do Mokrého jsme odjeli opět 
jako vždy s velmi špatnými pocity, co nás 
čeká. Zápasy v Mokrém u Českých Budě-
jovic jsou vždy okořeněny především 
výkony rozhodčích. Plataňačky pouze 
s odhodlanou jedenáctkou hráček nastou-
pily do hry s  odhodláním získat cenné 
vítězství a skalp nepříjemného soupeře. 
Bohužel. V zápase na velice rozmočeném 
terénu jsme získali rychlé vedení a začaly 
gólové dostihy. Po polovině zápasu se 
vyvíjela situace pro náš tým slibně, ale 
opět nastoupila rozhodcovská moc a to, 
co bylo možné zhlédnout, byla obrovská 
ostuda českého řízení fotbalových utkání 
podložené snad alkoholovým oparem 
z úst rozhodčího, který doprovázel 
i hodně nevybíraná a až vulgárně peprná 
slova k naší trenérské lavičce jako odpo-
vědi na připomínky. Co předvedly hráčky 
Mokrého, se též nedá nazvat sportovním 
chováním – nadávky až velmi citlivého 

Jarní skromnost JAFY

a urážlivého tématu kořenily mnohdy pli-
vance a „podpásově zbabělé skryté“ údery 
mimo dohled rozhodčího, který neopustil 
v zápase jediné suché místo ve středu 
(nenalajnovaného) hřiště. Našeho holky 
se však dokázaly psychicky udržet na 
uzdě, avšak na tento způsob hry rezigno-
valy a po neodpískaném ofsajdu a složité, 
ale zcela jasné faulové situaci ze strany 
Mokrého došlo „nečekaně“ ke změně 
skóre na 5:2. Po ostré slovní výměně 
názorů nejen z řad naší lavičky, ale i něk-
terých z promočených diváků (jiný kolega 
rozhodčí z vyšší soutěže – zjištěno po 
představení) se očividně, ale s úsměvem 
změnilo chování sudího a neopomenutá 
poznámka k naší kapitánce Evě Mikulen-
kové „…. stejně už nic nestihnete“, jsme 
území „arény“ v Mokrém opouštěli hodně 
naštvaně bez poděkování. Po čase jsme se 
ještě dozvěděli, že při jednom obranném 
odkopu, když „volejová“ rána Magdy 
Melkové trefila nešťastně z pěti metrů 
jednu ze soupeřek, došlo ke zranění a to 
v podobě dvou zlomených žeber soupeřky 
z domácího týmu. 

 Minulý nepříjemný zápas byl však 
možnou příčinou zlomu a v dalším utkání 
se podařilo zopakovat hru, která nás po 
jarní část doprovázela a Hradiště odjíždě-
lo z Protivína s porážkou 3:0. V Lažišti 
výkon holky zopakovaly a s opětovnou 
spoustou neproměněných šancí jsme si 
do Protivína přivezli  pohodovou, ale 
zase nezaslouženě hubenou výhru 2:1. 
K předposlednímu zápasu končící sezóny 
2012/2013 nám los poslal zase boro-
vanský tým a i bez přítomnosti trenéra 
zápas skončil domácí výhrou 4:2 a před 
posledním zápasem s pozicí třetího místa 
tabulky krajského přeboru žen se ziskem 
25 bodů a skóre 31:33 a hubeným násko-
kem dvou bodů před čtvrtým klubem ze 
„Sezimáku“. 

S těmito soupeřkami se utkáme 
v posledním utkání v Sezimově Ústí 
16. 6. (po uzávěrce novin). 

V celé jarní části náš tým podpořila 
velkou mírou posila z blatenského týmu, 
kdy se s námi na hře podílí útočnice 
Lenka Vajsová na střídavý start a její 
přítomnost je v útočných řadách velmi 
výrazná a svými zkušenostmi podporuje 
celkovou hru. Tím, že se posílily útočné 
řady našeho týmu se tak velmi výrazně 
zviditelňují a prosazují i ostatní hráčky 
z týmu, které mají tímto více prostoru pro 
sebe zviditelnění. 

1A – KP žen 
TABULKA 
před posledníma dvěma zápasy
1. Mokré 17 65: 20 43 
2. Sokol JH  50: 21 40
3. Platan Protivín  27: 31 22
4. Sokol S. Ústí   42: 29 20 
5. Borovany   32: 50 15 
6. Lažiště 16 25: 35 13
7. Hradiště  12: 67 7 
 

Ukončením „Jarního přeboru“ však 
hra JAFY nekončila. 22. května jsme se po 
postupu z vítězné příčky jihočeského kraj-
ského kola futsalu přesunuli ze zeleného 
trávníku na palubovku kadaňské sportovní 
haly. Zúčasnili jsme se zde finále MČR 
FUTSALU ženy pro rok 2013, kde změ-
říme síly s nejlepšími kluby republiky 
s reprezentačními hráčkami a hráčkami 
první ligy. 

Prázdninovou přestávku zahájí náš 
oddíl až po prestižním turnaji „KVASAR 
CUP“ v Černé Hoře u Tišnova, kde si 
změříme síly s kluby z různých koutů 
republiky a to ve dnech 5. – 6. července. 

RK

Kapitánka Eva Mikulenková zakládá dal-
ší útočnou akci proti „Sezimáku“. Vpravo 
přihlíží Iveta Kolešová a z povzdálí Míša 
Vítovcová. 
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JIŘÍ KŘIŠŤÁL

INSTALATÉR, TOPENÁŘ 
Protivín, telefon: 724 772 067

e-mail: jirkakris@seznam.cz

Fotbalové informace
Fotbalové informace květen

„A“ týmu se v květnu poměrně dařilo. 
Až na poslední zápas, hraný v Milevsku 
téměř za hranicí regulérnosti, bodovalo. 
Zde jsou komentáře trenéra Kobetiče.
Protivín – Ševětín 4:1 (4:0)
Branky: J. Vorel 3 (1 pok. kop), Z. Vorel

Na podmáčeném hřišti se nám hodně 
dobře povedl úvod utkání. Naši hráči se na 
těžkém terénu dobře pohybovali a dařila 
se i kombinace. Hosté nám přenechali 
střed hřiště a J. Vorel měl správné řešení 
v brankových příležitostech a jistotu při 
pokutovém kopu. V závěru poločasu po 
pěkné kombinaci navýšil skóre Z. Vorel. 
V druhém poločase už naše nasazení 
pokleslo a hosté hru oživili. Tlačili se 
před naši branku a dobře kombinova-
li. Snížení zákonitě přišlo po odvrácení 
standardní situace a zpětné přihrávce do 
našeho pokutového území. Mezery v ote-
vřené obraně hostů jsme již nedokázali 
zužitkovat, všechny samostatné úniky 
likvidoval brankář hostů. Jsem rád, že 
cenné vítězství, při vyrovnanosti tabulky, 
zůstalo doma. 
Dříteň – Protivín 2:5 (0:3)
Branky: J. Vorel 3, Z. Vorel, Reidinger

Opět nám vyšel vstup do utkání 
a zaslouženě jsme po 1. poločase vedli 
o tři branky. Domácím dělal náš pohyb 
velké problémy a naše šance využili stře-
lecky disponovaní bratři Vorlové. Hned na 
začátku druhého poločasu jsme zvyšovali 
na rozdíl 4 branek a to se podepsalo na 
naší koncentraci. I když jsme kontrolovali 
hru, domácím jsme povolili dvě branky. 
Na druhou stranu jsem rád, že jsme koneč-
ně dokázali udržet míč na delší čas a hráli 
aktivně, i když tempo ve druhém poločasu 
bylo sváteční. 
Protivín – Bernartice 0:0 (0:0)

Bojovné utkání nemělo vítěze. 
Potkaly se dva týmy, které v obranných 
činnostech podávají slušné výkony. Na 
začátku utkání mělo každé mužstvo 
možnost vstřelit branku. Ta by zřejmě 
rozhodla i o vítězi. S postupem času si 
každé mužstvo víc hlídalo svoji branku 

a tak ofenzívní chutě narážely na silné 
zdi. V 2. poločase se nám sice podařilo 
občas dostat k ohrožení branky hostů, 
ale nebyli jsme přesní. Naše závěrečná 
šance skončila na nohou brankáře a hla-
vička odraženého míče na břevně. Hosté 
potvrdili dobrou formu, kterou mají na 
jaře a myslím, že zaslouženě si odvezli 
bod. Pro nás je to ztráta, ale nedokáza-
li jsme vstřelit branku a tak remíza je 
spravedlivá. 
Milevsko B – Protivín 1:0 (0:0) 

Utkání hrané na umělé trávě v Milev-
sku poznamenal soustavný a silný déšť. 
Obranné činnosti byly v provedení jed-
nodušší než útočné a tak bylo k vidění 
pramálo šancí. Dvě největší v 1. poločase 
jsme nedokázali proměnit. Domácí zazlo-
bili pouze dalekonosnou střelou. V dru-
hém poločase neskončily v domácí síti ani 
dva naše pokusy po centrech a zakončení 
hlavou. V 80. minutě o výsledku rozhodli 
domácí, kteří se snad poprvé dostali za 
záda naší obrany. Konec utkání další šance 
nepřinesl a tak vyhrál šťastnější tým. 
Hradiště – Protivín  2:1
Branka: J. Vorel

V prvním poločase byli Protivínští 
lepší, po zásluze se ujali vedení. Bohužel 
po dvou hrubých chybách obrany a bran-
káře o něj do poločasu přišli. Ve druhé 
části měli několik velmi dobrých šancí na 
gól, proti byl však domácí brankář, který 
i notnou dávkou štěstí všem gólům ve své 
síti zabránil. 

 „B“ by před závěrečnými zápasy rádo 
zaútočilo na 3. příčku tabulky a naváza-
lo na umístění v předchozích ročnících. 
Hodnocení květnových zápasů slovy tre-
néra Sajtla:
Kovářov – Protivín 1:2
Branky: V. Mikulenka, Sládek

V prvním poločase jsme dominovali 
a měli jsme přidat třetí gól. Nedali jsme 
z žádné velkých šancí. Domácí ve druhé 
části přidali, podařilo se jim snížit a pak se 
na už tak horké kovářovské půdě rozpou-
talo peklo. Kluci však jejich tlak zvládli 
a přivezli důležité vítězství. 

Protivín – Čimelice „B“  3:0
Branky: Sládek, Štumpfal, Jíška

Protivínští „pomstili“ A. Vítězství 
dosáhli po pěkné kombinační hře a velmi 
hezkých brankách. Hostům nepomohly 
ani 3 posily z jejich A. 
Skály – Protivín  2:1
Branka: Chalupa

I v tomto derby dostali šanci mladíci. 
Některým se zápas vydařil, některým 
méně. Po vyrovnané první půli rozhodla 
o výsledku penalta, na kterou Protivínští 
už nedokázali odpovědět. 
Podolí II – Protivín  3:0

Hosté bez několika hráčů základní 
sestavy měli hru ve své moci první půl-
hodinu, gól však nedali a postupně se ze 
hřiště vytratili. 
„Dorost“
Protivín – Volyně  3:2 
Stachy – Protivín  1:4 
Protivín – Střelské Hoštice  4:2 
Protivín – Sedlice  3:2 
Branky: Šmíd 2, B. Smitka
„St. žáci“
Vodňany – Protivín  5:2 
Protivín – Osek  7:1 
Vacov – Protivín  3:5 
Protivín – Mirotice  8:0 
Branky: Vejšický 3, Cina 3, Dědič 2
„Ml. žáci“
Vodňany – Protivín  5:2 
Branky: Bečvář, Štěpka
Protivín – Osek  6:0 
Branky: Popelka 2, Štěpka 2, 
 Měšťan, Urban
Vacov – Protivín  6:2 
Branky: Měšťan, Studený
Protivín – Hradiště B  6:1 
Branky: Sochora 2, Novotný 2, 
 Pechouš, Štěpka
Přípravky:
Hradiště – Protivín B  1:13 
Branky: Vojík 9, Bečvář 3, Svatoš 
Protivín A – Milevsko  4:3 
Branky: Štěpka 2, Urban, Polanský
Písek B – Protivín A  3:11 
Branky: Štěpka 8, Urban 2, Sochora
Milevsko B – Protivín B  6:8 
Branky: Vojík 3, Bečvář 2, 
 Svatoš 2, Pikl
Protivín A – Bernartice  8:2 
Branky: Štěpka 5, Sochora 2, Urban 
Protivín B – Písek B  11:2 
Branky: Vojík 6, Bečvář 4, Svatoš
Bernartice – Protivín B 1 :22 
Branky: Vojík 10, Bečvář 6, 
 Svatoš 3, Pikl
Hradiště B – Protivín A  8:6 
Branky: Bečvář 4, Vojík 3, 
 Svatoš – Štěpka 5, Sochora

Tímto zápasem skončila našim ben-
jamínkům sezóna. „B“ se stalo přebor-
níkem okresu, „A“ se umístilo na 2. 
místě. Úplnou tabulku zveřejníme příští 
měsíc.   V. Křišťál
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KŘÍŽOVKA O KNIŽNÍ ODMĚNU

V letošním roce jsou křížovky věnovány moudrým výrokům známých i méně známých osobností.  Autor křížovek P.  Šoba
Tajenka (1. až 4. díl), ale nenašla lék na nejhorší zlo – lidskou lhostejnost. Helen Keller
Vyluštěnou tajenku zašlete do 15. července 2013 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 Hrdinová z Krče. Blahopřejeme. 

V sobotu 1. června se na velice 
podmáčeném stadionu v Milevsku 
uskutečnila soutěž okresu Písek 
v požárním sportu. 

Okrsek Protivín reprezentova-
li v kategoriích ženy a muži družstva 
z Krče. Ženy z Krče obsadily krásné 
druhé místo, když je o vítězství připra-
vil neplatný pokus ve štafetě 4x100m. 
Muži ve své kategorii byli ještě úspěš-
nější. Ve všech soutěžních disciplínách 
nenašli přemožitele a tak mohli osla-
vovat již šesté vítězství v řadě na této 
soutěži! Vítězstvím si tak opět zajis-
tili účast na Jihočeské krajské soutěži 
v požárním sportu, která se uskutečnila 
22. června na stadionu SKP v Českých 
Budějovicích. 

Více informací o našem sboru 
najdete na www.sdhkrc.cz

Jiří Kašpírek
 

Foto vlevo: Úspěšné týmy hasičů. 

HASIČI Z KRČE OPĚT NEPŘEKONÁNI
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Za dalším z dvojzávodů „Evrop-
ského šampionátu“ se vydal Hon-
zík Seidl se svým otcem do švéd-
ského Angelholmu a lotyšské Rigy. 
1. a 2. června se na start postavilo třináct 
českých závodníků. Ve Švédsku vládlo 
krásné počasí. Bylo slunečno, 25°C 
a všichni si užili pěkný závodní víkend. 

 Před sobotním závodem po trénin-
ku se zjistilo, že má Honzíkovo kolo 
nalomený rám a muselo se neprodle-
ně koupit nové, aby mohl nastoupit 
na start. Vybrali nové americké kolo 
FORMULA, na kterém, ač  nevyzkou
šeném, vyhrál. Za sebou nechal svého 
holandského kamaráda Gusse a Dána 
Felda. V nedělním závodě se jejich role 
obrátily a po rozjížďkách 1, 1, 1, ve 
finále dojel druhý za Gussem. Honzík: 
„Kolo se mi moc líbí a jsem moc rád, že 
jsem vyhrál. Dostal jsem asi tři čtvrtě 
metru vysoký pohár. (Smích)“. 

 Ze Švédska pokračovali kluci rov-
nou do Lotyšska, kde se jel ve dnech 8. 
a 9. června poslední dvojzávod „Evrop-
ského šampionátu“ před závěrečnou 
„Evropou“ v Belgii 12. až 14. července. 
Honzík si cestou procvičoval angličtinu 
a učil se vše, co mu škola uložila. Potré-
noval na místních BMX dráhách a nav-
štívil také rodnou BMX dráhu Mariho 

Strombergse v Rubeně.  Honzík potvr-
dil, že první místo ve Švédsku nebyla 
náhoda. Na náročné dráze s prudkým 
startem v Rize oba dny ukázal všem 
soupeřům svůj žlutý knoflík s číslem 97 
na zádech. 

Honzík vévodí žebříčku evropských 
závodů. Držme mu tedy pěsti do Belgie 
a popřejme hodně štěstí na mistrovství 
světa na Novém Zélandu, kam odlétá 
o prázdninách s rodiči. 

Dne 25. května byl pořádán letecký den 
s Dětským dnem ve Vlachově Březí. 
Součástí programu byla exhibice klubu 
taekwonda z Protivína pod vedenim 
trenéra Zobala. Děti z tohoto oddílu 
předvedly v netradičním prostředí na louce, 
kde probíhal letecký den, ukázky ze svého 
bojového umění. Vystoupení bylo podbar-
veno hudbou. 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. Děti a rodiče z Taehanu Pro-
tivín zhlédli celý program s předvedením 
modelářského umění, práce Policie a přelet 
opravdových letadel. Organizátoři dětem 
z Protivína zdarma podávali občerstvení 
a za krásný výkon dostaly děti i medaile. 
Celá exhibice se uskutečnila i za vydatné 
pomoci členů MO SPOZ Protivín, kteří jsou 
zároveň členy oddílu taekwonda. 

 Dovolte mi, abych touto cestou poděko-
val za úsměvy šťastných dětí klubu Taehan 
Protivín, organizátorům z Vlachova Březí 
a rodičům dětí. Těším se a věřím, že se brzy 
opět sejdeme při podobné příležitosti. 

Pepíno 

●  Prodám posouvací dvou-
dílnou stěnu, max. šíře přes 
4 m, rozměry možno upravit 
dle potřeby. Cena dohodou. 

 Telefon 724 687 240
●  Prodám cvičební stroj Total-

gym 1000, skládací, málo 
používaný. Cena dohodou. 

 Telefon 724 687 240

ŘÁDKOVÁ INZERCEPRVNÍ ZLATO NA EVROPSKÉM ŠAMPIONÁTU

Honzík Seidl na stupních vítězů s dvojnásobným olympijským vítězem Marisem 
Strombergsem.  Foto Jan Seidl

EXHIBICE 
TAEKWONDA


