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Vážení spoluobčané,
dovolte mi vás informovat o otevření nového 
hřiště v areálu Fotbalového klubu Protivín. 
Naše moderní sportoviště nabízí kromě 
tenisu, nohejbalu, petangu a tenisové zdi 
i tento zajímavý nový sport, kde každý, kdo 
se na hřišti objeví, brzy zjistí, o jak náročný 
sport jde. Jemný hluboký písek je zárukou 
propocených triček a věříme, že se vytvoří 
mnoho dvojic, které pravidelně tento areál 
budou navštěvovat a soutěžit mezi sebou 
o to, kdo je na tom lépe jak fyzicky, tak 
sportovně.

Máme radost z velkého množství sportov-
ců, kteří areál navštěvují,  a doufáme, že 
počet sportujících všech generací bude 
s postupem času ještě vyšší. Během dvou 
let se nám podařilo vybudovat sportovní 
areál, který je plně dostačující pro potřeby 
našeho města a blízkého okolí. Rezervační 
systém na beachvolejbal a nohejbal bude 
řešen stejným způsobem jako rezervace na 
tenis a bližší informace získáte na telefon-
ním čísle 736 634 043, pan Bečvář, nebo 
na becvar@alea-sportswear.cz. Těšíme se 
na vás.  Jaromír Hlaváč, starosta města

Město Protivín vyzývá vlastníky 
nemovitostí v záplavovém území Pro-
tivína, Milenovic, Maletic a  Myšence,  
k doplnění změn povodňového plánu 
jejich nemovitosti z důvodu aktualizace 
povodňového plánu města Protivín dle 
§ 71 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů.  Jedná 
se např. o změnu telefonních spojení, 
změnu v počtu osob,  změnu vlastníka 
nemovitosti, změnu nájemce, apod.

Změnu nebo potvrzení stávajícího 
povodňového plánu, prosíme, podejte 
písemně v termínu do 31. července 
2014. 
Možnosti nahlášení změn:
● písemně  na podatelnu Městského 

úřadu Protivín, Masarykovo náměstí 
128, 398 11 Protivín

● písemně na odbor výstavby, dopravy 
a ŽP MěÚ Protivín, odloučené pra-
coviště Masarykovo náměstí 18

● faxem:  382 252 998
● e-mail: fialova@muprotivin.cz

Tyto nahlášené změny budou zapra-
covány ve Vašich povodňových plánech, 
které jsou nedílnou součástí povodňo-
vého plánu města Protivín, který bude 
město Protivín aktualizovat.

Velice děkujeme za vaši spolupráci
MěÚ Protivín

odbor výstavby, dopravy a ŽP
Bc. Jaroslava Fialová

USNESENÍ RM 
konané dne 13. 5. 2014

– schvaluje návrh smlouvy 
o dílo podle ustanovení § 2586 
a následujících ust. zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění, mezi objedna-
telem městem Protivín, Masary-
kovo nám. 128, 398 11  Protivín 
a zhotovitelem AKORD – sta-
vební a obchodní společnost, 
spol. s r.o., A. Trägera 2654, 370 
10  Č. Budějovice pro stavbu 
„Rekonstrukce ulice Purkyňo-
va“, cena díla 7 244 877,42 Kč 
včetně DPH

 a pověřuje starostu města pod-
pisem shora uvedené smlouvy 
o dílo

V sobotu 7. června proběhlo na výstavišti 
v Českých Budějovicích předávání cen v sou-
těži CHUTNÁ HEZKY JIHOČESKY pořáda-
né REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMOROU. 
Jedná se o soutěž regionálních potravinářských 
produktů z firem vyrábějících na území Jihočes-
kého kraje, jež je součástí Dnů piva. Výrobky do 
soutěže musí splňovat několik přísných kritérií. 
Jedním z hlavních je používání surovin z regionu. 
Komise odborníků vybere v jednotlivých kate-
goriích vítěze a těm je přidělen certifikát kvality. 
V silné konkurenci protivínská firma získala 
3. místo za cukrářský výrobek ŘEZ HRUŠ-
KOVÝ. Certifikát převzal z rukou hejtmana pana 
Zimoly pan Josef Kubička, výrobní ředitel firmy 
KLAS. Toto ocenění není první, ale již osmé 
v osmiletém trvání této soutěže.

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

 Josef Kubička,výrobní ředitel

NOVÉ BEACHVOLEJBALOVÉ HŘIŠTĚ ČEKÁ JEN NA VÁS

Další výrazný úspěch protivínské firmy 

KLAS PEKÁRNA/CUKRÁRNA PROTIVÍN

VÝZVA 
pro vlastníky nemovitostí 

v záplavovém území
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� ZE ŽIVOTA ŠKOLY � 

V pátek 16. května se uskutečnil 
náš XXI. výměnný koncert. Letošním 
hostem byl Dětský pěvecký sbor při ZŠ 
Chotoviny. Dopolední koncert byl určen 
dětem z prvního stupně. Po pěkném 
vystoupení jsme společně s chotovin-
skými dětmi šli do naší školní jídelny 
na tradiční řízek s bramborovou kaší. 
Celé odpoledne jsme se o naše hosty 
starali. Většina pozvala své kamarády 
do cukrárny, jiní zase ochutnali pizzu 
na Belvederu. Okolo páté hodiny jsme 
se sešli opět v kině.

První přišel na řadu náš Malý sbor. 
Překvapením bylo blahopřání Lucce 
Klišové k jejím 10. narozeninám. Násle-
dovalo vystoupení chotovinského sboru. 
Jejich repertoár byl na téma Cestová-
ní. Důvodem byla blížící se Akademie  
ZŠ Chotoviny, která nese stejnojmenné 
téma.

Náš „Velký sbor“ zpíval jako posled-
ní. Uprostřed vystoupení paní učitelka 
poděkovala odcházejícím sboristkám za 
vzornou docházku, některé z nás zpí-
vají od první třídy, a poctivou přípravu. 
Dostaly jsme malou pozornost a paní 
učitelka nám popřála hodně štěstí. Ani 
my se nenechaly zahanbit a věnovaly 
paní učitelce písničku Loučení a zlatou 
rybku Leničku.

Tímto děkujeme panu učiteli Nová-
kovi za doprovod na kytaru, housle, 
Kristíně Nídlové za klavírní doprovod. 
Se sborem se rozloučily tyto dívky: 
Aneta Procházková, Eliška Sobotková, 
Nikola Veselá, Lucie Klarnerová, Vero-

nika Svatková a Monika Ludvíková.
Na závěr si všechny sbory zazpívaly 

společně Černé oči a Pár přátel. Myslím 
si, že ta poslední „Pár přátel“ mluvila 
za vše. Pro mě to byl ten nejkrásnější 
koncert. Největší dík patří paní učitelce 
Lence Přástkové.

Eliška Sobotková, 9.B

Dne 22. května se náš „malý“ a  „vel-
ký“ sbor vydal na výměnný koncert 
do Chotovin. Moc jsme se všechny 
těšily. Holky už jsme znaly, protože 
u nás byly o týden dříve. Když jsme 
přijely do Chotovin, rozezpívaly jsme 
se a čekaly, až dopolední koncert začne. 
Po koncertě nás paní učitelka opět roz-
dělila do rodin, které se o nás perfektně 
postaraly, a všechny děti šly společně na 
oběd do malé školní jídelny. Byly špízy 
s brambory. Odpoledne jsme si v Cho-
tovinách moc užily. Večerní koncert byl 
o hodinu dříve než v Protivíně. Zpívalo 
se v kostele, kde byla naprosto úžasná 
akustika. Koncert proběhl v pořádku, 
ale při poslední písničce „Pár přátel stačí 
mít“ od Michala Davida některé z nás tu 
slzu uronily, a to proto, že pro některé 
z velkého sboru to byl poslední koncert. 
Moc jsme si tento den užily. Doufáme, 
že se za Chotovinskými ještě někdy 
vydáme.  Děkujeme za doprovod panu 
učitelovi Novákovi a Kristíně Nídlové. 
Paní učitelce Čížkové za organizační 
pomoc. Velké poděkování paní učitelce 
Přástkové.

Zuzana Doubková, 8.B

V každém testu se vyučující dočká 
„zajímavých odpovědí“. Některé jsou 
„do nebe volající”, některé k pousmání. 
Dnes to jsou odpovědi deváťáků, kteří 
dostali na konci probíraného tématu 
(2. světová válka) závěrečný test. Zde 
jsou některé perličky:

Co je sabotáž: 
Falešný plán, nebo věc, která je zkopíro-
vaná tak, aby si někdo myslel, že je pravá 
(M.K.)…, 
že se kryli, maskovali... (T.Š.), 
… je lhaní (M.Š).

Co je totální válka: 
Němci bojovali s totálním nasazením. 
(T.H.)

V jedné z otázek měli žáci spojovat data 
s událostmi. Jedna z žákyň spojila níže 
napsaná data takto (a nebylo jí na tom 
nic divného...)
23. 9. 1938 = konec války v Evropě
9. 5. 1945 = začátek 2.sv.v. (L.D.)

Některé odpovědi byly až zarážející:
Co je koncentrační tábor? 
Odváželi tam zbytky lidí do vyhlazovacích 
táborů umřít, zavraždit je tam (P.)
Pearl Harbor je v Indickém oceánu. 
(místo v Tichém) (V.P.)

V jedné z otázek měli žáci na výběr ze 
4 možností. Při tvorbě testů je doporu-
čeno, aby jedna z odpovědí byla úplná 
„blbost“. Přesto se našla jedna žákyně, 
která takovou možnost zakroužkovala. 
Jak se nazývala nacistická tajná poli-
cie? Odpověď zněla: 
Instapo (N.V.)

Někteří dokázali Hitlera nejen oženit, ale 
dokonce mu přiznali i děti: 
Hitler zemřel ve svém domě s manželkou 
a dětmi (M.R.)
Ale našli se i tací, kteří tvrdili, že
...se Hitler zastřelil 28. 7. 1945 (K.P.) 
místo 30. 4. 1945.

V jedné otázce měli žáci uvést 1 z vyhla-
zovacích táborů. Z následující odpovědi 
až “mrazí“: 
Lidice. (T.Š)

Skupina Anthropoid (Kubiš s Gabčíkem) 
spáchala atentát na zastupujícího říšského 
protektora R. Heydricha. Jeden z žáků 
na dotaz, o jakou skupinu se jednalo, 
napsal: 
Mašín, Balabán, Morávek – přinášeli děni 
ve světě do Československa. (J.Š.) a v jed-
né z odpovědí byl za zrádce parašutistů 
označen Kubiš...(místo K. Čurdy)...

OHLÉDNUTÍ 
ZA JARNÍMI KONCERTY DĚTSKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ

ŠKOLNÍ PERLIČKY 
Z TESTU...



PROTIVÍNSKÉ LISTY – 3. stránka

OCENĚNÍ ZÍSKAL 
Merlin a Lobkowicz Premium Nealko

Pivovar Protivín obsadil první a druhou 
příčku v degustační soutěži Pivo České 
republiky 2014. První místo v kategorii 
tmavý ležák získal Merlin.  Jako 2. nejlepší 
nealkoholické pivo porota ocenila Lob-
kowicz Premium Nealko. 

Úspěch obou prémiových značek potvr-
zuje jejich stabilní vysokou kvalitu a jedi-
nečnou chuť. „Merlin je výjimečný tmavý 
ležák, který se vaří podle speciální receptury 
a při jeho výrobě se vedle tří druhů sladu, 
křišťálově čisté vody z hlubinného jezera 
a ječmene používá rovněž kvalitní chmel. 
Výsledkem je kombinace chutí s výraznou 
hořkostí připomínající stout,“ popisuje 
jedinečné vlastnosti piva Merlin Michal 
Voldřich, sládek protivínského pivovaru.

Nealkoholické pivo Lobkowicz Premi-
um Nealko se vyrábí z křišťálové čisté vody 
z podzemního jezera, českého, bavorského, 
karamelového sladu a chmele s použitím 
vlastního kmene kvasnic. „Porota si tak 
mohla vychutnat osvěžující pivo plné chuti, 
které se velmi blíží chuti klasického piva 
a které má zároveň fyziologicky vyvážené 
složení. Obsahuje výhradně přírodní antio-
xidanty, má nízký obsah sodíku a není uměle 
přislazováno,“ doplňuje charakteristiku 
piva Lobkowicz Premium Nealko Michal 
Voldřich.

Odborná degustační soutěž Pivo České 
republiky 2014 přinesla celé skupině Pivo-
vary Lobkowicz šest ocenění. Jedná se o dvě 
zlaté, dvě stříbrné a dvě bronzové příčky. 
Vedle Pivovaru Protivín se mohly těšit ze 
svého dobrého umístění i Pivovary Vysoký 
Chlumec, Klášter a Rychtář.

„Získání certifikátů v šesti kategoriích je 
potvrzením správnosti koncepce Pivovarů 
Lobkowicz v dodržování tradičních výrob-
ních postupů řemeslné výroby a etiky  pivo-
varské práce. Toto ocenění je zároveň 
poděkováním za práci všem zaměstnancům 
v pivovarech,“ uvedl Jiří Faměra, vrchní 
sládek skupiny Pivovary Lobkowicz. 

Degustační soutěž Pivo České republiky 
v roce 2014 se uskutečnila ve dnech od 4. do 
6. června v Českých Budějovicích. Proběhla 
v 18 kategoriích za mezinárodní účasti 53 
pivovarů. Celkem bylo hodnoceno 322 vzor-
ků piv. Degustační komise byla zastoupena 
sládky pivovarů, tuzemskými a zahranič-
ními experty, členy pivovarských asociací. 
Hodnocení probíhalo 3 dny, degustátoři se 
střídali v jednotlivých komisích tak, aby 
byla zajištěna objektivita a nezávislost hod-
nocení. Vysokou úroveň soutěže zajišťuje 
jedinečný systém anonymních degustací. Na 
regulérnost dohlíží nezávislá autorizovaná 
certifikační firma TÜV SÜV Czech s.r.o.

Jedním z účelů zákona o ochraně 
přírody a krajiny č. 114/1992 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, je za účasti 
příslušných obcí, vlastníků a správců 
pozemků, přispět k udržení a obno-
vě přírodní rovnováhy v krajině. Péče 
o dřeviny dle tohoto zákona, zejména 
jejich ošetřování a udržování, je povin-
ností vlastníků.

Odbor výstavby, dopravy a ŽP Měst-
ského úřadu v Protivíně v měsících kvě-
ten a červen loňského a letošního roku 
provedl místní šetření, mapování dře-
vin a to parků, alejí, uličních stromo-
řadí, doprovodné zeleně komunikací 
v obci Protivín. Proběhlo zmapování 
jednotlivých lokalit veřejné zeleně 
v počtu 669 kusů dřevin, ve většině 
případů se jednalo o pozemky města 
Protivín. Toto mapování bylo provedeno 
u dřevin, které se nachází v prostředí 
obývaném lidmi, kde je hlavním para-
metrem provozní bezpečnost.

Z důvodu zajištění provozní bezpeč-
nosti odbor výstavby, dopravy a život-
ního prostředí MěÚ v Protivíně navrhl 
komplexní hodnocení stavu stromů, 
které zrealizovala odborná firma ve 
spolupráci s odborem výstavby, dopra-
vy a životního prostředí a Agentury 
ochrany přírody a krajiny v průběhu 
podzimu roku 2013 a v jarních měsících 
letošního roku. Výsledkem komplex-

ního hodnocení stromů bylo zjištění 
atributů u 472 ks dřevin, které popisují 
stav stromu s důrazem na jeho provozní 
bezpečnost, zdravotní stav, stabilitu. 
Pro každý strom je navržen potřebný 
pěstební zásah, včetně jeho naléhavosti 
a doby opakování. Je určena technologie 
ke každé z dřevin, jako je např. instalace 
bezpečnostních a zdravotních vazeb, 
lokální redukce z důvodu stabilizace, 
úprava podchodné/podjezdové výšky. 
Výstupem odborného hodnocení je 
i určení dřevin se stupněm naléhavosti 
kácení s nejvyšší naléhavostí a vysokou 
naléhavostí.

Primárním účelem tohoto zpraco-
vaného projektu „Stromy pod kontro-
lou“ bylo vytvoření široké databáze 
informací na portálu o stromech, které 
se nachází na veřejně přístupných plo-
chách a tento portál umožní její logic-
kou a efektivní kontrolu a správu.

Komplexní hodnocení stavu dřevin 
je podkladem pro další kroky k zajiš-
tění ošetření stromů, které se nachází 
ve frekventovaných lokalitách navště-
vovaných veřejností. Ošetřování  dře-
vin  odbornou firmou bude zahájeno 
v letošním roce.

MěÚ Protivín,
odbor výstavby, 

dopravy a životního prostředí
Bc. Jaroslava Fialová

PROJEKT PÉČE O STROMY 
V PROTIVÍNĚ

Pivo České republiky 2014 
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RADA MĚSTA ZASEDALA

z deníku
POLICIE ČR V PROTIVÍNĚ

Poničená vozidla
 Písečtí i protivínští policisté řeší 

podobné případy, kdy se kdosi vyřádil 
na laku parkujících vozidel. V Písku 
vandal poškrábal lak Škody Octavia 
černé barvy, kterou majitel parkoval 
u kulturního domu v Písku. K poško-
zení došlo v noci z neděle 11. května 
na pondělí 12. května.

 Další případ řeší protivínští policisté. 
V noci z pondělí 12. května na úterý 
13. května kdosi poškrabal osobní 
automobil značky BMW, který majitel 
parkoval v ulici Na Skále.

 Policisté oba případy zadokumentova-
li a vedou úkony trestního řízení pro 
trestné činy poškození cizí věci.

Pátráme po motocyklu
 Protivínští policisté prošetřují případ 

odcizeného motocyklu ČZ 180/487.3, 
kterého se kdosi zmocnil během noci 
13. května a dne následujícího. Majitel 
svůj  jednostopý stroj parkoval u pane-
lového domu v ulici B. Němcové. 
Policisté vyhlásili po odcizeném vozi-
dle celostátní pátrání. Majitel vyčíslil 
škodu na 12 000 korun.

Devatenáctiletý mladík 
 má zřejmě na svědomí sedm loupež-

ných přepadení. Policisté zásahové 
jednotky zadrželi, krátce před půl sed-
mou hodinou ranní, devatenáctiletého 
mladíka, který má podle dosavadního 
šetření na svědomí sedm loupežných 
přepadení. Muž loupil dvakrát v her-
na-barech v Českých Budějovicích 
a pětkrát na Písecku – naposledy 
v Protivíně. Z krajského města si 
neodnesl nic, v obou případech se 
mu barmanky postavily a z prostor 
ho vyhnaly. V prvém případě sehrál 
roli pes a v druhém baseballová pálka, 
kterou na něj přepadená žena použila. 
I tak si z dalších loupežných přepadení 
odnesl více jak 150 000 korun. Mladík 
byl vždy maskovaný a obsluze hrozil 
nožem. K jeho jednání ho prý dohnala 
velmi tíživá finanční situace, do které 
se dostal. Lupič řádil v našem kraji od 
dubna letošního roku. Nyní je ve vazbě 
a vyšetřování pokračuje.

Důležité upozornění 
 V době od 20. června 2014 do 30. 

června 2014 omezí provoz Oddělení 
služby pro zbraně a bezpečnostní 
materiál, a to z důvodu nasazení ost-
rého provozu nového informačního 
systému „Centrálního registru zbraní“ 
a migrace dat ze stávajícího systému. 
Nebude možné provést registrace 
zbraní, výdej zbrojních průkazů ani 
prodloužení jejich platnosti. Děkuje-
me za pochopení. 

–  schvaluje vypsání výběrového řízení 
na realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu pro stavbu „Krč u Protivína 
– dostavba vodovodu“ mimo režim 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, v platném znění, zakázka 
malého rozsahu

 a schvaluje okruh účastníků řízení 
(firem), které budou obeslány:

 7) Š+H Bohunice s.r.o. Temelín
 8) Kočí a.s. Písek
 9) RENO Šumava, a.s. 
  Vlachovo Březí

VYBRÁNO Z USNESENÍ RM 
konané dne 21. 5. 2014

–  po projednání studie křížení kanaliza-
ce s řekou Blanicí

 doporučuje k dalšímu projektovému 
řešení variantu č. 1, tj. nadzemní křížení 
/přechod řeky stejným způsobem jako 
stávající/

pokračování na 5. stránce

pokračování z 1. stránky

Již pár dní zbývá do konce školního roku a všichni malí školáčci se určitě těší 
na prázdniny. Naše hastrmany, čerty a ostatní pohádkové bytosti ale žádné 
volno nečeká, pilně se připravují na to, aby vás mohli přivítat, až je přijedete 
v létě navštívit. A plánují přímo pohádkové léto plné zážitků!
V sobotu 19. července pořádáme Dračí slavnosti, svátek pro všechny 
princezny, prince a rytíře. Nebude chybět princeznovská pohádka v podání 
Divadla M, rytířský turnaj a loutkové divadlo Karla Matěje Kopeckého.
V sobotu 16. srpna budou mít všichni naši (i příchozí) čerti posvícení. 
A medvědice Máša napeče spousty koláčů. Čertů bude všude plno, budete 
se dokonce moci zúčastnit pekelných soutěží, ale našich čertů se nebojte 
– jsou hodní, protože jsou pohádkoví…
Kromě těchto akcí nás můžete v červenci a srpnu navštívit každý den, vždy 
od 10 do 17 hodin.
Tak se na vás móc těšíme a hastrmánci leští zlaté rybičce šupinky, aby vám 
mohla splnit i ta nejtajnější přání!

PRÁZDNINY V POHÁDKOVÉ KOVÁRNĚ

PI

UZÁVĚRKA
pro dodání příspěvků

do červencových
„Protivínských listů“ 
je 7. července 2014.

Noviny vyjdou
v pondělí 21. 7. 2014. 

VYBRÁNO Z USNESENÍ RM 
konané 4. 6. 2014

–  souhlasí s podáním žádosti Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových 
o bezúplatný převod spoluvlastnického 
podílu na pozemku p. č. 1306/1 v kú 
Maletice pod místní komunikací Maletice 
– Klokočín

–  schvaluje vypsání výběrového řízení 
na realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu pro stavbu „Protivín – rekon-
strukce místní komunikace Pod Lesem“ 
mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, v platném znění, 
zakázka malého rozsahu

 a schvaluje okruh účastníků řízení 
(firem), které budou obeslány:

 1) Š+H Bohunice s.r.o. Temelín
 2) Kočí a.s. Písek
 3) RENO Šumava, a.s. 
  Vlachovo Březí

–  schvaluje vypsání výběrového řízení 
na realizaci veřejné zakázky malého roz-
sahu pro stavbu „Rekonstrukce ul. Pivo-
varská“ mimo režim zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, v platném 
znění, zakázka malého rozsahu

 a schvaluje okruh účastníků řízení 
(firem), které budou obeslány:

 4) Š+H Bohunice s.r.o. Temelín 
 5) Kočí a.s. Písek
 6) RENO Šumava, a.s. 
  Vlachovo Březí
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dokončení ze 4. stránky

–  schvaluje „Plán vodohospodářských 
investic – aktualizace 2014“ předložený 
společností ČEVAK a.s., České Budějovi-
ce, provozovatelem vodohospodářského 
majetku města Protivína

–  schvaluje
 nabídku na výkon funkce technického 

dozoru stavebníka na akci „Rekonstrukce 
ulice Purkyňova“ předloženou firmou MZ 
TENDER s.r.o. Písek, Strakonická 268, 
397 01 Písek

 a souhlasí
 s objednáním předmětných prací
–  schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

ve věci „Rekonstrukce ulice Purkyňova“ 
v Protivíně ze dne 15. 5. 2014, kterým 
se doplňují do smlouvy osoby pověřené 
jednat za objednatele ve věcech technic-
kých

 a pověřuje
 starostu města podpisem tohoto dodat-

ku

–  bere na vědomí zápis č. 3 z jednání 
komise bytové, místního hospodářství 
a dopravy ze dne 19. 5. 2014

–  souhlasí s pronájmem bytu č. 5, 1+0 
o celkové vým. 38, 1 m2, na adrese Pro-
tivín, Masarykovo nám. 31

–  souhlasí s pronájmem bytu č. 17, 1+1 
o celkové vým. 49, 52 m2, na adrese 
Protivín, Družstevní 892

–  souhlasí s pronájmem bytu č. 3, 3+1 
o celkové vým. 131, 44 m2, na adrese 
Protivín, Zámek 519

–  souhlasí s vypsáním výběrového řízení 
na zakázku „Modernizace VO v Protivíně 
a okolních obcích“ dle zadávacích pod-
mínek

VYBRÁNO Z USNESENÍ RM 
konané dne 7. 5. 2014

–  souhlasí s rekonstrukcí STL plynovodu 
a přípojek v ulici Zelenohorská v pozem-
cích p. č. 2679, 2686 a 56 v kú Protivín 
s tím, že předmětné pozemky budou uve-
deny po dokončení stavby do původního 
stavu

–  souhlas í  s  p rode jem pozemku 
p. č. 2385/6, ost. plocha, jiná plocha 
o vým. 558 m2 v kú Protivín, a to za 
cenu dle cenové vyhlášky 230 683 Kč 
(413,2 Kč/m2)

 a doporučuje zastupitelstvu města 
prodej pozemku ke schválení

–  souhlasí  s pronájmem pozemku 
p. č . 1380/4,  orná půda o vým. 
3501 m2 v kú Krč u Protivína 

–  souhlasí  s pronájmem pozemků 
p. č . 1621/3,  orná půda o vým. 
2823 m2, p. č. 1621/4, orná půda o vým. 
1039 m2, p. č. 3056/38, orná půda o vým. 
3211 m2 a p. č. 3056/39, orná půda 
o vým. 1545 m2, vše v kú Protivín

 a ukládá
 finančnímu odboru – správě majetku zve-

řejnění záměru pronájmu předmětných 
pozemků

–  souhlasí s objednáním projektových 
prací dle obchodně technické nabídky 
firmy VAK projekt s.r.o. České Budějovice 
na projektovou dokumentaci „Chvaletice 
– oprava kanalizace“ na severním okraji 
osady

–  schvaluje návrh Smlouvy o realizaci 
překládky sítě elektronických komunikací 
č. CB 2014–0026 – překládka telefonních 
kabelů v souvislosti s rekonstrukcí Pur-
kyňovy ulice v Protivíně

 a pověřuje 
 starostu města podpisem této smlouvy

–  schvaluje uzavření Smlouvy o dílo 
č. 1/2014 na zpracování energetického 
auditu historické budovy Základní ško-
ly v ulici Komenského v Protivíně se 
společností ENERGY CENTRE České 
Budějovice 

 a pověřuje
 starostu města podpisem této smlouvy

–  na základě doporučení hodnotící 
komise schvaluje rozhodnutí o výběru 
nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce 
malého rozsahu ve smyslu § 12 odst. 

RADA MĚSTA ZASEDALA

Na základě požadavku osadního výboru byl u dětského hřiště na návsi ve Chva-
leticích osazen betonový stůl na pingpong.

3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpi-
sů, s názvem „Klubovna a šatny sporto-
viště v Protivíně“;

 nabídky byly vyhodnoceny v pořadí:
 1. nabídka poř. č. 5 
  – SPORTECH CZ S.E.
 2. nabídka poř. č. 1  
  – HM pro cz s.r.o.
 3. nabídka poř. č. 4  
  – SPORT REAL s.r.o.
 4. nabídka poř. č. 3  
  – K+S STAVEBNÍ, s.r.o.  
 a vyhodnocuje jako nejvhodněj-

ší nabídku s pořadovým číslem 
5 s nejnižší nabídkovou cenou uchazeče 
SPORTECH CZ S.E., se sídlem Újezd 
450/40, Praha

–  souhlasí se zrušením PH SDH v obci 
Chvaletice a s podáním žádosti o vydání 
souhlasu hasičského záchranného sboru 
kraje k jejímu zrušení

–  souhlasí, aby po zrušení PH SDH 
v obci Chvaletice výzbroj a výstroj této 
PH byla převedena k užívání ZJ SDH 
v obci Milenovice a budova požár-
ní zbrojnice ve Chvaleticích byla od 
1. 7. 2014 převedena k dispozici osadní-
mu výboru ve Chvaleticích a do správy 
finančního odboru – správa majetku

–  bere na vědomí předložený zápis z jed-
nání komise zdravotní a sociální ze dne 
16. 4. 2014 a souhlasí s pronájmem bytu 
v DZU (penzion) na Masarykově náměstí 
čp. 32 v Protivíně
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● Dne 2. června 2014 se v naší školič-
ce konala oslava Mezinárodního dne 
dětí. V letošním roce jsme si ji užili 
s hudebním  programem na naší školní 
zahradě. 

● Také nás v tomto školním roce čekaly 
hned dva výlety. Menší děti, Kuřátka, 
Včelky a Berušky, vstoupily do pohád-
ky v Pohádkové kovárně v Selibově. 
Cestou si nasadily korunu a plášť a sta-
ly se tak opravdovými králi a princezna-
mi. Děti sebraly odvahu a na vlastní oči 
tak spatřily Karkulku s vlkem, Jeníčka 
s Mařenkou, hastrmany, víly i oprav-
dovou čertovskou svatbu. V kreativní 
dílně si pak každý vymaloval svého 
dřevěného koníčka. Čekalo nás i malé 
divadelní představení, v jehož hlavních 
rolích byly samotné děti.  I přesto, že 
se opravdu „ženili všichni čerti“, se 
výlet vydařil a děti si domů odvezly 
nejen krásné zážitky, ale i malý dáre-

ček od obyvatel této tajemné pohádko-
vé kovárny.

 Druhý výlet, v ten samý den, čekal naše 
předškoláky. Ti se vydali do zážitkové-
ho parku „Zeměráj“ v Kovářově. Zde 
na ně čekala stovka různých her, hla-
volamů, dobrodružných úkolů, přírodní 
stezka s mnoha zábavnými i naučný-
mi úkoly, spolu s krásou místní příro-
dy. I přes nepříznivé počasí byly děti 
z tohoto dne, plného prožitků, nadšeny.

● Ve středu 18. června se na Městském úřa-
dě v Protivíně za přítomnosti Jaromíra 
Hlaváče, starosty města, konalo rozlou-
čení předškoláků s Mateřskou školou.

● V noci z 25. na 26. června čeká naše 
předškoláky dobrodružná „Kouzelná 
noc”. Po 18. hodině bude patřit školka 
jenom jim. Společně si užijí připravený 
program, povečeří a po večerníčku se 
budou těšit opět na ráno, kdy po snída-
ni přivítají své ostatní kamarády.

KOCANĎÁCI NA BAMBIRIÁDĚ
Do Českých Budějovic nemusíte vyrážet 

jen za nákupy. Do našeho krajského města 
se můžete s dětmi vypravit na výlet. Proti-
vínský oddíl Kocanďáci se vydal v sobotu 
24. května vlakem užít si radost a zábavu 
s kamarády. Na programu bylo českobu-
dějovické centrum pro děti Hospárium, 
plavecký stadion a Bambiriáda – festival 
pro děti. Pořádně jsme se vydováděli na 
hopsadlech a trampolínách, zaplavali jsme 
si v bazénu a zajezdili na tobogánu. Odpo-
ledne jsme stihli navštívit ještě přehlídku 
spolků a sdružení Bambiriáda. Pořádanou 
Radambukem, jehož jsme členy. Viděli  
jsme ukázky z činnosti spolků a organizací 
pro náplň volného času dětí, kde si děti 
například vyzkoušely přejít lanovou drá-
hou nebo si prohlídly obrněný transportér. 
Ve večerních hodinách jsme se vrátili plni 
zážitků zpět do Protivína.

Za spolek Kocanďáci Tom
Fotografoval Lenčík 

Druhou neděli v květnu je svátek 
matek. V Klubu žen jsme převážně 
maminky a babičky, tak jsme si chtěly 
udělat „pěkný den“. První myšlenka–
dobrá myšlenka. Padl návrh na zájezd do 
Třeboně. Ženy budou mít ten den pouze 
pro sebe. V Třeboni je dost možností, jak 
prožít pěkný den. Bohužel, přihlásilo se 
samotných žen málo.  Je vidět, že i jeden 
den mamka doma chybí. Proto s někte-
rými jely i rodinní příslušníci. Program 
nebyl pevně stanoven. Chtěly jsme, aby si 
každá z nás užila den podle svého.

V sobotu po svátku matek nás 
dovezl autobus do lázeňského města. 
Proti našim představám se ale postavilo 
počasí. Od rána přeprchalo a tepla taky 
moc nebylo. Během jízdy jsme rozmýš-
lely, jak vyplníme volný čas. Víc než 
polovina účastnic šla do bazénu v lázních 
Aurora. Tam si užily plavání a vířivky, 
prostě měly dobrý pocit z toho, že uděla-
ly něco pro své zdraví. Ty, kterým stačila 
voda, co padala z nebe, šly potěšit svého 
ducha. Navštívily zámek a jiné zajíma-
vosti tohoto krásného města. Škoda, že 
počasí se k nám obrátilo rubovou stranou 
po celý den. Nemohly jsme si vychutnat 
atmosféru procházek v parku nebo po 
hrázi rybníka Svět, které mají určitě své 
kouzlo. Ale i tak byl den pro nás krásný. 
Všichni účastníci zájezdu byli spokojeni, 
přestože nás při příjezdu do Protivína při-
vítaly opět proudy dešťové vody. Myslím, 
že se zájezd vydařil.

 Škoda jen, že se nepřihlásilo víc čle-
nek, aby byl autobus naplněný. To pak 
bere chuť organizátorkám něco dělat pro 
dospělé. Jana Kalusová

PĚKNÝ DEN
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SDH KRČ 
si vás dovoluje pozvat

na 7. kolo 

JIHOČESKÉ HASIČSKÉ LIGY
Soutěž se uskuteční 

v neděli 13. 7. 2014 od 11 hodin na 
fotbalovém hřišti TJ Sokol Krč.

Soutěžit se bude podle pravidel 
Jihočeské hasičské ligy 

na sklopné terče.
10.45 hodin – nástup družstev

11.00 hodin – zahájení vlastní soutěže

Celá soutěž bude přenášena 
on-line na internetu.

Více informací o celé akci na 
www.sdhkrc.cz

Bohaté občerstvení zajištěno.
Srdečně zvou pořadatelé

„Tak  nám zabili Ferdinanda…“, řekla 
posluhovačka panu Švejkovi...“

„Kerýho Ferdinanda, paní Müllero-
vá?“ otázal se Švejk, „já znám dva Fer-
dinandy...“

 Ano, jedná se o úvodní slova Haškova 
románu Osudy dobrého vojáka Švejka za 
světové války.

Války, která dostala název světová, 
posléze ještě první světová.  

28. června 1914, právě před 100 lety, 
byl v bosenském Sarajevu při atentátu 
zabit následník rakouského trůnu Franti-
šek Ferdinand d`Este i se svou manželkou 
Žofií Chotkovou, vévodkyní z Hohen-
bergu. Atentát spáchal  příslušník srbské 
nacionalistické organizace Černá ruka. Tři 
děti zůstaly sirotky.

Poslední Ferdinandova slova byla 
adresována Žofii:

„Žofinko, Žofinko, neumírej! Zůstaň 
naživu pro naše děti.“

Ferdinand zemřel ještě před příjez-
dem do guvernerovy rezidence. Těhotná 
Žofie zemřela o několik minut později. 
Dvacetiletý atentátník Gavrilo  Princip 
byl odsouzen na 20 let nepodmíněně. 
Zemřel v dubnu 1918 v Terezíně. Tento 
sarajevský atentát se stal záminkou 
k rozpoutání války.

28. července 1914 vydává císař Franti-
šek Josef I. Manifest Mým národům, jímž 
vyhlašuje mobilizaci a válku Srbům. Do 
zpočátku lokálního konfliktu (Rakous-
ko-Uhersko kontra Srbsko) vstupují další 
státy, válka se mění ve válku  světovou 
(nakonec je 33 států ve válce).

Rakouští vojáci počítali s rychlým 
a vítězným koncem války. „Utlučem je 

[Srby] – čepicemi, válka skončí 
dřív než dozrají švestky, než spad-
ne poslední listí ze stromů...“

Ve válce trvající v letech 
1914 – 1918 bojovali i naši čeští 
vojáci. Ke konci války mnozí na 
straně „Dohodových mocností“ 
jako legionáři  na francouzské, 

italské, ruské frontě.
V muzeu je tablo Československé 

obce legionářské z r. 1931, kde jsou foto-
grafie protivínských legionářů bojujících 
na všech třech frontách. Jejich potomci 
žijí v Protivíně stále (Hanzlík, Kopet, 
Čurda, Štoural, Podlesný, Roušal, Háček, 
Landík, Hajný, Pajer, Říha, Smola, Zají-
ček, Louženský, Truhlář...)

1. světová válka, tak jako každá válka, 
s sebou nesla bolestné ztráty na lidských 
životech, dobu hospodářského úpadku, 
období všeobecného nedostatku, strádání 
a hladu. V protivínském zámku byl již  
v listopadu 1914 (až do 10. 3. 1917) zřízen 
vojenský lazaret. Lékařem zde byl proti-
vínský občan MUDr. Kristián Pokorný. 
Už v roku 1916 byl na náměstí odhalen 
pomník padlých (Do konce války zde již 
bylo 94 jmen!).

Nakonec si dovolím položit otázku: 
Kde v citovaném úryvku z Haškova 
románu Osudy dobrého vojáka Švejka 
najdeme faktografickou chybu? „Švejk 
se napil důkladně a pokračoval: Vy mys-
líte, že to císař pán takhle nechá bejt? To 
ho málo znáte. Vojna s Turky musí být. 
Zabili jste mně strejčka, tak tady máte 
přes dr...“

Ze správných odpovědí – telefonuj-
te na 382 251 471, 603 840 553, které 
obdržíme do 30. 6., bude vylosovaný 
účastník odměněn brožurou o protivín-
ském zámku. Mgr. Věra Piklová,

správce Památníku

STÉ VÝROČÍ 
ZAČÁTKU 1. SVĚTOVÉ VÁLKY

Nahoře: Pruská vojenská přilba z počát-
ku 20. století.
Uprostřed: Důstojnická čepice důstojní-
ka 11. píseckého pluku.
Dole: Dětské okované botičky – nouzová 
obuv z 1. sv. války.
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▼ ▼ ▼

Jak jsi s gymnastikou začínala?
Když mi byly tři roky, mamka mě přihlásila do krouž-

ku moderní gymnastiky v Písku. Časem ten kroužek ale 
zrušili…
A potom jsi se sama rozhodla, že bys v gymnastice chtěla 
pokračovat?

Přesně tak. Sama jsem 
navrhla, že mě gymnastika 
tak moc baví, že bych v ní 
ráda pokračovala, proto jsem 
začala chodit na základní ško-
lu do Budějovic, kde máme 
sportovně zaměřenou třídu. 
Část z mých spolužáků chodí 
se mnou na gymnastiku, část 
hraje volejbal.
Jak často trénuješ? Jak vypa-
dá tvůj běžný den?

Tréninky máme pětkrát 
v týdnu a každý trvá tři hodi-
ny. Občas máme takzvaný 
„dvoufázový trénink“  – ráno 
trénujeme od 7 do 10, pak 
jdeme na čtyři hodiny do ško-
ly a odpoledne máme další 
trénink. Když nemá auto-
bus zpoždění, tak se domů 
dostávám každý den okolo 
půl šesté.
Stíháš i něco jiného? Jiné 
koníčky?

Další kroužky nestíhám, 
ale hodně mě baví kreslení. 
Také ráda běhám a celkově 
ráda sportuji, ale nemůžu se 
tomu věnovat intenzivně.
Máš čas na takové ty holčičí 
„zábavy“ nebo někdy zajít alespoň do kina?

Všechen volný čas mi zaberou právě tréninky, ale ki-
no mi občas vyjde, většinou je to o víkendu nebo nějaký 
pátek, když mi skončí tréninky dřív a druhý den nemusím 
vstávat do školy.
Baví tě i škola? Jaký předmět?

Ve škole mě nejvíc baví přírodopis, zeměpis, výtvarná 
výchova a samozřejmě tělocvik. Ale občas ujde i češti-
na…
Máš doma nějakého zvířecího mazlíčka?

Máme pejska Fíka, je to yorkshirský teriér. Ráda si 
s ním hraju, ale na venčení moc času nemám.

Moderní gymnastika se skládá z několika disciplín – 
můžeš nám říct z jakých? Která z nich je tvoje nejoblíbe-
nější a naopak nejmíň oblíbená?

V gymnastice cvičíme s obručí, míčem, kužely, se 
stuhou nebo švihadlem, a pak také bez náčiní. Bez náčiní 
většinou cvičí malé děti, stuha je naopak pro starší děv-

čata. Já teď cvičím s kužely, 
míčem a obručí. Nejradši mám 
asi obruč a kužele, nejmíň ráda 
cvičím s míčem.
Sport je to určitě náročný, 
proto se mu asi také nejde 
věnovat dlouhodobě, viď?

Je to velká zátěž na záda 
a na klouby, proto většinou 
dělají gymnastiku dívky tak 
do 18 let. Můžou samozřejmě 
závodit i starší, ale už je to spíš 
výjimka. Starší gymnastky se 
pak převážně začnou věnovat 
trenérství.
Byla jsi někdy i na soutěži 
v zahraničí?

Už jsem byla v Maďarsku, 
na Slovensku v Nitře a v chor-
vatském Záhřebu.
Jezdí s tebou na závody i mam-
ka?

Když jedeme na závody 
někam dál, třeba do té ciziny, 
tak jezdí. Ale většinou jezdím 
sama s paní trenérkou a ostat-
ními dívkami z týmu.
Když se v soutěži dobře umís-
tíš, přeješ si za odměnu něco 
speciálního?

Já si většinou nic nepřeju, 
ale mamka mi třeba uvaří nebo upeče něco dobrého nebo 
k nám přijde návštěva a trochu ten úspěch oslavíme.
Býváš před závody nervózní?

Občas víc, někdy méně, hlavně podle velikosti 
a důležitosti závodů. Na každé soutěži je vymezený 
prostor, ve kterém cvičíme. Ten prostor je ohraničený 
čárou, kterou nesmíme překročit a nesmí nám za ní 
nic spadnout. Také je důležité, jak při vyhození náčiní 
zpátky chytneme. Pokud ho nechytnu podle předepsa-
ných pravidel, tak je za to bodová srážka. Všechno 
kontrolují rozhodčí, kteří bývají velmi přísní. A to bývá 
velký tlak.

MODERNÍ GYMNASTIKA
Moderní gymnastika je sport, který kombinuje prvky baletu, gymnastiky, divadelního tance a akrobacie. Sport 
je to vyloženě dívčí a většinou s ním děti začínají již ve třech letech. V útlém věku tomuto koníčku propadla 
i dvanáctiletá Viktorka Jelínková z Protivína, která navštěvuje Základní školu Oskara Nedbala v Českých 
Budějovicích. Zde se věnují mladým sportovním nadějím a Viktorka je stoprocentně jednou z nich. S touto 
talentovanou a neuvěřitelně milou mladou slečnou jsme strávily jedno krásné květnové odpoledne, kdy kvůli 
nám výjimečně zrušila svůj trénink.
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FOTOHÁDANKAFOTOHÁDANKA
INFOCENTRA PROTIVÍN
V květnovém čísle Protivínských lis-
tů odpověděli správně soutěžící, kteří 
určili, že sloupek se nachází za 
branou vedoucí do zámeckého 
areálu z Chelčického ulice. 
Vítězem se stal pan Jan Kup. Blahopře-
jeme a v Infocentru na vás čeká symbo-
lická odměna.
Nyní chceme znát číslo popis-
né domu, na jehož štítu uvede-
ný letopočet naznačuje dlouhou 
historii této budovy. 

Fototografoval Petr Sládek.
Odpověď čekáme do 7. července v Info-
centru na náměstí, na telefonním čísle 
382 203 354 nebo na e-mailové adrese: 
infocentrum@muprotivin.cz.

Kolik máš dresů, ve kterých vystupuješ?
Na každou disciplínu máme dres jiný. O tom, jak bude 

vypadat, rozhoduje paní trenérka, ale vždycky se radí 
s námi, aby se nám líbila barva i střih a abychom se v něm 
cítily dobře.
A co nějaký talisman, který s tebou jezdí?

Mám jednoho plyšáka – lva, který mi vždycky při 
závodech přináší štěstí. Dokonce se mnou byl i v zahrani-
čí. V poslední době mi ale přinášel spíš smůlu, tak ho teď  
nějaký čas nechávám  raději doma.
Před nedávnem jsi se zúčastnila mistrovství republiky 
v Českých Budějovicích. Tam ses umístila jak?

Tam jsem skončila na desátém místě. V mojí kategorii 
nás soutěžilo 36 dívek, takže úspěch je to pro mě velký.
Jaký závod tě teď čeká?

Teď o žádných závodech nevím, většinou se to dozví-
dáme tak dva týdny předem. V červenci mě ale čekají 
talentové zkoušky v Brně, které když zvládnu, tak mě 
mohou vybrat  do reprezentačního týmu.
Chtěla by ses jednou zúčastnit olympiády?

Určitě bych byla ráda, kdybych měla možnost se zúčast-
nit, ale vím, že proti soupeřkám bych moc velké šance asi 
neměla. Když jsem se dívala na poslední olympiádu, tak 
všechny medaile vyhrály dívky z Ruska a Ukrajiny. Tam 

TROCHU JINAK ✽  ✽  ✽  ✽

mají neuvěřitelně tvrdý trénink a podávají úžasné výkony. 
Jednou si naše paní trenérka pozvala trenérku z Ruska, 
aby nám ukázala, jak se cvičí u nich. Měla s sebou malou 
holčičku, která byla hrozně šikovná, lepší než my všechny. 
A je to tím, že tam opravdu veškerý čas věnují tréninku.
A otázka na závěr: Co bys chtěla dělat až vyrosteš?

Chtěla bych být trenérka moderní gymnastiky nebo 
astronaut. Ještě jsem se ale nerozhodla, co radši, tak uvi-
díme, co vyjde…
Děkuji ti za rozhovor a přeji spousty úspěchů a spousty 
dalších medailí do sbírky! Tereza Procházková

▼ ▼ ▼

Vybírejte z více než 600 informačních center a roz-
hodněte o nejoblíbenějším infocentru ČR pro rok 
2014. Čtěte aktuální informace o dění v informač-
ních centrech, o letošní turistické sezoně a další 
zajímavosti. Zvolte nejoblíbenější IC v kraji. 
Soutěž trvá od pondělí 16. června 2014 do čtvrtka 
31. července 2014.

www.denik.cz/infocentrapořádají soutěž Informační centrum 2014
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V Protivíně mají oslavy Dne dětí dlou-
holetou tradici. Již 21. ročník této celo-
městské oslavy pořádal spolek Kocanďáci. 
V posledních letech na nejrůznější témata. 
Letošní na téma „Farma“.  Vstupenkou byl 
obrázek, nebo výtvor na toto téma. Po jeho 
odevzdání dostaly děti účastnickou kartu, 
kde měly napsány soutěže, s kterými se dá 
potkat na farmě – Plašení špačků,  Lovecké 
dovednosti, Projížďka na koni, Hod pod-
kovou, Co je co?,  Rybářské dovednosti 
– chytání rybiček, Závody traktorů, Zatou-
lané koťátko – lanové překážky, Farmářova 
síla – přetahování lanem, Závody farmářů, 
Farmářův ateliér, Sběr surovin – okruh lesem 
s nejrůznějšími úkoly, kterých se zúčast-
ňovaly i s rodiči. Za každý úkol dostali 
děvčata i kluci přiměřený počet zlaťáků, za 
které si mohli koupit v obchůdku nejrůznější 
sladkosti a jiné drobnosti. Vyvrcholení byly 
„Pódiovky.“ Soutěže v kousání koláče, zpěvu 
a dalších. Vyhodnotily se i donesené vstupen-
ky – obrázky a Sběr surovin. Letošní rok se 
pódiovek v kousání koláče zúčastnili i rodiče 
za velkého povzbuzování svých ratolestí. 
Počasí se vydařilo, děti odcházely s mnoha 
zážitky, úsměvem a pár drobnostmi.  

Poděkování patří hlavně partnerům, 
bez kterých by se tato akce nemohla 
uskutečnit: Okna Proton, Lékárna U Pal-
my, BESPO František Bečvář, Cafe Gal-
lery, ELSO-MONT, Hodinářství Václav 
Kubelka Protivín, Hračky G. Urbanová, 
IPSTANEK.CZ, Kola Jiří Plíva, Lahůd-
ky Radošovice, Melo Melounovi, Oáza 
– květiny I. Zochová, Pekárna Klas Pro-
tivín, Ranč Liberté Protivín, Restaurace 
Blanice, restaurace U Provazníka, Řez-
nictví Rychtářů, Stavební firma Čajan, 
Stavebniny Řehoř, Zahradní restaurace 
Belveder, Zahradní technika V. Brůžek 
– děkujeme. 

Foto a text za spolek Kocanďáci
Radek „Lenčík“ Lenemajer

FARMÁŘSKÝ DEN DĚTÍ

V úterý 17. června se konal v Kroko-
dýlí  ZOO Protivín slavnostní křest kroko-
dýlů filipínských, narozených v této zoo 
v loňském roce, a to jako prvních v Evro-

WWW.DETSKETABORY.CZ Kontakt: 777 631 236
TÁBOR v Heřmani u Písku Věk Termíny Cena

Tábor s ANJ, NEJ, FRJ 9 – 16 let
12. 7. – 19. 7. 2014

3999,-
19. 7. – 26. 7. 2014
12. 7. – 26. 7. 2014 7400,-

Cyklistický tábor s ANJ, NEJ, FRJ 12 – 16 let
12. 7. – 19. 7. 2014

3999,-
19. 7. – 26. 7. 2014
12. 7. – 26. 7. 2014 7400,-

Výtvarný tábor s ANJ, NEJ 9 – 12 let 12. 7. – 19. 7. 2014
3999,-Taneční tábor s ANJ, NEJ, FRJ 9 – 16 let 12. 7. – 19. 7. 2014

Tábor pro nejmenší s ANJ 6 – 8 let 12. 7. – 19. 7. 2014

Příměstský tábor s ANJ, NEJ, FRJ 6 – 15 let 14. 7. – 18. 7. 2014 1500,-
21. 7. – 25. 7. 2014

PI

SLAVNOSTNÍ KŘEST V KROKODÝLÍ ZOO

pě. Jedná se o  kriticky ohrožený druh a 
proto pracovníci zoo věnovali jejich křtu  
náležitou pozornost. V minulých týdnech se 
stala mediálním partnerem protivínské zoo 

TV Prima ZOOM a tak hosté přijeli  právě 
z uvedené televize. Protivínské krokodýly 
pokřtili známé osobnosti zpráv TV Prima 
– Klára Doležalová, Sandra Parmová, Moni-
ka Leová a Roman Fojta, vzdělávací Prima 
ZOOM zastoupili Filip Budák, Vedran 
Kovačevič a Tomáš Karlík. 

Dalšími hosty, kteří se akce zúčastnili,  
byli  Jaromír Hlaváč, starosta města a Pavel 
Koc, ředitel ZŠ J. K. Tyla v Písku. Žáci 
právě této školy připravili pro krokodýlí zoo 
krásný dar – keramickou plastiku krokodýla 
a obraz s téže tématikou. Oba dary byly žáky 
ZŠ J. K. Tyla předány zoo v úvodu akce. 
Odměnou za jejich přízeň  byla dětem nejen 
prohlídka zoo, ale i účast na křtu krokodý-
lů. TV celebrity se dětem velmi věnovaly, 
řada z nich si odnesla podpis tváří známých 
z obrazovky ve svých památnících. Každý 
z kmotrů a kmoter si mohl pro svého kro-
kodýla vybrat jméno dle uvážení, v zoo 
žijí nyní krokodýlci filipínští se jmény 
Saraj, Ozy, Rocco, Neo, Dundee, Karlík 
a Chňapík.  Krokodýlové v protivínské zoo 
svoje kmotry velmi zaujali a mnozí pak při-
slíbili návštěvu zoo i mimo akce mediálního 
partnerství.

Foto Pavel Koc



kino protivín
červenec 2014

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. 

středa 2.července  v 19 hodin film Německo
RANHOJIČ

Dobrodružné drama. Historický velkofilm podle populárního románu 
N.Gordona z období 11. století. Ben Kingsley hraje slavného učence Avicenu,  
k němuž do Persie přijíždí mladík Rob Cole z Evropy, aby se z potulného 
ranhojiče stal skutečným léčitelem. 
Mládeži od 12 let přístupný, 150 minut, vstupné 90 Kč 

pátek 4. července v 19 hodin film USA
NA HRANĚ ZÍTŘKA

Akční/dobrodružný/sci-fi. Příběh z blízké budoucnosti. Mimikové, mimo-
zemská rasa připomínající včelí kolonii, vytrvale útočí na Zemi, obracejí velká 
města v hromadu trosek. Žádná armáda se nevyrovná jejich rychlosti, brutalitě 
a zdánlivé předvídavosti… Hrají Tom Cruise, Emily Blunt, Bill Paxton, Noah 
Taylor
Mládeži od 12 let přístupný, titulky, 114 minut, vstupné 110 Kč 

neděle 6. července  v 16 hodin  film Německo
SPUTNIK

Dobrodružný/rodinný. Pro desetiletou Frederiku je listopad 1989 katastro-
fálním startem – její milovaný strýček Mike je vyhoštěn z NDR. Inspirováni 
svým velkým idolem kapitánem Kirkem, Frederike a její přátelé postaví tele-
portovací stroj, aby se přenesli do Západního Berlína za strýcem Mikem. Ale 
experiment dramaticky selže…
Mládeži přístupný, dabováno, 82 minut. Vstupné 80 Kč

neděle 6. července  v 19 hodin  film USA
VŠECHNY CESTY VEDOU DO HROBU

Komedie. Jak může normální člověk přežít na místě, kde Zubatá číhá doslova 
na každém kroku? A jak může přežít chronický posera s panickou hrůzou ze 
smrti? Stvořitel komediálního hitu Méďa, odhodil měkoučký plyš a v další 
pekelné zábavné jízdě naservíruje příběh, dík němuž poznáte pravý význam 
slovního spojení „ukrutná sranda“.
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 116 minut, vstupné 110 Kč

středa 9. července  v 19 hodin film USA
HVĚZDY NÁM NEPŘÁLY

Romantický/drama. Nejvtipnější smutná lovestory podle světového knižní-
ho bestselleru. Hanzel a Gus jsou výjimeční teenageři, které spojuje kousavý 
humor, pohrdání konvencemi a především láska. Seznámili a zamilovali se na 
sezeních podpůrné skupiny pro boj s rakovinou…
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 125 minut, vstupné 110 Kč

pátek 11. července v 19 hodin  film USA
TRANSFORMERS: ZÁNIK

Akční/sci-fi. Nehrozí nám válka, hrozí nám zánik. Se čtvrtým  dílem jedné 
z nejúspěšnějších filmových sérií přichází nový lidský hrdina a také dosud 
nevidění Transformeři. Mnohem úspěšnější než předchozí díly.  
Mládeži přístupný, dabováno, 165 minut, vstupné 130 Kč

POZOR – MIMOŘÁDNĚ SOBOTA – OD 20 HODIN!
sobota 12. července ve 20 hodin
ZÁVĚREČNÝ CEREMONIÁL 
Z MEZINÁRODNÍHO FILMOVÉHO FESTIVALU  –
 – KARLOVY  VARY 

Přímý přenos z Velkého sálu hotelu Thermal. 75 minut

film Argentina/Španělsko 
DIVOKÉ HISTORKY

Černá komedie.  Film je mozaikou šesti samostatných příběhů, které spo-
juje téma pomsty. Jejich hrdinové se potkávají za často nepravděpodobných 
situací, které ústí do překvapivých zápletek a ještě překvapivějších konců. 
Natočil argentinský režisér D. Szifron, který již řadu let sbírá ocenění na 
mezinárodních festivalech.
Mládeži od 15 let přístupný, titulky, 122 minut, vstupné 80 Kč

neděle 13. července  v 16 hodin  film Jižní Afrika 
KHUMBA

Animovaný/dobrodružný/rodinný. Zebra Khumba byl už od narození 
terčem posměchů svého stáda, protože se narodil napůl pruhovaný a napůl 
bílý. Navíc začalo období sucha a tak ho obvinili, že je prokletý. Odvážná zebra 
se vydává do nebezpečného dobrodružství…
Mládeži přístupný, dabováno, 85 minut, vstupné děti 60 Kč/dospělí 90 Kč

neděle 13. července v 19 hodin – NEPROMÍTÁME
středa 16. července v 19 hodin film Dánsko
SEX, DROGY A DANĚ

Biografické drama.  „Dva výstředníci změnili zastaralé zvyklosti společnosti“. 
Simon a Mogens byli dva dánští rebelové výjimeční ve své snaze a uplatňo-
vání svobody – ať už to byly peníze, drogy nebo sex. Možná, že tento vztah 
radikálního liberála a bohémského kapitalisty byl tím nejlepším, co vzešlo ve 
Skandinávii z období hippies…
Mládeži do 15 let nevhodné, titulky, 110 minut, vstupné 90 Kč

pátek 18. července v 19 hodin film USA
CHRAŇ NÁS OD ZLÉHO

Horor. Newyorský policista R. Sarchie, který se sám potýká s vlastními 
problémy, se pouští do vyšetřování série znepokojivých a nevysvětlitelných 
zločinů. Spojí své síly s nekonvenčním knězem - odborníkem na vymítací 
rituály…
Mládeži do 15 let nevhodný, titulky, 120 minut, vstupné 120 Kč

neděle 20. července  v  16 hodin  film Francie
MIKULÁŠOVY PATÁLIE NA PRÁZDNINÁCH

Rodinný/komedie/dobrodružný. Je tu konec školního roku a dlouho 
očekávané prázdniny jsou tady. Malý Mikuláš, jeho rodiče a babička vyrazili k 
moři. Zde potkává Mikuláš nové přátele…
Mládeži přístupný, dabováno, 95 minut, vstupné děti 80 Kč/dospělí 100 Kč

neděle 20. července v 19 hodin film USA
22 JUMP STREET

Akční komedie.  Poté, co si prošli nástrahami střední školy (dvakrát po sobě), 
čekají na policejní důstojníky Schmidta a Jenka velké změny - jsou pověřeni 
prací v utajení na místní vysoké škole. 
Mládeži do 12 let nevhodný, 112 minut, vstupné 120 Kč

středa 23. července v 19 hodin film Itálie/Francie
SACRO GRA

Dokument. První dokumentární film, který zvítězil v hlavní soutěži MFF v 
Benátkách. Režisér G. Rosi si tentokrát zvolil jako předlohu knihu I. Calvina 
„Neviditelná města“. Rozhodl se představit Řím nevšedním způsobem. Auten-
tické příběhy a osudy obyčejných lidí.
Mládeži do 12 let nevhodné, titulky, 93 minut, vstupné 90 Kč

DOVOLENÁ – OD 25. ČERVENCE DO 10. SRPNA 2014
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PŘEDPRODEJ VSTUPENEK ZAHÁJEN
internetový rezervační systém: www.disdata.cz

telefony: 382 251 806, 382 251 996
e-mail: knihovna@kultura-protivin.cz.  karfikova@kultura-protivin.cz

HLAVNÍ SCÉNA
13.00 – 13.55  hodin  
 Jihočeská dechovka KERAMIČKA
14.00 – 14.15  hodin  
 Exhibice – TAEHAN – Taekwondo Protivín
14.25 – 15.20 hodin  
 Sestry HAVELKOVY s doprovodným orchestrem
15.20 – 15.30 hodin 
 Taneční centrum  Z.I.P. Písek
15.30 – 15.40 hodin  
 Magic dreaming – Pavel Dolejška, 
 kouzelník a iluzionista
15.50 – 16.50 hodin  
 DIVOKEJ BILL
16.55 – 17.05 hodin  
 MALEJ DEJV – MALOVÁNÍ
17.05 – 17.25 hodin  
 COWBOY SHOW JIMMIHO MAGURY 
 (mistr republiky v rodeu)
17.40  – 18.35 hodin 
 JAROSLAV UHLÍŘ
18.40 – 19.00 hodin  
 COWBOY SHOW JIMMIHO MAGURY 
 (mistr republiky v rodeu)
19.05 – 19.15 hodin  
 Dog Dancing – Vanda Gregorová
19.35 – 20.45 hodin  
 JANA KIRSCHNER
20.50 – 21.00 hodin  
 Freestyle fotbalová škola –  Petr Karásek
21.10 – 21.30 hodin  
 Ohňová show Ilusias
21.45 – 22.45 hodin  
 DAN BÁRTA se skupinou Illustratosphere
23:00 – 23.30 hodin  
 UV show Ilusias
23.45 – 00.40 hodin  
 RYBIČKY 48
01.00 – 01.50 hodin  
 KRYPTON PROTIVÍN
   
MALÁ SCÉNA
13.00–13.35  hodin  
 Eliščiny pohádky – Divadlo Já to jsem 
 (Víťa Marčík ml.)
13.50 – 14.40 hodin  
 Michal ze školky – Michal Nesvadba
15.10 – 16.00 hodin  
 S Kamarády za pokladem – Kamarádi Brno
16.10 – 16.15 hodin  
 Vystoupení baletek a tanečnic 
 PASTELKA Protivín
16.15 – 16.25 hodin  
 Dog Dancing – Vanda Gregorová
16.50 – 17.40 hodin  
 Příhody kluka BomBarďáka
18.35 – 19.05 hodin  
 Škola čar a kouzel –  Pavel Dolejška, 
 kouzelník a iluzionista
19.10 – 19.20 hodin  
 Fryeestyle  fotbalová  škola – Petr Karásek 
20.45 – 21.10 hodin  
 Kristýna  Nídlová Protivín

sobota 30. 8. 2014
VIII. Městské slavnosti protivínské
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pokračování na 21. stránce

Novinky
městské
knihovny

▼ ▼ ▼

Výstava fotografií Jana Hamp-
la byla zahájena první červnovou 
neděli paní Miladou Hamplovou 
a panem Karlem Burdou. Potrvá 
do konce července, vstup na ní je 
zdarma.

V pondělí 2. června  proběhla 
v podkroví kaplanky vernisáž obra-
zů pana Andreje Rádyho nazva-
ná Krok. Dle autora onen „krok do 
neznáma“ symbolizuje vykročení 
a uspořádání samostatné výstavy 
jinde než ve městě Písek, kde má 
domovskou scénu Prácheňská umě-
lecká beseda, jejímž je Andrej Rády 
členem. Výstava potrvá též do konce 
července.

Fotografoval Radek Lenemajer.

KROK V KAPLANCE
Od začátku června vystavuje v protivínské 

kaplance písecký výtvarník a organizátor výtvar-
ných akcí Andrej Rády. Kolekce nazvaná Krok 
zahrnuje 22 akrylů, temper a olejů z posledních 
let. V malebném výstavním podkroví najdeme 
především zátiší – od popisně realistických, 
např. olej Podzimní zátiší, až po strukturalistická, 
např. akryl Zátiší s dýmkou, v nichž autor hledá 
vztahy mezi dimenzemi prostoru a rovinami vní-
mání předmětu v něm. Nutně se pak dostává až 
k „bezpředmětné“ kompozici, za jejímiž prvky se 
však pokaždé ukrývá konkrétní příběh. Sérii záti-
ší a kytic doplňuje několik akrylů, které snad lze 
nazvat symbolistickými, které se však ze všech 
sil straní dnes tak oblíbeného mysticismu.

Výstava, která potrvá do konce července, 
obsahuje snad všechny barvy malířské palety 
a pro diváka hledajícího oddech může být 
příjemným zpestřením procházky nebo výletu, 
zatímco hloubavějšímu návštěvníkovi poskytne 
dostatek námětů k zamyšlení.

–lubarava–
    Zátiší s dýmkou.

PRO DOSPĚLÉ – NAUČNÁ
Jarmila Mandžuková: 100+1 přírod-
ních rad pro bolest hlavy – alterna-
tivní léčba, přírodní léčba
Dana Trávníčková: Sen o Tichomoří 
– cestopis
Václav Cílek: Posvátná krajina, Kraji-
ny domova – ekologie, krajina, životní 
prostředí
Alena Vondrušková: Vesnice – prů-
vodce historií naší vesnice
Jan Bauer: Skrytá tvář českých dějin 
– otevřené případy, otazníky nad udá-
lostmi

Srdečně vás zveme na výstavy INFOCENTRA

▲ ▲ ▲

▼▼▼
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V pátek 6. června přivítal Jaromír 
Hlaváč, starosta města, v obřadní síni 
Městského úřadu nové občánky

Foto vlevo: (zleva) Daniela 
Danihelová a Roman Halmeš s dce-
rou Sabinou, Kateřina Pexídrová se 
synem Matyášem, Žaneta Hanzlíková 
a Daniel Vaňhara se synem Danie-
lem, Monika a Jiří Profantovi s dcerou 
Anetou, Zuzana Třeštíková s dcerou 
Adrianou

Foto dole: (zleva) Michaela Laňo-
vá a Lukáš Rajtoral s dcerou Annou, 
Marie Dvořáková a Miroslav Bartoš 
s dcerou Annou, Šárka Lojdová s dce-
rou Anetou, Libuše Lojdová se synem 
Ondřejem, Lucie Bodnárová se synem 
Martinem, Stanislava Bělohlavová 
a Petr Kajgr se synem Matyášem, Petra 
a Jan Tománkovi se synem Markem

Foto J. Mošovská

Již tradičně se 
také letos konala 
14. května v rámci 
Českého dne proti 
rakovině celoná-
rodní veřejná sbír-
ka. Nejprve bych 
ráda poděkovala 
všem, kteří svým 
příspěvkem pod-
pořili tuto iniciati-
vu. V letošním roce se podařilo za 
naše město vybrat 7 104 korun.
Skvělé, můžeme být na naše město 
pyšní. Malou odměnou pro každý pří-
spěvek byla opět žlutá kytička, která 
je symbolem sbírky. Během akce se 
setkáváme s lidmi, kteří podporují 
tuto sbírku každoročně a mají sbír-
ku kytiček z předcházejících ročníků, 
ale jsme moc rádi za každého, kdo 
je ochoten přispět jakkoli. Letošním 
hlavním tématem „Květinového dne” 
bylo kouření. V informativním letáku 
jste se mohli dozvědět aktuální sta-
tistiky k této problematice, zdravotní 
potíže, se kterými se kuřáci potýkají, 
i jakým způsobem se zlepší kvalita 
života, když se rozhodnete tento zlo-
zvyk potlačit. Organizačně v našem 
městě zajišťuje sbírku spolek Kocan-
ďáci, sbírky se aktivně účastní žáci 
Základní školy v Protivíně, kterým 
jste mohli předat svůj příspěvek.
Vybrané peníze jsou předány ke 
zpracování České poště, která je 
partnerem sbírky. Pokud by někoho 
zajímalo více informací o pořadateli 
akce, jímž je Liga proti rakovině Pra-
ha, navštivte stránky www.lrp.cz. 
Zde se můžete dozvědět o podpo-
rovaných projektech, činnosti a další 
zajímavé informace.

Za spolek Kocanďáci Tom, IvČa

Máme krámek s jízdními koly proti protivínské platanové aleji. Každé ráno, než otevřu 
krámek, venčím v aleji a okolí psa Koxíka. Přes zimu i začátkem jara se moc těším, až se 
alej i keře začnou zelenat. Je zajímavé, že během dvou až třech dnů se keře zazelenají. 
Najednou jsou kousíček a druhý a třetí den už pod platany zelená oáza. Povídám se stromy 
a děkuji tam nahoru, že jaro už je tu. V aleji potkávám fotografy, co si alej fotí, cyklisty 
co jezdí na Belveder na jedno malé pivečko, bývalé zaměstnance pivovaru, co chodí na 
oběd do závodní kuchyně. Třikrát do týdne ukazuji kamiónům, kudy se dostanou k vrátnici 
pivovaru. Nedávno vedle aleje sedělo plno dětí na dekách a svačilo. Měly celodenní pěší 
výlet, bylo horko a stromy v parku je krásně zastínily. Donesl jsem jim džbán studené vody 
z vodovodu a byly moc rády. Týden co týden potkávám kouzelnou babičku. Už z dálky se 
usmívá a vždy si řekneme něco hezkého. Nosí si z pivovaru obědy domů. Jednou jsem jí 
slíbil, že o ní napíši do Protivínských listů. Moc jí děkuji za „nádhernej úsměv“ a přeji jí 
pevné zdraví a stálou chuť do života. Toto povídání píšu na zahrádce před hostincem na 
zastávce. Piji dobrou protivínskou desítku, okolo jezdí děvčata na kolech a krátce hovořím 
s panem Špátou, děvčetem z drogerie a  příjemnou zdravotní sestřičkou, co hezky tančí. 
Před zrakem mně přeletěla vlaštovka a světla na přejezdu hlásí, že jede sedmej vlak. Teď 
přišel kamarád Mazín a taky se usmívá.
Tento článek věnuji Marii Mužíkové, kouzelné babičce z Protivína. Vlaštovky švitoří 
a já peláším domů.
Čtenářům Protivínských listů přeji zdraví a stále úsměv na tváři. 

Krásné léto přeje Jirka Plíva kola jízdní Protivín

KOUZELNÁ BABIČKA

KVĚTINOVÝ DEN 
v Protivíně
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✿ SPOLEČENSKÁ KRONIKA ✿
NARODILI SE

❀  22. 5. syn Tomáš
 Ivetě Bílkové z Protivína

❀  24. 5. syn Antonín
 Janě Měšťanové z Protivína

❀  26. 5. syn Miloslav Man
 Martině Lackovičové 
 z Protivína

❀  2.6. syn Tobiáš Křišťál
 Adéle Kolaříkové z Protivína

❀  14. 6. syn Albert Stanislav
 Lence Zochové z Protivína

ZEMŘELI

✝  19. 5. Josef Bláha
 101 let, Myšenec

✝  20. 5. Anna Dunovská
 95 let, Krč

✝  24. 5. Jiřina Hovorová
 72 let, Protivín

Podruhé přivítal Jaromír Hlaváč, sta-
rosta města, nové občánky města v pátek 
30. května.

Foto nahoře: Lenka a Jaromír Staňko-
vi s dcerou Annou, která se narodila jako 
první občánek v roce 2014

Foto vlevo: (zleva) Růžena Bryndová 
s dcerou Annou, Šárka Návarová a Tomáš 
Drahoš se synem Dominikem, Lenka 
Dvořáková a Václav Záveský s dcerou 
Lucií, Stanislava a Ladislav Hanzlíkovi se 
synem Filipem, Jitka a Ladislav Hábicho-
vi s dcerou Veronikou, Lenka Holčáková 
a Milan Sochora s dcerou Karolínou

Foto J. Mošovská

Dne 9. června oslavila 99. narozeni-
ny paní Antonie Rachačová z Protivína. 
Blahopřejeme.

✝  29. 5. Jarmila Zborníková
 84 let, Protivín

✝  4. 6. Zdeňka Schánilcová
 57 let, Protivín

✝  6. 6. Josef Kozma
 74 let, Protivín

✝  7. 6. Václav Krejčí
 82 let, Protivín

✝  13. 6. Božena Moreová
 64 let, Protivín

✝  12. 6. Václav Mára
 52 let, Záboří
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Jen v lásce přežijeme. Právě tako-
vý název nese poslední kniha Jiřiny 
Prekopové a zrovna tak se jmenovala 
přednáška, která se konala u příležitos-
ti Roku rodiny a kampaně OSN a Sítě 
mateřských center s názvem Křídla 
a kořeny naší rodiny, k níž se připojilo 
Středisko křesťanské pomoci a mateř-
ské centrum Pastelka. Pozvání přijala 
sama autorka, která přijela v neděli 25. 
května do Písku do hotelu Bílá růže, aby 
si s námi povídala o vztazích v rodině, 
o výchově, o rozdílech mezi muži a žena-
mi, o tom, jak to Bůh zamýšlel a jestli 
to dobře vymyslel. Pro mnohé to byla 
první možnost setkat se s touto energic-
kou a nesmírně vitální ženou osobně. 

Dozvěděli jsme se spoustu praktických 
rad a postupů pro efektivní komunikaci 
mezi sebou. Mluvili jsme o tom, jak je 
důležité, abychom v rodinách nastolili lás-
ku, bezpodmínečné přijetí toho druhého, 
umět vyjadřovat svoje city a prožívání tak, 
abychom druhého neurazili, neponížili, 
nesvalili vinu na něj, ale zároveň takovým 
způsobem, abychom to řekli v pravdě 
a v lásce. Jiřinka Prekopová nám řekla, jak 
je důležité „mazat“, připravit si půdu, tedy 
začít tím, čeho si na druhém vážím, za co 
jsem rád/a. Má to svou logiku, protože 
lépe se přijímá výtka, vím-li, že ten druhý 
mě má rád a nevidí na mně jen chyby.

Paní Prekopová okořenila odpoledne 
svým vtipem a smyslem pro humor tak, 

jak je to pro ni typické, a tak nás vtáhla 
do celého průběhu. Nedělní čas nám uběhl 
poměrně rychle. Nejenže jsme se dozvě-
děli tolik užitečných rad, ale zasmáli jsme 
se, pobavili a odcházeli povzbuzení do 
budování kvalitnějších vztahů.

Jménem Pastelky chci poděkovat 
Komunitní nadaci Blanicko–Otavské, 
která projekt podpořila a hotelu Bílá 
růže, který nám poskytl své prostory. 
Velké poděkování patří všem maminkám, 
které pomohly s organizací a propagací. 
Bez jejich obětavého přístupu a ochoty 
manželů i prarodičů hlídat malé caparty, 
by se nedalo tak velké množství účastníků 
zvládnout.

Obrovský obdiv patří rodičům, kteří 
cestovali třeba i několik hodin s miminky, 
aby se besedy mohli zúčastnit. Hotelové 
židle obsadili mladí rodiče, partneři svo-
bodní, sezdaní i rozvedení, mladší i starší, 
babičky i tátové. Je vidět, že společnost 
zajímá, kudy a jakým směrem je možné se 
v rodinách a osobních životech ubírat. Jsou 
to světélka, která svítí, blikají a mohou 
zažehnout pořádný oheň a vydávat dobré 
hřejivé světlo ve svém okolí. Kéž se nám 
daří lásku dávat, ale i přijímat.

A potřebujete-li pomoci ve svém živo-
tě, nevíte si rady se svým životem či 
vztahem, přijďte se svěřit, vypovídat nebo 
poradit do Pastelky v Protivíně. Lektorka 
školy lásky v rodině podle PhDr. Jiřiny 
Prekopové je vám k dispozici.

M. Šálková

Jubilejní 25. výstava 
ve „Sklípku u Toma“
Pivní, trampské 

a jiné zajímavosti
možnost výměny

a
posezení o pouti

otevřeno ve dnech 
25. až 27. 7. 2014 

na požádání i jindy 
volejte na mobil 739 189 300

Na zájemce se těší kamarádi 
Tom Staněk 

(Protivín, Pivovarská 147)

Upozornění pro návštěvníky
Městské knihovny Protivín
Ve dnech od 28. července 
do 8. srpna bude z důvodu 
dovolené uzavřena Městská 
knihovna Protivín.
(Včetně veřejného internetu.)

Setkání s PhDr. Jiřinou Prekopovou
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Cesta ku studánkám – 12. díl
STUDÁNKA POD KOMETOU
Jistě jste již zažili okamžik, kdy se človíček zadívá do 
známé krajiny a má živočišnou radost třeba sledovat 
slunko, jak putuje po hřebeni kamýckých hor. Po lesích 
s odstínem dávné historie a nejisté budoucnosti. Prošel 
jsem mnoho hor v naší vlasti, mnoho kopců, údolí a míst 
spjatých s pověstmi. Však tyto staré hory mají v sobě cosi 
neznámého. Šumava je sice stará dáma, ale tyhle hory 
jsou ještě starší.
Pod vrcholky je náš dnešní cíl, pod hvozdem načerve-
nalých šišek, kde se rodí lesní voda studánky. Dávno 
již zmizely ledové květy z oken vesnických samot, také 
již odkvetly zvonce bledulí a vidíš jen chomáčky chmýří 
devětsilů. Tam v lesích máme schůzku s tichou moudros-
tí vodního světa. Jaro nás zve do lesů pod zlatou horu 
Kometu.
Kdo míří k východním lesům 
od města, musí přejít, spatřit 
starou ves Krč. Prý ji založili 
drsní zlatokopové a drvá-
ci z „hor“. Zdejší kostel je 
chloubou vísky. Stojí zde 
něco přes 600 let. Je kamen-
ným památníkem minulých 
generací. Zdejší lidé v něm 
byli křtěni, oddáváni a mod-
litba letěla vzhůru k obla-
kům. Kostelík byl zasvěcen 
sv. Mikuláši, ale farář, kte-
rý byl velký vlastenec, ho 
v pozdější době zanesl do 
historie pod jménem svaté-
ho Václava.
Z původního kostela zbyla 
jen hranatá věž, na které 
hodiny právě odbíjejí odpo-
lední čas. Nic není platná 
pestrá barva macešek na 
hrobech, ta smutek neza-
žene. Smutek je však jakási 
očista duše mnoha lidí. Zde 
spolu člověk ani Bůh nesou-
peří. On je ve všem přítomen, ale v ničem neohrožuje 
svobodu člověka. Člověk musí být odpovědný za své 
počínání.
Za lesem, za vrcholem Číčavy je schována studánka. 
Zem voní zlatinou vzácné rudy a také jarem lesů. Za 
vsí při potůčku při vrbině sedí mladík a dovedně vyrábí 
z uřízlého prutu píšťalku. Po chvíli se ozve do strání vese-
lý zvuk, který předčí mnohou symfonii. Zkuste si, přátelé, 
vyrobit jarní píšťalku a vrátit se tak na počátek knihy živo-
ta. Není to tak jednoduché, jak si kdo myslí.
U mezí drží stráž květ sasanky, prý obsahuje látku, co 
dělá puchýře, ale to nevadí chlapcově dívce, která si 
pugítek „hvězdiček“ bere s sebou domů… V tomto lese 
je vzácné místo plné léčivé samoty. Čas od času sem 
přicházím a hledím do tváří ukřižovaných poblíže kamen-
né sfingy, poblíže lesní skalky a pomníčku. Místo, kam 
jít není povinností, ale s vírou, že zde budeš hledět na 
svět srdcem. Ze strání svítí střechy ztracené v lesích oko-
lo Nové Vsi. Stará škola, stará vechtrovna. Dvě budovy, 
dnes sloužící úplně jinému účelu. Jen vrch Mehelník se 
nezměnil. Pojmenován po zdejším vládci lesů připomíná 
pomalu odplouvající zbytky mizejícího světa. Kdo projde 
tyto „hory“, pozná tajemství zamčené v samotě. Stejně 

tak jako ve známém kostele, stejně tak pod klenbou mění-
cího se nebe. Nebuďme učiteli druhých, ale sami sobě… 
potom mne obyčejná žízeň žene k cíli mé cesty. Do ní 
se však staví známý Bílý vršek nad Těšínovem. Zbytek 
starého tanečního parketu, místa tichých pěšin milenců, 
chodníčky vzpomínek na bouřlivé mládí. Pozdě je hledat 
srdce vyryté do hladké kůry buku. Někdy se potkají zno-
vu. Dva stárnoucí lidé na cestě vzpomínek. Nic již nejde 
změnit! Ani voda do kopce neteče. Však kdo nemá ote-
vřenou knihu právě oněch vzpomínek, jako by nežil…
…na hraně lesů stávala dávno již zaniklá osada Hart-
manice. Osada pojmenovaná po tvrdých mužích, co zde 
těžce pracovali v lesích Těšínovské rychty. Lesy měly své 
majitele z Holandska, Belgie i Štýrska. Dřevo plulo po Vel-
ké řece až do matičky Prahy. Zdravé, rostlé v lesích zlata. 

Zbyla jen povídaná pověst 
o Bludném Hartmanovi, 
Stříbrném vrchu i Kometě. 
Říká se, že lesní zvonky 
jsou zakletí duchové hor. 
Co jich tu po stráních v létě 
roste.
Stojíme u vodního pramín-
ku. Dnes je den, kdy lístky 
bučin se rozvíjejí jako křídla 
motýlů. Tahle vzácná chvíle 
netrvá dlouho. Snad něko-
lik hodin, jeden den. Nikdy 
pak již není v lese takové 
podivné zelené přítmí plné 
jarní energie. Pomalu teče 
voda do korýtka u studánky. 
Voda je důmyslně svedená 
z okolní stráně. Napiješ se 
lesní vody a jsi součástí 
zdejšího světa.
Den rašících listů již pomalu 
končí. V tichu podvečera je 
slyšet jen hlas studánkové 
vody. Ze strání Bezedných 
jam se ozval hlas krkavce. 
Jenom mlha zdejšího lesa 

kryje kroky ztraceného „lovce opálů“ a těch, co zde šli 
před námi letitou stezkou. Krajina popsaná v zelené kníž-
ce, kde stránky obracíš kouskem borové kůry a založíš 
lesní kopretinou, co spolu se zlatým kapradím roste jen 
o filipojakubské noci.
Tady v těchto lesích okolo studánek je schována paměť. 
A zase jen to ticho…                                – Sládek Petr –

Přátelé, na čas studánky opustíme. Jak vím, mno-
ho čtenářů se vydává hledat do lesního ticha tato 
posvátná místa. Po stráních lesů je ještě mnoho stu-
dánek a vodních pramínků. Jsou zde v okolí Protiví-
na však i místa historicky s naším městem spojená. 
Některá známá, některá méně. Mají svoji kouzelnou 
historii, pověsti okolo, ale i osobní kouzlo. Jsou tvůr-
ci vlastních osudů a pokory. Slyšel jsem od lidí mno-
ho pověstí, zkazek, pravd a z osobních zážitků vím, 
že jsou to místa silná a zajímavá. Pomalu mizí z naší 
paměti a tak je třeba si je připomenout. Člověk ces-
tuje po celém světě, hledá, co mu chybí a vrací se 
domů, aby to našel…

(Korálky dávna časů)
(Pěšinou tajemných míst)
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� ZE ŽIVOTA ŠKOLY � 
TRADIČNÍ SBĚR

Slíbili jsme, že vás čtenáře budeme 
informovat o výsledku sběrové akce. Takže: 
z jarního sběru škola získala 16 821 Kč.  
Děkujeme všem.

EXKURZE 8. ROČNÍKŮ DO PRAHY
Dne 27. května  se uskutečnila exkurze 

8. ročníků do Prahy pod vedením paní uči-
telek Čecháčkové a Přástkové. Cílem bylo 
projít tzv. Královskou cestu – korunovační 
cestu českých králů. Cesta vede od bývalého 
Králova dvora (dnes v jeho místech stojí 
Obecní dům) až na Pražský hrad. Naši žáci 
si ji prošli obráceně. Děti měly možnost na 
Pražském hradě pozorovat čilé přípravy 
na státní návštěvu prezidenta Slovenské 
republiky (bylo uzavřeno I. nádvoří), viděly 
hradní hudbu i stráž a prohlédly si památky 
na Pražském hradě za výkladu paní učitelek. 
V katedrále sv. Víta měly dokonce možnost 
vystoupat neplánovaně na Jižní věž a rozhléd-
nout se po Praze z výšky téměř 100 metrů. 
Jediné, co dětem zůstalo z Pražského hradu 
„utajeno“, byly zahrady Rajská a Na Valech, 
protože byly uzavřeny. Exkurze pokračovala 
Nerudovou ulicí na Malostranské náměs-
tí, kde nakoukly do chrámu sv. Mikuláše 
a v nedalekém McDonald‘s došlo i na 
občerstvení. Celou skupinu zastihla v době 
odchodu prudká bouřka, takže na další cestě 
všichni promokli doslova „na kost“. Součástí 
exkurze byla i možnost navštívit Lennonovu 
zeď a z Kampy se pak vrátit na Karlův most. 
Ten byl kvůli silnému dešti téměř prázdný 
(touto dobou je obvykle plný turistů). Kar-
lovou ulicí exkurze zamířila na Staroměstské 
náměstí, kde žáci zhlédli radnici i místo 
popravy 27 českých pánů a vydali se Celet-
nou ulicí k Prašné bráně a Obecnímu domu. 
Nakonec ulicí Na Příkopě skupinka unave-
ných poutníků dorazila na Václavské náměstí, 
kde byla vědomostní exkurze ukončena. Žáci 
odjeli metrem na „Anděl“, kde dostali v OC 
Nový Smíchov krátký rozchod. Autobus je 
pak odvezl v pořádku do Protivína. Exkurze 
je zaměřena na kulturně–historické dědictví, 
se kterým se setkávají zejména v hodinách 
dějepisu, a takhle žáci měli možnost si 
památky, o kterých se běžně učí v hodinách 
a vídají je jen na interaktivní tabuli, vidět na 
vlastní oči.

Zde jsou postřehy a zážitky účastníků:
Když se řekne exkurze, vybaví se mi hlado-
morna a mučící nástroje, orloj a katedrála 
sv. Víta; byla super, zvlášť mozaika ve sklech.
Na počasí se také nedá zapomenout, takhle 
mi v botách ještě nečvachtalo. Byla to super 
exkurze. M. Batista, 8.A
Na exkurzi v Praze se mi nejvíce líbila hrad-
ní stráž, Schwarzenberský palác, výzbroj 
a brnění ve Zlaté uličce a také Daliborka.

F. Podhorský, 8.A
Když se řekne exkurze v Praze, vybaví se 
mi Pražský hrad a Královská cesta a boty 
plné vody. A také potkání se s kardinálem 
Dominikem Dukou. L.Vlášková, 8.A
Nejhorší bylo, když začalo pršet. Bavilo mě 
vyprávění historických událostí na určitých 
místech. E. Kozáková, 8.B
Dne 27. 5. nám paní učitelka uspořádala 
exkurzi do našeho hlavního města Prahy. 

Jako první jsme navštívili Pohořelec, poté 
jsme vyrazili na Pražský hrad, ve kterém byla 
mučírna Daliborka, ve které jsme mohli vidět 
exponáty. Dále jsme navštívili Karlův most, 
Staroměstské náměstí a metrem jsme odjeli 
do obchodního centra Nový Smíchov, kde 
jsme dostali rozchod asi ¾ hodiny. Pak jsme 
vyrazili do autobusu, kde jsme i trochu uschli 
z deště, který nás v Praze potkal. Exkurze byla 
zajímavá a dozvěděli jsme se spoustu nových 
informací o Praze a památkách. Všichni jsme 
si to užili i přes nepříjemný déšť. Doufám, že 
tato exkurze nebyla poslední.

Š. Marková, 8.B
Exkurze se mi líbila. Hlavně katedrála sv. Víta 
a Pražský hrad. Je škoda, že začalo pršet.

T. Urban, 8.B
Nejvíce mě bavilo počítání aut, vykládání 
věcí na určitých místech, jízda na eskalá-
torech a hlášky s kamarády. A chvilku si 
povídat s paní učitelkou. L.Timko, 8.A
Všem nám utkvěly v hlavách obrazy význam-
ných českých dějin jako jsou Zlatá ulička, 
Česká dvorská kancelář, či Vladislavský sál, 
apod. V. Kropáčková, 8.A
Dne 27. 5. se uskutečnila exkurze 8. tříd do 
Prahy. Nejvíce mě zaujalo místo, kde pro-
běhla 2. pražská defenestrace a Zlatá ulička. 
Malé domky se suvenýry a místo, kde žila 
věštkyně, která předpověděla brzký konec 
nacismu, za což byla zabita.

A. Pisingerová, 8.A
Nejvíce mě oslnila velkolepost gotického 
chrámu sv. Víta. Oslnila mě barevná sklíčka 
rozety a výhled z věže na Prahu, jako bych 
ji měla na dlani. H. Vuová, 8.A
Exkurze v Praze byla velice pěkná, poučná 
a zajímavá. Po cestě na Pražský hrad jsme 
viděli menší průvod orchestru a stráží, 
čekajících na příjezd prezidenta Slovenské 
republiky. V katedrále sv. Víta se mi nejví-
ce líbila vysoká okna znázorňující nějaký 
děj. Bohužel nám začalo pršet, to pro nás 
znamenalo, že jsme nemohli v klidu jít po 
Karlově mostě a prohlédnout si jednotlivé 

sochy. Během celé exkurze nám paní uči-
telka Čecháčková a paní učitelka Přástková 
k tomu povídaly a dodávaly další instrukce. 
Cestou jsme zhlédli hodně barokních staveb 
a jeden kubistický sloh. Tato exkurze se mi 
velice líbila, přála bych více lidem zúčastnit 
se této nebo podobné exkurze, a moc děku-
jeme paním učitelkám za připravení exkurze 
jménem „Královská cesta“.

N. Rajczseková, 8.B

PUTOVNÍ VÝSTAVA TGM A ARMÁDA
V rámci projektu „Město Písek, nejen 

pětačtyřicátý“ byla škole nabídnuta putovní 
výstava „TGM a armáda“ u příležitosti stého 
výročí vzniku legií. Výstava se konala ve 
dnech 19. a 20. května. Na dvaceti panelech 
byly informace k životu T. G. Masaryka, 
k jeho exilu v době první světové války, ke 
vzniku legií a na závěr i podoba armády 
v období první republiky.

Výstavy se zúčastnilo celkem 11 tříd 
z celé školy, z toho všechny třídy na druhém 
stupni (220 dětí).

V šestém a sedmém ročníku byla prezen-
tace výstavy zaměřena na pochopení situace 
kolem války a podílu T.G.M. i legií na vzniku 
ČSR. Dětem bylo položeno sedm základních 
otázek, na které si samy vyhledaly odpovědi 
na panelech; na závěr byly odpovědi zkont-
rolovány a dovysvětleny.

V osmých třídách, kde se shodou okol-
ností probírá v květnu v dějepise 1. světová 
válka, probíhala již samostatná práce jednot-
livců. Každý žák dostal na starost jeden panel 
(někteří dostali na starost panely dva – podle 
počtu žáků) a spolu s tím i otázky, na které 
měli hledat odpovědi. Zvládli to vesměs za 
jednu vyučovací hodinu a tu následující pak 
prezentovali, co se jim podařilo zjistit.

Podobný průběh byl i v devátých třídách, 
kde se ale jednalo již o opakování (v květnu 
deváťáci probírají v dějepise 2. polovinu 
20. století), takže při následné prezentaci 
byly vyžadovány i znalosti z období první 
republiky a souvislosti s dalšími dějinnými 
událostmi.

Další třídy, které se přišly podívat na 
výstavu, byly z pátého a ze čtvrtého ročníku. 
Všechny v rámci Vlastivědy.

Školní výlet 1.B do ZOO Hluboká nad Vltavou.
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...tak nějak by se mohly definovat 
výkony protivínských hráček v zápasech 
KP žen v letošní jarní části soutěže. Stejně 
jako je rozdíl mezi studenou a horkou, tak 
takové byly i naše výsledky. Víkendový 
dvojzápas se „Sezimákem“ nejprve doma 
v 10 hráčkách (1:3 – se spoustou nepro-
měněných šancí) si zasloužil nejméně 
remízu a tudíž penaltový rozstřel a vyčer-
pávající mač druhý den –  8:0 v Sezimově 
Ústí (To byla nejvýraznější prohra JAFY 
v celé své 12leté historii, ale kdo zápas 
viděl, může jen potvrdit, že bojovnost 
a herní projev v oslabené sestavě 9 hrá-
ček.) nebyly vůbec ostudou a náš výkon 
byl po zásluze odměněn alespoň uznáním 
soupeřek a diváků na promočeném hřišti 
místního Sokola.

Tahle dohrávka byla však impulzem pro 
další kola a i když jsme téměř tradičně nastu-
povali v oslabení (Zranění Nikuše a prázdné 
místo Adélky Kubičků – nechuť fotbalového 
úřadu.) tak jsme dokázali sesynchronizovat 
tým s velmi dobrou hrou.

To se ukázalo hned v následných 
zápoleních. V lažišťské aréně jsme opět 
v devíti vedli 1:3, ale potom velmi ško-
láckými chybami a s nezkušeností hrdé 
„jistoty“ jsme soupeřkám nabídli výhru 
a holky z Lažiště nabídku s pochopitel-
nou radostí přijaly v podobě obráceného 
zápasu 4:3!

Na návštěvu Protivína se tentokrát 
vydal tým Mokrého a jejich především 
domácí zápasy jsou vždy velmi silně koře-
něné. To znají i ostatní týmy soutěže. Zápas 
v Protivíně nebyl výjimkou a již samotný 
začátek před zápasem byl zajímavý v tom, 
že si přivezli svého rozhodčího.

Objektivní pohled „rozhodcování“ 
téměř celého zápasu se však změnil 
s posledními minutami a propastné skó-
re 7:3 nebylo ani s nastavovaným časem 
jistotou. V té chvíli se ukázala síla dis-
ciplinovanosti a i přes očividný pískot 
a křik doprovázející ostudný výkon sudí-
ho, který se zřejmě rozhodl pro změnu 
některých pravidel kopané, jsme v devíti 
členné sestavě (prvních 30 minut dokonce 
v 8!) přesvědčili o svých momentálních 
herních výkonech a chuti hrát fotbal velmi  
a poděkovali tak malé skupince příznivců, 
kteří se jdou radši podívat a pomoci míst-
nímu sportovnímu celku než potom „plkat 
kdesi“ a vyptávat se se slovy velkého 
rozumu a máváním rukou u piva.

Na obrázku důrazně blokují útočnou 
snahu Hradiště kapitánka Eva Mikulen-
ková a Maruška Tichá.

Posledním zápasem na Hradišti jsme 
se s vítezstvím 1:4 rozloučili s ročníkem 
2013/2014 a při velmi veselém společ-
ném  loučení jsme zaslali přihlášku pro 
příští sezónu. Prázdninovou mezeru však 
vyplníme aktivně a již nyní se těšíme na 
účast při mezinárodním turnaji v Jaroměři 
a pokusíme se poměřit výkon i s jedním 
z moravských divizních týmů v příprav-
ném utkání.

Jménem vedení klubu bych velmi podě-
koval všem hráčkám za přístup a obě-
tavost  – samozřejmě i jejich rodinám. 
Zraněným přeji brzké a dobré uzdravení 
a divákům díky za podporu.

Velmi se těším na naše další sportovní 
soužití. RK

Jako „Skotské střiky“...
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Po vítězství v základní dlouhodobé 
části krajské hokejbalové ligy se protivínští 
hokejbalisté po velké bitvě ve čtvrtfinále 
probojovali přes Tábor B do semifinále 
play–off, kde nestačili na tým z Blatné 
a skončili v tomto ročníku na pěkném 
třetím místě.
Čtvrtfinále:
TJ Platan Protivín – SK Tábor B 7:3 

(1:1, 3:2, 3:0), stav série 1:0
TJ Platan Protivín – SK Tábor B 2:0 

(1:0, 0:0, 1:0), stav série 2:0
SK Tábor B – TJ Platan Protivín 10:1 

(1:1, 4:0, 5:0), stav série 1:2
Branky: Hrouda 5, Portl 3, Prstický, Gärt-
ner – Pexídr
SK Tábor B – TJ Platan Protivín 3:1 

(1:1, 0:0, 2:0), stav série 2:2        
Ve druhém zápase začali lépe hosté, měli 

i šance, ale bez žádaného efektu, a tak šli do 
vedení domácí. Za minutu bylo vyrovnáno, 
když se hosté trefili v oslabení. Bojovalo se 
o každý kus hřiště. Ve druhé třetině byl obraz 
hry stejný, ale bez brankového vyjádření. 
Nevím, jak chtěli hosté vyhrát, když netrefili 
několikrát odkrytou branku domácích a ješ-
tě hráli šestkrát v oslabení pět na tři. A tak 
přišel trest, když se trefil domácí při hře pět 
na tři a šli do vedení. Během posledních pěti 
minut hosté vedení domácích neunášeli, 
několikrát faulovali a díky drobným faulům 
dostali třetí branku.Tím  si zmařili i šanci 
hry bez brankáře a pokusu o vyrovnání. 
Hráčům hostí ale nešlo upřít enormní snahu 
o získání vítězství a ukončení série. Přesto 
se boj o rozhodující vítězství vrací zpět do 
Protivína. Zraněnému hráči všichni přejí 
brzké uzdravení a návrat do hokejbalových 
klání.
Branky: Hornát, Vojta, Sulek – Javůrek
TJ Platan Protivín – SK Tábor B 

2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
konečný stav série 3:2

Protivín vykročil za výhrou již v první 
části, kdy se prosadil Kříž. V prostřed-
ní části navýšil vedení domácích Bican, 
ale hosté přispěchali s odpovědí zásluhou 
Vojty. V závěrečné části již další branka 
nepadla a vítěz základní části tak slaví 
postup do semifinále. V něm narazí na 
mužstvo Blatné.

Miloslav Pexídr komentoval utkání 
z pohledu domácích: První třetina začala 
výborně pro domácí, když se již v desáté 
vteřině dostali do dvou tutovek, napřed 
minutí prázdné branky a následně nastře-
lena tyč Pátkovi branky. A tak se skóre mění 
až ve čtvrté minutě, když po střele Kříže 
zapadl míček za pravou tyčku hostujícího 
mužstva. První třetina se hraje ve vysokém 
tempu, domácí se snaží o navýšení náskoku 
a hosté o vyrovnání, ale do konce se nic 
nemění. Ve druhé třettině dostávají domácí 
dvojnásobnou přesilovku za nesportovní 

chování a vysokou hůl se zraněním a Bican 
za asistence Tajbla a Stropnického navyšu-
je na dva – nula. Ve dvacáté osmé minutě 
dostávají tu samou příležitost také hosté 
a Vojta po závaru před domácí brankou 
dotlačil balonek za záda Pavlíka. Tak se 
jde do třetiny třetí. Obě mužstva se snaží 
o změnu ve skóre, šance jsou na obou stra-
nách, ale ne a ne dosáhnout úspěch na té či 
oné straně. Na konec dostávají hosté ještě 
šanci na srovnání stavu, když je vyloučen 
domácí Javůrek a hosté se rozhodnou jít 
do hry bez brankáře 6 na 4. Domácí za 
enormního úsilí již změnu stavu nepřipustí 
a postupují mezi čtyři poslední, kde je čeká 
Blatná. Domácí si vítězství zaslouží, jelikož 
byli přeci jenom aktivnější, měli více šancí 
s větší touhou po postupu. Tábor byl posí-
len v sérii několika hráči a tím i více než 
vyrovnaným soupeřem vítězi základní části. 
Blahopřání vítězům a čest poraženým.
Semifinále:
TJ Platan Protivín – 
– TJ Blatná Datels 2:6 

(1:2, 1:3, 0:1), stav série 0:1
První zápas popisují hosté: „Úvodní utkání 
série nabídlo v úvodu nápor hostů, který ale 
ukončil faulem Marek Hrubý. Toto oslabení 
Blatenští zvládli a navíc v rozmezí 5. a 6. 
minuty vyrobil tři fauly v krátkém sledu 
i Protivín a následnou dlouhou přesilovku 
pět na tři přetavili Datels ve dvoubrankové 
vedení zásluhou Matějky a Lukáše Hrubé-
ho. Domácí se dostali zpět do zápasu ve 
12. min., kdy po rychlém brejku dvojice 
Javůrek – Stropnický ve vlastním oslabení 
druhý jmenovaný nedal Ruskovi šanci. 
V úvodu prostřední části přišla asi nej-
hezčí branka zápasu, když Václav Hruška 
dokázal individuálně přejít přes tři domácí 
hráče a střelou z mezikruží orazítkoval 
obě tyčky, než míček zapadl za záda bez-
mocného Pavlíka. K úvodnímu vítězství 
dobře hrající hosté definitivně nakročili 
v polovině zápasu. Ve 23. min. zvyšo-
val na 4:1 zkušený Vaníček a ve 26. min. 
přidal dokonce v oslabení pátou branku 
Marek Hrubý. Domácím se ještě podařilo 
do druhé sireny korigovat Javůrkem, ale na 
dobře rozjeté hosty to nestačilo. Ti navíc ve 
40. min. ubránili dvouminutové oslabení pět 
na tři a ve 44. min. pak pečetili svoji první 
semifinálovou výhru Zdeňkem Pangrácem.
Branky a čas: 11:42 /osl/ Stropnický 
(Javůrek, Kříž) 28:16 Javůrek Z. – 6:54 
/pp/ Matějka J(Sedláček) 7:45 /pp/ Hru-
bý L(Hrubý M, Suchý K)16:52 Hruška 
V 22:07 Vaníček L(Hruška) 25:22 
/osl/ Hrubý M(Pangrác Z., Sedláček P.)  
43:16 Pangrác Z.
Střely 26:25 Vyloučení 10:10 navíc Bican 
10 min OT Využití 0:2  Oslabení  1:1
Rozhodčí: Macháček J., Horák P.
Diváků: 22

Sestava Platan:  Pavlík, Kovařík. – Bican, 
Koloušek, Kříž – Honzík, Hrdina, Javůrek, 
Pavlíček, Stropnický, Tajbl, Vencl, Vokatý
Sestava Datels:  Rusko, Koubek – Suchý, 
Jícha, Brož, Paukner, Sedláček – Matějka, 
Vaníček L., Hruška, Hrubý M., Pangrác 
Z., Hrubý L., Říha Jan, Salivar, Michálek
TJ Platan Protivín – 
– TJ Blatná Datels 2:5 

(2:1, 0:3, 0:1), stav série 0:2
Branky a čas: 12:29 
Stropnický(Kříž) 13:25 Honzík(Kříž)
 – 7:03 Pangrác M.(Vaníček L, Hruš-
ka) 22:56 /pp/ Paukner J(Pangrác M, 
Vaníček L) 23:48 Hrubý M(Hrubý 
L, Pangrác Z) 29:40 /pp/ Pang-
rác M. 44:22 /pp/ Kvarda(Sedláček)
Střely 19:27 Vyloučení 5:4  Využití 0:3 
Oslabení  0:0  
Rozhodčí: Daněk L., Novák T.
Diváků: 36
Sestava Platan:  Pavlík, Kovařík – Bican, 
Koloušek, Kříž – Honzík, Hrdina, Javůrek, 
Pavlíček, Stropnický, Tajbl, Vencl, Vokatý
Sestava Datels:  Rusko, Koubek – Suchý, 
Srb, Jícha, Brož, Paukner, Sedláček 
– Pangrác M., Vaníček L., Hruška., Hru-
bý M., Pangrác Z., Hrubý L., Matějka, 
Salivar, Michálek, Vaníček S., Kvarda
TJ Blatná Datels – 
– TJ Platan Protivín 5:3 

(2:0, 2:0, 1:3), konečný stav série 3:0
Blatenští dokázali navázat na dvě 

vítězství ze hřiště vítěze základní části 
a proměnili hned první mečbol k postupu 
do finále. Domácí vykročili za postupem 
již v první části, zásluhou branek Zdeňka 
Pangráce a Martina Pangráce 2:0. V pro-
střední části ještě navýšili vedení Marek 
Hrubý s Janem Pauknerem a bylo prakticky 
rozhodnuto. V závěrečné části navíc přidal 
další branku Sebastian Vaníček a završil 
„bůra“ v síti Platanu. Ten přesto nesložil 
zbraně a třemi brankami z holí Tajbla, Stro-
pnického a Bicana dal výsledku konečnou 
podobu. Blatenští tak po jednoleté odmlce 
v mužských soutěžích slaví postup do finá-
le, na Protivín zbylo třetí místo.

Trenér Blatné Dan Málek již vyhlíží 
finále: „Slavíme zasloužený postup do 
finále. Ale i když konečný výsledek 
vypadá jednoznačně, série proti Protiví-
nu nebyla až tak jednoznačná a i soupeř 
ukázal svoji sílu. Nás opět podrželi ve 
všech utkáních gólmani a dopředu se nám 
dařilo velmi v přesilovkách. Právě v těch-
to dvou aspektech byl rozdíl a zde jsme 
položili základní kámen postupu. Soupeři 
patří poděkovat za fair hru bez zákeřností, 
a i když se Platanu moc nedařilo, za klidný 
průběh série. 
 Finále:
TJ Vltava Deviants České Budějovice – 
– TJ Blatná Datels 3:1 na zápasy

Hokejbalové play-off krajské hokejbalové ligy
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Novinky
městské
knihovny

Martina Bittnerová: Utajené životy 
slavných Češek – nevšední výlet do 
historie
Alan Macfarlane: Japonsko za zrca-
dlem – netradiční pohled na japonskou 
kulturu a společnost
Lothar Seiwert: Jak si zorganizovat 
čas – jak zvítězit nad časem vlastní 
disciplínou

PRO DĚTI A MLÁDEŽ
David Laňka: Vítejte v pekle – pohád-
ky o čertech
Jiří Stránský: O chamtivém králi – kla-
sické pohádky
Lenka Zemanová: Madlenka a brejlič-
ky – příběhy o dětech
Hynek Klimek: Mezi námi draky, Mezi 
námi starobylými strašidly, Mezi 
námi vílami – o strašidlech
Walt Disney: Zvonilka a piráti – dob-
rodružství s pohádkovými bytostmi
Martin Widmark: Záhada ve vlaku – 
dobrodružné pátrání, loupež ve vlaku

III. VELKÁ ZUMBA PÁRTY 
NA BELVEDERU

V pátek 6. června jsme oslavily na Belve-
deru v Protivíně další úspěšnou Zumba 
sezónu. Sešly jsme se opět bezmála čtyři 
desítky „Zumbic“ nejen z Protivína, ale 
i z Písku a širokého okolí. Tentokrát jsem 
přizvala i instruktorku Piloxingu Denisu, 
která nám svým vstupem pěkně „rozpáli-
la“ všechny svaly na těle. Atmosféra byla 
úžasná, nabitá energií a souznivé výkřiky 
tanečnic ještě více burcovaly všechny 
přítomné ke společnému veselí. Počasí 
nám přálo a dvě hodiny tančení utekly jako 
voda. Jako poděkování všem zúčastněným 
byla slavnostně slosovaná bohatá tombola 
od sponzorů akce. Sladkou tečku nám opět 
připravila Katka Vlášková svým vlastno-
ručně upečeným dvoupatrovým dortem. 
Užívaly jsme si naplno i after party při dal-
ších tanečních opakovačkách, kdy se  k nám 
již bez ostychu přidali přihlížející diváci. 
Po půlnoci jsme se, ač unavené, ale šťastné 
pomalu rozcházely do svých domovů.

Ráda bych tímto poděkovala všem 
účastníkům, dále také sponzorům akce, 
kteří darovali do tomboly velmi pěkné ceny 
a těším se na příští IV. Velkou Zumba párty 
na Belvederu v roce 2015!

Pro ty z vás, kteří  byste rádi přišli mezi 
nás, ale zatím váháte, nemějte obavy, po 
prázdninách opět začínáme!

Hana Bísková, instruktorka Zumby
www.for-body.cz

První závod Českomoravského poháru 
se jel v sobotu 10. května v Benátkách 
nad Jizerou. Pěkně připravená trať a pěk-
né počasí Honzík po pěti rozjížďkách 
zhodnotil prvním vítězstvím v této sérii. 
V neděli měli závodníci na dráze spoustu 
kolizí také díky dešti. Český pohár 5 dojel 
Honzík po vydařených pěti prvních mís-
tech na druhé pozici.

Ve dnech 17. a 18. května změřil 
Honzík opět své síly se závodníky z celé 
Evropy ve Švýcarském Grandsonu. 
Ve velmi těžké a početné kategorii se 
dostal do čtvrtfinále.  Další víkend se 
jelo na Moravu, kde nedaleko Uherského 
Hradiště v Míkovicích Honzík  závo-
dil v seriálu Českomoravského poháru. 
Sešli se závodníci z celé České republiky 
a za krásného počasí bojovali o medaile. 
Sobotní závod ČMP 2 Honzík suverénně 

vyhrál po pěti vyhraných rozjížďkách. 
Nedělní závod ČMP 3 byl ve znamení 
pádů  adeptů na první pozice a zamíchal 
tím pořadí závodu. Honzík byl mezi nimi. 
V poslední zatáčce před cílem mu ujelo 
přední kolo a po hbitém výskoku na kolo 
si přičetl body za sedmé místo.

Víkend 7. a 8. června  se za obrov-
ského vedra jela Velká cena Prahy 8 
a šestý závod  Českého poháru v Praze 
Bohnicích. V sobotní Velké ceně v kate-
gorii 9/10 let po „loktovačce“ se závod-
níky  z OLYMPUS  týmu Honzík vybo-
joval třetí místo. V nedělním závodě šlo 
už o body a to se mu  podařilo. Už po 
startu si mezi jezdci vybojoval prven-
ství, které si udržel až do cíle. Hon-
zík pokořil všechny desetileté závodníky 
a zvítězil. Stále se  drží v čele žebříčku 
tuzemských závodů.

dokončení ze 13. stránky

▼▼▼

DALŠÍ SÉRIE ZÁVODŮ BMX

Benátky nad Jizerou. Jan Seidl s č. 51 na první pozici, za ním s č. 01 Michal Hraz-
díra. Oba OLYMPUS týmu. Foto Eva Seidlová



Fotbalové informace
„A“
Komentáře Juraj Kobetič
Protivín – Bernartice 4:0 /1:0/ 
Branky Protivína: Z. Vorel 2, Reidinger, 
Veselý

Po disciplinovaném a bojovném výkonu 
zasloužené vítězství. Od začátku utkání 
jsme byli aktivní a dařila se i kombinační 
hra. Kluci měli dobrý pohyb a soupeře 
přehrávali i v osobních soubojích. Navýšení 
skóre v druhém poločasu byla odměna pro 
hráče, kteří určitě svojí hrou potěšili své 
příznivce.
Olešník – Protivín 2:5 /2:2/ 
BrankyProtivína: Z. Vorel 3, J. Vojta, J. 
Vorel

Toho, kdo přišel na toto utkání, mohlo 
mrzet jenom počasí. Zápas se hrál za stálého 
deště, ale aktéři na hřišti předváděli príma 
divadlo. V úvodu utkání jsme byli aktivní 
a myslím, že po zásluze šli do vedení. 
Domácí pak zvýšili obrátky a skóre, po 
chladnokrevné koncovce obrátil zkušený 
Rys. Střelou z dálky jsme pak stanovili 
resumé poločasu.

Druhé dějství jsme otevřeli hezkou 
kombinací a znovu jsme vedli. Domácí 
disponují kvalitním mužstvem a i do naší 
zahuštěné obrany dokázali procházet 
a párkrát u nás stálo štěstí. Kluci bojovali 
a čtvrtou branku v domácí síti, za přispění 
domácího brankáře, kterému se moc utkání 
nepovedlo, si náležitě vychutnali. Domácí 
pak nadále dobývali naší branku a pro nás 
volný prostor dal příležitost na pátý zápis. 
Hodně si ceníme tuto výhru, způsobu, jakým 
jsme ji dosáhli a proti kvalitnímu mužstvu 
Olešníka.
Protivín – Želeč 2:3 /1:1/ 
Branky Protivína: J. Vojta, V. Mikulenka

Důležité utkání, co se týče dramatič-
nosti soutěže, se nám nepovedlo vyhrát. 
Jednou z příčin byla naše svázanost. Přitom 
do utkání jsme vstoupili skvěle a šli do 
vedení po rychlé kombinaci, kterými jsme 
se chtěli prezentovat. Po obdržené brance 
jsme zůstali pasivní a brzy ztráceli míče. 
Soupeř kontroloval hru na naší půlce. Indi-

viduální akcií srovnal skóre a od té chvíle 
se hrál neurovnaný fotbal s dlouhými 
prodlevami.

Do druhého poločasu jsme chtěli být 
aktívnější. Naráželi jsme na pevnou obranu 
hostí, kteří podnikali rychlé kontry. Branka 
v naší síti po standardní situaci nás ještě 
víc nutila k otevření obrany, do které jsme 
inkasovali potřetí. V závěru se nám pouze 
povedlo korigovat. Odehráli jsme nepove-
dené utkání a ještě se musíme naučit zvládat 
důležité zápasy.
Milevsko B – Protivín 0:1 /0:0/ 
Branka: V. Mikulenka

Vyrovnané utkání s malým množstvím 
brankových příležitostí rozhodla větší tou-
ha po vítězství z naší strany. Naše poctivá 
defenzivní činnost nedovolila domácím 
vstřelit branku a my jsme si na tu svojí 
trpělivě počkali. Jsem rád, že mužstvo našlo 
v sobě touhu vítězit po ztrátě možnosti 
bojovat o postup.
Hradiště – Protivín 1:3 /0:2/
Branky Protivína: V. Mikulenka, L. 
Ruczkowski, Z. Vorel

Protivínští vstoupili do zápasu aktivně, 
brzy se ujali vedení a do poločasu ho ještě 
navýšili. Soupeři se po přestávce podařilo 
snížit, ale vzápětí po rychlé akci hosté 
opět unikli na dvougólové vedení, které si 
taktickou a bezchybnou hrou pohlídali až 
do konce.

„B“
Komentáře Jiří Sajtl
Borovany – Protivín 1:2
Branky Protivína: Chalupa, Dolejš /pen./

Hosté nastoupili v kombinované sestavě, 
příležitost dostali dorostenci a nutno říci, že 
patřili k nejlepším hráčům. Kvalitu hry silně 
ovlivňoval neposečený trávník, který brzdil 
zejména přízemní kombinační hru Protiví-
na. Ten vedl v prvním poločase o gól, další 
příležitosti na zvýšení skóre hosté bohužel 
nevyužili. Ve druhém poločase zvýšili Pro-
tivínští z penalty a snažili se o kontrolu hry. 
Domácí náhodnou střelou  snížili, ale víc už 
jim Protivín nedovolil.

Protivín  – Skály 2:1
Branky Protivína: Sládek, Dolejš /pen./

Vyrovnané utkání, asi by mu slušela více 
remíza. Hosté se trochu více motivovali, 
byli v úvodu bojovnější, přímočařejší a asi 
i nebezpečnější. Protivínským vadil velmi 
podmáčený terén, který brzdil jejich kombi-
naci. Přesto se ujali vedení. Po hezkém cen-
tru Mikulenky se prosadil Sládek. Domácí 
obrana v čele s Hanzlíkem pracovala docela 
spolehlivě, přesto při jednom z centrů zapo-
mněli na osamoceného Hornáta, který hlavou 
vyrovnal. Ve druhém poločase se hra přeléva-
la z jedné strany na druhou. Domácí se ujali 
vedení z penalty za ruku. Potom byl po druhé 
žluté kartě vyloučen Kocanda a soupeř začal 
zlobit. Několik nebezpečných situací vyřešil 
Hanzlík, několik obránci. Pár minut před 
koncem mohl Dolejš rozhodnout, nastřelil 
však pouze tyč. I přes enormní snahu hostů 
se však skóre do konce již nezměnilo.
Podolí II – Protivín 6:0

Protivín přijel na půdu nebezpečného 
soupeře s úmyslem získat alespoň bod. 
Zpočátku to vypadalo, že si nějaké body 
i odveze, ale neproměněné šance a fatální 
chyby v obraně způsobily tři rychlé branky 
v jejich síti a totální kolaps. V poločase 
vedli domácí 5:0 a hosté už nenašli sílu hrát. 
Naštěstí domácí ve druhé části už nebyli tak 
nebezpeční a utkání víceméně dohráli.
Protivín – Čížová B 7:2 
Branky Protivína: Jelínek 2, Veselý, Dolejš, 
Jak. Křišťál, V. Mikulenka, D. Ruczkowski

O svém vysokém vítězství rozhodli 
domácí již v prvním poločase, nakonec 
z toho byla jednoznačná partie. Protivínští si 
tímto vítězstvím zajistili 1. místo v soutěži 
bez ohledu na zbývající zápasy.
Protivín – Čimelice B 6:1
Branky Protivína: Chalupa 2, Sládek 2, 
Veselý 2

Hosté byli vyrovnaným soupeřem pouze 
v prvním poločase. Ve druhé části po dvou 
obdržených gólech rezignovali a domácí si 
s chutí zastříleli. A kdyby byli přesnější, 
skóre by bylo dvouciferné. Po zápase domá-
cím předal předseda OFS Michal Řezáč 
a předsedkyně STK Jitka Budínová pohár 
pro vítěze okresního přeboru.

„D“
Protivín – Volyně 5:3
Branky: Soumar 2, Ruczkowski 2, Cina
Čimelice – Protivín 2:2 /pen. 2:4/
Branky:  Smitka M., Soumar, Penalty 2:4 
(Cina, Soumar, Ruczkowski, Smitka)
Protivín – Mirotice 8:0 
Branky: Soumar 2, Cina, Ruczkowski, Rou-
šal, Hečko, Bartuška, Kulich
Strunkovice – Protivín 2:5
Branky: Soumar 2, Ruczkowski, Janeš, 
Vejšický
Hradiště – Protivín 4:1
Branka: M. Smitka

„Ž starší“
Týn nad Vltavou – Protivín 5:7
Branky: Ludvík 4, Vlach 2, Kubičková
Protivín – Osek 8:2
Branky: Šefránek 4, Kubičková 2, Ludvík, 
Timko
Netolice – Protivín 5:1
Branka: Ludvík
Čimelice – Protivín 7:0

PROTIVÍNSKÉ LISTY – 22. stránka

B tým – vítěz okresního přeboru. Stojící zleva: P. Němeček, J. Vlášek, L. Talafous, V. 
Mikulenka, Jak. Křišťál, L. Chalupa, M. Polák, J. Mikulenka, P. Sládek, P. Hanzlík, trenér 
J. Sajtl, T. Monzer. Klečící zleva: P. Vlášek, M. Bartuška, P. Jíška, L. Veselý, M. Fiala, T. 
Soumar, K. Srkal, M. Soumar, M. Kocanda, Ji. Křišťál. Leží V. Hloucha ▼ ▼ ▼



„Žáci mladší”
Týn nad Vlt. – Protivín 2:3
Branky: Vojík 2, Novotný 1
Protivín – Osek 12:0
Branky: Novotný 5, Vojík 3, Štěpka 2, 
Svatoš 2
Netolice – Protivín 1:15
Branky: Štěpka 6, Bečvář 4, Branštýl 2, 
Šedivý 1, Jíra 1, Dobeš 1
Čimelice – Protivín 2:17
Branky: Štěpka 8, Novotný 4, Urban M. 2, 
Branštýl 2, Sochora 1

„Starší přípravka“
Protivín – Písek D  5:5 /pen. 3:4/
Branky: Urban 4, Pikl 1
Hradiště A – Protivín 8:5
Branky: Urban 2, Polanský, Viktora O., 
Sháněl

Oslov – Protivín 5:10
Branky: Urban 5, Sochora 2, Sháněl, Koš-
tel, Pikl
Protivín – Čimelice 11:3
Branky: Urban 5, Polanský 4, Sochora 1, 
Viktora O. 1„V posledním utkání okresní-
ho přeboru kluci neponechali nic náhodě 
a svoji bojovností a i dobrými kombinač-
ními akcemi soupeře přehráli. V konečném 
pořadí obsadili 3. místo, za což si zaslouží 
pochvalu. Ve všech utkání sezóny se kluci 
snažili a bojovali, i když byl soupeř silnější 
nebo když se nedařilo a v utkání se prohrá-
valo. Poděkování zaslouží i rodiče, kteří 
kluky obětavě vozili na zápasy a v utkáních 
je povzbuzovali. Z týmu pro příští sezónu 
odcházejí do mladších žáků Michal Urban, 
Vojta Sochora, Štěpán Šedivý a Kuba Leš-
kanič – těmto přejeme ve starší kategorii 
mnoho úspěchů.“ – trenér Josef Šedivý.

„Mladší přípravka A”
Mirotice – Protivín 0:14
Branky: Matoušek 6, Kajer 4, Říha, Král, 
Krs, Moravec
Protivín – Mirovice 9:9
Branky: Matoušek 4, Říha 3, Král, M. 
Křišťál
Hradiště A – Protivín 15:1
Branka: Šípek
Protivín – Hradiště B 3:10
Branky: Matoušek 2, Říha
Kluky – Protivín 7:4
Branky: Matoušek 2, Říha, Šípek

„Mladší přípravka B”
Hradiště B – Protivín 11:5
Branky: Kubec 2, Malý, Kohout, Příhoda
Protivín – Kluky 7:4
Branky: Kohout 4, Kubec 2, Kassay
Písek B – Protivín 15:8
Branky: Kohout 5, Kubec 2, Malý
Protivín – Písek C 6:7
Branky: Kohout 6
Písek D – Protivín 4:13
Branky: Kohout 6, Kubec 5, Malý, Pří-
hoda

Václav 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

„Život nemá smysl. Ty ho do něj přinášíš... Tajenka (1., 2., 3. díl) …přičítáš”. Být naživu je tím smyslem. – Joseph Campbell
Vyluštěnou tajenku zašlete do 7. července 2014 na adresu MěKS, Mírová 337, 398 11 Protivín, nebo e-mailem karfikova@kultura-protivin.cz. Výher-
cem knižní odměny za správnou vyluštěnou tajenku červnové křížovky se stává paní Roušalová z Protivína. Blahopřejeme.

Fotbalové informace

▼ ▼ ▼
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Měsíc květen byl v našem sboru 
velmi štědrý na dobré výsledky. Celé 
to začalo na soutěži „O putovní pohár 
hasičů okresu Písek“ v Milenovicích. 
Ženy na této soutěži časem 30, 72s obsa-
dily konečné 3. místo. V mužské kate-
gorii vyhráli naši muži II., když se jim 
podařilo dokončit požární útok v čase 
24, 88s. A to levý proud nastříkal terč 
v rekordním čase, který byl kdy na okre-
su Písek, a to v čase 22, 95s. O týden 
později vyrazil „lovec pohárů“ Lukáš 
Jenší ml. bojovat do Písku o vítězství 
v soutěži TFA (Železný hasič). 
Cíl si splnil a celou soutěž vyhrál. 
O víkendu 24. a 25. května se napl-
no rozběhla Jihočeská hasičská liga 
a našim mužům I. se podařil skvělý vstup 
do sezóny. V daleké Heřmanči (okres 
JH) se našim borcům podařilo časem 
19, 22s obsadit celkové 5. místo, kte-
ré pak v malém finále 6ti  nejlepších 
týmů vylepšili na 2. místo, které se ale už 
nezapočítávalo do celkového bodového 
hodnocení soutěže. O den později pak ale 
byla soutěž v Lišově, kde se dařilo ještě 
o poznání lépe. Časem 17:84s celou sou-
těž vyhráli, když je nedokázalo překonat 
ostatních 42 nejlepších týmů Jihočeského 

kraje. A aby toho nebylo v květnu málo, 
tak se poslední květnovou sobotu konalo 
„Okresní kolo v požárním sportu“. Sou-
těže se zúčastnili jak muži, tak i senioři. 
Muži ve své kategorii ve všech disciplí-
nách (štafeta 4x100m, 100m překážek, 
požární útok) nenašli jediného přemožite-
le a již po 7. vyhráli okresní kolo a budou 
opět reprezentovat náš okres Písek na 
krajském kole, které se uskuteční 
v sobotu 21. června ve Strakonicích. 
Borci z Krče zde budou obhajovat skvě-
lé 2. místo z minulého roku. Seniorům 
k vítězství stačil jen požární útok, protože 
v jejich kategorii se v ničem jiném nesou-
těží a časem 31:57s se jim to podařilo.
Více informací o dění v našem sboru 
najdete na www.sdhkrc.cz.

Na fotografii vítězného družstva na soutěži v Lišově. Zleva stojící: Jiří 
Hanzl (nejrychlejší proudař soutěže), Pavel Kaněra – klečící: Jiří Kašpírek, 
Jan Bína, Tomáš Vlášek. Na snímku chybí: Pavel Kohout a Václav Kostohryz.

Občanské sdružení Společnost pro 
rozvoj Protivína zve na IV. charitativ-
ní open air festival konaný v sobotu 
28. června 2014 od 20 hod. v Protivíně 
v Belvederu (areál pivovaru Platan). 

Na festivalu vystoupí kapely ARA-
XA, DIVOKEJ ZÁPAD, KRYPTON, 
VOTOM.

Vstupné je ve výši 120 Kč a lístky 
bude možné zakoupit na místě akce 
v den konání. Výtěžek z akce bude 
poskytnut na Dárcovský fond Sokolovna 
(č.ú. 7312002824/8040, variabilní symbol 
DF 9003).

Přijďte se pobavit a podpořit obnovu 
sokolovny v Protivíně!

V sobotu 24. května se odehrál v Protiví-
ně další tenisový turnaj čtyřher. Pozvání 
ke hře přijalo celkem 12 hráčů, tedy o cenné 
poháry pro vítěze svedlo souboje šest párů. 
Hrálo se systémem každý s každým na jeden 
klasický set. Jsme rádi, že k nám zavítali 
hosté z TK Vodňany a také dva bývalí závod-
ní hráči Roman Leder a Aleš Černý.

Výsledky:
Bečvář/Černý – Moc/Leder  1:6
Bečvář/Černý – Hejsek/Novotný  6:3
Bečvář/Černý – Hlaváč/Řezáč  7:5
Bečvář/Černý – Pecka/Brůžek  6:2
Bečvář/Černý – Študent/Kubelka  6:1
Moc/Leder – Hejsek/Novotný  6:1
Moc/Leder – Hlaváč/Řezáč  6:0
Moc/Leder – Pecka/Brůžek  6:2
Moc/Leder – Študent/Kubelka  6:0
Hejsek/Novotný – Hlaváč/Řezáč  6:7
Hejsek/Novotný – Pecka/Brůžek  6:3
Hejsek/Novotný –Študent/Kubelka  1:6
Hlaváč/Řezáč – Pecka/Brůžek  2:6
Hlaváč/Řezáč – Študent/Kubelka  2:6
Pecka/Brůžek – Študent/Kubelka  6:2

Konečné pořadí turnaje:
1. místo  Pavel Moc / Roman Leder
2. místo  Petr Bečvář / Aleš Černý
3. místo  Miroslav Pecka / Pavel Brůžek
4. místo  Jaroslav Študent / Eda Kubelka
5. místo  Jaromír Hlaváč / Petr Řezáč
6. místo  Jiří Hejsek / Roman Novotný

Turnaj se po sportovní i společenské 
stránce velice vydařil. Poděkování patří 
všem zúčastněným a také firmě Alea, kte-
rá dodala ceny pro vítěze. Letos bychom 
chtěli zorganizovat tenisový turnaj na pouť 
a pak podzimní turnaj v září. Více infor-
mací sledujte na webu tenisového klubu 
http://tenisprotivin.webnode.cz/.

Jiří Hejsek

POZVÁNKA 
NA BELVEDER 

Protivín
sobota 12. července

od 20 hodin

HASTRMANI

KRČ JELA NA VÍTĚZNÉ VLNĚ I V KVĚTNU  

KONCERT PRO SOKOLOVNU

jarní turnaj 
2014

STOLNÍ TENISSTOLNÍ TENIS


