
ROČNÍK XXIII ● číslo 5 ● květen 2015 ● 18  Kč

Vážení spoluobčané,
dovolte mi vás informovat o dokon-
čení obnovy tří ovocných sadů ve 
správním obvodu města Protivín 
v níže popsaných lokalitách:

1) Krč u Protivína – jedná o rekon-
strukci ovocného sadu o rozloze 0,87 ha 
v blízkosti Schwarzenberského rybníka. 
Je zde navržena smíšená výsadba třešně 
ptačí 24 ks, hrušně obecné 7 ks, jabloně 
domácí 24 ks a švestky domácí 7 ks;

2) Maletice – zdejší ovocný sad 
o rozloze 0,55 ha je tvořen výhradně 
třešní ptačí, zde je navržena jednodruho-
vá výsadba třešně ptačí, a to jak planých 
forem v počtu 10 ks, tak i kulturních 
odrůd v počtu 40 ks;

3) Záboří – jedná se o obnovu 
původního ovocného sadu o rozloze 
2,6 ha, zde bude provedena dosadba 
třešně ptačí 115 ks a jabloně domácí 
40 ks, dále bude po obvodu biocentra 
vysázena linie jeřábů ptačích v počtu 
41 ks.

Cílem záměru je obnova extenziv-
ních sadů na území obce Protivín za 
účelem zvýšení ekologické diverzity 
krajiny a zlepšení krajinného rázu 
daného území. Extenzivní sady patří 

mezi významné biotopy, které jsou 
útočištěm a zdrojem potravy pro širo-
ké druhové spektrum bezobratlých, 
ptáků i savců. V neposlední řadě však 
plní též důležitou funkci, a to kraji-
notvornou.

Na výše uvedenou akci získalo měs-
to Protivín dotační titul ve výši 85% 
uznatelných nákladů. Celkové náklady 
na obnovu těchto tří ovocných sadů byly 
vyčísleny částkou 660 000 Kč + DPH.

Jaromír Hlaváč, starosta města

Dle vodního zákona č. 254/2001 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů a usnesení 
Rady města Protivín č. 16/2015 probíha-
jí odborné práce na zpracování nového 
Povodňového plánu města Protivín 
pro rok 2015 a roky následující. 
Jedním z dílčích částí přípravy tohoto 
komplexního povodňového plánu za 
město Protivín je zpracování povod-
ňového plánu pro pozemky a stavby 
ohrožené povodněmi, které se nacházejí 
v záplavovém území. Z tohoto důvodu 
byly obeslány ve 4 etapách vlastníci 
pozemků a staveb v záplavovém území 
části města Protivín, Milenovic, Maletic. 
V poslední 5. a 6. etapě budou obesláni 
vlastníci zbývající části města Protivín 
a místní části Myšenec záplavového 
území. Odevzdání vyplněných povod-
ňových plánu vlastníků nemovitostí je 
důležité pro součinnost s povodňovým 
orgánem obce, pro zpracování Povodňo-
vého plánu města Protivín a zejména pro 
následnou komunikaci s povodňovým 
orgánem a vlastníky zasaženého území 
povodní.

Děkujeme všem, kteří byli již obe-
sláni a odevzdali povodňové plány 
a žádáme vlastníky nemovitostí, kteří 
ještě povodňové plány neodevzdali 
o jejich spolupráci.

Ing. Jaroslava Fialová
MÚ Protivín odbor výstavby, 
dopravy a životního prostředí

Vážení spoluobčané,
dovolte mi vás informovat o probíhající rekonstrukci výše uvedených prostor, kde se ve 
velmi krátké době dokončí projekt, který zahrnuje přestěhování části úřadu do těchto 
bezbariérových prostor.

V první etapě sem bude přestěhován finanční a majetkový odbor, dále zde bude zříze-
na centrální pokladna a centrální archiv. Ve zbylých prostorách se nám jeví jako nejlepší 
řešení přestěhování stavebního úřadu, tudíž bychom měli veškerou agendu na jednom 
místě a občanům by se zvýšil komfort při vyřizování ať již majetkových a finančních, tak 
stavebních záležitostí.

29. a 30. 4. 2015 přímo na místě proběhla schůzka zastupitelů a byly jim představeny 
některé varianty, o kterých posléze v červnu na svém zasedání rozhodne zastupitelstvo 
města. Měli jsme radost, že zájem zastupitelů byl velký, prostory si na místě prohlédlo 
19 zastupitelů.

Další variantou využití prostor v levé části domu je možnost přestěhování městské 
policie na náměstí či přestěhování knihovny z kulturního střediska.

Jaromír Hlaváč, starosta města

Na fotografii ovocný sad v Maleticích.

REKONSTRUKCE OVOCNÝCH SADŮ SE POVEDLA

POVODŇOVÝ PLÁN 
města Protivín 2015

PROBÍHAJÍCÍ REKONSTRUKCE v čp. 21 (bývalá jídelna)
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� ZE ŽIVOTA ŠKOLY � 
Žákům 9. tříd byl zadán projekt 

k 70. výročí konce 2. světové války 
v Protivíně. Projekt byl uskutečněn ve 
spolupráci s Prácheňským muzeem, které 
do projektu mj. zařadilo otázky, na které 
se běžně neptáme, a to, zda si někdo 
z pamětníků vzpomíná, nebo zná např. 
z rodinného vyprávění situaci kolem 
hloubkařů, či jaké bylo chování protivín-
ského obyvatelstva k tomu německému 
během a po skončení války (lynč). Žákům 
byly zadány i další okruhy (černý trh, 
škola, ubytování Němců), na které měli 
hledat odpovědi. Mnozí z nich nemají 
s ohledem na čas, který od války uply-
nul, pamětníka již ve své rodině, a tak 
se snažili dopátrat odpovědí u rodinných 
známých, v infocentru apod. Někteří ze 
zpovídaných také popisovali situaci na 
jiném místě v Čechách, kde zrovna tou 
dobou pobývali. V jedné z internetových 
diskuzí našel Filip P. odkaz na webové 
stránky (http://www.criticalpast.com/

stock-footage-video/protivin), na kterých 
jsou umístěna videa s příletem americ-
kých důstojníků (http://www.criticalpast. 
com/video/65675060042_Major-Gene-
ral-Albert-E-Brown_General-Brown-
arrives-in-a-plane-Russian-officers) 
a oslava v zámeckém parku. S filmovými 
záznamy pracoval i Karek Částavský ve 
svém projektu, jak bychom ho nazvali 
dnes, a to Hledání ztraceného času 
– Co  viděly americké kamery v Čechách 
(9. díl); Protivín je zmíněn po 8. minutě.
V květnu bude Česká televize tento pořad 
reprízovat.

Rodiny dětem umožnily, aby donesly 
do školy ukázat originál přídělové lístky, 
průkazky na zlevněné jízdné (Praha), nebo 
rodinné fotografie, či „portmonku“na pří-
dělové lístky aj. Tímto bych pamětníkům 
ráda poděkovala za jejich ochotu odpoví-
dat na otázky a za možnost nahlédnout do 
jejich „alba vzpomínek“.

P. Čecháčková

Do konce prvního roku s projektem 
Erasmus+ nám zbývají už jen dva měsíce 
a my se budeme věnovat poslednímu tématu 
tohoto roku, které se jmenuje „Organizmy 
a prostředí“. V prvouce, přírodovědě i pří-
rodopisu se s tímto tématem setkáváme 
neustále, takže nám už jen zbývá si uvě-
domit a uspořádat informace o tom, kde 
různí živočichové a rostliny žijí, co k životu 
potřebují a jak je naším lidským konáním 
neohrozit a chránit. Na školním pozemku 
jsme se rozhodli vybudovat „hmyzí hotel“, 
který bude útočištěm různých druhů hmy-
zu od lezoucího po létající a také „hřbitov 
odpadků“, který nám ukáže, jak dlouhou 
dobu bude trvat rozklad jednotlivých odpad-
ků v přírodě.

V polovině května se čtyři učitelé 
z naší školy vydají na setkání s dalšími 
zástupci partnerských škol našeho projektu 
do rumunského Brašova, kde nahlédnou 
do života tamní školy, zhodnotí výsledky 
již hotových úkolů k  tématu „Elektřina 
a světlo“ a naplánují další aktivity do konce 
školního roku. O výsledku cesty a zážitcích 
se určitě dozvíte v dalším čísle.

Zuzana Manová

Od 20. do 24. dubna trávilo 37 žáků 
naší školy pět dní v krásném prostředí 
zámečku Strážovice u Mirotic. Organizaci 
zajišťovaly paní učitelky Zuzana Manová, 
Monika Smejkalová a Tamara Vojtěchová. 
„English camp“ je již několik let nedílnou 
součástí výuky cizích jazyků na naší škole. 
Letos byla jeho náplní kromě intenzivního 
procvičování základů angličtiny i výuka 
základů přírodních věd v angličtině.

V rámci projektu „Erasmus+“ jsme 
měli stanoveny přírodovědné pokusy pro 
tyto tématické celky:

Elektřina
Elektrické obvody
Světlo
Sluneční soustava
Materiály
Odpad a znečištění naší planety
Recyklace
V dopolední výuce jsme se seznamovali 

se slovní zásobou pomocí písní, her a pra-
covních listů.

Odpoledne jsme pokračovali při fyzi-
kálních a přírodovědných pokusech v upev-
ňování teoretických poznatků. Děti byly 
rozděleny do tří pracovních skupin, každá 
z nich v průběhu týdne vlastními silami 
vyzkoušela sestrojit sluneční hodiny, funkč-
ní elektrický obvod se zdrojem – třívoltovou 
baterií, vodiči, které každé dítě pod vede-
ním učitele připájelo ke spotřebiči – diodě. 
Každé dítě si tak na památku mohlo odvézt 
svůj tajemný svítící hrad. Ten jsme vyrobili 
z kartonu. Použité kartony jsme recyklovali 
při výrobě ručního papíru. Vyzkoušeli jsme 
si úspěšně i výrobu vlastního mýdla, které 
si děti odvezly jako originální dáreček pro 
své blízké.

Po celý týden jsme volné chvíle vypl-
ňovali pohybem na čerstvém vzduchu. 
Vypravili jsme se do Mirotic a Lomu, hráli 
vybíjenou, stolní tenis, fotbal. Počasí nám 
dovolilo připravit táborák s opékáním buřtů. 
Poslední večer jsme se loučili diskotékou 
a zlatým hřebem pak byla noční stezka 
odvahy do prázdné kaple v zámeckém 
areálu. Děti si vyzkoušely svou odvahu, 
sebeovládání a zažily malé dobrodružství 
ve tmě ozářené svíčkami v orientačních 
bodech.

Celý týden byli kluci i děvčata velmi 
pracovití a vstřícní. Spolupracovali ve svých 
skupinách bez potíží. Učili se řešit pracovní 
zadání v týmu i samostatnému rozhodování. 
Prožili jsme společně úžasný týden a na 
Strážovice budeme vždy rádi vzpomínat 
i kvůli obětavému personálu, který nám ve 
všem vycházel vstříc.

Za ZŠ T. Vojtěchová
 

ORGANIZMY A PROSTŘEDÍ

JAZYKOVÝ KURZ 4. A 5. ROČNÍKU ZŠ

PROJEKT K VÝROČÍ 70 LET OD KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY
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RADA MĚSTA ZASEDALA

pokračování na 4. stránce

Květnové dni roku 1945 
jsme si v Protivíně připo-
mněli ve čtvrtek 7. května 
pietním aktem u pomníku 
padlých na Masarykově 
náměstí. Součástí progra-
mu byla také přehlídka his-
torických vojenských vozi-
del. Foto Mgr. J. Hájek

Ve čtvrtek 30. 4. 2015 se 
uskutečnila v čp. 21 pracovní 
schůzka zastupitelů.

Ti zastupitelé, kteří měli 
o projekt přesunu administrati-
vy městského úřadu  a knihovny 
zájem, se mohli na místě sezná-
mit s postupem stavebních prací, 
projektovou dokumentací a pan 
starosta J. Hlaváč představil dvě 
varianty podoby nové knihovny. 
Konečnou podobu bude schva-
lovat zastupitelstvo.

Mgr. Pavel Koc, zastupitel

Vybráno z usnesení RM 15. 4. 2015

Městská rada 
souhlasí s tím, že město Protivín bude pořada-

telem Protivínské pouti konané v termínu 
od 25. 7. do 26. 7. 2015; na dobu od pří-
jezdu lunaparku bude zajištěno uzavření 
náměstí (PO – NE) a s tím související 
objížďky, autobusová zastávka bude od 
19. 7. 24.00 hodin do 26. 7. 24.00 hodin 
přemístěna do Komenského ulice, pro-
voz atrakcí a hudební produkce v týdnu 
20. 7. – 26. 7. bude v  těchto časech:

 PO – ČT 14 – 21 hod., PÁ 14 – 22 hod., 
SO 8 – 23 hod., NE 8 – 21 hod.;

souhlasí s tím, aby na provoz atrakcí lidové 
zábavy při příležitosti tradiční protivínské 
pouti bylo vyhlášeno výběrové řízení na 
provozovatele atrakcí za stanovených 
podmínek:

 – nabídka ceny výše nájemného
 – předložení kopií osvědčení o technické  

způsobilosti atrakcí
 – nabídky budou přijímány v zalepené 

obálce do 15. 5. 2015
 – uzavření nájemní smlouvy a zaplacení 

částky nájemného do 30. 6. 2015
 – pokud nebude nájemné zaplaceno, 

bude nájem přenechán dalšímu zájemci 
na základě pořadí stanoveného ve výbě-
rovém řízení;

ukládá OS Technické služby Protivín zajistit 
umístění dopravního značení a označ-
níku autobusu do Komenského ulice dle 
povolení MěÚ Písek a odboru výstavby, 
dopravy a životního prostředí v Protivíně 
a umístění kontejnerů;

ukládá OS Městské policii Protivín zajistit 
výběr poplatků ze stánkového prodeje 
dle vyhlášky o místních poplatcích 
a poplatek 200 Kč jako záloha za služby 
(úklid) pro případ, že stánkař nezajistí 
úklid svého pronajatého místa;

ukládá OS Městské policii Protivín zajis-
tit umisťování stánků tak, aby byly 

využity pouze vyznačené plochy pro 
stánkový prodej určené (viz situa-
ce, která je přílohou), zabezpečen 
průchod po chodnících, průjezd po 
komunikacích, zajistit umístění atrak-
cí dle schválené situace a zajistit, aby 
stánkaři dodrželi čistotu a pořádek 
(úklid prostorů);

stanovuje odpovědnou osobu za průběh 
zvláštního užívání komunikace při pro-
tivínské pouti pana Jaromíra Seberu, 
vedoucího strážníka OS Městské policie 
Protivín,

stanovuje odpovědnou osobu za umístění 
dopravního značení a kontejnerů při 
protivínské pouti pana Josefa Vese-
lého, vedoucího OS Technické služby 
Protivín

bere na vědomí zápis č. 3 z jednání komise 
bytové, místního hospodářství a dopravy 
ze dne 13. 4. 2015

a souhlasí s pronájmem bytu č. 10, 3+1 o cel-

OSLAVY 
70. VÝROČÍ 

OSVOBOZENÍ

SCHŮZKA ZASTUPITELŮ

▲▲
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LETNÍ TÁBORY 2015
BENEŠOVSKÝ MLÝN u Heřmaně

Tábor s ANJ, NEJ, FRJ
11.7. – 18.7.2015 18.7. – 25.7.2015

11.7. – 25.7.2015 22.8. – 29.8.2015

Cyklistický tábor s ANJ, NEJ, FRJ
11.7. – 18.7.2015 18.7. – 25.7.2015

11.7. – 25.7.2015

Robotický tábor 11.7. – 18.7.2015

Výtvarný tábor s ANJ, NEJ 11.7. – 18.7.2015

Taneční tábor s ANJ, NEJ, FRJ 11.7. – 18.7.2015

Tábor pro nejmenší s ANJ 11.7. – 18.7.2015

Příměstský tábor s ANJ, NEJ, FRJ
13.7. – 17.7.2015 20.7. – 24.7.2015

24.8. – 28.8.2015

Kontakt: 777 631 236 • WWW.DETSKETABORY.CZ

Žáci ZŠ Protivín mohou uplatnit slevu 10% z ceny poukazuPIPI

RADA MĚSTA ZASEDALA

pokračování na 7. stránce

kové vým. 69,11 m2, na adrese Protivín, 
Družstevní 892

a dále souhlasí s pronájmem bytu č. 12, 
3+1 o celkové vým. 94,8 m2, na adrese 
Protivín, Masarykovo nám. 15

schvaluje uzavření veřejnoprávní smlou-
vy podle zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, ve znění pozdějších předpi-
sů, § 63 odst. 1 na výkon přenesené 
působnosti podle zákona č. 200/1990 
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 
předpisů s obcí Paseky s vědomím, 
že město Protivín je schopno svým 
orgánem řádně zabezpečit výkon výše 
uvedené přenesené působnosti za 
orgán jmenované obce

vybrala jako nejvýhodnější nabídku pro 
stavbu „Palackého ulice, obnova části 
kanalizace a vodovodu“ a „Rekonstrukce 
druhé části ulice Palackého“ nabídku 
firmy Š+H Bohunice, s. r. o. Temelín 3, 
373 01 Temelín, s nabídkovou cenou 
1 728 442 Kč bez DPH, 2 091 415 Kč 
vč. DPH

vybrala jako nejvýhodnější nabídku pro 
stavbu „Mostek přes říčku Blaničku 
v obci Myšenec“ nabídku firmy RENO 
ŠUMAVA, Pražská 326, 384 22 Vlachovo 
Březí, s nabídkovou cenou 2 123 698 Kč 
vč. DPH

Vybráno z usnesení RM 29. 4. 2015

Městská rada
byla seznámena s předloženými zápisy 

likvidační komise (ze dne 28. 12. 2014 
a 21. 4. 2015)

a souhlasí s likvidací majetku dle před-
ložených zápisů

souhlasí s objednáním III. etapy komplexního 
hodnocení stavu 77 ks dosud nehodno-
cených stromů u firmy SAFE TREES, s. 
r. o., Na Štěpnici 945, 665 01 Rosice

schvaluje Smlouvu o dílo na stavbu „Mostek 
přes říčku Blaničku v obci Myšenec“ 
v předloženém znění s firmou RENO 
ŠUMAVA a. s., Pražská 326, 384 22 
Vlachovo Březí

a pověřuje starostu města podpisem před-
mětné smlouvy

schvaluje Smlouvu o dílo uzavřenou ve smyslu 
ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
na stavbu „Palackého ulice, obnova části 
kanalizace a vodovodu“ a „Rekonstrukce 
druhé části ulice Palackého“ v před-
loženém znění s firmou Š+H Bohunice, 
s. r. o. Temelín 3, 373 01 Temelín

a pověřuje starostu města podpisem před-
mětné smlouvy

V minulých Protivínských listech byl článek s názvem Lidi, buďme 
lidi mezi lidmi, o nepořádku a lhostejnosti nás lidí. Dovolila bych si na 
tento článek navázat a ptám se: „Komu vadí květinová výzdoba náměstí 
v nádobách před restaurací Blanice, před prodejnou Samka a především 
v Družstevní ulici?“ Do nádob byly na podzim nasázené cibulky jarních kvě-
tin, aby po nudné a šedivé zimě bylo okolí hezčí a barevnější. Možná se ptáte, 
proč se nádoby neztrácely pod záplavou květů narcisů, tulipánů a dalších 
rostlin? Protože se prostě cibulky ztratily nebo byly vytahané a rozházené po 
okolí.

Aby truhlíky nezely prázdnotou, tak město nechalo osázet nádoby už kvě-
tinami vzrostlými. A jak to dopadlo tentokrát? V nádobách na náměstí sem 
tam chybí kytička, sem tam je ulomený květ. Nejsmutnější situace je v Družs-
tevní ulici u parkoviště. Z nádob si zde kolemjdoucí nejenže dělají popelní-
ky a odpadkové koše, ale především je používají coby zásobárnu květin pro 
domácí použití. Z fotek je zřejmé, jak si někteří z nás klidně vydloubnou tu 
narcisku, tu hyacint, tu macešku, tu petrklíč.

Možná si ten, kdo si takto ukradenými kytičkami zdobí své okno, parapet, 
stůl a nebo je možná nasázel svým blízkým na hrob, mne ruce, jak ušetřil. 
Ano ušetřil, možná 100 Kč, ale poškodil a poničil to, co vytvořili jiní, to co 
zaplatil někdo jiný.

A já se ptám proč?
Proč má někdo potřebu ukrást kytičku na veřejném prostranství? Proč má 

někdo potřebu „ušetřit“ krádeží?
Proč se někdo neraduje z toho, že tyto nádoby byly hezky osázené a vět-

šině kolemjdoucích rozzářily den.
Doufám, že až budou nádoby osázené letničkami, tak se nenechavci 

zamyslí nad svým chováním a z nádob již nebudou kytičky krást, vytahovat 
a ničit. Svatava Nečasová

VYKRADENÉ TRUHLÍKY
pokračování ze 3. stránky
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z deníku
POLICIE ČR V PROTIVÍNĚ

Přistihl zloděje
 Okolo druhé hodiny ranní dne 7. dubna 

přijali policisté oznámení o podezře-
lé osobě u automobilu značky Man 
v obci Krč u Protivína. Pachatel 
u zaparkovaného vozu poškodil víčko 
palivové nádrže a chtěl odčerpat naftu, 
v tom ho ale překvapil majitel, který 
okamžitě zalarmoval policisty a do 
příjezdu hlídky podezřelého lapku 
dokonce zadržel. Protivínští policisté 
muže (1982) z Berouna vyslechli, na 
místě činu zajistili stopy a případ řešili 
ve zkráceném přípravném trestním 
řízení.  

Lodní motor
 Protivínští policisté prošetřují od 

rána dne 7. dubna případ vloupání 
do garáže u rodinného domu v ulici 
Ve Školce. Zatím nezjištěný pacha-
tel vnikl do zahrady, kde překonal 
dveře do garáže a odcizil zde lodní 
motor značky Yamaha, různé nářadí 
a také zásuvku s náhradními díly na 
automobilové veterány. Způsobená 
škoda je zatím vyčíslena na více než 
10 000 korun. Pachatel se do objek-
tu vloupal v době od 15. března do 
7. dubna 2015. Policisté společně s kri-
minalistickým technikem zajistili na 
místě činu stopy a po pachateli pátrají.

Kácel v cizím
 Starší muž z Protivína čelí podezření 

z krádeže stromů. Počátkem března 
měl v lesním porostu v katastru 
obce Těšínov v místě zvaném Číčava 
pokácet třináct vzrostlých stromů 
různých druhů a způsobil tak majiteli 
škodu přesahující 17 000 korun. Pří-
pad prošetřovali protivínští policisté, 
další vyšetřování vedou kriminalis-
té.

Lesní školku navštívil zloděj
 Škodu za téměř 95 000 korun způsobil 

v noci na pátek 17. dubna neznámý 
pachatel, který navštívil lesní školku 
v katastru obce Protivín. Pachatel se 
na pole lesní školky dostal za použití 
násilí. Poté, co vnikl dovnitř, odtud 
odcizil tisíce kusů výsadbových 
borovic různých rozměrů. Případem 
se zabývají policisté z obvodního 
oddělení Protivín, kteří po pachateli 
tohoto skutku pátrají.

Násilné úmrtí ženy – hledáme svědky
 Jihočeští kriminalisté hledají svědky 

násilného zločinu na Protivínsku, 
vyšetřování běží od prvomájového 
večera, žena se nevrátila z venčení 
psů.  

 Jihočeští kriminalisté vyšetřují společ-
ně s píseckými kolegy od pátečního 
večera násilné úmrtí sedmačtyřiceti-
leté ženy z Myšence na Protivínsku. 
Žena byla nalezena v pátek večer 

mrtvá poblíž řeky Blanice za obcí 
Klokočín.

 Kriminalisté žádají v této souvislosti 
o pomoc při pátrání, obracejí se přede-
vším na místní občany a návštěvníky 
okolních obcí, také řidiče, cyklisty 
i turisty, kteří se mohli pohybovat 
v okolí obcí Myšenec, Maletice, Klo-
kočín a Skály.

 Žena se v okolí těchto obcí pohybovala 
pravděpodobně se svými třemi psy, 
v pátek 1. května 2015 dopoledne 
v době od 07.00 do 10.00 hodin. 
Každý, kdo ženu viděl, potkal, nebo 
si všiml třech pobíhajících psů rasy 
BASENJI (zbarvení černo bílé a černo 
hnědé, jeden pes s pláštěnkou) nebo 
kdo se dopoledne v těchto místech 
pohyboval, ať kontaktuje policisty na 

lince 158. Každá maličkost je v tomto 
případě důležitá, přestože nemusí být 
potencionálnímu svědkovi zřejmá.

 Žena byla střední postavy, zdánlivého 
věku kolem 45 let, kratších tmavších 
vlnitých vlasů. Měla dioptrické brýle. 
Oblečena byla do outdoorových hně-
dých kalhot, kotníčkových zavazova-
cích bot. Pod mikinou či bundou měla 
výrazně červené tričko.

 Volně pobíhající psi byli nalezeni 
u komunikace spojující Klokočín se sil-
nicí Skály – Putim, poblíž železniční trati. 
Pro kriminalisty je důležitý pohyb 
i výskyt ženy. Žena se mohla pohy-
bovat i s další osobou, nebo také se 
psy či již bez nich. Důležitý je také 
pohyb všech vozidel i osob, především 
v okolí zmiňovaných obcí.

Počátkem roku 2013 byly učiněny první kroky na zpracování projektu „Stromy pod 
kontrolou“ ve spolupráci s odbornou firmou. V roce 2013 – 2014 bylo vyhodnoceno 
472 dřevin, kde byl sledován zejména stav provozní bezpečnosti, zdravotního stavu a stabi-
lity. Pro každý strom byl navržen potřebný pěstební zásah, včetně jeho naléhavosti a doby 
opakování. Byla určena technologie ke každé z dřevin, jako bylo např. určení instalace 
bezpečnostních a zdravotních vazeb, lokální redukce z důvodu stabilizace, úprava pod-
chodné či podjezdové výšky. Výstupem odborného hodnocení bylo určení stupně naléha-
vosti kácení s nejvyšší naléhavostí a s vysokou naléhavostí. Nejvážnější zjištění byla již 
v návaznosti na dotační titul v loňském roce zrealizována. V návaznosti na kácení dřevin 
proběhlo zpracování projektů náhradní výsadby.

V letošním roce byla zahájena již III. etapa hodnocení stavu dřevin a to v rozsahu 
77 stromů, která bude ukončena v červnu tohoto roku a jejím výsledkem bude, jako v eta-
pách předešlých, zajištění hlavního parametru a to provozní bezpečnosti.

Těmito shora uvedenými kroky města Protivín, rozpracovanými do jednotlivých let, je 
přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině. Ing. Jaroslava Fialová

Městský úřad Protivín odbor výstavby, dopravy a životního prostředí

Projekt péče o stromy Protivín 
„STROMY POD KONTROLOU“ 

pokračuje

Švehlův park.  Foto J. Veselý
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ZPRÁVIČKY
Z MATEŘSKÉ ŠKOLIČKY

• Opět po roce k nám do naší školky 
zavítali sokolníci z Hluboké nad Vltavou. 
Děti měly možnost seznámit se s výrem, 
poštolkou, kánětem i havranem. Ti na 
zvukové podněty přelétali z místa na mís-
to přímo nad našimi hlavami. Některým 
odvážným dětem i paním učitelkám přistá-
vali ptáci i výr přímo na jejich pažích.

• 22. duben jsme si tradičně připomněli 
jako Den Země. Na školní zahradě čekala 
na děti stanoviště, kde si ověřovaly svoje 
znalosti v poznávání větviček stromů 
a jarních květin. Při vytahování přírodnin 
z kouzelných krabic si procvičily i svůj 
hmat. Při poznávání květin jsme si zopa-
kovali různá říkadla a spojili je s pohybem. 
Nelehký úkol nás čekal při čištění rybníka. 

Byla tam naházena spousta odpadků, které 
tam vůbec nepatří. Jejich roztřídění do 
barevných kontejnerů pro většinu z nás už 
byla hračka. Vždyť přece každý z nás doma 
také odpadky třídíme. A co vy? Na závěr 
jsme se rozutekli po zahradě a vyhledali 
všechny kačenky, které byly schované v jar-
ní travičce. Teď už se ale všichni těšíme na 
teplé jarní paprsky.

• Srdečně zveme všechny rodiče do 
vestibulu kina, kde si mohou prohlédnout 
výstavu Úžasný svět dětí z 2. Mateřské 
školy Protivín. Ty obrázky, co se na výsta-
vu nevešly, jsou jako obvykle vystaveny 
ve výloze vedle Řeznictví Rychtářová 
Ivana. 

Kolektiv 2. MŠ

Měsíc utekl jako voda a my jsme se 
v poslední dubnové pondělí už podruhé sešli 
v Pastelce, abychom pokračovali v kurzech 
zdravého vaření. Když se řeknou obiloviny, 
automaticky se hned vybaví chleba, rohlíky, 
buchty, zkrátka pečivo. Některým z vás tře-
ba ovesná nebo jáhlová kaše. Ale myslím, 
že téměř nikdo si s obilovinami nespojí 
sekanou. Proso, žito, oves, jáhly, kukuřice, 
pohanka a rýže se objevily na našich sto-
lech ve sladké a slané podobě, v pevném 
i kapalném skupenství. Eric Dunn, který, 
jak sám přiznal, jinak moc nevaří, před 
našimi zraky připravil skvělé vafle z oves-
ných vloček. Protože mezi námi bylo dost 
dětí, jen se po nich zaprášilo. Naše chuťové 
pohárky okusily z ovesných vloček pudink, 
smetanu, mléko, z jáhel výbornou buchtu, 
různé druhy chlebů, které nejvíc potěšily 
Veroniku Plívovou, která si ho již několik 
měsíců kvůli lepku odpírala. Konečně měla 
příležitost zakousnout se do chleba bez 
tohoto alergenu a hodně jí zachutnal. Dále 
byla k mání rýže na několik způsobů, sekaná 
z pohanky chutnala jednomu tatínkovi jako 
výborný prejt. A to tahle sekaná u vepříka 
ani nestála. Zkusili jsme i jiné pochutiny 
a zase jsme si to užili.

Příští setkání bude tentokrát ve čtvrtek 
28. května zase od 17 do 19 hodin v Pastel-
ce. Téma bude opravdu zajímavé – Tradiční 
pokrmy netradičně. 

Přihlašovat se můžete do pondělí 
25. května e-mailem na adrese varimezdra-
ve247@seznam.cz nebo telefonicky na čísle 
732 481 300. Srdečně zveme.

M. Šálková

Rozcuchat vlasy, obléct něco roztrha-
ného, nakreslit si na tvář nejlépe pavučinu, 
hlavně nezapomenout koště a hurá do 
školky! V MŠ Krč se ve čtvrtek 30. 4. 
sešly všechny děti i paní učitelky v čaro-
dějnickém převleku. Nechyběli ani plyšo-
vé myši, žáby, kočky, hadi a živí pavouci. 
Nejdříve jsme se zaklínadlem proměnili 
na čaroděje, abychom mohli plnit všech-
ny zvláštní úkoly. Let na koštěti, výroba 
lektvaru, ochutnávka pokrmů, vůně koření 
a divoké čarodějnické tance nás provázely 
celé dopoledne. Na návsi u vodní nádrže 
jsme si zazpívali ježibabskou písničku 
a „čarovali“ jsme nad vodní hladinou. 
Pozorovali jsme nespočet malých pulců, 
když najednou na nás vyskočila z vody 
krásná žába. Chtěla se zřejmě připojit 
k našemu průvodu, protože vlezla jedno-
mu malému čaroději až na botu!

Čtvrteční čarodějnické dopoledne 
v MŠ se vyvedlo a všichni si odnášeli 
domů diplom, dáreček a snad i pěkné 
zážitky.

Děti a paní učitelky z MŠ Krč

ZDRAVÉ VAŘENÍ 
   aneb 

OBILOVINY

Čarodějnický den v MŠ Krč
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Z PROTIVÍNSKÉHO MUZEARADA MĚSTA ZASEDALA
dokončení ze 4. stránky

V pátek 1. května zahájila novou 
sezonu pobočka Prácheňského muzea 
v Písku – Památník města Protivína. 
Tisíce návštěvníků, které prošly jeho 
expozicemi, vědí, že má dvě části – exo-
tickou přírodu a historickou expozici. 
Ta druhá byla otevřena před dvěma roky 
a získala 3. místo v národní soutěži Glo-
ria musealis, v kategorii nové muzejní 
expozice.

Od letošního roku se budou 
v Památníku střídat dvě nové 
průvodkyně – PhDr. Marie Bar-
tošová a Jana Taclová. Dosavad-
ní správkyně, Mgr. Věra Piklová, 
která se o Památník starala od 
roku 2007, ve své funkci končí. 

Chtěli bychom jí moc poděkovat za všech-
ny spokojené návštěvníky, kteří často 
nešetřili chválou v návštěvní knize, i za 
školní skupiny, zejména z protivínské ško-
ly, kterým se pečlivě věnovala. Věříme, že 

schvaluje vypsání výběrového řízení na 
realizaci veřejné zakázky pro projekt 
„Vybudování dětského hřiště v přírod-
ním stylu u 1. MŠ ve městě Protivíně“, 
zakázka malého rozsahu, mimo režim 
zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, v platném znění

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

 1) GREEN ENGINEERING s. r. o. 
 OLEŠNÁ, IČO: 28083512
 2) HŘIŠTĚ CZ s. r. o. BRNO, 
 IČO: 28354303
 3) ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR, 

CHOTOVINY, IČO: 14504588

vybrala jako nejvýhodnější nabídku pro pro-
jektové práce „Průtah městem Protivín 
– I. etapa Jiráskova ul. 665 m (roh Masa-
rykova náměstí – konec Svatoanenské-
ho náměstí) – rekonstrukce vodovodu 
a kanalizace“ v rámci veřejné zakázky 
malého rozsahu mimo režim zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
v platném znění, nabídku firmy VAK 
projekt s. r. o., B. Němcové 12/2, 370 01 
České Budějovice s nabídkovou cenou 
184 000 Kč + DPH

vybrala jako nejvýhodnější nabídku pro projek-
tové práce „Průtah městem Protivín – II. 
etapa Jiráskova ul. 530 m (ulice Švermova 
– Svatoanenské náměstí) – rekonstrukce 
vodovodu a kanalizace“ v rámci veřejné 
zakázky malého rozsahu mimo režim 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, v platném znění, nabídku 
firmy VAK projekt s. r. o., B. Němcové 12/2, 
370 01 České Budějovice s nabídkovou 
cenou 198 300 Kč + DPH

schvaluje pana Václava Šupitara, zastupitele 
města Protivín, nar. 28. 12. 1963, bytem 
Protivín, Milenovice 17, orgánem veřej-
né moci provádějícím sňatečný obřad 
ve správním obvodu matričního úřadu 
Protivín

projednala návrhy ředitelek všech tří mateř-
ských škol, jichž je město Protivín zři-
zovatelem, na uzavření MŠ v měsících 
červenci a srpnu 2015

a souhlasí s přerušením provozu jednotlivých 
MŠ dle předložených návrhů

schvaluje vypsání výběrového řízení na rea-
lizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
pro stavbu „Zastřešení schodiště 1. MŠ“ 
(stavební práce), mimo režim zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
v platném znění

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

 1) KOČÍ a. s. Písek, IČO: 46683046
 2) PROTOM Strakonice s. r. o., 
 IČO 43841252
 3) PROJEKTOSTAV Písek,  
 IČO: 46663631

na poli protivínské komunální politiky, 
do které se vrhla s vervou sobě vlastní, 
vykoná mnoho záslužného.

V současné době, až do 5. srpna, pro-
bíhá ve výstavní síni protivínského muzea 
výstava fotografií nazvaná „Železnice 
objektivem Ing. Heleny Mašindové“, od 
7. srpna ji vystřídá výstava přírodověd-
ných ilustrací Jana Kobyláka „Příroda 

jak vymalovaná“. Při té příležitos-
ti budou vystaveny i vybrané 
výtvarné práce žáků protivínské 
školy a škol mateřských.

V expozici je pamatováno 
na každoroční „Exponát roku“. 
Letos je to torzo hole legionáře 

z první světové války, které bylo nalezeno 
na půdě staré chalupy v Krči, kde kdysi 
bydlel francouzský legionář František 
Valvoda. Do muzea ji přinesl v roce 2014 
Pavel Nožka z Krče a my jejím prostřed-
nictvím připomínáme, že před sto lety 
probíhala velká válka.

Při návštěvě Památníku můžete využít 
i „Píseckou bonusovou kartu“. Jsou do 
ní zapojeny Prácheňské muzeum v Písku, 
Památník Adolfa Heyduka, písecká Sla-
dovna, Městská elektrárna, Galerie Portyč, 
Zemský hřebčinec, Pohádková kovárna 
Selibov a Památník Mikoláše Alše a Matěje 
Kopeckého v Miroticích. Tuto kartu by měl 
návštěvník dostat v každém jmenovaném 
turistickém cíli po zaplacení vstupného a na 
všechny ostatní má pak po jejím předložení 
určitou slevu. Konkrétně ve všech pobočkách 
Prácheňského muzea (expozice na Velkém 
náměstí, Heydukův památník, protivínské 
muzeum) je to 50% dospělého lístku. Dospě-
lý návštěvník zaplatí tedy místo 40 Kč jen 
20 Kč.  Jiří Prášek,

ředitel Prácheňského muzea v Písku
foto dole Jaroslav Mašinda
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Tradiční májku pro děti spojenou se zábavným odpolednem plným soutěží 
a legrace opět uspořádal Spolek fór Protivín na protivínském Belvederu. Více jak 
40 spokojených dětí bylo organizátorům odměnou a nálepkou na špatné počasí. 
Za rok bude lépe!   Mgr. Pavel Koc

Bylo sobotní dopoledne, celkem hezké 
počasí. Jenže u parku k pivovaru to kolem 
deváté ráno vypadalo, že došlo k dopravní 
nehodě. Auto opřené o pouliční lampu, 
kočárek na silnici, řidič s hlavou na volan-
tu. Zrovna tak u Konibaru. Jen za volan-
tem seděla žena. (Asi to byla její chyba, 
někomu teď problesklo hlavou. ) Navíc se 
kolem obou aut s rozbitou hlavou zmateně 
pohybovaly další dvě ženy. Jako by toho 
nebylo dost, každá hledala své dítě. Přesně 
tak jsme zahájili v Pastelce první část kurzů 
první pomoci. Jedna skupina ztvárnila přímé 
účastníky dopravní nehody a ta druhá, aniž 
věděla, co je čeká, se musela ještě rozdělit 
na další dvě skupiny. Od paní doktorky 
Jiřiny Holické, která kurzy vedla a perfektně 
připravila, dostaly obě skupiny informaci, 
kam mají jít. Nikdo z nich netušil, co je 
bude čekat. Od toho okamžiku se z každého 
z nich stal člověk, který by měl něco udělat. 
Ale co? Strach, bezmoc, obavy, jestli ještě 
víc neublížím, co mám dělat, jak to mám 
udělat? Nebudu se tady plést? Kdo by mi 
mohl pomoct? Neměl bych raději utéct 
a dělat, že jsem to vůbec neviděl? Tohle 
všechno nás může napadnout a mnohdy 
i napadlo. i když to bylo jen jako, stejně js-
me se cítili tak, jako bychom se stali svědky 
opravdové nehody.

Bylo zajímavé sledovat reakce oko-
lojdoucích řidičů nebo chodců. Lidé se 
dívali, řidiči zpomalovali. Asi usoudili, 
že se kolem pohybuje už dost lidí, a tak 
pokračovali ve své cestě dál. Jeden člověk 
se „zraněné ženy“ zeptal: „Co se ti sta-
lo?“ „Ale, srazilo mě auto, “ odpověděla. 
A ten její známý na to: „Aha, tak to nic. “ 
A šel dál. Možná pochopil, že se jedná jen 
o simulaci. Možná ne. Nevím. Zajímavé, 
v té chvíli možná i úsměvné, ale reálné. 

Když nevíme, co máme dělat, mnoha lidem 
se zdá nejjednodušší odejít a nechat to být. 
On se někdo postará. Když jsme si to mohli 
vyzkoušet, budeme možná líp vybavení pro 
realitu, kterou si samozřejmě nepřejeme, ale 
můžeme se v ní ocitnout.

Poté, co jsme se nějak postarali o zra-
něné, zavolali záchranku apod., jsme se 
odebrali do Pastelky a přemýšleli nad tím, 
co je při autonehodě důležité, na co myslet, 
co zajistit, kdo a proč potřebuje moji pomoc 
jako první, mapování situace, bezpečí, 
a samozřejmě první pomoc. Tyto a jiné 
otázky vyplnily naše dopoledne až do jedné 

hodiny po obědě. Kdo si myslíte, že jsme 
už pak jen seděli s tužkou a poznámkovým 
blokem v ruce, mýlíte se. Pořád jsme byli 
v pohybu, trénovali, zkoušeli, reagovali 
na nečekané situace (např. když paní dok-
torce zaskočil bonbon a čekala, kdo něco 
udělá…).

Odcházeli jsme spokojení, hodně jsme 
se toho dozvěděli, natrénovali a vyzkoušeli 
si sami sebe v krizových situacích. V květnu 
se těšíme na druhé setkání, kterému opět 
nebude chybět akce a spousta praktických 
ukázek. Paní doktorce Holické děkujeme za 
čas, který nám věnuje. M. Šálková

Příměstské tábory v Protivíně
Připravované termíny: 
7. – 10. 7., 13. – 17. 7. a 20. – 24.  7.  
(pondělí – pátek)
Hry, soutěže, rukodělné činnos-
ti, výlety.
Cena: 
týden 1200 Kč / den 260 Kč 
V ceně program, pitný režim, 
oběd. O děti se stará tým zkuše-
ných pracovníků. 
Kontakt: Radek Lenemajer,
Pivovar 147, Protivín 398 11
Telefon:  731 148 301         
E-mail: kocandato@seznam.cz
Další informace a on-line při-
hlášky na www.kocandaci.cz. 

KURZY PRVNÍ POMOCI V PASTELCE



KINO PROTIVÍN
červen 2015

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 3. června v 19 hodin film USA

AVENGERS
Akční/dobrodružný. Opakování úspěšného největšího super-hrdinského 
filmu všech dob. Pokus miliardáře Tonyho Starka oživit program na udržení 
celosvětového míru skončí nezdarem a největší hrdinové světa, včetně Iron 
Mana, Kapitána Amerika, Thora a dalších, musí čelit děsivému nebezpečí. 
Mládeži do12 let nevhodný, dabováno, 150 minut, vstupné 100 Kč

pátek 5. června v 19 hodin film Austrálie

ŠÍLENÝ MAX: ZBĚSILÁ CESTA
Akční/sci-fi/dobrodružný. Otec legendární série Šílený Max se vrací do světa 
bojovníka silnic Maxe Rockatanskyho. Šílený Max pronásledovaný pohnutou 
minulostí, je přesvědčen, že jediný způsob jak přežít, je vydat se na osamělou 
pouť… Budoucnost patří šílencům.
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 120 minut, vstupné 130 Kč

neděle 7. června v 16 hodin 
Divadlo KOŇMO – VODNICKÁ POHÁDKA

neděle 7. června v 19 hodin  film USA

ŠPIÓN
Komedie, která vás nenechá vydechnout a má našlápnuto k tomu, aby se 
stala tou správnou komedií léta 2015. Špión bez koulí a s povolením zabíjet. 
Susan Cooper (Melissa McCarthy) je zaměstnankyní největší špionážní 
organizace CIA. Ve skutečnosti má klidnou, nenáročnou práci. Jednoho dne 
se vše změní…
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 120 minut, vstupné 120 Kč

středa 10. června v 19 hodin film Norsko

SLEPÁ
Drama. Po náhlé ztrátě zraku objevuje Ingrid zákoutí vlastní představivosti. 
Láska, touha i obavy se v nich zhmotňují s intenzitou, která si v ničem nezadá 
s vnějším světem. Kde je hranice mezi fantazií a realitou. Dráždivá sonda do 
vnitřního světa ženy.
Mládeži do18 let nepřístupný,  titulky, 96 minut, vstupné 80 Kč 

pátek 12. června v 19 hodin film USA

DÍTĚ ČÍSLO 44
Thriller vznikl podle stejnojmenného a cenami ověnčeného bestselleru, jehož 
silný příběh a atmosféra se doslova zadřely čtenářům pod kůži. Degradovaný 
policista ve vyhnanství, navzdory stalinistickému režimu, pátrá po sériovém 
vrahovi.
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 137 minut, vstupné 110 Kč

neděle 14. června v 16 hodin 
NEPROMÍTÁME – DĚTSKÝ DEN

neděle 14. června v 19 hodin  film USA

DIVOKÁ DVOJKA
Akční komedie. Dvě nebezpečné krásky na útěku. R. Witherspoon v roli 
vzorné a snaživé policistky, které je svěřen do ochrany klíčový svědek z pro-
cesu s vlivným mafiánským bossem. Svědek je vlastně ona – sexy manželka 
místního drogového dealera (Sofía Vergara). O tuto dvojici se začnou „zajímat“ 
najatí zabijáci… 
Mládeži od 12 let přístupný, titulky, 88 minut, vstupné 120 Kč

středa 17. června v 19 hodin film Francie

DIOR A JÁ
Dokumentární snímek otevírá divákům dveře do mýty opředeného světa 
módního domu Christian Dior. Nový umělecký ředitel Raf Simons právě 
připravuje  svoji zcela první kolekci. 
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 89 minut, vstupné 90 Kč

pátek 19. června v 19 hodin film USA

ODEBRAT Z PŘÁTEL 
Horor. Pomsta bude dnes večer online. Nezvyklý název je na místě, protože 
tenhle originální horor, který se stal pro online generaci doslova senzací, se 
celý odehrává na internetu. Zesměšnit člověka uveřejněním jeho nelichotivé 
fotky či choulostivého videa vás může stát život. 
Mládeži do15 let nepřístupný, titulky, 83 minut, vstupné 110 Kč

neděle 21. června v 16 hodin film USA

JURSKÝ SVĚT
Dobrodružný. Jurský park je nejvýdělečnější atrakcí na světě. Minulé problé-
my jsou zapomenuty a vedení přemýšlí, čím si zajistit ještě větší návštěvnost. 
Jejich projekty jsou úžasné, jen se neměly vymknout kontrole. Praještěři se 
vrací v novém filmu Stevena Spielberga.
Mládeži přístupný, dabováno, 125 minut, vstupné 140 Kč

neděle 21. června v 19 hodin film V. Británie/USA

EX MACHINA
Sci-fi/thriller. Kde začíná člověk? Dva muži a dívka tvoří součást neobvyklého 
vztahového trojúhelníku, který se vytvořil v laboratorním komplexu skrytém v srdci 
aljašské divočiny. Bizarnost soužití podtrhává fakt, že dívka je robot. Caleb vyhrál 
týdenní pobyt na horské chatě svého zaměstnavatele, geniálního vědce Nathana. 
V okamžiku, kdy uprostřed divočiny vystoupí z vrtulníku, mu dojde, že na 
tenhle pobyt nikdy nezapomene…
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 108 minut, vstupné 100 Kč 

středa 24. června v 19 hodin film Brazílie/Španělsko

POUTNÍK – 
– NEJLEPŠÍ PŘÍBĚH PAULA COELHA

Drama/životopisný. Paul Coelho je jedním z nejznámějších a neprodáva-
nějších spisovatelů všech dob. Prodalo se přes 165 milionů výtisků jeho knih. 
Film o úžasné životní pouti slavného spisovatele. 
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 112  minut, vstupné 110 Kč

pátek 26. června v 19 hodin film Francie

TEMNÉ KOUTY
Mysteriózní thriller. Minulost je minulostí…Dokud tě nedostane. Sed-
miletá Libby Day (CH. Theron) jako jediná přežila brutální masakr své rodiny. 
O 30 let později. Na Libby se obrátí tajný spolek s názvem Kill Club, který 
prošetřuje známé zločiny.  Nutí ji znovu otevřít kapitolu života, ke které se 
nechce vracet.
Mládeži od 15 let nevhodný, titulky, 104 minut, vstupné 150 Kč

neděle 28. června v 16 hodin film USA

MIMONI
Animovaná komedie. Fíha! Zamysleli jste se někdy nad tím, proč vlastně ti 
žluťoučcí a k sežrání roztomilí Mimoni dobrovolně slouží Gruovi, padouchovi 
s velkým P? Odpověď přináší tento film pro všechny.
Mládeži přístupný, dabováno, 100 minut, vstupné děti 120 Kč/dospělí 140 Kč

neděle 28. června v 19 hodin 
film Chorvatsko/Německo/Švýcarsko 

OSTROV LÁSKY
Romantická komedie. Svěží pohled na moderní partnerské vztahy, v němž 
nechybí humor, zvraty ani klíčové plážové hity. 
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 86 minut, vstupné 90 Kč

Filmy označené tímto symbolem 
jsou sledovatelné brýlemi 3D-technologie



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

Dům kultury Protivín úterý 19. května od 19. 30 hodin

OneManShow
Hudebně zábavná show s VLADIMÍREM HRONEM. 

Vstupné předprodej 150 Kč/na místě 170 Kč

Dům kultury Protivín neděle 7. června od 16 hodin

VODNICKÁ POHÁDKA
Divadlo Koňmo uvádí rozverné představení pro malé i velké, ve 
kterém maňásci ožívají a opět dřevění, čert čaruje, vodník milu-
je, mlynářka hudruje, voda stříká a dva se při tom můžou strh-

nout! Vstupné  50 Kč

Dům kultury Protivín čtvrtek 18. června od 19.30 hodin

BÁRA ŠTĚPÁNOVÁ 
„Z mého života“

Show s herečkou a populární televizní moderátorkou, ve které 
Bára hraje, zpívá, ale zásadně netančí.

Vstupné předprodej 140 Kč/na místě 160 Kč

Jihočeská dechovka Božejáci
 Ondřej Havelka@ Melody Makers
Miro Žbirka s kapelou
 Monkey Business
Buty
 Michal Nesvadba
Vojta Vrtek
 Kamarádi Brno

IX. MĚSTSKÉ SLAVNOSTI 
PROTIVÍNSKÉ

sobota 29. srpna 2015



PROTIVÍNSKÉ LISTY – 11. stránka

VÝSTAVY V KAPLANCE

Novinky
městské
knihovny

Vodňanský spisovatel 
JAN BAUER
Jedním z nejoblíbenějších spisovatelů protivín-
ských čtenářů je již dlouhá léta Ing. Jan Bauer, 
který dosud vydal 146 knih. Ani se nechce věřit, 
že dne 11. dubna oslavil své 70. narozeniny. 
Je ikonou české historické literatury, literatury 
faktu a žánru tzv. historických detektivek. Městská 

knihovna Protivín má ve fondu i jeho první knihu „Uživí naše planeta 
lidstvo?“, kterou vydal v roce 1978. V posledních letech zařadila 
dalších 53 knih, naučných (historických, vlastivědných, literatury 
faktu) a historické beletrie, v níž převládají detektivní příběhy.
Tvorbu spisovatele Jana Bauera našim čtenářům přiblížíme výstav-
kou v květnu v prostorách městské knihovny. Pokud jste žádnou 
knihu dosud nečetli, půjčte si ji, určitě nebudete litovat.

V květnu a červnu se přijďte do prostor infocentra podívat na výstavu 
nazvanou FOTKY Z PŮDY.

Fotky z výstav Václava, Radka a Petra Lenemajerových, které ležely 
delší dobu v archivu na půdě. Na některých zapracoval zub času a všechny 
tvoří různorodou směs vzpomínek na doby nedávno i dávno minulé. Pře-
hlídka Václavových milovaných mašinek a západů slunce, Radkových 
portrétů (mnohé dámy zjistí, že s tím zubem času to není tak zlé…) a zátiší, 
Petrových pohledů do krajiny. Fotky pořízené klasickým aparátem na film, 
zvětšované doma v koupelně.Vstup na výstavu je zdarma.

V podkroví můžete do 5. června 2015 zhlédnout výstavu členů Volného 
sdružení umělců jižních Čech „POCTA STARÝM MISTRŮM“.

Ať již přijdete na výstavu či „jen tak“, vězte, že vaše přízeň nás 
velmi těší – 8. května 2015 uplynulo pět let od slavnostního zahájení 
činnosti Infocentra a výstavních prostor kaplanky. Za tu dobu jsme 
zde přivítali více než 60 tisíc návštěvníků. Děkujeme! 

Kolektiv pracovnic Infocentra Protivín.

Městská knihovna Protivín se zařa-
dila mezi několik desítek jihočes-
kých knihoven, které mají na počí-
tačích zpřístupněn výukový web  
www.virtualnikolega.cz zaměřený 
na praktické počítačové doved-
nosti. 

Kurzy jsou určené pro začátečníky 
a mírně pokročilé, nicméně i ti, kte-
ří používají počítač zcela běžně, se 
s „Virtuálním kolegou“ mohou naučit 
ledacos nového. Základem výuky jsou 
názorné videoukázky komentované 
zkušenými lektory, které jsou srozumi-
telné i úplným začátečníkům. Vyhledá-
vající nemusejí čekat na pomoc něko-
ho jiného, zvládnou to zcela sami. Pro 
pokročilejší je určena řada tipů a triků, 
které mohou významně usnadnit práci 
na počítači. Součástí jednotlivých lekcí 
jsou cvičení nebo interaktivní kvízy, na 
kterých si uživatel ověří, co se nau-
čil. „Virtuálního kolegu“ lze studovat 
systematicky kurz po kurzu, výklad je 
sestaven tak, aby na sebe navazoval 
a postupovalo se od nejlehčí látky po 
tu nejsložitější. V případě, že studující 
potřebuje nalézt rychle konkrétní odpo-
věď na daný problém, může využít 
vyhledávání podle klíčových slov. 

Každý návštěvník se může 
v knihovně naučit nejen jak napsat 
dopis ve Wordu, odeslat ho emailem, 
vyhledávat informace na internetu, 
telefonovat pomocí služby Skype, 
založit si účet na facebooku, ale i jak 
upravit fotku nebo obrázek pomocí 
grafických programů zdarma, jak si 
založit webové stránky, nebo prezen-
tovat svoji firmu. Naučí se vytvořit pla-
kátek a doví se, jak legálně stáhnout 
obrázek.

Pokud ho zaujme nějaká lekce a 
chtěl by ji studovat i doma, stačí, když 
na úvodní stránce zadá svoji e-mailo-
vou adresu. 

Pro zajímavost: kurzy obsahují při-
bližně 260 video částí a 1 400 studij-
ních materiálů, video návody (příklady, 
cvičení, kvízy). Čísla nejsou konečná, 
nové návody neustále přibývají. 
Více informací na 
 www.attawena.cz 
 www.virtualnikolega.cz
Každého zájemce rádi uvítáme 
ve výpůjční době knihovny – pon-
dělí, středa, pátek 9 – 11 hodin 
a 13 – 18 hodin.
Objednat se můžete na telefonním 
čísle 382 251 806.

VIRTUÁLNÍ KOLEGA V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ PROTIVÍN

PRO DOSPĚLÉ
Eva Hauserová: Vidíš-li vosu, nehý-
bej se – současná česká próza
Pavel Sekyrka: Bez soudu – napína-
vý pohled do nedávné historie
Alena Jakoubková: Všude manžel 
o dvou kůrkách – humorná vyprávění
Kateřina Tučková: Fabrika – román 
zachycující historii moravské fabriky
Magdaléna Stárková: Modré okenice 
– soubor psychologických povídek
Ben Kane: Zapomenutá legie – dob-
rodružný historický román

PRO DĚTI
Hynek Schuster: Kaštánkova dob-
rodružství – veselá kniha pro děti
Astrid Lindgrenová: Skřítek Nils 
– dobrodružný napínavý příběh pro 
malé čtenáře
Jana Semelková: Pohádkové vajíč-
ko – příběhy pro nejmenší
Filip Hrubý: Táta mezi žirafami –
dobrodružství pro malé čtenáře
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Protiletadlové kanóny ráže 85 mm vystřelují za zdí zámecké 
zahrady světlice k velkému splavu na Blanici. V jejich hlučném 
dialogu se skrývá utrpení, bolest, ale i radost a naděje lepších 
zítřků. Druhá světová válka definitivně zhasíná jako barevná 
světla dopadající k zemi. Akordeony a potlučené trubky doplňují 
tuto hlučnou skladbu o tóny lidskosti, pro které se na bitevních 
polích a koncentračních táborech nenašlo místo. Tak zní poslední 
výstřely sovětských děl při vyznamenávání amerických vojáků 
a příslušníků Rudé armády 17. května roku 1945 v protivínském 
zámku. Nejen tyto okamžiky ve své paměti ukrývá Zdeněk Staněk, 
v té době malý kluk, který každý den chodil se svými kamarády 
obdivovat ruské vojáky do nedalekého lesa Hájku, kde od května 
do září 1945 tábořili. Jako vzpomínku na tyto události nechal pan 
Staněk opravit lavičku a zhotovit informační tabuli s doplňujícími 
fotografiemi na místě bývalé zemljanky. Uctít památku výročí 
70 let od osvobození spojeneckými vojsky ani nešlo udělat lépe. 
Les Hájek i dnes láká k odpoledním procházkám a na místě tehdej-
šího úkrytu ruských vojáků se můžete posadit na lavičku a dozvě-
dět se z pár řádků informační tabule něco o době minulé.

Zažil jste jak šťastné dny osvobození, tak strasti nacistické oku-
pace. Jaké bylo tenkrát prožívat dětství v Protivíně?

Dvanáctiletému klukovi samozřejmě nedocházejí všechny 
věci, ale rozhodně to nebyl žádný med. Byla bída, rodiče měli 
stavení kousek od protivínské vlakové stanice, v chlívku jsme 
měli kravku. Pamatuji se, když Němci vydali nařízení pro všechny 
zdejší zemědělce, aby většinu nadojeného mléka odevzdávali 
pro potřeby Třetí říše. Nám pak nezbylo skoro nic. Do vyhláš-
ky přibyl postupem času i výnos, který nakazoval všem lidem 
odevzdat máselnice na výrobu másla do kaplanky na náměstí. 
Naštěstí byl můj tatínek jeden z bednářských mistrů protivínského 
pivovaru, takže si za pár dní vyrobil máselnici novou. Nebyl to 
však ten typ, kterým se smetana pomocí postranní kliky otáčí, ale 
poctivá s tloukem. Doma jsme ovšem máslo stloukat nemohli, 
dunivé zvuky by vzbudily pozornost. Proto mě tatínek občas 
i s máselnicí posadil na vozík a jeli jsme kolem řeky na Mileno-
vice. Byl to rok 1944 a obilí na polích už rostlo. Dostal jsem za 
úkol prokličkovat pšenicí doprostřed pole, kde jsem pak máslo 
vyrobil. Tatínek pak vždy máselnici přikryl vrstvou jetele a jeli 
jsme spokojeně domů.
Neměl tedy někdo ve vaší rodině oplétačky s gestapem?

Tatínek si jednou v práci pustil pusu na špacír. Poslouchali 
tenkrát se svým bratrem Václavem, který v Krči dělal pekaře, 
pomocí krystalky stanici Londýn. Já tam tehdy s otcem byl 
a musel jsem slíbit, že se o tom nikde nezmíním, protože by to 
mohlo mít nedozírné následky. Nacistická propaganda německé 
bitvy stále vyhrávala, ale opak byl pravdou. Tatínka s mým strý-
cem válečná situace na frontě vždycky zajímala. Kromě toho tam 
nabádal občany exilový prezident Beneš, aby své cenné stroje 
raději zahrabali pod zem v případě hrozících náletů. Zprávy 
z východní fronty přinášely zprávy o německém ústupu. Tatínek 

se proto jednou v pivovaru zmínil, že „Pepík z Tálína“, jak se tehdy 
v legraci říkalo Stalinovi, brzy se svou armádou přijede a bude 
konec války. Samozřejmě to slyšel někdo, kdo neměl a tatínek 
obratem dostal pozvánku od gestapa na výslech. Jistý protivínský 
četník pan Hurt mému tatínkovi říkal, že radši ani neodhaduje, 
jak to může dopadnout. Díkybohu se konec války opravdu blížil 
a tatínek vyvázl pouze s tím, že už se to nesmí nikdy opakovat. 
Němci už dobře věděli, že jim teče do bot. Náš táta se přesto raději 
sebral a odešel do milenovické hájovny k panu Slepičkovi, kde 
se asi týden před koncem války schovával. Jen v noci vždy přišel 
domů se podívat, jak se nám daří. Bylo to hrozné.
V protivínském zámku prý sídlil oddíl Hitlerjugend a později 
zde byl v květnu roku 1943 zřízen výcvikový tábor Kuratoria pro 
výchovu mládeže v Čechách a na Moravě pro nové instruktory 
tělovýchovných spolků. Co je na tom pravdy?

Asi úplně všechno, co jste řekl. Pamatuji si mladé německé 
kluky z řad Hitlerjugend. Jejich otcové zastávali funkci důstojníků 
a jejich děti chodily s dýkou za opaskem po městě a chovaly se 
jako zvířata. My je samozřejmě neměli v lásce, jednou nám při 
chytání ryb sebrali pruty a přivlastnili malou loďku. Měli také 
různé oslavy, pochodovali s prapory a se svastikou po náměstí. 
Jednou si pamatuji, že jel pan Pelikán na kole z Chvaletic do pro-
tivínského kostela a potkal je na ulici. Když se míjeli, jeden z těch 
kluků mu srazil klobouk z hlavy. Pan Pelikán zastavil a šel klobouk 
sebrat. Nemohl dělat nic, bylo to hrozně nespravedlivé.

Kuratorium zde slavnostně otevíral Emanuel Moravec. Plnilo 
tehdy funkci zakázaného Sokola. Hlavním ideovým cílem byla 
nejen převýchova, ale také podpora protektorátního vlastenectví 
a spolupráce s německou říší. My si občas do zámku přišli zahrát 
fotbal.
Chodili jste tedy normálně i do školy, nebo byla výuka během 
války pozastavena?

Do školy se normálně chodilo, sice ne úplně každý den, ale 
docházka se nezanedbávala. To až na sklonu druhé světové války 
se skoro neučilo. Navíc byl ve sborovně zřízen operační sál pro 
německé vojáky a pacienti se pak odváželi na zotavení do zám-
ku. Někdy to byly hrůzné pohledy, vojáci byli zohavení, chyběli 
jim končetiny… Navíc od dubna 1945 hrozily hloubkové nálety. 
Protivínské nádraží bylo bombardováno a stíhači se zaměřovali 
na lokomotivy, které tudy jezdily do Českých Budějovic. Vždy 
vlak několikrát obletěli, aby mohlo civilní obyvatelstvo uniknout 
z vagonů a pak už jen byly slyšet zvuky letadlových kulometů. 
Při takové jedné potyčce zemřeli u zastávky v Protivíně dva ně-
mečtí vojáci. Ráno jsme se chodili učit do hospod, které byly, tu 
dobu prázdné. Ale většinou byl ohlášen nálet a my se rozeběhli 
na všechny strany. Učitelky nevěděly, co mají dělat. Mám jenom 
velké štěstí, že se mi tenkrát nic nestalo. Pak jsme se učili na 
venkovním hřišti. Vzhledem k pěknému počasí to bylo příjemné 
a my jsme měli třídu ve velkém vápně (smích).

 ❖  ❖  ❖  ODRAZ DOBY V LESKU OČÍ ZDEŇKA STAŇKA
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anglicky. Bogdanov se zas blýsknul skvělou francouzštinou. 
O jednání se nedochovaly podrobnější informace, jen stručný pro-
tokol podepsaný všemi přítomnými členy. Za Sověty tedy vystu-
poval Bogdanov a náčelník divizního štábu plukovník Někrasov. 
Za Američany pak velitel 12. sboru generálmajor Irwin spolu 
s náčelníkem štábu generálem Caninem, velitelem dělostřeleckého 
sboru Lentzem, komandantem 5. pěchotní divize Brownem, náčel-
níkem 4. tankové divize Hogem, komandantem tankové skupiny 
A plukovníkem Scarsem a zástupcem velitele 4. tankového diviz-
ního pluku Robertsem. Po následujícím bujarém večírku se všich-
ni k večeru rozloučili, aby se za dva dny opět sešli na velitelství 
12. sboru v Mnichově.
Na udělování medailí se ovšem tito vysoce postavení muži podí-
leli, přilétli zpět. Jaké bylo pro malého kluka vidět všechna ta 
letadla, která kroužila nad městem?

Stál jsem tehdy u budovy školy a jejich letadla mi bzu-
čela nad hlavou. Bylo jich devět, všechny typu Piper. Psal se 
17. květen 1945. Přistávací dráha byla improvizovaně zvolena 
na poli za školou. Tenkrát se tam říkalo U Křížku, dnes je tam 
prodejna svítidel. Ale křížek je tam stále! Stal se orientačním 
bodem pro piloty, i když rozhodně nemohl být moc vidět. 
Tenkrát tudy procházela polní cesta pro zemědělce, aby se 
dostali na pole. U křížku se polňačka rozdvojovala. Na jetelišti 
mezitím přistávaly „Pajpry“, jak jsme jim tenkrát říkali. Kolona 
aut čekala na cestě. Odtud se jelo ihned do zámecké zahrady, 
kde byla připravena velká sláva. Stoly se prohýbaly pod jídlem 
a lahvemi vína. Ostýchavě jsem tam stál za stoly a nevěřil svým 
očím. Tolik dobrého jídla jsem neviděl za celou válku! Hrála 
vojenská kapela, všichni zpívali, radovali se, a protivínské holky 
si občas skočily s vojáky polku. Bylo zbudováno i malé pódium 

se stěnou, na které byly připevněny podobizny Roosevelta, Sta-
lina a Trumana. Zde byly připíchnuty medaile na klopy vojáků. 
Ruský generál Bogdanov dekoroval Američany a naopak. Čestné 
stráže tenkrát nešetřily střelivem a světlicemi. Představitelé 
obou armád odlétli po osmé hodině večer zpět do Mnichova. 
Američtí vojáci bydleli v privátech asi jen do 20. května, Rusové 
se zdrželi o mnoho déle.

A VZPOMÍNKY NA OKUPACI A OSVOBOZENÍ PROTIVÍNA
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Pamatujete si, kdy do Protivína přijely první osvoboditelské 
jednotky?

První vojáci projeli Protivínem 6. května 1945. Byli to dva 
příslušníci americké armády v džípu, kteří přijeli od Vodňan, 
otočili se na nádraží a jeli zpátky.

Den poté došlo odpoledne k odzbrojení Němců třemi americ-
kými vojáky. Zasahovali v hotelu Zelenka na náměstí, v pivovaru 
a nakonec v zámku. Zde sídlili nejvýše postavení, v pivovaru pak 
prý měla německá armáda uskladněny letecké motory pro své 
stíhačky. Pamatuji se na zvuky německých pušek, které dopadaly 
před hotelem Zelenka na žulové kostky. Byl jsem tenkrát scho-
vaný za dveřmi a vše jsem sledoval. Prý tito vojáci jen přijeli ze 
Štěkně pro protivínské pivo. Nejspíše jim i zachutnalo, protože 
se pro něj často vraceli. Také zašli k místnímu holiči panu Berán-
kovi. S jeho synem jsme byli spolužáci a Jirka zrovna slavil své 
dvanácté narozeniny. Americký voják se to dozvěděl a skočil do 
auta pro tabulku čokolády. Jirka byl tehdy tak šlechetný a dal 
mi jednu půlku. Bezpodmínečná kapitulace Německa proběhla 
oficiálně až druhý den.
Byli tak vstřícní i ruští vojáci?

To si pište! K mojí mamince chodil často jeden ruský voják. 
Dožadoval se jídla pro své nadřízené. Jednou měl v té době 
nepředstavitelné přání – chtěl na chleba sádlo. Maminka nakonec 
sádlo sehnala a ruský voják jí na památku nechal železný křížek, 
který dostal od maminky na ochranu na bojišti. Prý ho obdržel 
narychlo, když Rudá armáda prošla jeho vesnicí a vzala s sebou 
všechny bojeschopné kluky. Ochránil ho až do Protivína, kde už 
ho nebude potřebovat. A vidíte, teď ho mám u sebe já.
Rusové tedy přijeli o pár dní déle.

Ano, přesně to bylo 10. května krátce po druhé hodině odpo-
lední. Jeli od Týna nad Vltavou směrem na Písek, to byla část 
armády maršála Malinovského. Později odpoledne tu projela 
ruská vojska od Hluboké. 11. května přijel do Protivína gardový 
generálmajor a velitel 107. gardové divize Machail Andrejevič 
Bogdanov společně s plukovníkem Někrasovem. O příjezdu se 
vědělo od rána a na náměstí bylo plno lidí. Po uvítání na radnici 
Bogdanov promluvil z okna k davu shromážděných lidí. Zde byl 
přítomen i americký generálmajor Brown.
Protivínem procházela demarkační linie. Proto se tak v celku 
bezvýznamném městečku domlouvala mezi americkými a sovět-
skými generály upřesnění, kudy demarkační linie povede. Sešli 
se prý v nějaké vile.

Byla to vila doktora Aloise Svobody s číslem popisným 452. 
Psal se tehdy 13. květen 1945. Jinak Protivín byl přesně na roz-
hraní obou zón, kdežto třeba Vodňany byly americké a Písek zas 
sovětský. Na základě protivínských dohod se pak demarkační 
linie dále upřesňovala. Ve vile se sešlo pět amerických a jeden 
ruský generál. Jeden ze čtyř pokojů posloužil k jejich schůzce 
a generálmajor Bogdanov vystupoval jako hostitel, protože ve 
vile bydlel. Ruský štáb pak sídlil v prostorách zámku a obyčejní 
vojáci pak v Hájku. Můžeme se jen domnívat, proč ke schůzce 
došlo právě v tomto domě. Paní Svobodová údajně uměla dobře 
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Odraz doby v lesku očí Zdeňka Staňka a vzpomínky na okupaci a osvobození Protivína
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V posledních týdnech a dnech války 
se stal Protivín jako důležitý železniční 
uzel a město vojenských skladů terčem 
opakovaných náletů amerického letectva 
(tzv. hloubkařů a kotlářů).

Nejničivějším se stal hromadný 
nálet ráno 4. května 1945, který zastihl 
vlak raketového dělostřelectva SS mezi 
hlavním nádražím a zastávkou ČMD 
(Českomoravské dráhy). Lokomotiva 
se snažila ukrýt v hlubokém zářezu pod 
pivovarem přemostěným kamenným via-
duktem. V Luční ulici, přímo u něho na 
východní straně tratě stál strážní domek 
(dnes čp. 156) a v jeho nejtěsnější blíz-
kosti rodinný dům čp. 476, v jehož patře 
měli pronajatý byt rodiče mého manžela 
a tak se i on stal ve svých 4 měsících 
nedobrovolným a nevědomým svědkem 
a účastníkem epicentra náletu.

Z ústních vzpomínek Marie Bartošové 
(nar. 1. 1. 1913 v Bernarticích, zemřela 2. 
5. 1995 v Písku):

„V pauzách mezi dávkami z leteckých 
kulometů jsem se snažila přeběhnout do 
sklepa vyhloubeného ve skále na jiho-
východní straně pahorku, který lemoval 
trať. Asi jsem si ani plně neuvědomovala 

nebezpečí a v panice jsem se nejvíce bála, 
aby můj prvorozený syn v počínajících 
detonacích neohluchl. Uložila jsem ho 
proto do necek a obložila peřinou. Brzy 
ale našli cestu do sklepa i SS–mani z vla-
ku a vyhnali nás oba ven. Avšak v bez-
prostřední blízkosti, na vedlejší koleji 
stál z fronty se vracející vlak maďarských 
polních dílen a taktéž ozbrojení Maďaři 
vyhnali Němce a nás dva nechali opět 
uvnitř.

Manžel (Václav Bartoš, nar. 10. 9. 
1907 v Protivíně, zemřel 9. 2. 1980 v Pís-
ku) za Protektorátu, z obavy před nasa-
zením na práce v rajchu, přešel ke dráze. 
V té době měl na starosti stravovací úsek 
v Pasekách. Zde se těžilo v Píseckých 
horách a v okolí dřevo na pražce pro celou 
ČMD. Díval se tedy na celý ten hrůzný 
výjev z dálkového pohledu, který byl 
obrazem naprosté zkázy. Ani nedoufal, 
že přežijeme. “

 Oba vlaky zcela vyhořely, po náletu 
ještě celý den vybuchovaly pohonné 
hmoty a munice. Zejména miny do vel-
korážních minometů létaly do dalekého 
okolí anebo se zavrtávaly do hlubokého 
pešunku tratě.

„Domek byl kupodivu poškozen 
jen mírně. Částečně střecha, dvůr byl 
rozorán kulkami a střepinami. Proto 
mohl krátce nato být u nás ubytován 
sympatický mladý sovětský důstojník. 
Nedokázal chudák usnout v normální 
posteli a tak spal nadále na zemi, tak 
jako předchozí čtyři roky. Při spatření 
splachovacího WC pravil manželovi 
„ty buržoa“. Jeho vojáci si přilepšo-
vali rybolovem z blízké Blanice a to 
za pomoci ručních granátů.

Po válce, nyní již opět ČSD, nám 
nabídly přepychový a plně zařízený 
byt v Karlových Varech. Manžel sice 
uznával, že jde o národní kořist, sám 
si ale odmítl přivlastnit cokoli po 
Němcích. V tom jsem ho podporo-
vala. Dráhy nám už potom nabídly 
pouze malý strážní domek bez elek-
trického proudu za stanicí Ražice ve 
směru na Protivín (pozn. nedávno 
zbořen). Zde na samotě a již se dvě-
ma malými dětmi jsem se opravdu 
bála, zvláště když k nám pravidelně 
docházeli četníci s dotazy, zda jsme 
neviděli banderovce.“

Marie Bartošová

 

SEDMDESÁT LET OD LETECKÉHO ÚTOKU NA PROTIVÍN
(podle vzpomínek mé tchyně)

Jak to v Hájku během květnových dnů vypadalo?
Les byl plný vojáků a munice. Všude se válely zbra-

ně a nevybuchlé granáty. U řeky byla děla a vozy. A také 
spousta koňů, které si půjčovali na rajtování američtí vojá-
ci. Obě armády žily v nevídaném souladu. Každý večer byl 
z lesa slyšet zvuk ruských garmošek. Zemljanka sloužila asi 
dvaceti vojákům.

Proč jste se rozhodl vyrobit informační tabuli s fotografiemi, 
popisem místa a návštěvní knihou?

Mám živé vzpomínky na dobu, kdy mi bylo dvanáct let, a já 
každý den do Hájku chodil pozorovat ruské vojáky. Nebyl den, 
kdy bych tam nebyl. Lidé by si měli vážit těchto vojáků a jejich 
nadřízených, kteří pomohli osvobozovat naši zem. Ještě jednou 

děkuji svému synovi Zdeňkovi, vnukovi Pavlovi a Čestmíru Švar-
covi, kteří mi s instalací pomáhali. Měl bych ohromnou radost, aby 
tam ten památníček pár let vydržel a občané si ho vážili. Zároveň 
bych si přál, aby pomníček viděl můj první pravnuk Šimon, jen 
s tím rozdílem, že už by zde žádní vojáci být nemuseli, protože 
i ve světlých chvílích to byla doba krutá. Proto si važme relativní 
svobody a míru, který už dnes máme.

Text a foto Ondřej Koc, 
student 4. ročníku gymnázia.

Historické fotografie: www.criticalpast.com 
www.buddies-pisek.cz
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První dubnová akce, která nás potkala, 
byla změna názvu naší organizace platná 
tedy od 1. dubna 2015. Nový název zní 
Junák – český skaut, z. s. (dříve Junák 
– svaz skautů a skautek ČR).

To bylo jenom trochu úřadování 
a můžeme se vrhnout na akce zábavnější.

11. dubna ráno jsme vyrazili vlakem do 
Písku, kde jsme se ubytovali v klubovně 
píseckých skautů. Hned jak jsme odhodili 
bágly, tak jsme vyrazili směr Písecké hory, 
konkrétně rozhledna na Jarníku. Počasí 
nám přálo, parádně jsme se prošli a jelikož 
jsme se do civilizace vrátili poměrně brzy, 
tak jsme se ještě proběhli po městě při 
geocachingu. Tato výprava byla pro skautky 
a skauty (děti ve věku 11 až 15 let)

18. dubna se uskutečnil výlet pro naše 
mladší členy světlušky a vlčata (děti ve věku 
6 až 11 let). Vyrazili jsme do písecké Sla-

dovny na velice úspěšnou výstavu STROJ 
ČASU. Ráno odjezd vlakem do Písku, po 
obědě návrat do Protivína a čas mezi tím 
vyplněný řáděním ve Sladovně. I když neje-
nom řáděním, samozřejmě to bylo i velmi 
poučné. Postupně jsme se pomocí stroje 
času dostali mezi mamutí kosti do pravěku, 
mezi Kelty, ve středověku dobili hrad a zašli 
do krčmy a přes další období naší historie 
jsme skončili zpět v 21. století, koupili si 
něco na památku a frčeli domů. Viz foto 
nahoře: Sladovna – 18. 4. 2015

V sobotu 25. dubna proběhla naše 
velmi oblíbená akce a to Svojsíkův 
závod. Tento závod je určený pro skaut-
ky a skauty. V letošním závodě naše 
středisko reprezentovali Lucka Klarne-
rová, Zuzka Doubková, Viky Danielová, 
Vojta Sochy Sochora, Tinka Zuzaňáková 
a Filip Hipi Kroutil. Naše družina Platán-
ků skončila na krásném 4. místě. Viz foto 
vlevo:  Svojsíkáč – 25. 4. 2015

Skauti Protivín

Začalo jaro a tak je čas vyrazit do přírody. 
V sobotu 11. dubna se členové spolku Kocan-
ďáci vypravili na první jarní výlet na Libín. 
Výlet nám začal na nádraží, odkud jsme 
jeli vlakem až do Prachatic. Když jsme 
dorazili do Prachatic, vydali jsme se na 
historické náměstí. Menší z nás se od 
Lenčíka dozvěděli, co jsou to sgrafita. Po 
Lenčíkově přednášce jsme šli na prohlíd-
ku do Muzea loutek a cirkusu. První část 
prohlídky byla věnovaná historii loutek 
a cirkusu. Ve druhé části expozice jsme si 
vyzkoušeli, jak se dělá Večerníček. Někdo 
skládal Večerníčkovi čepici, někdo zkusil 
animaci figurky, další zkoušeli vytvářet 
a imitovat různé zvuky. Poté jsme vyrazili 
na autobusové nádraží a svezli se do Libín-
ského sedla. Pak následovala cesta pěšky 
až pod Libínskou rozhlednu, kde jsme měli 
kratší přestávku na odpočinutí a posilnění. 
Když jsme vystoupali nahoru na rozhlednu, 
naskytl se nám nádherný pohled na okolní 
přírodu. Další cesta směřovala k lanovému 
parku, který byl ale bohužel uzavřen. Poté 
jsme šli zpátky do Prachatic, kde jsme měli 
rozchod. Prohlédli jsme si náměstí a okolní 
historické domy. K večeru jsme se plni 
dojmů vrátili domů. 

Za všechny Kocanďáky Eliška Králová

Kocanďáci vyrazili na Libín

ZPRÁVY OD SKAUTŮ – duben
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Evropský šampionát 1. a 2.  letos hostil 
Belgický Zolder 4. – 5. dubna, kde je pro-
tivínský jezdec Jan Seidl prakticky jako 
doma.

Belgická stáj Thrill factory Europe, 
za kterou Honza jezdí v Evropě, stejně 
jako Aneta Hladíková – týmová kolegyně 
a naše olympijská zastupitelka BMX, letos 
vsadila na mladého jezdce a nominovala 
ho ještě se třemi týmovými jezdci, aby 
sbíral body do soutěže týmů.  Do Zolderu 
přijelo přes 1 900 jezdců z celé Evropy, 
z nichž 198 startovalo v Honzovo kategorii 
9 –10 let.  Sobotní závod za deštivého počasí 
Honza ustál až do semifinále, kde dojel na 
pátém místě – celkově 9. místo.  Do neděl-
ního závodu Honza nastoupil s cílem být ve 
finále. Počasí se zlepšilo a výsledky z roz-
jížděk 1,1 taky. Jako jediný z českých  jezd-
ců, kterých přijelo 30 v různých katego-
riích, se po šesti jízdách dostal do finále 
mezi jezdce z Francie, Holandska, Belgie 
a Anglie. Vybojoval 4. místo a připsal si 
zasloužené body.  Po dvou prvních závo-
dech Evropského poháru je Thrill na první 
pozici z celkově 28 týmů Evropy. V čer-
venci se do Zolderu vrátíme, protože letos 
pořádá Mistrovství světa BMX.

  V sobotním závodě olympijské kvali-
fikace se Honzovi dařilo a ačkoli si vybíral 
jako první pozici na startu, zvolil si nejvzdá-

lenější 8. dráhu, aby řádně potrénoval na větší 
konkurenci z Evropy. I z nejtěžší pozice vyra-
zil jako první a od startu si držel první místo 
až do cíle. V neděli 12. 4.  se na  pardubické 
dráze odjel první závod Českého poháru, 
kde si připsal maximální počet bodů za první 
místa do série Českého poháru, který také 
vyhrál. Vyhrál i další dvojnásobně bodovaný 

závod Českého poháru 2/3 v Litoměřicích 
18. – 19. 4., kde startoval i jeho bratr Franti-
šek, který se náramně „popasoval“ s dráhou 
a ostatními příchozími jezdci.

Ve dnech 2. – 3. května se jela u fran-
couzského Dijonu Evropská liga 3/4.

Závod se jel na trati u Dijonu. Počasí 
bylo deštivé, propršel celý závod, trať byla 
velice těžká. V sobotním závodě jel Honzík 
na suverénně prvním místě až do semifinále, 
kde s náskokem 10 metrů z prvního místa 
padá a tím pro něj 3. závod Evropské ligy 
končí. Byl smutný, ale řekl si, že druhý den 
bude ve finále. A tak se stalo. Po rozjížďkách 
5,1,1 v první opět pád na mokré trati, ale po 
rychlém naskočení se stačil ještě probojovat 
dopředu a získat postup. V následujících 
– osmifinále, čtvrtfinále a semifinále skvě-
lými jízdami 2,2,2 se probojoval do finále 
s šesti Francouzi a jedním Švýcarem. Od 
začátku byli všichni velice vyrovnaní 
a  bojovali o první místa.

Pěknou jízdou si Honzík přivezl opět 
4. místo za třemi jezdci z Francie. Opět 
o kousíček nevyšly stupně vítězů, ale moc 
pěkný pohár můžete vidět vystaven ve 
výloze na náměstí, kam Honzík přidává 
nové trofeje ze závodů. Následují závody 
v Brně, Benátkách nad Jizerou, Míkovicích 
a Evropská liga 5/6 v dánském Bjerringbro 
6. – 7. června.

 

Dne 21. června 2015 vyjede na osi-
řelou trať z Číčenic do Týna nad Vltavou 
opět vlak. České dráhy a Vltavotýnská 
lokálka z. s. totiž pořádají nostalgické 
jízdy motorového vozu pro veřejnost. 
Po dlouhé době se tak nabízí možnost 
projet se železným ořem malebnou 
vltavotýnskou krajinou, kudy již osobní 
vlaky téměř rok a půl nejezdí.

Celkem pojedou na týnské lokálce 
čtyři spoje, přičemž první zahájí jízdu 
už v Protivíně a poslední tam svou jízdu 
ukončí. V Číčenicích budou zajištěny 
přestupy na vlaky ze všech směrů.

Akce je určena nejen pro zájemce 
o železnici, ale zejména pro rodiny 
s dětmi, jež mohou s rodiči strávit bez-
starostný den plný pohody a zábavy. 
O nejmenší z cestujících se bude starat 
„hrajvedoucí”. Děti se mohou těšit na 
pestré omalovánky, kvízy a soutěže. Ve 
vlaku bude instalována pojízdná fotový-
stava a na konečné stanici v Týně nad 
Vltavou bude možnost prohlídky stano-
viště strojvedoucího, což bude zajisté 
nejen dětmi vyhledávaná kratochvíle.

Nostalgické jízdy se konají v den 
pořádání tradiční pouti v Týně nad 
Vltavou, jež nabídne kromně pouťových 
dobrot také mnoho atrakcí pro děti 
i dospělé. V případě hezkého počasí 

přijde určitě vhod i nově opravená 
městská plovárna. Zpáteční jízdenka 
z Číčenic do Týna nad Vltavou pro 
dospělého přijde na 100 Kč, pro dítě a 
studenta na 60 Kč. Pro rodinu se vyplatí 
rodinná zpáteční jízdenka za 250 Kč. 

Cyklisté jsou ve vlaku vítáni. Jízdní řád, 
celý přehled jízdného a další informa-
ce včetně možnosti koupit si jízdenku 
předem v e-shopu najdete na www.
vltavotynskalokalka.cz. Sledovat nás 
můžete rovněž na Facebooku. 

MOTORÁČKEM NA POUŤ DO TÝNA NAD VLTAVOU

Další výsledky protivínského Honzíka Seidla
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� ZE ŽIVOTA ŠKOLY � Píseckým Domem dětí a mládeže se v úterý 
14. dubna rozezněly hlásky malých i větších zpě-
váčků. Na soutěž v sólovém i komorním zpěvu se 
sjely děti ze základních škol celého okresu. Ani 
děti z naší ZŠ nezůstaly pozadu. V 0. kategorii 
(2. a 3. tř.) reprezentovaly Terezka Říhová 
a Nikolka Klimešová. Obě si vyzpívaly bronzové 
umístění. V 1. kategorii (4. a 5. tř.) zazpívaly lido-
vé písničky Sára Morávková a Tereza Kupcová, 
ty získaly čestná uznání. Ve 2. kategorii (6. a 7. 
tř.) se představila Kateřina Kučerová. I ta získala 
čestné uznání. V poslední kategorii, a to 4. (8. 
a 9. tř., umělá píseň) si zazpívalo trio ve složení 
Lenka Vlášková, Zuzana Doubková, Eliška Krá-
lová. Trio si písní Mbube vyzpívalo také čestné 
uznání. Poděkování za svědomitou přípravu na 
tuto soutěž patří všem zmíněným dívkám. Velké 
poděkování i Kristíně Nídlové, která všechny 
soutěžící doprovázela na klavír.

Lenka Přástková

Velmi pěkně připravená soutěž hasičů okrsku Protivín proběhla na krásné úrovni 
2. května v Záboří na Vrchu. Dík všem deseti týmům za vzornou reprezentaci okrsku 
a zodpovědný přístup k soutěži, která se skládala ze dvou disciplín – požárního útoku 
a běhu na 100 metrů překážek.

Dalším tématem mezinárodního pro-
jektu je „Elektřina a světlo.“
Děti čekají další objevitelské pokusy 
spojené s badatelskou činností ve ško-
le i v přírodě.
Děti již měly možnost sledovat zatmění 
Slunce, budou pozorovat měnící se stí-
ny, pohyb Slunce a získají nové infor-
mace o zdrojích el. energie a solárních 
systémech.
Také si na jazykovém kurzu nazvaném 
Science week můžou prožít několik 
hodin bez elektrické energie a spotře-
bičů.
Ve svých projektech budou rozlišovat 
spotřebiče a zkoumat jejich zdroje, 
zjišťovat, jak vlastně pracují a jaký by 
byl život bez nich.
Soutěžní otázka č. 5: 
CO JE TO ELEKTRICKÝ PROUD?

70 let protivínského skautingu
sobota 30. května 2015

Skautský areál Na Ostrově

PROGRAM:
10.30 hodin
Slavnostní nástup, 
úvodní slovo vůdce střediska

11.00 – 16.00 hodin
Výstava fotografií, kronik, vlajek 
a krojů ve Velké klubovně a zábav-
ný program pro všechny (hra pro 
dvojice po městě, rukodělky, střel-
ba z luku, jízda na lodích, opékání 
buřtů a hadů, velké pexeso, foto-
koutek, zpívání s kytarou).

15.00 hodin
Slavnostní zasazení výroční lípy

17.00 hodin
Ukončení programu

 

Bronz získaly milenovické hasičky.  

VÝSLEDKY OKRSEK PROTIVÍN 

start.
číslo

SDH 100m požírnú útok součet konečné
výsledky1.čas 2.čas 3.čas součet pořadí čas pořadí pořadí

MUŽI

1 Záboří 26:01 26:27 56:10 108:38 5 30:51 3 8 3

2 Krč I 21:08 21:42 23:42 65:92 3 NP 5 8 5

3 Platan 24:89 25:43 27:83 78:15 4 33:10 4 8 4

4 Krč II 19:59 20:26 21:34 61:19 1 27:49 2 3 2

5 Milenovice 18:76 21:71 22:30 62:77 2 27:19 1 3 1

ŽENY

1 Záboří 24:28 26:04 26:57 76:89 2 30:62 1 3 1

2 Milenovice 25:86 28:72 29:08 83:66 3 37:99 3 6 3

3 Krč 23:25 25:07 27:13 75:45 1 32:28 2 3 2

SENIOŘI

1 Těšínov NP 2 2 2

2 Krč 42:06 1 1 1

První kolo soutěže v požárním sportu

JIHOČESKÝ ZVONEK 2015

 > > > > >

ELEKTŘINA A SVĚTLO
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� ZE ŽIVOTA ŠKOLY � 

Jako již každoročně, tak i letos, škola 
uskutečnila ke Dni Země úklid okolí 
Protivína.

Původním termínem měl být pátek 
17. dubna, ale vzhledem ke špatné předpo-
vědi počasí na tento den byla akce přeložena 
již na čtvrtek 16. dubna. Počasí bylo letní, 
obloha byla, jako by ji vymetl, a tak nic 
nebránilo tomu, aby se děti pustily do práce. 
V pracovních rukavicích a pod dohledem 
svých vyučujících procházely předem sta-
novené trasy a sbíraly vše, co do přírody 
nepatří. Každá ze tříd nasbírala několik 
pytlů odpadu, některé skupinky objevily 
i černé skládky a obsah vytahaly k silnici na 
hromady, které poté pracovníci technických 
služeb objížděli a nakládali.

Jednou z takových černých skládek 
byla i ta, kterou objevili žáci ze 7. A. Jejich 
cílem byly Žďárské Chalupy a cestou tam, 
nedaleko „Andresa“, objevili na okraji 
lesíka černou skládku. Neprve si mysleli, 
že těch několik odpadků vhodí do pytle, ale 
poté, co se do lesa rozeběhli všichni a volali 
na sebe, kde co všude leží, zjistili, že toho 
bude hodně a že bude lepší nechat u silnice 
kopici, kterou pak pracovníci TS naloží. 
Mezi odpadem našli kromě plastového 
bazénu, plachet, rozbitých bobů, plechovek 
od barev, motouzů, pytlů, skleněných lahví, 
součástek od nějakého motoru a dalších 
a dalších věcí také kýbl s lebkou zvířete 
(podle pozdějších zjištění zřejmě divočá-
ka) a nakonec i malý neporušený kelímek 
od Lipánka. Nejednalo se ale o současný 

plastový výrobek, ale o prázdný a víceméně 
nepoškozený kelímek s víčkem, na němž se 
ještě skvěl nápis Jihočeské mlékárny, n. p., 
den úterý a  MC je 1,50 Kčs. Děti přemýšle-
ly nad stářím tohoto produktu a podle ceny 
v Kčs odhadovaly, že by to mohlo být klidně 
25 let. (Oslovili jsme poté i firmu Madeta 
s tím, že by nás zajímalo, jak je to dávno, co 
se takový kelímek vyráběl, ale ani oni nám 
na tuto otázku nedokázali odpovědět, kromě 
konstatování, že se jedná o dobu před rokem 
1989.) Děti se tak mohly přesvědčit, že se 

plast v přírodě opravdu jen tak nerozloží 
a že přírodu má smysl chránit nejen tím, 
že budeme odpad třídit, ale že ho budeme 
vyhazovat i tam, kam patří. Čili nikoli do 
lesa, ale na místa tomu určená.

Kousek od tohoto místa, cestou do 
Žďárských Chalup, je pak zastavil i řidič 
v projíždějícím autě a pochválil je za jejich 
snahu. Říkal nám, že děláme záslužnou věc 
a že si tím děti budou přírody více vážit. 
Snad bude mít pravdu.

P. Čecháčková

RACI a OTÁZKY kolem nich...
Víte, kolik druhů raků se vyskytuje v ČR?
   Víte, co jsou a k čemu slouží rakůvky?
      A věříte, že raci chodí pozadu?

Třída 7. A u hromady odpadu.

Úklidová akce kolem Protivína

Na tyto a další dostaly odpovědi děti 
z 2. – 4. tříd ZŠ Protivín. Besedu vedl Prof. 
doc. Ing. Pavel Kozák, Ph. D., učitel na 
rybářské fakultě JČU. Během poutavého 
vyprávění naučil děti rozpoznávat různé 
druhy raků a přiblížil jim jejich život. Bylo 
velmi zajímavé raky naživo vidět, podržet je 
v rukou, a dokonce si vyzkoušet, jaké je ono 
pověstné štípnutí rakem. Na závěr si p. Kozák 
děti přezkoušel a mohl s úsměvem konstatovat, 
že si mnohé zapamatovaly. Celá akce proběhla 
v rámci „Dne Země“ a myslím si, že nejen 
děti, ale i celá planeta Země jsou p. Kozákovi 
vděčné za jeho čas i práci. D. Nováčková
< < < < < < <
DOČKALI JSME SE
I my angličtináři jsme se dočkali svého rodi-
lého mluvčího. Ve dnech 27. až 30. dubna 
u nás byl rodák z amerického Connecticutu. 
Představil se nám jako Domenic Molinaro 
a celou dobu jeho působení na naší škole byl 
s námi šest vyučovacích hodin denně někdy 
i včetně přestávek. Spolužáci, kteří se nás 
vyptávali, jaké to je a co děláme, byli asi 
udiveni, když slyšeli, že si vlastně stále hra-
jeme. Ale dovedete si to představit? Hrajte si 
s někým, kdo vám neřekne ani slovo česky. 
Chápete pravidla, postup, umíte se do hry 
zapojit, jste schopni pomoci sami sobě nebo 
týmu k výhře? My (dvacet žáků, kterým to 
škola a hlavně jejich rodiče umožnili) jsme 
si to vyzkoušeli v praxi. Tak teď už chápeme 
slova učitele národů ŠKOLA HROU.
(Protože termín uzávěrky je neúprosný a my 
si musíme své zážitky ještě srovnat v hlavě, 
pokusíme se alespoň některé z těch osobních 
dostat to příštího vydání PL.)  za ZŠ M. Čížková
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ZEMŘELI

✝ 23. 4. Tomáš Brabec
 73 let, Protivín

✝ 2. 5. Rastislav Melichar
 84 let, Protivín

✝ 1. 5. Marie Seberová
 47 let, Myšenec

✝ 11. 5. Zdeňka Nečasová
 86 let, Protivín

✿ SPOLEČENSKÁ KRONIKA ✿

VZPOMÍNÁME

Dne 25. května 
s námi, prosíme, 
vzpomeňte 
na 25. výročí úmrtí 
pana Pavla Brotschi.

Rodina Brotschi

VZPOMÍNKA
Dne 25. května 2015 uplyne rok od 
doby, kdy nás navždy opustil náš 
milovaný tatínek, dědeček a pradě-
deček pan Václav Košťál ze Záboří 
u Protivína.

S bolestí v srdci vzpomíná 
manželka a děti s rodinami

VZPOMÍNKA
Dne 26. května 
uplyne pět let od úmrtí 
pana Václava Hrdiny, 
dlouholetého velitele 
protivínských hasičů 
a člena Mysliveckého 
sdružení Protivín.

S bolestí vzpomíná 
syn Milan s rodinou

Výše sponzorských darů od protivínských spoluobčanů se vyšplhala k celkové 
hodnotě 14 500 Kč. Za tyto peníze jsme nakoupili vybavení pro terapii, radost 
a zdraví. Rotoped a celkem 6 rehabilitačních míčů pomáhá postiženým, kteří 
navštěvují sociálně terapeutické dílny Horizont v Protivíně.
Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat. Jindřiška Trtková

V dubnovém čísle Protivínských listů jsme chtěli vědět, komu je zasvěcena 
výklenková kaplička za kaplí sv. Anny. Správně odpověděli ti, jejichž odpovědí 
byla Panna Maria. Vylosovaným výhercem symbolické ceny se stal pan Hanou-
sek ml. z Chvaletic. Blahopřejeme.
Květnová hádanka je hlavně pro pamětníky a jejich pozorné posluchače. Zajímá 
nás, jaký obchod se v květnu 1945 nacházel v domě, který vidíte na fotce za 
motorizovanými vojáky a jak se jmenoval jeho majitel.
Odpověď nám zavolejte na tel. č. 382 203 354, pište e-mailem: infocentrum@
muprotivin. cz nebo nám ji přijďte sdělit do Infocentra. 

Těšíme se na vaši návštěvu.

FOTOHÁDANKAFOTOHÁDANKA
INFOCENTRA PROTIVÍN

EVANGELICKÁ CÍRKEV 
METODISTICKÁ 
v Protivíně, Mírová 171

srdečně zve k programu

NOCI KOSTELŮ
v pátek 29. května od 18 do 22 hodin

MYSLÍTE SI, 
ŽE V KOSTELE JE NUDA?

ŽE KOSTEL 
ROZHODNĚ NENÍ MÍSTEM PRO VÁS?

Přijďte se podívat, 
možná budete mile překvapeni!

✔ prohlídky sborových prostor i pro-
stor Střediska křesťanské pomoci 
Pastelka

✔ ukázky tiskovin (některé k dispozici 
zdarma)

✔ možnost osobního rozhovoru
✔ výstavka fotografií z historie i sou-

časnosti
✔ výstavka a prohlídka Biblí (s mož-

ností koupě)
✔ hudba
✔ malé občerstvení zajištěno. 

DĚKUJEME TĚM, KTEŘÍ VÍ, CO NÁM POMÁHÁ
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Protivínští hokejbalisté se letos opět probojovali do play-off kraj-
ské hokejbalové ligy, když po základní části skončili na pátém 
místě. Do semifinále se ale tentokráte nedostali a celkově skončili 
také na pátém místě.
Základní část
TJ Platan Protivín – TJ Blatná Datels 2:4  (1:3, 0:0, 1:1)
V zápase mezi Platanem a Datly už o nic nešlo, přesto byl k vidění 
pěkný hokejbal. Hosté se prosadili jako první a v první třetině vstřelili 
i vítězný gól. Platan jen korigoval na 1:3. Do konce zápasu pak přidal 
každý z celků jen jednu branku, takže poslední kolo základní části 
vyhráli Datli 4:2.
„V tomto utkání šlo jenom dohrát počet utkání v základní části. Prů-
běh hry tomu ale moc neodpovídal. Hrálo se s nasazením a snahou 
o kombinační hokejbal. Zápas rozhodla první třetina, kde hosté byli 
lepším týmem, a snahu o plný bodový zisk začal z hostů Hruška, kte-
rého následoval Tyrpekl a Matějka. Teprve potom se ke korekci dosta-
li domácí Čekanem. Tak skončila první třetina. Ve druhé třetině se 
hra vyrovnala a přes několik šancí na obou stranách branka nepadla. 
Ve třetí třetině navýšili skóre hosté opět Matějkou, domácí dvě a půl 
minuty nato v oslabení dali výsledku konečnou podobu Stropnickým. 
Jak již bylo řečeno minule, Platan jde na Včelnici a začne na jejím 
hřišti. Každé mužstvo bude chtít vyhrát a postoupit v play off co nej-
dále. Včelnice udělala v tomto roce velký krok kupředu, má mladé 
ambiciózní a pohyblivé mužstvo. Dají se předpokládat vyrovnané sou-
boje v těchto duelech,“ řekl k zápasu a následným utkáním play off 
Miloslav Pexídr z Platanu.
Branky: Čekan, Stropnický (Bican) – Hruška (Hrubý), Tyrpekl (Hru-
bý), Matějka 2
Play-off
HC Dranreb Nová Včelnice – TJ Platan Protivín 6:5ss 

(3:0, 0:1, 2:4) a 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)
Domácí vstoupili do prvního utkání skvěle a dostali se do vedení 3:0. 
Jenže Platan zápas nezabalil a začal pomalu snižovat. Postupem času 
se mu povedlo i vyrovnat a jít do vedení. Na to však reagovala zase 
Nová Včelnice, proto stav po základní době 5:5. V následujícím pro-
dloužení také branka nepadla, a tak o vítězi rozhodly až nájezdy, ve 
kterých byli úspěšnější právě domácí.
Nedělní utkání se rozjíždělo pomaleji, na první branku se čekalo až 
do druhé třetiny. Nicméně první branku vstřelili opět domácí a šli 
rázem do vedení 2:0. V třetí periodě své vedení podpořili dalšími dvě-
ma góly. Platan dokázal vstřelit pouze jednu branku a podlehl tak 1:4. 
Stav série 2:0.
I k druhému střetnutí promluvil včelnický Miroslav Kubín: „Nedělní 
odvetný zápas byl o mnoho klidnější než ten sobotní. Začátek byl dosti 
opatrný z obou stran, ale v průběhu první třetiny hosté dávali najevo, 
že chtějí stav série vyrovnat. Jejich výpady ovšem likvidoval skvělý 
Marek Mátl a naše obrana. Naštěstí díky naší bojovnosti první třetina 
skončila smírně 0:0. Nástup do druhé třetiny vyšel skoro na jedničku, 
kdy jsme začali tlačit my, a po necelých dvou  minutách hry se o vede-
ní 1:0 postaral netradiční útočník Matouš Bartoš. Necelou minutu po 
něm se prosadil střelou  z mezikruží Michal Šindelář. Stav 2:0 vydržel 
až do konce druhé třetiny. Konec zápasu byl ve znamení šancí na obou 
stranách. Střelecké štěstí bylo ovšem na naší straně. Nejprve na 3:0 
zvýšil David Vojta a na 4:0 opět Michal Šindelář. V závěru zápasu ješ-
tě v přesilovce korigoval stav Petr Stropnický, ale výsledek 4:1 jsme už 
dokázali udržet. Po úspěšném víkendu jsme tedy jen jedno vítězství od 
postupu do semifinále, ale série se přesouvá do Protivína a ještě není 
vůbec nic rozhodnutého. Na závěr musím poděkovat všem hráčům za 
předvedené výkony v obou víkendových duelech a i divákům, kteří na 
místní hokejbalový stadion dorazili podpořit náš tým.“
TJ Platan Protivín – HC Dranreb Nová Včelnice 1:2 

(0:1, 1:0, 0:1)
Ani Novou Včelnici nečekal v Protivíně lehký zápas. Dranreb však 
začal dobře a brzy šel do vedení. V druhé periodě však Platan svou 
přesnou střelou zdramatizoval utkání. Hosté byli aktivnější a ve třetí 
třetině se znovu prosadili. Víc se už nestalo a po výhře 2:1 dokráčel 
Dranreb do semifinále.
Branky: Bican – Vojta (Kubín), Jiroch (Kupka)
„Do Protivína jsme odjížděli s touhou získání třetí výhry a ukončení 
čtvrtfinálové série. Ale i po dvou domácích vítězstvích jsme v Protiví-
ně očekávali tuhý boj o každý metr na hřišti a nepřímo jsme očekávali, 

že se do Protivína v neděli můžeme vrátit. Utkání hrané v nepříliš 
hokejbalovém počasí bylo od začátku vyrovnané s šancemi i chybami 
na obou stranách. Trochu klidu na hokejky nám přinesl gól Vojty Stra-
šíka v první třetině. Během druhé třetiny se však podařilo domácímu 
Bicanovi zpoza brány se štěstím vyrovnat, takže se začínalo znova 
od nuly. My jsme však chtěli odjet z Protivína s výhrou. Marek Mátl 
zavřel bránu, my se začali soustředit na obrannou činnost a vyhlížet 
nějakou šanci. Zodpovědnost na sebe nakonec vzal kapitán Tomáš 
Jinoch, který z úniku po levé straně střelou švihem překonal domácí-
ho brankáře. Stav 2:1 jsme si už pohlídali a můžeme tak slavit postup 
do semifinále, kde narazíme na vítěze základní části SK Tábor. Musím 
opět poděkovat všem hráčům Dranrebu, kteří do Protivína cestovali 
a podíleli se na ukončení série, ale  i všem kteří, nastoupili ve včel-
nickém dresu během celé série. Poděkování však patří i soupeři, se 
kterým jsme odehráli velmi atraktivní duely a za klidný průběh všech 
tří zápasů,“ dodal po zápase včelnický Miroslav Kubín.
Za Protivín se vyjádřil Miloslav Pexídr: „I třetí zápas Platanu při-
nesl vyrovnanou bitvu a urputné zápolení. Do zápasu vstoupili přeci 
jenom lépe hosté svým aktivním napadáním soupeře po celé ploše 
hřiště a lepší kombinací.  Odměnou jim byla branka v osmé minutě, 
když se trefil Vojta do odkryté branky po pěkné kombinaci a zavá-
hání domácích ve středním pásmu. Ve druhé třetině se hra vyrovna-
la a následně byli lepší zase o trochu domácí, kteří začali hostům 
oplácet stejným aktivním  napadáním a hned v první minutě druhé 
třetiny Bicanem vyrovnali, když chytrým nastřelením brankáře zpoza 
branky dostal míček do sítě. Třetí třetina byla vyrovnaná, ale ve čtvrté 
minutě rozhodl zápas Jiroch, když jeho střelu od kruhu tečoval obrán-
ce domácích do levého horního rohu Pavlíkovy branky i přesto, že ji 
brankář ještě tečoval lapačkou. Domácí se nedostali ani ke hře bez 
brankáře, napřed měli vyloučeného hráče a následně půl minuty před 
koncem se bránili ve svém pásmu. Hosté vyhráli zaslouženě, měli více 
šancí na vstřelení branek a aktivní těsnou obranou nepustili domácí 
do vyložených šancí. Přejeme hostům úspěšné pokračování v jejich 
následných zápasech play-off.“
 

Krajská hokejbalová liga
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Měsíc duben byl úspěšný pro školní fot-
balisty. Konaly se tři oblíbené turnaje. 
21. 4. – krajské kolo halového fotbalu 
v Kunžaku a 22. a 23. 4. okresní kola 
McDonald`s Cupu v Písku.

V krajském finále halového fotbalu se 
klukům dařilo již minulý rok, to skončili 
na 3. místě. Letos prošli soutěží bez zavá-
hání, hráli velmi dobrý technický fotbal 
a důležité bylo, že mužstvo nestavělo na 
jednom či dvou hráčích, ale hrálo velmi 
dobře jako celek. Skupinou prošli velmi 
hladce, porazili Strakonice 8:3 a J. Hradec 
6:4. To hráli vlastně druhý zápas za sebou 
a v závěru jim došly síly. Soupeř snížil na 
rozdíl jedné branky, ale pár sekund před 
koncem kluci pojistili výhru. Na finále 
čekali téměř dvě hodiny a projevilo se 
to ve špatném začátku. Během 3 minut 
prohrávali o tři góly. Pak se ale dostali do 
obvyklého tempa, do poločasu vyrovnali 
a ve druhé části už soupeře jednoznačně 
přehráli. Naprosto zasloužené vítězství po 
kvalitním výkonu – 7:4. Celkové pořadí 
turnaje: 1. ZŠ Protivín, 2. ZŠ Horní Planá, 
3. ZŠ Vimperk, 4. ZŠ J. Hradec, 5. – 7. 
Strakonice, Husova Písek, Strmilov.

Kluci si zaslouží pochvalu nejen za 
předvedené výkony, ale taky za vzorné 
a ukázněné chování během celého turnaje, 
které ocenili i organizátoři.

V McDonald`s Cupu si vedli lépe 
ti mladší, kluci ze 2. a 3. tříd. Starší 
kategorie bohužel postrádala kluky z 5. 
ročníku a většina soupeřů byla nad jejich 
síly. Ve skupině porazili pouze ZŠ Miro-
vice, prohráli s JKT Písek 0:3, EB Písek 

0:4 a TGM Milevsko 0:1. Skončili čtvrtí 
a hráli zápas o 7. místo s Miroticemi, které 
porazili jednoznačně 4:0. Umístění není 
neúspěch, zkrátka na soupeře, složené 
zejména z páťáků, prostě nestačili.

Mladší kategorie vyhrála svou skupi-
nu, když kluci porazili TGM Písek 7:0, 
JKT Písek 2:1,

JAK Milevsko 2:0 a ZŠ Mirovice 5:1. 

Ve finále s Husova Písek bojovali, ale 
soupeř byl nad naše síly a zaslouženě 
zvítězil 3:0. Ale protože je McD vel-
mi oblíbená soutěž, ve které hrají skoro 
všechny školy, konkurence je velká, takže 
pohár a stříbrné medaile se nezískávají 
každý rok. Kluci si zaslouží pochvalu za 
předvedené výkony.

Václav Křišťál

Ve čtvrtek16. dubna proběhlo v Písku 
okresní finále ve vybíjené 4. – 5. tříd 
základních škol. Počasí bylo již téměř 
letní, proto se celý turnaj uskutečnil na 
venkovním hřišti ZŠ Šobrova Písek. Tur-
naje se zúčastnilo 10 družstev, našemu 
velmi omlazenému týmu se oproti loňsku 
nedařilo a skončil celkově 9. Přesto věřím, 
že se kluci z chyb poučili a v příštím roce 
se pokusí vybojovat lepší umístění. Děku-
ji jim za reprezentaci naší školy.
Složení družstva: 
Procházka V., Houdek O., Šedivý Š., 
Kalina K., Červeňák L., Pechouš M., 
Popelka D., Koštel F., Matoušek O., Jirá-
šek A., Viktora O., Viktora K.

PRAVĚKÝ DEN DĚTÍ
Pořádá spolek Kocanďáci v neděli 31. 5. 2015. Již 22. ročník 
celoměstské oslavy Dne dětí. V klubovně U Lomu od 14 hodin 
Vstupenka – obrázek na téma Pravěk. Více na www.kocandaci.cz

Ve středu 29. dubna se uskutečnilo v Písku letošní první kolo atletických závodů 
Pohár rozhlasu s Českou spořitelnou.

Žáci soutěží v rychlostním sprintu na 60 m, vytrvalostních bězích (600, 800, 1000 
a 1500 m), skoku vysokém, skoku dalekém, hodu kriketovým míčkem, vrhu koulí 
a štafetách. V chlapeckých soutěžích se zúčastnilo celkově 9 škol, u dívek jich bylo 
dokonce 10. Naše družstva se umístila následovně, mladší žáci, mladší žákyně, starší 
žáci shodně 5., starší žákyně pak 8.

Pro mnohé to byly první závody, takže se seznamovali s prostředím a atmosférou, 
přesto se všichni maximálně snažili a předvedli krásné výsledky. V jednotlivcích pak 
Sabina Kyriánová výkonem 827 cm skončila 3. ve vrhu koulí, Tereza Zárubová hodem 
37,18 m obsadila 3. místo v hodu kriketovým míčkem, Eva Roušalová časem 1:58,50 
skončila 2. v běhu na 600 m.

Všem děkujeme za jejich předvedené výkony a reprezentaci naší školy. 

SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY ŠKOLY

Stříbrní třeťáci a druháci na McDonald`s Cup. Vzadu stojí Václav Křišťál. Stojící 
zleva: J. Hruška, M. Šípek, M. Moravec, K. Doubek, A. Říha, L. Kajer. Klečící zleva: 
L. Niebauer, T. Malý, M. Příhoda, D. Kohout, T. Kubec, J. Hájek. Leží A. Schánělec

OKRESNÍ 
VYBÍJENÁ

ATLETICKÝ POHÁR ROZHLASU
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Fotbalové informace
„A“ se v dubnu vůbec nedařilo. Mužstvo, zdecimované zra-
něními, všechny své zápasy prohrálo, hráči však k problé-
mům přistupují opačně. Namísto, aby se dostali z těžkých 
chvil zvýšeným tréninkovým úsilím, otáčejí se k trénin-
ku zády a netrénují, tudíž výkonnostní křivka stále klesá. 
Samozřejmě, bodový náskok před soupeři, kteří jsou na 
sestupových příčkách, se zmenšuje a mužstvo čeká těžký 
boj o záchranu. Po 20. kole jsou s pětibodovým náskokem 
na 11. místě tabulky. Zápasy týmu hodnotil trenér Kobetič.

Protivín – Mirovice 0:1 (0:1)
Sestava: Novák – Rothbauer, Štěpán, Reidinger, J. Miku-
lenka, Fiala – R. Vojta, Cína, Prášil – J. Vorel, Sládek 
(68. M. Bartuška)
Věděli jsme, že nás čeká bojovný soupeř, a přesto jsme 
vstoupili do utkání bez pohybu a bez nasazení. Trest přišel 
po půl hodině hry a byl odměnou pro dobře hrajícího soupe-
ře. Hodně jsme byli nápomocni, kdy jsme nechávali soupe-
řům hodně prostoru. Do druhé půlky jsme již vstoupili líp, ale 
nepovedlo se nám překonat organizovanou obranu soupeře, 
a tak jsme odevzdaly body, které měli zůstat v Protivíně.

Blatná – Protivín 5:1 (3:1)
Branka: J. Vorel
Sestava: Novák – Rothbauer, Štěpán, Reidinger, Mikulen-
ka, Fiala – Vojta, Bartuška (70. Sládek), Ruczkowski – Vorel, 
Cina.
Úvodní tlak domácích jsme vydrželi a dokonce jsme šli do 
vedení. Další dvě brankové příležitosti jsme nevyužili a to 
bylo z naší strany všechno. Domácí byli aktivnější, pohyb-
livější a nebezpeční. Zaslouženě jsme si odvezli pytel 
obdržených branek.

Protivín – Vimperk 1:2 (0:1)
Branka: Prášil
Sestava: Novák – Štěpán, Polák /78. Jakub Křišťál/, Rei-
dinger, J. Mikulenka, Fiala – R. Vojta, Bartuška /70. Jíška/, 
Prášil – J. Vorel, Jiří Křišťál
Do utkání jsme vstoupili bojácně a nechali soupeři hodně 
místa a klidu pro jejich hru. Zbytečně inkasovaná branka 
nám nepomohla ke změně a tak až po přestávce jsme začali 
dřív přistupovat k hráčům a víc bojovat o nějaký ten bodík. 
Urputně jsme se k němu dopracovali, ale 5 minut před 
koncem nám soupeř pláchnul a odvážní útočníci vystřelili 
3 body pro Vimperk. Nám nezůstává nic jiného, než bojovat 
o body v průběhu celého utkání.

Vodňany – Protivín 6:0 (4:0)
Sestava Protivína: Novák  –  Rothbauer, Štěpán, J. Miku-
lenka, Fiala – Křišťál (70. Sládek), R. Vojta, Prášil, Jíška 
(8. Vlášek) –  J. Vorel, Cína (46. Ruczkowski)
Existuje jedno přísloví na naši situaci, nejde je napsat, ale je 
to něco, jako když se to... Domácí na nás vlítli, ale i my jsme 
byli aktivní. Po naši chybné rozehrávce se domácí dostali do 
úniku, který zastavil až brankář za cenu pokutového kopu 
a červené karty. Další branka po standardní situaci a dal-
ší vlastenec, to byl hrob pro naše cíle. V druhém poločase 
jsme se víc věnovali defenzívě, ale po dvou individuálních 
chybách se náš účet obdržených branek rozrostl na půltu-
cet. Pokusíme se o reparát za týden.

„B“ bojuje o každý bod velmi úporně, soupeři ze spodních 
pater tabulky vítězí, takže se druhá polovina tabulky velmi 
vyrovnala. O sestup už se bojuje od 6. místa, rozdíl mezi 
posledním a šestým týmem tabulky jsou tři body.

Božetice – Protivín 3:0
Hosté na hřišti favorita bojovali celý zápas. Ve vyrovnaném 
zápasu však jejich střely zastavovaly tyče, zatímco soupeř 
se i se štěstím prosazoval.

Protivín – Krč 3:1
Branky: Jakub Křišťál 2, Dolejš
Domácí začali aktivně, za úvodní čtvrthodinu však pohrdli 
dvěma gólovkami. Hosté potom z ojedinělého útoku vstřelili 
branku, hra se vyrovnala a Protivínští najednou začali kupit 
chyby z nervozity. Ve druhém poločase se podařilo domácím 
trenérům střídání. Noví hráči hru oživili, domácí získávali 
stále větší kontrolu nad utkáním a dokázali i střílet branky.

Hradiště B – Protivín 1:2 
Branky: Chalupa, Jíška
Hosté se vzpamatovali z letargie až po obdržené brance 
a zejména po důrazné domluvě o poločasové přestávce. 
Ve druhém poločase po zlepšeném výkonu vydolovali velmi 
důležité 3 body.

Protivín – Kovářov 5:0 
Branky: Chalupa 2, Jakub Křišťál, Burda, R. Vojta
Domácí tentokrát sehráli velmi dobré utkání. V pohybu, 
s velmi dobrými standardkami. Porazili soupeře vlastně již 
do poločasu. Hra ztratila tempo až poté, co Protivín vystřídal 
celou lavičku.

Přehled výsledků mládežnických týmů:
„D“
Protivín – Mirovice/Čimelice 1:2  Branka: Roušal
Vacov – Protivín 5:1  Branka: Vejšický
Protivín – Kovářov 6:0  Roušal 2, Soumar, Cina, Ludvík
Bavorov – Strunkovice 3:3 pen 3:4  Branky: Ludvík, 

Bartuška, Cina rozhodující penalta Bartuška
„Starší žáci“
Strakonice B – Protivín 2:0
Protivín – Volyně 4:4 pen. 4:2
Netolice – Protivín 0:1  Branka: Červeňák
Hradiště – Protivín 6:1  Branka: Měšťan
Protivín – AFK Písek 2:0  Branky: Červeňák, Štěpka
„Mladší žáci”
Strakonice – Protivín 1:7        Branky: Štěpka 4, Svatoš 1, 

Urban 1, Fakol 1
Protivín – Volyně 10:0  Branky: Svatoš 4, Štěpka 2, 

Urban 2, Šedivý 1, Viktorová 1
Netolice – Protivín 11:0  Branky: Svatoš 4, Urban 3,

Polanský 2, Viktorová 1, Štěpka 1
Hradiště – Protivín 1:2  Branky: Urban 1, Svatoš 1
Protivín – AFK Písek 3:6  Branky Urban 1, Štěpka 1, 

Roušal 1
„Starší přípravka“
Protivín – Oslov 4:2 (2:0), 

Král Štěpán 2, Sháněl Tomáš, Jirášek Adam 
Hradiště A – Protivín 5:4 (2:4)  

Polanský Lukáš 3, Matoušek Ondřej
Protivín – Písek „C“ 4:10 (2:4)  

Viktora Ondřej 2, Polanský Lukáš, Matoušek Ondřej
Hradiště B – Protivín  8:2  (2:1) Polanský 2x
Protivín – ZVVZ „B“ 0:8
„Mladší přípravka A“
Protivín A – Protivín B 5:16 branky Malý 3, Příhoda 2 – 
Kajer 4, Kubec 4, Říha 3, Krs 2, Penc 2, vlastní
Čížová – Protivín 3:14 branky Kubec 7, Říha 4, Doubek, 
Hruška, Krs
Písek C – Protivín 0:4 branky Kubec 2, Kajer, Říha
Protivín – Mirotice 23:2 branky Kubec 8, Penc 6, Říha 6, 
Šípek 3
„Mladší přípravka B“
Protivín – Bernartice 4:5 branky Schánělec, Niebauer, 
Hájek, Malý
Čížová – Protivín 4:5 branky Hájek 2, Gocala 2, Niebauer
Protivín – Písek 9:10 branky Schánělec 6, Příhoda 2, Čajan
„Minipřípravka”
Protivín – Hradiště D 20:0 branky Cupan 8, Chalupský 3, Koz-
ma 2, Kubecová 2, Handschuh 2, Veselý, Mikulenka, Štěpka
Kluky – Protivín 9:5 branky Štěpka 3, Cupan 2
Protivín – Hradiště A 5:14 branky Handschuh 2, Štěpka, 
Chalupský, Cupan
Hradiště B – Protivín 18:2 branky Štěpka, Handschuh

Václav Křišťál
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KŘÍŽOVKA O KNIŽNÍ ODMĚNU

Křížovky jsou věnovány moudrým výrokům známých i méně známých osobností.  Autor křížovek P.  Šoba
„1. tajenka jako falešných znalostí. 2. tajenka nic, než mít za pravdu to, co pravda není. “ – Lev Nikolajevič Tolstoj
Vyluštěnou tajenku zašlete do 8. června 2015 na adresu MěKS, Mírová 337, 398 11 Protivín, nebo e-mailem karfikova@kultura-protivin.cz.
Výhercem knižní odměny za správnou tajenku dubnové křížovky se stává paní Hanáková z Protivína. Blahopřejeme.

4

V sobotu  2. května jel Cyklo fór Protivín trasu 65 km obnovené Švejkovy padesátky. 
Patronem nových dresů se stal sám Josef Švejk.   Mgr. P. Koc

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, 

oznamuje svým zákazníkům, 
že opět prodává slepičky 

snáškových plemen
 Tetra hnědá a Dominant. 

(černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý) 
Stáří 14 až19 týdnů. 

Cena 149 až 180 Kč / ks dle stáří. 

Prodáváme slepičky pouze našeho chovu! 

Prodej se uskuteční 

ve čtvrtek 25. května 

od 9.20 hodin 

u vlakového nádraží v Protivíně 

Při prodeji slepiček 
VÝKUP KRÁLIČÍCH KOŽEK 

Cena dle poptávky. 

Případné bližší informace: 

po – pá od 9 do16 hodin 

na telefonních číslech 

601 576 270, 606 550 204, 728 605 840 

PI
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UZÁVĚRKA
pro dodání příspěvků

do červnových
„Protivínských listů“ 

je 8. června 2015.
Noviny vyjdou

v pondělí 22. 6. 2015. 

Náš tenisový tým vyrazil v sobotu 
2. května na svůj historicky první mis-
trovský zápas do Záboří u Blatné ve 
složení Černý, Hejsek, Bečvář, Řezáč, 
Pěkný, Šípová, Färberová a Grégrová.
TJ ZD Záboří „B“ – TK Protivín 5:4
Výsledky jednotlivých zápasů:
Majewski – Černý  6:3 3:6 3:6
Zbořil – Hejsek  5:7 6:4 6:4
Pokorná – Šípová  0:6 2:6
Hradská – Färberová  6:0 6:0
Babka – Bečvář  6:2 6:2
Zoubek – Řezáč  6:2 6:1
Hradská/Hradská – 
– Šípová/Grégrová  1:6 3:6
Majewski/Babka – 
– Černý/Pěkný  1:6 3:6
Zbořil/Zoubek – 
– Hejsek/Řezáč  6:4 7:5
Bára Šípová a Aleš Černý potvrdili roli 
favoritů, plně prodali své zkušenosti 
a kvalitu. Ve čtyřhře přidali dobrý výkon 
Pavel Pěkný a Julie Grégrová. Na celko-
vou výhru týmu to ovšem nestačilo, bylo 
třeba přidat ještě jeden bod. Nejblíže 
k pátému bodu měl Jiří Hejsek, který 
ve svém zápase vyhrál první set 5:7, 
druhý set byl vyrovnaný do stavu 4:4 
a ve třetím setu vedl 1:4, ale nedokázal 
zápas dotáhnout do vítězného konce, 
soupeř otočil třetí set z 1:4 na 6:4. Ve 
hře o důležitý pátý bod byla i poslední 
čtyřhra hracího dne, kdy supertiebreak 
byl velice blízko, dvojice Hejsek/Řezáč 
ve druhém setu vedla 1:4 a 2:5, ale 
zkušený domácí pár zápas otočil na 
7:5. Martina Färberová, Petr Bečvář 
a Petr Řezáč ve svém prvním soutěž-
ním zápase dvouhry měli silné soupeře 
a sbírali cenné zkušenosti.

Druhý zápas se hrál doma proti týmu 
z Veselí nad Lužnicí. Protivín nastoupil 
do zápasu v početné sestavě Černý, 
Hejsek, Hlaváč, Bečvář, Řezáč, Šípo-
vá, Grégrová.
TK Protivín – 
– TJ Lokomotiva Veselí n/L  4:5
Výsledky jednotlivých zápasů:
Černý – Ondráček  6:0 6:1
Hejsek – Chlaň  2:6 2:6

TENISTENIS
Šípová – Chlaňová  6:0 6:0
Grégrová – Marhounová 1:0 bez boje
Hlaváč – Novotný  1:6 2:6
Bečvář – Peterka  6:1 4:6 0:6
Šípová/Grégrová – 
– Chlaňová/Marhounová 1:0 bez boje
Černý/Pěkný – 
– Ondráček/Chlaň  4:6 2:6
Hejsek/Řezáč – 
– Novotný/Peterka  1:6 6:4 6:10
Veselí nad Lužnicí přijelo k zápasu bez 
jedné dívky, což znamenalo vedení 
pro Protivín 2:0, další dva body přidal 
Aleš Černý a Bára Šípová ve dvouhře, 
stav zápasu byl 4:0 a bylo důležité při-
dat pátý vítězný bod, což se bohužel 

nepovedlo. Pro Jaromíra Hlaváče to 
byl první soutěžní zápas, kde sbíral 
cenné zkušenosti. Petr Bečvář měl 
zápas nadějně rozehraný, ale soupeř 
ho ve druhé části zápasu zlepšenou 
hrou přehrál. Svůj zápas jasně ztra-
til i Jiří Hejsek. Rozhodovaly mužské 
čtyřhry, kde překvapivě silný pár Aleš 
Černý a Pavel Pěkný svůj zápas lehce 
prohráli. Poslední nadějí byl superti-
ebreak, který Jiří Hejsek a Petr Řezáč 
nedotáhli do vítězného konce. Bohužel 
další prohra a pro celý tým další cenné 
zkušenosti se zarputilým soupeřem.

Na třetí zápas bychom rádi pozvali 
domácí příznivce, v sobotu 30. 5. 2015 
hrajeme doma od 9:00 hodin zápas se 
silným týmem TK Soběslav „B“. Přijďte 
se podívat na závodní tenis a podpořit 
domácí tým.

Článek připravil Jiří Hejsek

Konal se v sobotu 18. dubna v Humpolci. 
Tentokrát byl turnaj silně obsazen i ze 
zahraničí, jelikož byl zařazen do mezi-
národní ligy mládeže.

Z našeho protivínského oddílu se 
zúčastnila celkem čtveřice statečných, která 
svým bojem dala o sobě v těžké konkuren-
ci vědět. Jako první nastoupil nejmladší 
člen naší výpravy Aleš Benák, který měl 
hned na začátku velmi těžkého soupeře ze 
Slovenska. Předvedl velmi vyrovnaný boj, 
ale nakonec prohrál na body a skončil na 
pěkném čtvrtém místě.

Adam Kropáček ve svém finálovém boji 
převedl překrásné techniky a svou kategorii 
vyhrál.

Martina Babáková se též probojovala 
do finálových bojů, ale zde nakonec své 

Taekwondisté bodovali na XI. Aprílovém turnaji

soupeřce podlehla na body. Bylo z toho však 
krásné druhé místo. Lukáš Martinovský ve 
finálovém boji předváděl krásné techniky, 
ale podlý soupeřův úder do slabin Lukáše 
oslabil a ten nakonec prohrál na body.

Úspěchy a dění v klubu sledujte na fcb 
„Taehan Taekwondo Protivín“, nebo se 
k nám přidejte. Každé pondělí a středu ve 
sportovní hale od 16 hodin.

Nyní se protivínští taekwodisté budou 
připravovat na další závody a hlavně na 
vrchol sezóny Mistrovství ČR v Praze.
Umístění:
Adam Kropáček 1. místo
Martina Babáková 2. místo
Lukáš Martinovský 2. místo
Aleš Benák 4. místo

M. Zobal a J. Kubička, foto M. Zobal


