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RADA MĚSTA ZASEDALA

Vážení spoluobčané, 
dovolte mi Vás s radostí informovat o tom, že jsme byli úspěš-
ní při podání žádostí jak na Státní fond ŽP, tak na Regionální 
operační program Jihozápad. Z programu MŽP prostřednictvím 
SFŽP se nám podařilo získat dotační titul na nákup nového 
svozového auta pro odpadové hospodářství, nákup nových 
kontejnerů a vybudování dvou zahrad v přírodním stylu u našich 
mateřských školek. Dále se nám podařilo získat dotaci na obnovu 
krajinotvorné zeleně v přilehlých částech našeho města. Jedná 
se o čtyři lokality, a to Krč – Podkrčí, Krč – Zábořský potok, 
Krč – Záboří a Těšínov – Těšínovský potok.

Celková výše dotace činí 8,5 mil. Kč se spoluúčastí města 
ve výši 10 procent.

Z programu ROP Jihozápad se nám podařilo získat dotační 
titul na vybudování nových povrchů komunikací v následujících 
lokalitách: 
● Krč (od prodejny k Mlýnskému rybníku)
● Těšínov (komunikace u dětského hřiště)

● Myšenec (komunikace v intravilánu obce)
● Protivín (ulice Sportovní a komunikace od ČD 

na „Babku“).
Celková výše dotace činí 10,5 mil. Kč se spoluúčastí města 

ve výši 20 procent.
Výše uvedené dotační tituly jsme mohli získat pouze 

z důvodu naší připravenosti a dobré ekonomické situace našeho 
města. Spolufinancování města ve výši cca 3 mil. Kč je sice 
částkou vysokou, ale věřím, že po dokončení vzniknou velmi 
zajímavé celky, a to jak v prostředí mateřských škol, tak po 
opravách komunikací jako zajímavý uzavřený cyklookruh 
Myšenec – Klokočín – Skály – Babka – Chvaletice – Mileno-
vice – Protivín.

Dovolte mi poděkovat finančnímu odboru, odboru výstavby, 
dopravy a ŽP, OS Technické služby a ředitelkám mateřských škol 
za přípravu a zpracování podkladů v rekordně krátkém čase, když 
jejich práce byla zúročena právě získáním těchto dotací.

Jaromír Hlaváč, starosta města

Vážení spoluobčané, 
dovolte mi Vás srdečně pozvat na prohlídku zrekonstruovaných prostor 
v čp. 21 (bývalá jídelna), kde byla zřízena centrální pokladna spolu s cen-
trálním archivem úřadu a dále kanceláře finančního odboru včetně správy 
majetku. Prohlídka proběhne v sobotu 27. června 2015 od 10 do 12 hodin, 
kdy případné zájemce těmito prostory provede starosta města a vedoucí 
finančního odboru MěÚ Protivín a zároveň představí případné využití dalších 
zbývajících prostor. Celý objekt je řešen jako bezbariérový. 

Těším se na Vás – Jaromír Hlaváč, starosta města

VYBRÁNO Z USNESENÍ RADY MĚSTA 
DNE 20. 5. 2015 

– revokuje usnesení č. 113/2015 ze dne 
29. 4. 2015 v části stanovení okruhu 
účastníků řízení, když ostatní znění toho-
to usnesení zůstává v platnosti (jedna 
z původně navržených firem k oslovení 
zpracovávala na předmětný projekt projek-
tovou dokumentaci, tudíž není možné,  aby 
byla oslovena i na jeho realizaci, jednalo 
by se o střet zájmů); 

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

 1) Jiří Ševčík, Budovatelská 2031, 
  397 01 Písek, IČO 70663441
 2) HŘIŠTĚ CZ s. r. o. Brno, Příkop 838/6,  

  602 00 Brno, IČO 28354303
 3) Zahradní architektura Tábor, 
   Beranova Lhota 10, 391 37 Chotoviny, 
   IČO 14504588;
–  jmenuje komisi pro otevírání obálek a dále 

k posouzení kvalifikace a hodnocení 
nabídek podaných pro veřejnou zakázku 
malého rozsahu „Vybudování dětského 
hřiště v přírodním stylu u MŠ I ve městě 
Protivín“ ve složení: 

 1. Jaromír Hlaváč, 
   náhradník Jaroslav Řehoř
 2. Ing. Jaroslava Fialová, 
   náhradník Jan Jelínek 
 3. Josef Veselý, 
   náhradník Ilona Uhlířová

MĚSTU SE PODAŘILO ZÍSKAT DALŠÍ DOTAČNÍ TITULY

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v čp. 21 (bývalá jídelna)
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UZÁVĚRKA
pro dodání příspěvků

do červencových
„Protivínských listů“ 
je 1. července 2015. 

Noviny vyjdou
v pondělí 20. 7. 2015. 

OMLUVA AUTORCE PŘÍSPĚVKU

PROJEKT K VÝROČÍ 70 LET OD KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY
Omlouváme se paní učitelce P. Čecháčkové za chyby vzniklé v příspěvku 
Projekt k výročí 70 let od konce 2. světové války, který byl otištěn v květno-
vém vydání Protivínských listů. Vinou redakce zůstaly v upravené verzi příspěvku 
chyby. Zvláště se omlouváme za chybně uvedené jméno – správné znění věty: 
„S filmovými záznamy pracoval i Karel Čáslavský ve svém projektu, jak bychom 
to nazvali dnes, a to Hledání ztraceného času – Co viděly americké kamery 
v Čechách (9. díl); Protivín je zmíněn po 8. minutě.“. 

Děkujeme za pochopení, redakce Protivínských listů.

V polovině května se konalo již tře-
tí setkání pedagogických pracovníků 
v rámci projektu ERASMUS +, tentokrát 
v rumunském Brašově. Čtveřice učitelek 
ze zdejší ZŠ navštívila pátou základní ško-
lu, aby se seznámila s pracemi dětí i učite-
lů ve společném mezinárodním projektu. 
Velmi milé bylo přivítání rumunských dětí 
ve zdobených krojích – chlebem a solí.

Během pobytu v hostitelské zemi jsme 
si prohlédly školu a nahlédly do vyučová-
ní v různých třídách. Viděly jsme výsled-
ky jejich společné práce nad tématem 
ELEKTŘINA. Jejich práce bude pro nás 
velkou inspirací. Také jsme měly možnost 
skupinového vyučování ve třídách i pří-
ležitost porovnání výsledků práce českých 
a rumunských dětí.

Po vyučování měly děti pro návštěvní-
ky připraven zajímavý program, ve kterém 
předváděly scénky, recitovaly básně, zpí-
valy písně, hrály divadlo. Mnohá vystou-
pení byla nacvičena v angličtině. 

Ve škole vládla příjemná přátelská 
atmosféra, žáci pracovali s nadšením 
a chutí, dokázali plynně komunikovat 
v němčině a angličtině, předvedli práci 
s PC a ukázali nám všem, že úkoly na 
zadaná témata zvládli na výbornou.

Po vyučování jsme měly možnost nav-
štívit ekologický institut s odbornou před-
náškou a prohlídkou, záchrannou stanici 
pro medvědy a vlky, nedalekou jeskyni 
s netopýry i starobylý hrad RAŠNOV. 
Nechyběl ani meeting, ve kterém jsme 
společně s kolegy z Norska, Španělska, 
Slovinska,  Řecka a Anglie zhodnotili 
výsledky práce a naplánovali další kroky 
k úspěšnému plnění dalších projektových 
úkolů.

Rumunské děti nás velice mile pře-
kvapily svými jazykovými znalostmi 
a vědomostmi z oblasti počítačové tech-
niky. Těšíme se, že jim budeme moci také 
ukázat, co umí naše protivínské děti. 

M. Smejkalová

V minulém čísle Protivínských listů 
jsme slíbili, že se o kurzu s rodilým mluv-
čím dovíte něco od přímých účastníků. Tak 
tady je pár slov od některých z nich:

Ode dne 27. dubna do 30. dubna byl 
u nás na škole přítomen rodilý mluvčí 
z Ameriky. Ti, kteří si tyto dny v týdnu 
zaplatili, měli možnost se zúčastnit kon-
verzace v pravé angličtině. 

Prvně, tedy v pondělí, jsme se odebrali 
na celý tento týden do jazykové učeb-
ny, kde jsme čekali, až začne hodina. Po 
zazvonění přišla paní učitelka Čížková 
s panem učitelem Domenicem Molinaro 
z Ameriky. 

První dvě hodiny jsme se představovali, 
samozřejmě, že pouze anglicky. Poté paní 
učitelka odešla a my jsme začali hrát ang-
lické hry. Při každé hře nám hodil míček, 
a my jsme si ho museli mezi sebou pře-
hazovat. K tomu měl pan učitel puštěné 
stopky na mobilu a když se ozval zvuk, 
který vydává slon, znamenalo to, že byl 
vybrán první účastník hry. 

Celé tyto čtyři dny jsme se učili v ang-
lických hrách všelicos, od slovíček po 
gramatiku. 

Poslední den jsme dostali certifikáty 
s našimi jmény a i my jsme dali našemu 
učiteli dárek. 

Pro mne samotnou to byla velmi úžasná 
zkušenost a myslím si, že nejen pro mě. 

Viktorie Danielová

Jednoho dne k nám přijel pan učitel 
Domenic ze vzdálené Ameriky. Kurz s ním 
probíhal od pondělí do čtvrtka. V pátek 
byl bohužel státní svátek, takže jsme se 
s panem učitelem už neviděli. Naučil nás 
spoustu věcí ve formě zábavného učení, 
Přál bych si, aby přijel i příští rok. 

Tadeáš Bečvář

Dne 27. 4. až 30. 4. k nám do školy 
přijel učitel z Ameriky – Domenic Moli-
naro. Chodili k němu vybraní jedinci ze 
sedmých, osmých a devátých tříd. Pan 
učitel nás naučil mnoho nového. Učil nás 
pomocí her nebo hádanek. Byla bych ráda, 
kdyby nás navštívil i příští rok. 

Anna Viktorová

VÝJEZD ERASMUS

RODILÝ MLUVČÍ 
z pohledu účastníků kurzu



PROTIVÍNSKÉ LISTY – 3. stránka

RADA MĚSTA ZASEDALA

pokračování na 4. stránce

z deníku
POLICIE ČR V PROTIVÍNĚ Čtyři zlaté, dvě stříbrné a tři bronzové medaile obdržela společnost Pivovary Lob-

kowicz v rámci prestižní odborné degustační soutěže Pivo České republiky 2015. 
Uznání odborníků se dostalo Pivovarům Protivín, Rychtář, Klášter a Jihlava, kterým se 

podařilo obstát mezi vzorky z celkem 48 pivovarů z České republiky a Slovenska. 
První místo v kategorii světlý ležák zís-

kal Klášter Ležák 11 % (Pivovar Klášter). 
Další tři zlatá ocenění patří Pivovaru Protivín 
– v kategorii tmavý ležák porota vyhodnoti-
la jako nejlepší pivo Lobkowicz Premium 
Černý, mezi polotmavými pivy zvítězil Pro-
tivínský Granát a v sekci nealkoholické pivo 
pak Lobkowicz Premium Nealkoholický. 
Na druhém místě v kategorii světlé výčepní 
pivo bodoval Rychtář Fojt (Pivovar Rychtář). 
Třetí příčku v kategorii světlý ležák Premium 
(12 %) obsadilo pivo Rychtář Premium (Pivo-
var Rychtář), které si rovněž odneslo i bronzové 
ocenění v kategorii „Absolutní vítěz“. V samo-
statné kategorii novinářské pivo skončil druhý 
Lobkowicz Premium Ležák (Pivovar Protivín) 
a třetí Ježek 11 % (Pivovar Jihlava). 

„Dosaženého úspěchu si velice vážíme a je 
pro nás opětovným potvrzením, že poctivá 
řemeslná práce se vyplácí. Velké poděkování 
patří právě našim zaměstnancům, kteří při 
výrobě piva dlouhodobě odvádí skvělou práci 
a pečlivě dbají na dodržování tradičních výrob-
ních postupů,  “ uvedl Jiří Faměra, vrchní sládek 
skupiny Pivovary Lobkowicz. 

V rámci dvoudenního degustačního klání 
v prostorách výstaviště v Českých Budějovicích 
ve dnech 3. – 5. června 2015 odborná porota 
hodnotila na 270 pivních značek v sedmnácti 
kategoriích. Vysokou úroveň soutěže zajistil 
jedinečný systém anonymních degustací. Na 
regulérnost dohlížela nezávislá autorizovaná 
certifikační firma TÜV SÜD Czech s. r. o.

pokračování z 1. stránky

– schvaluje vypsání výběrového řízení pro 
realizaci veřejné zakázky „Vybudování 
dětského hřiště v přírodním stylu u MŠ II 
ve městě Protivín“ mimo režim zákona č. 
137/2006 Sb.,  o veřejných zakázkách, 
v platném znění, zakázka malého rozsahu;

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

 1. DIKÉ ZAHRADY s. r. o.,  Příšovice 224, 
Příšovice, IČO 27318753

 2. GREEN ENGINEERING s. r. o.,  
   Olešná 101, 398 43 Bernartice, 
    IČO 280083512 
 3. Ing. Stanislav Schwarz, Horníkova
    2133/14, Brno, IČO 76272940
a jmenuje komisi pro otevírání obálek a dále 

k posouzení kvalifikace a hodnocení nabí-
dek podaných ve shora uvedené veřejné 
zakázce ve složení: 

 1. Jaromír Hlaváč, 
   náhradník Jaroslav Řehoř
 2. Ing. Jaroslava Fialová, 
   náhradník Jan Jelínek 
 3. Josef Veselý, 
   náhradník Ilona Uhlířová

– schvaluje vypsání výběrového řízení 
pro realizaci veřejné zakázky „Revitali-
zace krajinné zeleně ve správním území 
města Protivín“ mimo režim zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
v platném znění, zakázka malého roz-
sahu;

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

 1. Ing. Jiří Hájek – Zakládání zahrad, 
   Olešná 82, 398 43 Bernartice,  
   IČO 67149821
 2. Vladimír Liška, Na Valtické 436/16,
   69141 Břeclav – Charvátská Nová Ves 
 3. Zelená tvorba s. r. o. Nová Cerekev 
   – Proseč –  Obořiště 71, 393 01 
   Nová Cerekev, IČO 28127668
– a jmenuje komisi pro otevírání obálek 

a dále k posouzení kvalifikace a hodno-
cení nabídek podaných ve shora uvedené 
veřejné zakázce ve složení: 

 1. Jaromír Hlaváč, 
   náhradník Jaroslav Řehoř
 2. Ing. Jaroslava Fialová, 
   náhradník Jan Jelínek 
 3. Josef Veselý, 
   náhradník Ilona Uhlířová
 – schvaluje vypsání výběrového řízení 

pro realizaci veřejné zakázky „Systém 

odděleného sběru biologicky rozložitel-
ného komunálního odpadu s nákupem 
svozové techniky a kontejnerů v Protivíně 
a okolním regionu“ mimo režim zákona č. 
137/2006 Sb.,  o veřejných zakázkách, 
v platném znění, zakázka malého rozsa-
hu;

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

 1. AUTOLINHART TRUCK, a. s. 
   Pekárenská 77, 370 21 Č. Budějovice,  

  IČO 260421118
 2. VOLVO GROUP CZECH REPUBLIC 
   s. r. o.,  Pekárenská 255/77, 
   370 21 Č. Budějovice, IČO 61055239
 3. Milan Král, s. r. o.,  U Stromovky 201, 

  370 05 České Budějovice, 
    IČO 48203734
– a jmenuje komisi pro otevírání obálek a dále 

k posouzení kvalifikace a hodnocení nabí-
dek podaných ve shora uvedené veřejné 
zakázce ve složení: 

 1. Jaromír Hlaváč, 
   náhradník Jaroslav Řehoř
 2. Ing. Jaroslava Fialová, 
   náhradník Jan Jelínek 
 3. Josef Veselý, 
   náhradník Ilona Uhlířová

Krádež nářadí
 Škodu za 22 000 korun způsobil zatím 

nezjištěný pachatel, který škodil v jedné 
z protivínských firem. Pachatel ve výrob-
ní hale vnikl do plechové skříně, kde bylo 
nářadí a odcizil zde ruční frézu, střílečku 
hřebíků a sponkovačku. Ruční nářadí 
pachatel odcizil během uplynulého půl 
roku, poškození případ 18. května 2015 
oznámili policistům, kteří místo činu 
ohledali a zajistili stopy. Protivínští poli-
cisté okolnosti krádeže dále prošetřují. 

Vloupání do baru
 V noci dne 20. května 2015 navštívil 

bar v Protivíně alkoholu a cigaret chtivý 
zloděj. Pachatel se do podniku vlou-
pal zřejmě okolo půl čtvrté ráno, kdy 
překonal dveře do baru a odcizil zde 
šestnáct krabiček cigaret a čtyři lahve 
tvrdého alkoholu. Způsobená škoda činí 
3396 korun. Policisté na místě zajistili 
stopy a případ dále prošetřují. 

Nález munice
 Protivínští policisté vyjeli v sobotu 

23. května 2015 krátce po půl jedenácté 
hodině dopolední do lesního porostu 
v katastru obce Protivín k případu 
nalezené munice. Oznamovatel jim 
sdělil, že nalezl předměty, připomínají-
cí munici. Policisté si vyžádali příjezd 
pyrotechniků z Českých Budějovic. 
Ti na místě nálezu určili, že se jedná 
o devět dělostřeleckých granátů ráže 
76 mm a deset kilogramů pěchotní 
munice. Pyrotechnici munici na místě 
zajistili a odvezli ji k následné likvi-
daci. Při události nebyl nikdo zraněn 
ani nebyla způsobená žádná škoda na 
majetku.

DEVĚT OCENĚNÍ PRO PIVOVARY LOBKOWICZ
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dokončení ze 3. stránky

RADA MĚSTA ZASEDALA

VYBRÁNO Z USNESENÍ RADY MĚSTA  
DNE 27. 5. 2015 

–  souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení 
práva odpovídajícího věcnému břemenu 
spočívajícímu v umístění distribuční 
soustavy – kabelového vedení NN do 
pozemku p. č. 56, 100/12, 100/129, 2676, 
2685/2 a 2686 v kú Protivín za účelem její-
ho provozování, práva zřídit, provozovat, 
opravovat a udržovat distribuční soustavu, 
též práva zřídit, mít a udržovat obslužné 
zařízení za účelem obnovy, výměny, 
modernizace a zlepšení výkonnosti včetně 
jejího odstranění, za jednorázovou náhra-
du ve výši 10 400 Kč + DPH, když smlouva 
a návrh na vklad do KN budou na náklady 
oprávněného

– souhlasí s prodejem části pozemku 
p. č. 802/37, ostatní plocha, ostatní komu-
nikace o výměře cca 12 m2 v kú Protivín 
na umístění trafostanice za cenu dle sou-
časně platné vyhlášky 783 Kč/m2; 

– ukládá finančnímu odboru – správě 
majetku zveřejnění záměru prodeje části 
pozemku 

–  a doporučuje zastupitelstvu města prodej 
části pozemku ke schválení

– schvaluje předloženou Smlouvu o dílo na 
projektové práce rekonstrukce vodovodu 
a kanalizace „Průtah městem Protivín – I. 
etapa Jiráskova ul. 665 m (roh Masarykova 
náměstí – konec Svatoanenského náměs-
tí)“ v rozsahu projektové dokumentace 
pro územní řízení, zajištění územního 
rozhodnutí, projektové dokumentace pro 
stavební řízení, provádění stavby, výběr 
zhotovitele stavby a zajištění stavebního 
povolení

– a zároveň pověřuje starostu města pod-
pisem této smlouvy

– schvaluje předloženou Smlouvu o dílo na 
projektové práce rekonstrukce vodovodu 
a kanalizace „Průtah městem Protivín – II. 
etapa Jiráskova ul. 530 m (ulice Švermova 
– Svatoanenské náměstí)“ v rozsahu pro-
jektové dokumentace pro územní řízení, 
zajištění územního rozhodnutí, projektové 
dokumentace pro stavební řízení, pro-
vádění stavby, výběr zhotovitele stavby 
a zajištění stavebního povolení

– schvaluje Příkazní smlouvu na zpraco-
vání žádosti o podporu na projekt „Zatep-
lení zdravotnického střediska v ulici B. 
Němcové“ se společností GARANTA CZ 
a. s.,  Kněžská 365/22, 370 01 České 
Budějovice 

– a pověřuje starostu města jejím podpi-
sem

– vybrala nejvýhodnější nabídku na zhoto-
vitele stavby „1. Mateřská škola Protivín, 
ulice Ve Školce vstupní parter, zastřešené 
schodiště, oplocení vstupní části areálu“ 
firmu KOČÍ a. s.,  K Lipám 132, 397 01 Písek, 
s nabídkovou cenou 924 156 Kč vč. DPH;

– schvaluje uzavření předložené Smlouvy 
o dílo na zhotovení uvedené stavby 

– a pověřuje starostu města jejím podpi-
sem

Designéři pořadu JSSS – Kamila Douděrová, František Kobližka, Andrea Hylmarová, 
Marek Povolný, Martina Pištěláková, šéf webu Prima ZOOM Tomáš Karlík a šéfre-
daktor časopisu Dům a zahrada Ondřej Krejčí pokřtili v Krokodýlí ZOO Protivín 
osm mláďat krokodýlů siamských. Prima ZOOM zároveň oslavila roční mediální 
partnerství s protivínskou zoologickou zahradou.

Za podpory fondu EU – ROP Jihozápad probíhá v těchto dnech 4. etapa rekonstrukce 
Krokodýlí ZOO Protivín. Opravuje se nejstarší část zoo, která byla otevřena veřej-
nosti v červnu 2008. 

První rekonstrukce části zchátralé budovy byla financována z vlastních zdrojů nadace 
v letech 2006 – 2008. Po jejím zpřístupnění zde mohli návštěvníci pozorovat patnáct druhů 
krokodýlů v jedenácti teráriích. ZOO se stala turistickou atrakcí a zároveň i ochranářským 
centrem – množí se zde kriticky ohrožené druhy těchto zvířat. Další dvě etapy rekonstrukce 
rozsáhlé budovy byly již podpořeny fondem EU ROP – Jihozápad. Po jejich ukončení na 
jaře 2012 se výstavní a chovatelská plocha zoo rozrostla téměř na 2000 m2 a zoo v expozici 
nabídla veřejnosti již téměř 150 krokodýlů ve dvaceti dvou druzích. Majitel zoo – Nadace 
Tomistoma – připravil na sklonku roku 2013 projekt 4. etapy rekonstrukce nejstarší a již 
zastaralé části budovy, která bude letos kompletně zrealizována. 

Miloš Macháč, předseda správní rady Nadace Tomistoma

Designéři pořadu JAK SE STAVÍ SEN 
pokřtili vzácné krokodýly siamské

Kmotři mláďatům vybrali jména – Kvido, Karel, Belinka, Kabelka, Hubert, Piškot, 
Barnabáš a Boženka. Svým zatím ještě celkem malým kmotřencům popřáli hodně štěstí 
a pronesli osobní přání vztahující se k novému jménu. Pokřtili je samozřejmě ponořením 
ocasu do čisté vody. Některé osobnosti se se svým „miminkem“ také pomazlili. A někteří 
z krokodýlků jim na oplátku poslali pozdrav ze zvířecího světa.

Krokodýl siamský (Crocodylus siamensis) je středně velký druh (dosahuje délky až 
3,8 m) sladkovodního krokodýla, který se v minulosti vyskytoval po celé jihovýchodní 
Asii. Dnes je na většině původního území vyhuben. Jsou evidovány dvě poslední původní 
populace v pralesích Kambodži a v centrálním Borneu. Ve volné přírodě se jejich počet 
pohybuje mezi čtyřmi sty až jedním tisícem exemplářů. Krokodýl siamský je masově 
chován na farmách zejména v Thajsku a Vietnamu kvůli produkci kůže a masa. Farmáři 
zde provádí užitkové křížení krokodýlů siamských s krokodýlem mořským a dovezeným 
krokodýlem kubánským. Hybridi rychleji rostou, mají nižší vnitrodruhovou agresivitu 
a jsou odolnější. Bohužel v případě úniku takovýchto zvířat do volné přírody může dojít 
k ohrožení genetické kvality divoké populace. 

Za televizi Prima, Filip Budák, PR a marketing

V KROKODÝLÍ ZOO 
PROBÍHÁ DALŠÍ REKONSTRUKCE
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V sobotu 6. června proběhlo na Výstavišti v Českých Budějovi-
cích předávání cen v soutěži CHUTNÁ HEZKY JIHOČESKY pořá-
dané REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMOROU. 

Jedná se o soutěž regionálních potravinářských produktů z firem 
vyrábějících na území Jihočeského kraje. Soutěž je součástí DNŮ 
PIVA. Výrobky do soutěže musí splňovat několik přísných kritérií. Jed-
němi z hlavních je používání surovin z regionu a práce místních lidí. 
Komise odborníků vybere v jednotlivých kategoriích tři výrobky a těm 
je přidělen certifikát kvality. V silné konkurenci se naše firma prosazuje 
již devět let od počátku soutěže. Tentokrát získala dokonce ocenění 
dvě. 

V kategorii cukrářský výrobek získal za výrobek OŘEŠÁK prv-
ní místo. V kategorii pekařských výrobků pak též velmi hodnotné 
ocenění vlajkové lodi naší firmy a to třetí místo za CHLÉB PROTI-
VÍNSKÁ VEKA. Certifikáty převzala technoložka Jana Hronková.

Úspěch je oceněním kvalitní práce všech zaměstnanců pekárny 
a cukrárny. Tímto jim za firmu velice děkuji. Produkce kvalitních výrob-
ků je dalším zviditelněním a propagací našeho krásného města Proti-
vína.  Josef Kubička, výrobní ředitel 

Rodinná firma Ivana Rychtářová se účastnila 
dvou regionálních soutěží „CHUTNÁ HEZKY 
JIHOČESKY“ a „Regionální potravina Jihočes-
kého kraje 2015“, kde vlastní výrobek „Chalu-
pářský bok“ získal 3. místo v soutěži „Chutná 
hezky Jihočesky“ a tomu samému výrobku byla 
udělena značka „Regionální potravina Jihočes-
kého kraje 2015“. 

První ocenění bylo předáno v sobotu 6. června 
na Slavnostech piva v Českých Budějovicích na 
Výstavišti, kde za Ivanu Rychtářovou cenu převzal 
Jaroslav Hovorka z obchodního oddělení. Druhé 
ocenění bude slavnostně předáno na Selských 
slavnostech v Holašovicích 24. července. 

V květnovém čísle Protivínských listů 
jsme chtěli vědět: „Jaký obchod se v květ-
nu 1945 nacházel v domě, který vidíte na 
fotce za motorizovanými vojáky a jak se 
jmenoval jeho majitel?“. 

Správně odpověděli ti, jejichž odpo-
vědí bylo: Drogerie pana Zváry. Vyloso-
vaným výhercem symbolické ceny se stala 
Jitka Plívová. Blahopřejeme!

Červnová otázka zní: Na fotografii 
Václava Lenemajera z nedávných let 
vidíme vlevo zadní trakt budovy bývalé 
restaurace. Chceme znát oficiální název 
restaurace a též název, kterým ji nazý-
vali „štamgasti“. 

Odpověď nám zavolejte na telefon-
ní číslo 382 203 354, pište e-mailem: 
infocentrum@muprotivin.cz nebo nám ji 
přijďte sdělit do infocentra. 

Těšíme se na vaši návštěvu. 

FOTOHÁDANKAFOTOHÁDANKA
INFOCENTRA PROTIVÍN

DALŠÍ ÚSPĚCH DROBNÝCH PROTIVÍNSKÝCH ŽIVNOSTNÍKŮ

VÝRAZNÝ ÚSPĚCH FIRMY KLAS PEKÁRNA/CUKRÁRNA PROTIVÍN
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Zábořské minimuzeum je v provozu 
od roku 2008. Budova ve středu obce, ve 
které se minimuzeum nachází, je v majetku 
Města Protivín a dříve zde bývala knihovna 
a klubovna mladých hasičů. 

Povodeň v roce 2013 poničila interiér 
místností a tak až 1. dubna letošního roku 
bylo minimuzeum po rekonstrukci znovu 
otevřeno a to i s novými exponáty.

Před nedávnem jsme avizovali tisícího 
návštěvníka a skutečně v neděli 31. května 
2015 jsme se ho dočkali. Stal se jím pan 
Petr Tesař ze Včelné u Českých Budějovic. 
Obdržel upomínkové předměty od místního 
dobrovolného hasičského sboru a Protivín 
určitě ještě navštíví. Gratulujeme! JKo.

Text k foto: 
Na snímku (uprostřed) Petr Tesař, Včel-
ná, okr. České Budějovice. Foto Josef 
Kovářík.

Vážení čtenáři Protivínských listů,  
přesto, že vás pravidelně měsíčně nein-
formujeme o dění v naší mateřské škole, 
vězte, že nezahálíme. Naše práce se mno-
hému může zdát neviditelná, ale v závěru 
každého školního roku je vidět, že nebyla 
marná. Cestu, kterou všechny děti ušly za 
deset měsíců, pozná každý, kdo je s nimi 
denně ve styku. 

Je dokázáno odborníky, že děti v před-
školním věku jsou velmi vnímavé a z toho, 
co do nich „vložíme“ v tomto období, 
čerpají po celý příští život.

Kolektiv našich stálých a zkušených 
učitelek se proto dětem plně věnuje a roz-
víjí je ve všech oblastech. V denních tělo-
výchovných chvilkách a cvičeních jsme 
celoročně trénovali obratnost, koordinaci 
pohybů, správné držení těla a fyzickou 
zdatnost, protože je důležité, aby si děti 

k pohybu vypěstovaly dobrý vztah a neo-
pomíjely ho ani v příštích letech. Neméně 
důležitý je také rozvoj grafomotoriky 
u dětí. Začínali jsme uvolňováním zápěstí, 
ruky, dále správným uchopením psací-
ho náčiní (tužky, fixu, štětce.. . ) a jeho 
pozdějším držením, neboť jak si v tomto 
věku dítě držení tužky zafixuje, tak ho 
používá dál při nácviku psaní v 1. třídě. 
Získané dovednosti pak děti rozvíjely 
při doplňkových činnostech zaměřených 
na výtvarnou a pracovní výchovu. Jejich 
práce trvale zdobily interiér MŠ. Dále jsme 
se ve své práci například věnovali rozvoji 
řeči u dětí a správné výslovnosti. Toto 
vyžaduje velkou trpělivost, denní procvi-
čování a neobejde se bez pomoci rodičů. 
Naší prioritou je, aby děti odcházející do 
prvních tříd vyslovovaly správně, protože 
to jim pak usnadní učení v základní škole. 

S pomocí naší logopedické asistentky se 
toto daří. Umět se správně a samostatně 
vyjádřit či zformulovat svůj požadavek 
není lehká věc a proto i tuto dovednost 
jsme s dětmi denně při všech činnostech 
nenásilně procvičovali.

Milí čtenáři – není cílem tohoto člán-
ku popisovat veškerou práci v mateřské 
škole, ale že je prováděna dobře, o tom 
svědčí též to, že jsme byli osloveni dvěma 
organizacemi v našem městě, abychom pro 
jejich klienty připravili kulturní program. 
Nejstarší děti vystoupily v Domě s pečo-
vatelskou službou na náměstí a v domově 
se zvláštním režimem Pomněnka s veliko-
nočním pásmem básní a písní. Během celé-
ho školního roku děti též třikrát vystoupily 
při příležitosti vítání nových občánků do 
života na protivínské radnici.

K příjemně stráveným dnům jistě patří 
i to, že každý měsíc děti shlédly profesi-
onální divadlo s pohádkami či písničkami 
přímo v MŠ, absolvovaly autobusový 
výlet do ZOO Hluboká nad Vltavou, pěší 
výlet s opékáním buřtů, návštěvu muzea 
či kaplanky a další akce.

Jako přehlídku toho, co se děti za celý 
rok zvládly naučit, byly uspořádány ve 2. 
a 3. třídě besídky ke Dni matek. Všechny 
sklidily zasloužený úspěch, když zahrály 
na flétničky, tančily, zpívaly a předvedly 
dramatizaci pohádek. Ty mladší v obou 
prvních třídách si za pomoci rodičů 
a sourozenců vyrobily na dílničkách pro 
maminky dárek.

V závěru měsíce června, jako již 
tradičně, čekal na děti odcházející do 
základních škol slavnostní akt rozloučení 
s mateřskou školou a předávání pamětních 
listů v obřadní síni městského úřadu.

Další pestrý, zajímavý a poučný škol-
ní rok je za námi a děti i učitelky čekají 
zasloužené dny volna.

Eva Cimburová

TISÍCÍ NÁVŠTĚVNÍK 
navštívil 

HASIČSKÉ MINIMUZEUM V ZÁBOŘÍ

Jak probíhal školní rok 2014/2015 v 1. MŠ
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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

A jak to vlastně všechno začalo? Proti-
vínský skauting vznikl v červnu roku 1945 
na podnět bratra Josefa Peterky. Bratr Peter-
ka, zvaný Baden, dlouholetý pracovník Junáka, 
který již od roku 1920 vedl jeden z prvních 
píseckých oddílů, se stal vůdcem protivínské-
ho střediska. O skautování byl velký zájem. 
Již během dvou dnů vznikly 2 oddíly. Prvním 
vůdcem oddílu skautů byl Vlastimil Kulštejn. 
Činnost oddílu se rozbíhala na plné obrátky. 
V roce 1945 se konaly i první letní tábory. Dále 
se činnost oddílů odvíjela od válečné a politické 
situace v naší zemi. Pokud se chcete o historii 
našeho střediska dozvědět více, navštivte rub-
riku O nás na našich internetových stránkách 
www.junak-protivin.cz.

Po tradici z minulých desetiletí (slavíme 
vždy kulaté narozeniny) jsme se i letos ujali 
příležitosti k uspořádání oslav k výročí 
založení střediska. Akce pro přátele (nejen 
protivínského) skautingu i širokou veřejnost 
proběhla v sobotu 30. května. Takže téměř na 
den přesně založení prvních oddílů. Pokud se 
ptáte kde, tak kde jinde, než na našem skaut-
ském středisku Na Ostrově.

Pořádání oslav předcházela několika 
měsíční práce a plánování. Nejtěžším úkolem 
bylo vymyslet formát, jakým bude celá akce 
probíhat. Pokusím se vám ho stručně shrnout. 
Náš skautský Ostrov se na jeden den proměnil 
ve výstavní síň. Výstava to byla lehce (nebo 
spíš těžce?) outdoorová. Dobové i současné 
fotografie (samozřejmě, že ne všechny, to 
bychom potřebovali naše Ostrovy tak čtyři) 
byly vytištěny na fotografický papír formátu 
A0, zalaminovány a rozvěšeny na budovy 
a stromy po základně. Papírové materiály, 
jako jsou staré kroniky, zápisníky, fotografie, 
časopisy, byly umístěny do „velké klubovny“. 
Nacházely se zde i propriety, které ke skautingu 
bezpodmínečně patří – prapory, vlajky, odzna-
ky, památeční táborová sekera. Do „vodácké 
klubovny“ jsme umístili plátno a projektor 
a promítali zde fotografie, které se nedostaly 
do užšího výběru pro tisk. Aby to na Ostrově 
vypadalo opravdu jako u skautů, postavili jsme 
do prostoru základny tee-pee (vysoký indiánský 
stan), improvizované stanové městečko, hangár, 
který využíváme jako jídelnu a „společenskou 
místnost“ a otevřeli táborovou kuchyni, ve které 
se podávala teplá polévka, káva, čaj a něco 
sladkého k zakousnutí. Pro velké hladovce 
i buřt a chléb na opečení.

A už tu byl „Den D“. Hned po příchodu 

do areálu našeho střediska uvítal 
návštěvníky stoleček s propagačními 
materiály, vytvořenými speciálně pro 
toto výročí. Na památku si mohli 
odnést několik druhů pohledů, připí-
nací placku, klíčenku, nebo magnetku 
s logem výročí. Celé oslavy výročí 
započaly lehce po půl jedenácté slav-
nostním zahájením. Promluvila na 
něm nynější vůdkyně střediska Alena 
Kulhová – Kaboš a někteří pamětníci (Jitka 
Plívová – Holubinka a V. Bouchal – Robin). 
Po nástupu již započala volná zábava. Mimo 
již zmíněných fotek a jiných pamětihodností, 
bylo možno si na Ostrově vyzkoušet i několik 
„skautských“ aktivit, jako byla střelba z luku, 
drhání náramků, výroba kožených klíčenek, 
velice oblíbenou se stala jízda na lodích na 
rybníce Eliášku. Menší (ale i větší se přidali) 
se mohli zúčastnit hry po městě. Dvojce dostala 
průvodku, na které bylo vyznačeno několik 
míst spojených s historií protivínského skautin-
gu. Po přečtení krátkého příběhu musela dvoji-
ce odpovědět na otázku. Odpovědi zanesené do 
průvodky byly zpět na Ostrově zkontrolovány. 
Každý, kdo měl kolonky s odpověďmi vyplněné 
správně, dostal malou odměnu. Každou celou 
hodinu probíhalo společné čtení z kronik. 
U této aktivity se pobavili především samotní 
autoři příspěvků, nebo ti, o kterých se v člán-
cích psalo. Jak nostalgická chvíle. Jako každá 
neobyčejná chvíle se i dnešní den musel doku-

mentovat (ať máme za deset let nové 
fotky na výstavu). Pro ozvláštnění 
výsledných fotografií byl u vodácké 
klubovny vytvořen fotokoutek, kde 
se návštěvníci mohli vyfotografovat 
s nejrůznějšími rekvizitami. Kdo 
se aspoň na malou chvíli chtěl stát 
skautem, mohl svůj obličej propůjčit 
namalované postavě a jak jinak, než 
vše zaznamenat na fotografii. Na 

kresbě postaviček skauta a skautky se podílel 
dívčí oddíl našeho střediska. Na nově obno-
veném hřišti se vedl lítý boj ve hře s názvem 
Vikingský šach. Snad jedinou aktivitou, na 
kterou byli svoláni všichni přítomní společně 
(kromě zahajovacího a závěrečného nástupu), 
bylo ve tři hodiny zasazení památeční lípy. Ta 
se zatím krčí u země v rohu Ostrova, ale za pár 
let z ní bude jistě majestátný strom. Protože 
nám trochu nepřálo počasí, zapálení slavnostní-
ho ohně se posunulo až do odpoledních hodin. 
Celou ceremonii provázel zpěv písně Červená 
se line záře. V pět hodin odpoledne byla ofici-
ální část akce ukončena společným nástupem. 
Rozloučili jsme se zpěvem skautské večerky. 
Ruch na Ostrově ovšem neustával. Troufám si 
odhadnout, že se během celého dne na Ostrově 
vystřídalo na sedm desítek návštěvníků. Někte-
ří z nich vytrvali až do pozdního večera. Zábava 
se plynule přesunula do prostoru ohniště, kde se 
od plápolajícího ohně ozývaly libé tóny kytar, 
banja, houslí a hlasy přítomných až do brzkých 
ranních hodin.

A takové bylo naše výročí – kulaté, sedm-
desáté, krásné, plné fotek, kamarádů, smíchu. 
Ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří 
se podíleli na přípravě či hladkém průběhu 
oslav. Záměrně nebudu jmenovat, jistě bych na 
někoho zapomněla. Velký dík patří také všem, 
kteří na náš skautský ostrov zavítali a podpořili 
nás svou přítomností nebo malým příspěvkem 
do kasičky. 

Kdo se nestihl akce účastnit osobně, ať 
sleduje naše internetové stránky. V sekci 
Fotogalerie nalezne odkaz na Rajče, kde jsou 
nahrány fotky z veškerých akcí.

Když už budete listovat našimi webovkami, 
zastavte se také, prosím, v záložce Příměstský 
tábor. 

A to už by bylo snad vše. Za všechny pro-
tivínské skauty bych vám ráda popřála krásné 
léto a dětem příjemně strávené prázdniny. 

Inuš, Junák – český skaut, 
středisko Blanice Protivín, z. s. 

Může se to zdát (ne)možné, 
ale v Protivíně už se skautuje sedmdesát let!



PROTIVÍNSKÉ LISTY – 8. stránka

Mladí hasiči z SDH Milenovice se 16. května zúčastnili okresního vyhodno-
covacího kola soutěže mladých hasičů PLAMEN 2015 ve Varvažově. 

PLAMEN 2015 byl zahájen již na podzim, kdy mladí hasiči absolvovali závod 
požárnické všestrannosti, štafetu požárních dvojic a štafetu 4 x 60 m. Na jarní 
kolo soutěže družstvo mladších i starších vyrazilo v nových dresech, které byly 
zakoupeny za finanční podpory NADACE ČEZ. 

Družstvo mladších závodilo jen v disciplíně požární útok. Družstvo starších 
soutěžilo ve třech disciplínách: požární útok, štafeta CTIF a požární útok CTIF. 
Dále mladí hasiči předložili kroniku k hodnocení celoroční činnosti. Nové dresy 
přinesly dětem štěstí. Družstvo mladších obsadilo celkové 6. místo ze čtrnác-
ti. Je to veliký úspěch s ohledem na to, že v letošním roce v týmu přibyla řada 
nových dětí, které ještě nemají takové zkušenosti. Družstvo starších zabojo-
valo a svým výkonem se umístili na 1. místě. Tento výsledek znamená, že 
družstvo starších postupuje na krajské kolo celostátní soutěže PLAMEN 
2015, kde budou reprezentovat okres Písek a které se uskuteční 20. června 
v Prachaticích. A přestože v tomto týmu jsou i děti, které by svým nízkým věkem 
měly závodit ještě v mladší kategorii, věřím, že děti předvedou nejlepší výkon 
a že nás budou důstojně reprezentovat. 

Ing. Jana Vaněčková, vedoucí dětí při SDH Milenovice

PŘEDPRÁZDINOVÝ RUCH V MŠ KRČ
Ani v závěru školního roku jsme 
v MŠ Krč nezaháleli. 
● V úterý 13. května čekalo na maminky 

při besídce překvapení. Děti si během 
programu pozvaly maminky k sobě 
a zapojily je do společné hry. Po besíd-
ce maminky každý rok dostávaly od 
dětí dáreček, ale tentokrát bylo pře-
dávání spojeno s kvízem. Z výstavy 
obrázků s názvem „Moje maminka“ 
si každá z maminek musela vybrat, 
který obrázek byl určen právě pro ni. 
Vylučovací metodou se všechna díla 
dostala do správných rukou. Maminky 
zvládly úkol na jedničku!

● Následující týden se konala ve 
školce beseda s mluvčí Policie ČR 
Mgr. Kamilou Čuřínovou Ingrišovou. 
Při hře se děti seznámily se zásadami 
bezpečného chování nejen v silničním 
provozu. Nejvíce pozornosti dětí při-
tahovaly služební pistole, stavěcí terče 
a pouta. Závěrečná hra „Na dopravu“ 
byla plná smíchu a veselí. 

● Poslední květnový týden jsme podnikli 
výlet do ZOO Ohrada. Počasí nebylo 
ideální, ale zvířátka se nám přesto uká-
zala v plné parádě. Nejvíce se předvá-
děly vydry a občas to vypadalo, že se 
chtějí s námi vydat do školky. 

● Mezinárodní den dětí jsme u nás ve 
školce oslavili spoustou her a sou-
těží. Odměnou dětem byly sladkosti, 
omalovánky, drobné dárečky a hlavně 
kšiltovka vyzdobená vlastní kresbou. 

● Závěrečnou akcí letošního školního 
roku v naší školce byl projekt „Bese-
dárium“. Paní lektorka zavedla děti 
na komiksový hrad Bradu a v inter-
aktivním programu se malí předško-
láci seznámili s prvními čtenářskými 
návyky. Příběhy rodiny Bradových 
vytvořily kouzelné kulisy pro hry a ži-
vé obrazy a přirozeně vtáhly děti do 
děje. 

S blížícími se prázdninami přejeme všem 
krásné léto plné zážitků a radosti. 

Děti a paní učitelky z MŠ Krč

Text k foto: Vydrýsek se zdraví s Terez-
kou Holzeplovou. 

POZVÁNKY MC PASTELKA
•  Přijďte se podívat na vystou-

pení baletek a holek z kroužku 
moderního tancování v pon-
dělí 22. června 2015 od 17 
hodin. Tentokrát je přichystáno 
i překvapení. Pokud bude pří-
znivé počasí a nebude horko, 
můžete si opéct buřty. 

•  Zveme na kurzy vaření Zdra-
vé mlsání 23. června 2015 
od 17 hodin. 

•  Den s hasiči 27. června 2015 
od 14 hodin na hokejbalovém 
hřišti za sokolovnou

M. Šálková

MLADÍ HASIČI Z MILENOVIC 
BUDOU REPREZENTOVAT V KRAJSKÉM KOLE 

▲ ▲ ▲ ▲ ▲
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Ve středu 13. května se po Protivíně pohybovali s kasičkami členové spolku 
Kocanďáci. Tradičně se zapojili do již 19. ročníku Českého dne proti rakovině 
(dříve Květinový den). 

Okresní sdružení hasičů ČMS Písek 
každoročně vyhlašuje literární a výtvar-
nou soutěž Požární ochrana očima dětí. 
V letošním ročníku získali ocenění:
Literární práce:
Kategorie L1
1. místo Václav Plundrich, 
 SDH Milenovice
3. místo Johana Šašková, 
 SDH Milenovice
Kategorie L2
1. místo Kateřina Malkusová, 
 SDH Milenovice
Kategorie L3
3. místo Pavla Toušková, 
 SDH Milenovice
Výtvarné práce:
Kategorie ZŠ1
1. místo Radana Šašková, 
 SDH Milenovice
Kategorie ZŠ3
l. místo Barča Nansová, 
 ZŠ Protivín

LETNÍ PŘÍBĚH
Jednoho letního dne se Jitka, Eva 

a Verča rozhodly, že půjdou stanovat. 
Sbalily si všechny potřebné věci jako je: 
stan, jídlo, pití, baterky, špekáčky a mno-
ho dalšího, co byla potřeba, včetně sirek. 
Maminka jim domlouvala, jestli nemá jít 
s nimi, ale ony že ne, vždyť prý budou jen 
za barákem na louce. Když bude pršet, tak 
půjdou rychle domů. Tak děti šly, postavily 
si stan, zapálily oheň a opékaly špekáčky 
a přikusovaly chleba. Když padla litá 
tma a opodál začala houkat sova, začaly 
se děti bát a tak si řekly, že půjdou spát. 
Všude okolo nich byla suchá tráva a sem 
tam balík slámy. Děti nemohly usnout 
a tak si povídaly. Vtom ucítily kouř. Roze-
pnuly stan a podívaly se, co to je. V tom 
uviděly, že jiskřička od ohně zapálila 
suchou trávu a že se oheň šíří a už začíná 
hořet balík se slámou. Rychle vyběhly ze 
stanu ven a v té chvíli věděly, že tohle 
sami nezvládnou, že potřebují pomoc. 
Verča utíkala do domu za maminkou, aby 
zavolala hasiče. Jitka s Evou se snažily 
oheň hasit vodou z petlahví, ale bylo to 
moc nebezpečné, voda jim došla a musely 
čekat na hasiče. Po chvíli přijeli hasiči 
a uhasili oheň vodou. Pro děvčata to bylo 
velké ponaučení a tak už stanovaly jedině 
za doprovodu dospělého. Od té doby si 
děvčata dala s ohništěm velkou práci. 
Obložila ho hlínou a kameny a večer, než 
šla spát, oheň raději uhasila. 

Kateřina Malkusová

Poslední čtvrtek v květnu jsme 
v Pastelce vařili a ochutnávali kla-
sická jídla, jako je svíčková, knedlí-
ky, koláče nebo čočková polévka. 
Jenže tentokrát jsme nepoužili 
ani gram živočišných tuků nebo 
masa. I tak jsme si na všem opět 
pochutnali. Jáhlové nebo celozrn-
né knedlíky představovaly chutnou 
alternativu k těm kynutým nebo 
houskovým. Plněné papriky s tofu 
chutnaly výtečně, zeleninová pizza 
zmizela z plechu v mžiku. A to ani 
nemluvím o makovo-ořechovo-tva-
rohovém koláči. Tvaroh nahradilo 
tofu. Těšíme se na poslední kurz, 
který bude ve znamení zdravého 
mlsání. Nebo alespoň zdravějšího. 

KVĚTINOVÝ DEN VE ŽLUTÝCH TRIČKÁCH

Jedná se pravděpodobně o nejstarší, nejznámější a velmi prestižní sbírkovovou akci 
probíhající v ulicích měst a obcí po celé České republice.

Během této akce dvojice dobrovolníků prodávají oranžové kytičky představující měsíček 
lékařský. Děti se při obcházení města na mnohých místech setkávali s tím, že jim kupující 
ukazovali květiny z minulých ročníků. Letošní výtěžek za prodané květiny byl 7 737 Kč. 
Výtěžek z prodeje pak putuje na činnost Ligy proti rakovině (LPR): poradenství 
a pomoc onkologickým pacientům, prosazování prevence rakoviny, podpora výzku-
mu v oblasti rakoviny, výchova k nekuřáctví a zdravému způsobu života, rekondiční 
a ambulantní kurzy pro onkologické pacienty. Činnost LPR se promítá do života každé-
ho z nás – někde více, někde méně, ale přece. Nenechme si uniknout šanci pomoci 
lidem, kteří to opravdu potřebují. 

Děkujeme za zakoupené kytičky a vstřícnost.  Za spolek Kocanďáci Lenčík

TRADIČNÍ KUCHYNĚ NETRADIČNĚ
Přijďte mezi nás ochutnat nejen 
dobré jídlo, ale také bezva a přá-
telskou náladu v úterý 23. června 
v 17 hodin. Přihlašujte se na vari-
mezdrave247@seznam.cz nebo 
telefonním čísle 732 481 300. 

M. Šálková

MLADÍ 
HASIČI 
ÚSPĚŠNÍ



PROTIVÍNSKÉ LISTY – 10. stránka

Pro děti byly připraveny soutěže 
v pravěkých disciplínách v love-
ní praryb, ve skákání v pytli jako 
praklokan, v chození na chůdách jako 
pražirafa, v házení s i na plechovky 
v době železné, v jízdě na prakoni, 
v hodu zaručeně pravým balvanem, 
v lovení si mamuta pomocí pralu-
ku,  v hodu míčkem do jeskyně, ve 
střelbě z pravzduchovky, ve výzdobě 
jeskyně vlastnoruční malbou.  V prů-
běhu odpoledne si mohly opéct 
„mamuta“ z řeznictví u Rychtářů. Na 
závěr v pódiovkách děti soutěžily 
v jedení koláče z pekárny Klas, kte-
ré si vyzkoušeli i rodiče. Následo-
valo pití na čas, foukání balonku, 
zpěv a recitace. Vyhodnoceny byly 
i obrázky a výtvory, které byly vstu-
penkou.

Letošního ročníku se zúčastnilo na 
80 dětí z blízkého i dalekého okolí. 
Krásné slunné nedělní odpoledne si 
děti i pořadatelé užili s úsměvem. 

Poděkování partnerům, bez kte-
rých by se tato tradiční akce neusku-
tečnila:

Lékárna u Palmy, Zahradní tech-
nika V. Brůžek, Stavební firma Čajan,  
ELSO-MONT, Kola Jiří Plíva, Pekárna 

Do konce června se přijďte do 
prostor infocentra podívat na výsta-
vu nazvanou FOTKY Z PŮDY. 

Fotky z výstav Václava, Rad-
ka 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 dáv-
no minulé. 

Přehlídka Václavových milo-
vaných mašinek a západů slunce, 
Radkových portrétů (mnohé dámy 
zjistí, že s tím zubem času to není 
tak zlé…) a zátiší, Petrových pohle-
dů do krajiny. Fotky pořízené klasic-
kým aparátem na film, zvětšované 
doma v koupelně.

V červenci a srpnu následuje opět 
přehlídka fotografií – tentokrát z tvor-
by paní Sylvie Faktorové. Převážně 
se jedná o ateliérová fota miminek, 
maminek, tatínků a „modelek“. 

Vstup na výstavy v prostoru info-
centra je zdarma.

V podkroví je pro vás připrave-
na výstava Fotografie a obrazy 

manželů Jarky a Milana Dre-

chslerových. Výstava potrvá do 
3. července 2015.

Od 4. července se vám předvede 
umění pískovcové dílny TABITA.

Těšíme se na vaši návštěvu 
a děkujeme za přízeň.

Kolektiv pracovnic 
Infocentra Protivín

VÝSTAVY V KAPLANCE

PRAVĚKÝ DEN DĚTÍ 
pořádal v neděli 31. května spolek Kocanďáci U lomu. Letos to 
byl již 22. ročník celoměstské oslavy Dne dětí. Vstupenkou na 
tuto akci byl obrázek nebo výtvor na téma Pravěk.

Klas Protivín, Ranč Liberté Protivín,  
Lahůdky Radošovice, Melo, Řeznictví 
Rychtářů, Zahradní restaurace Belve-
der, Město Protivín. 

Mediální partner: Protivin.net –  co 
se děje v městě Protivín a okolí. Podě-
kování i technickým službám pánům 
J. Veselému a J. Bínovi. 

Za spolek Kocanďáci Lenčík
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Tuhle otázku dostáváte asi často – ale jak vznikl váš 
název?

Zkrátka se nám tenkrát líbil. Teď už se nám tolik nelíbí, 
protože je po světě spousta kapel se stejným názvem. Takže 
bychom uvítali originálnější, ale tenkrát jsme ještě nezna-
li internetu, natožpak googlu… Pozdě bycha honiti. Ale 
s pomocí antidepresiv už to nějak doklepeme. 
V Protivíně budete tedy poprvé, ale účinkovali jste i jinde 
v jižních Čechách? 

No baže! Třeboň, Tábor, Písek, Strakonice... 
Jak na vás působilo tamní publikum?

Zdáli se nám trochu tmavší, jakoby opálenější. Asi to bude 
tím palčivějším jižním jihočeským sluncem. 
Vaše existenční 
jubileum propa-
gujete plakátem 
s kresbou Marko 
Čermáka, kde vás 
ztvárnil poněkud 
jako Rychlé šípy. 
Jak Marko tenkrát 
na vaši žádost rea-
goval?

Skákal do stropu 
radostí! Říkal, že už 
patnáct let nespouš-
tí oko z telefonu 
a čeká, až se ozve-
me. 
Je za tím recese, 
nebo skutečný obdiv 
k panu Foglarovi?

Recese? Him-
bajs, jak vás to, vy 
plantážníci, mohlo napadnout? My milujeme foglarovskou 
romantiku, tajemství a dobrodružství. Všichni jsme na tom 
vyrůstali. Myslíme to asi poprvé v dějinách MB úplně váž-
ně. A ten plakát nejsou rychlé šípy, ale obecně foglarovská 
chlapecká romantika – spíše Hoši od Bobří řeky nebo tak 
nějak. 
Když už jsme u těch recesí – vaše nové CD se jmenuje „Sex 
and sport? Never!“ čili Sex a sport – nikdy. To myslíte 
vážně?

To ať si každý přebere, jak je libo. Zde ponechme prostor 
pro posluchačovu imaginaci a osobní zkušenost s danou 
tématikou. 
Nové album, které jste si nadělili k jubileu, mapuje v pís-
ničkách dosavadní historii skupiny. Jak to ale probíhalo 
mimo notovou osnovu?

Neřekl bych, že mapuje historii. My se spíš zabývá-
me přítomností, tedy tím, co nás zajímá v daný okamžik. 
A chcete-li slyšet pravdu pravdoucí o historii MB, tak 
historie Monkey Business je příběhem plným intrik, piklí, 
úkladů a všelijakých ústrků, něco jako Borgiové… Ale, 
proboha, už ani slovo!
Jako muzikanti jste asi dobu totality nezažili, ale setkali jste 
se někdy s cenzurou? 

Naopak. Většina z nás totalitu zažila, ale těší nás, že vypa-
dáme tak mladistvě. S cenzurou jsme se setkali například, 
když nám na i-Tunes nechtěli povolit obal desky Happiness 
of Postmodern Age, a přitom je tam jenom gumová replika 
useknuté hlavy jakéhosi chlapa s knírem. 

Máte recept, jak se 
vyrovnat s případ-
nými nezdary? 

Alkohol, drogy 
a přítulné málo-
mluvné ženy. 
Prošlo kapelou 
hodně hudebníků?

M y  n e j s m e 
moc promiskuitní. 
Jsme stále v původ-
ní sestavě. 
Kapela je poměrně 
těsné spojení lidí, 
docházelo i u vás 
někdy k ponorce?

Už j sem to 
někde psal. U nás 
se ponorka ředí až 
nezdravě přirozeně 
veselou myslí, kte-

rá, v úzkém spojení s Prazdrojem a marihuanou, ponorný 
člun vždycky zažene. 
Jakou cílovou skupinu se snažíte oslovit?

Klademe si za cíl pobavit především sami sebe. A když 
je někdo na stejné lodi, tak hurá. 
Svěříte nám vaše krédo?

Nikdy není tak dobře, aby nemohlo být ještě líp. 
Máte nějaký vzkaz pro vaše posluchače?

Těm, co nám přejí a mají nás rádi, posíláme velký dík. Ale 
ti, co nás rádi nemají, ať si nás raději nežádají!
Co byste si přáli do dalších let?

No to je přeci nasnadě! Abychom si i nadále mohli dělat, 
co se nám zlíbí, jako jsme to dělali doposud. 

Za Monkey Business odpovídal basista Pavel Mrázek. 
H. Hosnedlová

SKUPINA MONKEY BUSINESS V PROTIVÍNĚ
Na hudební scéně patří skupina Monkey Business k českým špičkám a získala si záhy i široký okruh fanoušků. 
Letos slaví kapela pod taktovkou Romana Holého půl druhé desítky roků své existence a k jejím jubilantským 
počinům patří mimo jiné také turné nazvané „15 let na stezce kamarádství“, jehož vrcholem byly velké koncerty 
pod širým nebem v Praze a v Brně. Jako předskokany si zvolili skupinu Ohm Square, mimořádní byli i pozvaní 
hudební hosté – nezapomenutelná Marta Kubišová, jazzmaker Ondřej Havelka, první dáma české alternativy Iva 
Bittová, Ewa Farna...
Jednou z letních zastávek této populární skupiny budou také srpnové Městské slavnosti v Protivíně, kam Monkey 
Business zavítají vůbec poprvé. Proto bychom vám je chtěli dnešním rozhovorem poněkud přiblížit:
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OHLÉDNUTÍ ZA JARNÍM KONCERTEM DĚTSKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ

DEVÁŤÁCI V PRAZE
Na středu 3. června jsme naplánovali exkurzi pro žáky devátých tříd. Tuto exkurzi 
máme zajištěnou s téměř ročním předstihem. Součástí je totiž návštěva České televi-
ze. Navíc jsme navštívili Muzeum Policie na Karlově a Vyšehrad se Slavínem. Jaká 
exkurze byla? L. Přástková

Nejvíc mě zaujalo Muzeum Policie. 
Byly zde dokonale popsané vraždy, které se 
staly v ČR. Spousta fotografií, předmětů… 
Celá výstava mě dokázala vtáhnout přímo 
do děje vyšetřování.  D. Hečko

Zajímavá byla Česká televize, kde jsme 
si mohli vyzkoušet práci moderátorky a číst 
ze čtecího zařízení zprávy.  E. Kozáková

Zaujalo mě Muzeum Policie. Líbila se 
mi expozice zbraní. Nejvíce zbraň MG 42. 
Také tu byly dopodrobna popsané vraždy. 

L. Timko

Zaujala mě ČT. Líbily se mi ateliéry 
a natáčecí studia. ČT má dokonce svůj 
vlastní hasičský sbor! J. Novák

Při exkurzi v ČT mě překvapila neče-
kaná návštěva ve studiu. Přišlo k nám kuře 
z Pomozte dětem. Hned jsme se s ním 
vyfotili!  P. Lojda

V Muzeu Policie se mi líbila technika, 
kterou policie využívá nebo využívala. Také 
bylo pěkné si některé věci vyzkoušet. Záro-
veň jsme vyplňovali pracovní listy. Takže to 
byla i zábava! F. Podhorský

V ČT nás vzala paní průvodkyně do 
studia, kde se natáčí pořad Sama doma. 
Také jsme nakoukli do studia, ve kterém 
se připravoval pořad Zázraky přírody. 
V závěru exkurze jsme si vyzkoušeli práci 
moderátorů. V Muzeu Policie mě zaujal 
případ brutálního vraha Pilčíka, který pod 
záminkou, že převede lidi přes hranice, 
osoby zabil. V zajetí držel dvanáctiletou 
dívku.  L. Vlášková

Líbilo se mi v ČT, viděli jsme přípravu 
pořadu Sama doma. Bylo to zajímavé, 
spousta kamer, které zabíraly z různých 
úhlů… G. Zelenková

V Muzeu Policie jsme si mohli sejmout 
otisky a porovnat s otisky kamaráda. Viděli 
jsme staré policejní motocykly, kola, unifor-
my, zbraně… N. Rajcseková

Měli jsme štěstí, v Muzeu Policie byla 
nová výstava Ve víru kriminalistické vědy 
a výzkumu, která byla velmi zajímavá…

A. Pisingerová

EXKURZE ŽÁKŮ 
OSMÝCH TŘÍD V PRAZE 
– KRÁLOVSKÁ CESTA
V úterý 26. 5. jsme vyrazili na exkurzi do 
Prahy. Bylo velmi chladno, celou cestu do 
Prahy lilo, ale nakonec se počasí umoud-
řilo. Od začátku naší procházky Prahou, 
Pohořelce, přestalo pršet. Co se nám na 
Královské cestě nejvíc líbilo? 

L. Přástková

Nejvíc mě zaujala Zlatá ulička. Malé barev-
né domečky. Z každého na mě dýchla his-
torie.  A. Vicanová

Náhrobek Jana Nepomuckého v katedrále. 
Také mě zaujal příběh o jeho smrti. 

D. Veverka

Líbila se mi věž Daliborka. Uvnitř jsou 
vystaveny mučící nástroje. 

E. Neuwirthová

Daliborka – hodně temné místo. Už jen 
představa, že tam byl někdo mučen, nahá-
něla husí kůži. Také mě překvapil Vladi-
slavský sál svou velikostí, také schody pro 
koně! P. Smolík

Lennonova zeď na Kampě. Dodnes lidé 
ke zdi chodí, vzpomínají na Johna, píšou 
vzkazy – láska, mír.  R. Bláhová

Zlatá ulička, zbrojírna. Byly tam zbraně, 
brnění, helmy, kopí, palcáty Zkusil jsem 
střílet z kuše. Dvakrát jsem trefil střed!

V. Trnka

Líbila se mi vyhlídka z Hradu na Prahu. 
Rozeta v katedrále.  R. Schwarz

Katedrála sv. Víta – líbí se mi, jak je velká, 
zdobená, prostorná. Mám rád takové krásné 
stavby.  J. Chudomel

Lennonova zeď – i když byla v listopadu 
zamalována bílou barvou, ted byla plná 
obrázků, vzkazů a nápisů. Byla tam tako-
vá zvláštní energie – láska, mír, svobo-
da… L. Hofhanslová

Katedrála – přímo před katedrálou jsem 
stál už víckrát, pokaždé je to stejně 
neuvěřitelné. Jak tohle mohl někdo vymys-
let, postavit? Při vstupu na nás dýchne histo-
rie. Karlův most – velkolepá stavba zdobená 
sochami, vč. Jana Nepomuckého. Nádherná 
atmosféra vzniká i díky pouličním uměl-
cům, malířům a hudebníkům… M. Zelinský

Zahrady Na Valech – vše upravené, čis-
té… D. Částková

Kostel sv. Mikuláše – nádherná výzdo-
ba, dokonalé varhany – zdobené andělíčky 
a spoustou zlata.  E. Hofhanslová
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ZPRÁVIČKY
 Z MATEŘSKÉ 
  ŠKOLIČKY

Měsíc květen byl v naší mateřské škole 
ve znamení oslav, překvapení a bohatých 
zážitků. 

Ke Dni matek si děti pro svoje mamin-
ky připravily dárečky a program s písnič-
kami, básničkami, tanečky i pohádkami. 
Společně strávené odpoledne a posezení 
s občerstvením si nenechalo ujít velké 
množství rodičů i prarodičů. 

Na výlet do Záchranné stanice živo-
čichů v Makově jsme se všichni moc 
těšili. Děti pro nemocná zvířátka pilně 
nashromáždily několik velkých pytlů se 
sušeným pečivem a mrkvičky. Cesta auto-
busem rychle ubíhala a krátká chůze do 
stanice s batůžky na zádech pro nás byla 
hračkou. Některé děti stanici již navštívily 
se svými rodiči, když sem vezli zraněné 
zvířátko. Ve stanici nám paní u každého 
zvířátka řekla jeho příběh a ukázala zraně-
ní, které si způsobilo. Viděli jsme ptáčky 
bez křidélka, slepého zajíce …. Počasí 
nám přálo a domů jsme odjížděli unaveni, 
ale plni zážitků a dojmů. 

Svátek Dne dětí pro nás byl oprav-
dovým překvapením. Na zahradu naší 

Od října se v Základní škole v Protivíně schází 16 žáků, od 
4. do 9. třídy, na kroužku „ Dovedné ruce“. 

Kromě děvčat je ve skupině i jeden šikovný chlapec. Děti 
pracují s různým materiálem (papír, pedig, drátky, korálky, tex-
til, přírodní materiál …) a učí se různé techniky. Většinu svých 
výrobků si děti odnáší domů, ale některé z nich udělaly radost 
na onkologickém oddělení Nemocnice v Motole nebo na před-
vánočním prodeji v Protivíně. Část svých výtvorů vystavily také 
na vernisáži. Věříme, že i příští rok se najdou na škole šikovné 
ruce našich žáků a kroužek bude pokračovat.

D. Nováčková, foto J. Houdková

školky přijeli hasiči HZS z Písku. Pro-
hlédli jsme si hasičské auto i uvnitř 
a s hasičskou helmou na hlavě jsme si 
dokonce vyzkoušeli hasit opravdovou 
stříkačkou. Vždyť některé děti z našich řad 
už v tomto věku docházejí do hasičského 
kroužku. Policisté zase s sebou přivezli tři 
vycvičené psy s psovodem. Viděli jsme, 
jakou obrovskou práci dá pejsky vycvičit. 
Poslouchali opravdu na slovo. Předvedli 
nám, jak umí najít zloděje a chytit ho 
a jakou mají ve svých zubech obrovskou 

sílu. Když se s nimi děti přetahovaly na 
laně, pejsci vždy vyhráli. Odměnou jim 
byl věnec z párků a obrovský potlesk. 
Domů si pak děti odnášely plné kornouty 
dobrot a překvapení a také zážitky ze zají-
mavého dne. Ještě týž den většina chlapců 
chtěla být buď policistou nebo hasičem. 
Tak uvidíme!

Tak jako každoročně si i letos můžete 
prohlédnout ve výloze lékárny tablo 
našich předškoláků.

Kolektiv 2. MŠ

DOVEDNÉ RUCEDOVEDNÉ RUCE
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čtyřech měsících se mi rozhodně zlepšila 
výslovnost. S Lindou jsme museli komu-
nikovat pouze v němčině. Pokud nero-
zuměla, slovíčko jsme museli  německy 
vysvětlit. Jsem moc ráda, že naše škola 
měla možnost mít rodilého mluvčího ve 
výuce.  L. Vlášková

Osobně si myslím, že Lindin pobyt 
neměl žádné nevýhody. Když měla popr-
vé přijít na hodiny němčiny, byla jsem 
nervózní. Zpočátku jsem rozuměla jen 
něčemu. Ted? Strach z mluvení a z chyb 
opadal. Víc rozumím. Mluvím! 

S. Kyriánová

Ze začátku jsem nerozuměla. Časem 
jsem se zlepšila. S lektorkou Lindou jsme 

V neděli 14. května jsme navštívili 
včelín Apicentra vzdělávání V. Jakše 
v Protivíně. Přivítali nás manželé 
Rotbauerovi, kteří nás oblékli do 
včelařských klobouků a rukavic. Byli 
jsme rozděleni do dvou skupin. První 
skupina si prohlédla vnitřek včelína 
a pozorně vyslechla výklad s prak-
tickou ukázkou. Druhá skupina zatím 
potvrdila svým podpisem do pamět-
ní knihy svoji účast ve včelíně. Poté 
se skupiny vyměnily. 

Děkujeme za skvěle připravenou 
a pro nás velmi poučnou exkurzi. 

Žáci a třídní učitelky 
1. tříd ZŠ Protivín. 

MÁME RÁDI MED 
A VČEL SE NEBOJÍME

Rodilá mluvčí z Rakouska, Mgr. Linda 
Mathis, působí v hodinách německého 
jazyka již čtvrtým měsícem. (V rakous-
kém Innsbrucku vystudovala germanistiku 
a historii. V září nastupuje na svou první 
školu v rakouském městečku u Bodam-
ského jezera). 
Jaké jsou ohlasy na její výuku? 
Anketu jsem provedla mezi žáky 
9. tříd, kteří se dvakrát týdne s Lindou 
setkávají. Tito deváťáci se učí NJ třetím 
rokem. Celá skupina je velmi šikovná.

L. Přástková

Určitě se mi zlepšila výslovnost. 
Nestydím se mluvit německy, víc 
rozumím a dozvěděl jsem se spoustu 
nových informací o německy mluvících 
zemích… M. Lang

Lépe rozumíme němčině rodilého 
mluvčího. Rozšířila jsem si slovní zásobu. 
Nemám strach mluvit. Ještě víc se nám líbí 
německy mluvící země. V. Kropáčková

Určitě jsem se víc zdokonalil v mlu-
vení. Zpočátku jsem absolutně netušil, 
jak hodiny s Lindou budou vypadat. Jsem 
rád, že na naši školu nastoupila Linda a ne 
nějaká protivná učitelka. Velkou Lindinou 
výhodou je tolerance. Můžeme s ní komu-
nikovat i mimo výuku. Nemáme problém 
mluvit o jakémkoli tématu.  M. Batista

Na březen jsem se těšila. Přijde k nám 
rodilá mluvčí. Ale trochu se i obávala. 
Budeme jí rozumět? Jaká bude? Teď po 

RODILÁ MLUVČÍ 
na naší škole

komunikovali při obědě, cestou na auto-
bus (dojížděla z Prachatic). Každý týden 
jsme měli mluvní cvičení, ve kterém jsme 
vyprávěli o našem víkendu, o tom, co je 
nového. G. Zelenková

Určitě lépe rozumím. Mluvím!
V. Vildová

Každé pondělí jsme měli připrave-
né mluvní cvičení. Naučili se spoustu 
nových slovíček. Při našem povídání 
nás Linda ihned opravila. Zlepšila se 
mi výslovnost. Hodiny s Lindou byly 
skvělé! Z. Doubková

Rozmluvili jsme se!!!
A. Pisingerová

� ZE ŽIVOTA ŠKOLY � 
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✿ SPOLEČENSKÁ KRONIKA ✿

Dne 1. června oslavila 
90. narozeniny 
paní Vlasta Bláhová z Myšence. 

Gratulujeme. 

NARODILI SE

❀ 19. 5. syn Matyáš
 Janě Šabatkové z Protivína

❀ 20. 5. dcera Ema
 Martině Rusínové z Protivína

❀ 23. 5. syn Tomáš Dědič
 Evě Bandurové z Krče

❀ 26. 5. dcera Michaela
 Michaele Márové ze Záboří

V úterý 26. května 2015 jsme se naposledy rozloučili se zesnulým Ing. 
Václavem Melounem, který ve volebním období 2002 – 2006 jako zastupitel 
a člen Rady města Protivín vykonával funkci místostarosty. Zároveň Ing. 
Meloun po dobu několika volebních období až do poslední chvíle svého 
života pracoval jako předseda Komise pro posuzování majetkových převodů 
– poradního orgánu Rady města Protivín. Za tuto dlouholetou práci pro 
město Protivín Ing. Václavu Melounovi vyjadřuji upřímné poděkování.

Jaromír Hlaváč, starosta města

Již třikrát uskutečnil Protivínský 
vlastivědný klub ve spolupráci s Café 
Gallery besedy na následující téma-
ta: Z kantorova notesu,… A byl máj 
a 180. výročí narození Adolfa Heyduka. 

V dubnu jsme se setkali s bývalou kantor-
kou z protivínské základní školy; zavzpomínat 
přišla totiž paní učitelka Marie Hlaváčová. 
Na besedu si přinesla nejen vzpomínky na 
své začátky v malotřídce, v prvním stupni 
a zejména na druhý stupeň zdejší ZŠ, ale třeba 
i vyřazenou knihu sbírek kabinetu přírodopisu. 
Tento dlouhá léta učila. Besedou se živě prolí-
nalo vzpomínání jejích bývalých žáků na paní 
učitelku a posléze i na další její kolegy. Pomě-
ry ve školství před rokem ́ 89 se porovnávaly 
se současnou výukou. V příjemném komorním 
prostředí jsme strávili více jak hodinu a půl 
a i poté jsme nacházeli další a další události, na 
které bylo možné vzpomínat. Proto podobné 
besedy plánujeme zopakovat.

V květnu uplynulo 70 let od konce 
2. světové války, a tak jsme pozvali na bese-
du pana Zdeňka Staňka, který ony květnové 
události roku 1945 zažil. Mezi přítomnými 
se našli i další pamětníci, kteří se přidávali 
se svými vzpomínkami a doplňovali se 
navzájem. Na počátku jsme zhlédli videoklip 
Jana Vyčítala To tenkrát v čtyricátom pátom 
a během besedy proběhla i projekce americ-
kých videí z května 1945 s komentářem pana 
Staňka. Ten mj. zavzpomínal na přílet piperů 
do Protivína, na popravu Němce Loosa, nebo 
na bombardování vlaků.

Na začátku června jsme si připomněli 180. 
výročí narození Adolfa Heyduka, pootavského 
slavíka. Na něj přijel zavzpomínat člověk 
z nejpovolanějších, PhDr. Jiří Prášek, ředitel 
Prácheňského muzea. 

V prosinci 1935 umírá paní Heydu-
ková a díky jejímu odkazu se v roce 1937 

❀ 10. 6. dcera Magdalena
 ing. Jiřině Jelínkové z Protivína

ZEMŘELI

✝ 17. 5. Václav Pergler 
 76 let, Krč

✝ 20. 5. Ing. Václav Meloun
 71 let, Protivín

✝ 11. 6. Ladislav Komrska 
 93 let, Milenovice

z vily Heydukových stává Památník. Ten 
je podobně jako Památník Protivín součástí 
Prácheňského muzea. V něm se v současné 
době uskutečňují literární večery. Tak i 4. 
června ve 20 hodin zde PhDr. J. Prášek při-
blížil návštěvníkům literárního večera život 
a dílo Adolfa Heyduka. Předtím téhož dne si 
v 17 hodin udělal čas i na přednášku v Pro-
tivíně. Úvodem žákyně deváté třídy Zuzka 
D. přednesla báseň Na uvítanou. Pan dok-
tor poté rozšířil naše obzory o Heydukovy 
životní peripetie ať už jako básníka, nebo 
jako člověka ovlivňujícího významným 
způsobem veřejný život v Písku. Tragická 
událost v Heydukově rodině (smrt tříměsíční 
dcery Jarmilky) dala podnět Janu Nerudovi, 
jenž měl být Jarmilčiným kmotrem, k napsá-
ní Balady dětské. Tu přednesla společně se 

Zuzkou D. i Anežka K. Závěrem zazněla od 
Anežky ještě báseň Štěstí, známá díky filmu 
Škola základ života. Každý si ji jistě vybaví-
me, když napovíme: J. Marvan jako profesor 
češtiny a L. Pešek jako student Čuřil, který 
s naprostým nezájmem recituje Heydukovu 
báseň: „ Štěstí? Co je štěstí? Muška jenom 
zlatá, která za večera kol tvé hlavy chvá-
tá…“ Pravda, dál než přes dva verše se Čuřil 
nedostane, protože mu Marvan „procítěným“ 
způsobem ukáže, jak se báseň recituje.

Tato beseda byla před prázdninami tou 
poslední, ale další již plánujeme. Sledujte 
http://protivinnet.blogspot.cz/, kde v kalendáři 
naleznete veškeré informace týkající se plánů, 
akcí, a to nejen našich, ale i dalších organizací 
v Protivíně.  PVK

Foto R. Lenemajer

Z činnosti Protivínského vlastivědného klubu
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Matěj Koc je obyčejný 14letý kluk z Pro-
tivína, který většinu svého volného času 
tráví na palubovce pod bezednými koši 
jako nadějný basketbalový hráč. 

V letošní sezóně se mu podařilo zís-
kat hned několik zajímavých úspěchů. 
Mistrovství ČR v kategorii U14 se konalo 
v Praze v polovině dubna 2015 v hale 
Sokola Pražského v Žitné ulici. Matěj a jeho 
tým Sršni Písek porazili postupně Snakes 
Ostrava, Žďár nad Sázavou a BK Pardubice, 
sklonit se museli po napínavém finále pouze 
před domácím týmem, Matěj tak přivezl 
stříbrnou medaili za 2. místo.

Mistrovství ČR v kategorii U15 se 
konalo v Praze v polovině května 2015 
v hale USK Praha na Folimance. Výhry 
nad BA Nymburk, NH Ostrava a Sokolem 
pražským a prohry s USK Praha a Kondory 
Liberec znamenaly zisk skvělé bronzové 
medaile za 3. místo. Je nutno poznamenat, 
že v této starší kategorii sbírá Matěj zkuše-
nosti, a k velmi platným hráčům zde patří 
mj. Štěpán Feit ze Žďára a Mikoláš Houser 
z Nové Vsi u Protivína (Medenice). Zřejmě 
je Protivínsko dobrá líheň basketbalových 
talentů.

Největší zážitek má ale Matěj z pří-
pravného turnaje Easter Cup, který se 
konal začátkem dubna v Klatovech. Tento 
velice kvalitně obsazený turnaj byl navíc 
pro kategorii U14 jako jediný v ČR podpo-
rován mezinárodní basketbalovou federa-

V pátek 5. června jsem pozvala do 
letního amfiteátru zahradní restaurace 
Belveder v Protivíně na již IV. ročník 
sportovní a taneční párty. Sešlo se nás 
bezmála pět desítek účastníků z Proti-
vína, Písku, Vodňan a přilehlého okolí, 
abychom společně oslavili úspěšnou 
sezónu a zároveň podpořili dobrou 
věc.  Všichni přítomní diváci viděli, jak 
se dokážeme společně bavit, bez rozdílu 
věku a předsudků.   Abych podpoři-
la mladou generaci, proto jsem tento-
krát pozvala i děti z Dětského domova 
Žíchovec, děvčata z dětského aerobicu 
FOR BODY studia v Písku a dětský 
oddíl Taekwonda Protivín, aby nejen 
nám, ale i dalším dětem ukázaly svým 
vystoupením, jak je v dnešní době pohyb 
baví a právem byly odměněny velkým 
potleskem a obdivem všech přítomných. 
V druhé polovině pátečního večera zapl-
nili zahradní amfiteátr všichni příznivci 
tanečního reje v rytmech Zumby. Počasí 
nám opět přálo a horký večer nám připra-
vil tu pravou jižanskou atmosféru, kdy 
z nás energie doslova tryskala a hlasitými 
výkřiky jsme vyburcovaly i přítomné 

diváky. V závěru jsem s radostí vylosova-
la bohatou tombolu a obdarovala všechny 
cvičící. Kolem půlnoci jsme se zavlnili 
v oblíbených rytmech Zumby s nadějí, 
že poprvé v letošním roce budeme tančit 
i o prázdninách.  

 Ráda bych tímto poděkovala všem 
vystupujícím dětem, „Zumbicím“, divá-
kům a všem, kteří přišli podpořit dobrou 
věc, zejména také všem sponzorům akce 
– FOR BODY studio, SHOEMAKER, 
KANTÝNA, ALEA sportswear, Jitex 
COMFORT,  KOCMAN fashion, Tiskár-
na HEMALA, KLAS pekárna Protivín, 

Pivovar LOBKOWICZ Protivín a dalším 
nejmenovaným sponzorům za podporu 
a velmi pěkné ceny.   

Výtěžek z akce jsem se rozhodla věno-
vat dětem z Dětského domova Žíchovec.

Nekončíme, lekce Zumby pokračují, 
přijďte si vyzkoušet 1. července první 
prázdninovou Zumbu pod širým nebem 
od 18.30 hodin do areálu fotbalového 
hřiště v Protivíně!  Vstup je zdarma! Lek-
ce by mohla být zrušena pouze z důvodu 
nepříznivého počasí.

Hana Bísková, instruktorka 
www.forbodystudio.com 

cí FIBA Europe, takže se jednalo o velice 
prestižní událost. Dorazilo 16 družstev 
z celé Evropy (ČR, Slovensko, Maďarsko, 
Německo, Itálie). Už v písecké Laser 
Aréně Matěj v předvečer turnaje potvrdil, 
že je opravdovým sniperem, když porazil 
i oba trenéry. Postupně drtili Sršni všechny 
soupeře – Titans Drážďany (SRN), dvakrát 
v základní skupině a semifinále Stuttgart 
Eagles (SRN – děti amerických vojáků ze 
základny NATO) a BK Klatovy, aby ve 
finále stanuli proti soupeři se zvučným 
jménem – Bayern Mnichov (SRN). Bayern 
patří k nejlepším německým akademiím, 
který vychovává mladé talenty, stejně jako 
ve fotbalu. Takový soupeř se neporáží 
každý den… A Matějovi a Sršňům to po 
obrovském boji vyšlo a po vítězství 65:45 
se stali vítězi turnaje.

K zážitkům patří ale každý Matějův 
zápas, který občas jako rozhodčí řídí 
Matějův starší bratr Ondřej, který se po 
ukončení úspěšné hráčské mládežnické 
kariéry rozhodl věnovat roli rozhodčího. 
Matějův styl je totiž založen na bojov-
nosti a statnosti pozice pivota, což přináší 
i sporné a těžko posouditelné situace 
a nekonečné domácí debaty, zda to bylo 
posouzeno správně.

Pokud Matěj uspěje ve výběrovém kem-
pu Jihočeských nadějí bude v příštím roce 
reprezentovat Jihočeský kraj na celostátní 
olympiádě dětí a mládeže.  redakce

Matějův výlov bezedných košů

Velká sportovní a taneční párty s Hankou Bískovou
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Pane předsedo FK Protivín,  
moje dcera Áda zakončila 
v sobotu svou úspěšnou fot-
balovou kariéru u chlapeckých 
mužstev FK Protivín. Od svých 
osmi let až do šestnácti obětavě 
a úspěšně nastupovala jako jedna 
z opor mužstev od kadetů až po 
starší žáky. Její věk jí již neumož-
ňuje v mužském fotbale pokračo-
vat, a tak se na „dokopné“ oficiálně 
s oddílem FK Protivín rozloučila. 
Jako otec chci velice poděkovat je-
jím trenérům p. Bláhovi a p. Vláš-
kovi (v počátcích též p. Slavíčkovi) 
za výborně odvedenou práci při 
přípravě mladých fotbalistů v jejich 

volném čase. Přeji si, aby takových 
obětavých lidí bylo u mládeže co 
nejvíce. Je velice záslužné mládeži 
ukázat cestu ve využití jejich vol-
ného času pomocí organizovaných 
aktivit. Sám nějaké zkušenosti ze 
sportu s mládeží mám a vím, jak je 
tato práce těžká. Proto si oba trené-
ři zaslouží můj obdiv a dík, že moje 
dcera je i díky nim taková, jaká je. 
Zvláště pana Bláhu považuje za 
velice jí blízkého člověka, který jí 
tak nějak dle jejích vlastních slov 
nahrazoval poslední roky jejího 
předčasně zesnulého dědu Josefa. 
Doufám, že si klub je vědom kvalit-
ní práce a obětavosti (v rámci mož-
ností jaké kádr umožňuje) obou 
trenérů a využije jejich služeb opět 
v nějakém mládežnickém oddíle. 
Mým cílem bylo vždy dostat děti 
a mládež k nějaké organizované 
činnosti a tím je dostat od poflako-
vání, drog, alkoholu apod. Zároveň 
je takto i utvářet jako osobnosti pro 
další život. Panu Bláhovi se to jistě 
daří a mládež jej má ráda. Na závěr 
přeji panu Bláhovi mnoho úspěchů 
do dalších trenérských let a celé-
mu FK mnoho dalších úspěšných 
sezon.  S pozdravem 

Josef Kubička

Žijeme v rodinném domě, máme 
velkou zahradu. Na návštěvu přišly 
kamarádky. Trávili jsme čas na zahra-
dě, kolem pobíhaly děti. Šla jsem uvařit 
kávu. Jenže když jsem ji nesla na zahradu, 
jedna kamarádka volala o pomoc, druhá 
ležela na zemi. Nedýchala, nereagovala, 
z nohy jí trčela kost a tekla krev. Přibližně 
v takovém duchu jsme prožívali druhou 
část kurzu. Jindy nás v práci překvapil 
kolega ležící na podlaze ve zvratcích, 
kolem něj rozházené léky. Fotografie 
popálenin, opařenin u dětí i dospělých, 
které byly způsobeny poleptáním kyse-
linou, horkou vodou z varné konvice, 
kávou, čajem, zabijačkovou polévkou, 
která se chladila. Nechyběly ani úrazy 
způsobené elektrickým proudem. Ale jak 
zachraňovat kamaráda, který leží pod 
elektrickým proudem? Nemůže se mi taky 
něco stát? Jak zachraňovat tonoucího, co 
nám při tom hrozí? Kde se koupat, čím 
jsou zrádné jezy? I nad těmihle otázkami 
jsme přemýšleli. A samozřejmě jsme od 
paní doktorky Holické dostávali praktické 
a užitečné rady, které mohou zachránit 
život a ochránit nás. I tenhle kurz jsme 
si užili. 

Děkujeme Komunitní nadaci Blanic-
ko-Otavské, která kurz podpořila. 

M. Šálková

V dánském Bjerringbro se protivín-
skému jezdci Honzíkovi Seidlovi dařilo. 
Nádherná atmosféra, počasí bez deště 
a velmi náročná trať čekala závodníky 
6. a 7. června v pěkném areálu BMX. 
V sobotním závodě Evropského poháru 
5 si po perfektních jízdách vybojoval 
ve finále bronz.  Po náročném dni si 
užil vyhlášení výsledků a vyskočil na 
bednu. Byl nadšený a v nedělním závo-
dě Evropského poháru 6 si chtěl dojet 
pro vítězství. Po neuvěřitelně odjetých 
jízdách, které všechny vyhrál, se ve 
finále střetli se spolujezdcem. Oba koli-
zi ustáli a bylo z toho pro protivínského 
jezdce čtvrté místo.  Určitě si přední 
pozice schovává na příště. 

Další závody: 13. – 14. 6. závody ve 
Veroně, 4. 7. a 5. 7. Mistrovství České 
republiky v Brně, 11. – 12. 7. finálové 
mistrovství Evropy v Holandsku –  Erp. 
a 19. – 26. 7. Mistrovství světa v bel-
gickém Zolderu.

Text k foto: Na stupních vítězů. 
Foto Jan Seidl, otec.

Otevřený dopis 
VÁCLAVU KŘIŠŤÁLOVI, PŘEDSEDOVI FK PROTIVÍN

▲▲▲▲▲
DÁNSKÝ BRONZ 
z Evropského poháru 5

KURZY PRVNÍ POMOCI 
2. část



Fotbalové informace
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Ani v květnu nebyl A TÝM v optimální 
formě a jediné vítězství získal v exis-
tenčním utkání na Hradišti. Zápasy 
hodnotil trenér Kobetič takto:
Protivín – Lažiště 0:3 (0:0)
Do 79. minuty jsme dokázali odolá-
vat soupeři, který byl po čas celého 
utkání lepším mužstvem a po záslu-
ze si odváží všechny body. Naše hra 
byla postavena na důsledném bránění 
a v 1. poločase jsme zlobili i směrem 
k soupeřově brance. Naše šance jsme 
nedotáhli do konce a v posledních 10 
minutách třikrát inkasovali. Naše situa-
ce není radostná, ale ještě neházíme 
flintu do žita. 
Bernartice – Protivín 3:1 (1:1) 
Branka: R. Vojta
Když nám soupeř nedá branku do 10. 
minuty, tak si ji dáme sami. Naštěstí se 
nám brzo povedlo po standardní situa-
ci vstřelit vyrovnávající branku. Fotbal 
to nebyl krásný, ale my potřebujeme 
odrazit se od maličkostí. V druhé půli 
jsme mohli jít do vedení, ale na bran-
kové čáře zachránil obětavě domácí 
hráč. Pak už jsme utkání opouštěli. Po 
chybném odkopu šli domácí do vedení 
a pečetili v poslední minutě. 
Protivín – Olešník 0:4 (0:0)
Do 60. min. jsme byli rovnocenným 
soupeřem vyspělému celku z Olešníka. 
Každé mužstvo mělo po dvou šancích 
a hrál se slušný fotbal. Jedna neuhlí-
daná kolmice a následný pokutový kop 
nás zarazil zpátky na zem. Další bran-
ky pramenily z vysoké kvality soupeře, 
který si zaslouženě odvezl 3 body. 
Hradiště – Protivín 1 : 2 (0:2) 
Branky: Prášil 2
20 min. nám trvalo, než jsme se dostali 
do hry. Obavy a tlak na hráče uděla-
ly své, bez pohybu se hrála doslova 
kopaná. Pak se nám povedl rychlý 
brejk do otevřené obrany a po vstře-
lení branky, si myslím, že jsme byli 
lepším mužstvem. Kvalitně provedený 
trestný kop nám přinesl dvoubrankové 
vedení do 2. poločasu. Místo abychom 
hru kontrolovali, přenechali jsme inicia-
tivu domácím a trest nenechal na sebe 
dlouho čekat. V neurovnaném utkání 
nebylo vidět moc fotbalu a my jsme 
šťastní za 3 body. 
Týn – Protivín 1:0 (0:0)
Za velkého vedra se hrálo v průměr-
ném tempu. První jsme zahrozili my, 
kdy jsme odražený míč po standardní 
situaci vrátili do tyče. Domácí měli taky 
příležitosti, ale úplně 100 % si žádné 
mužstvo nevytvořilo. V druhé půli už 
měli víc ze hry domácí, ale naše výkon-
nost se zvedla oproti minulým zápa-
sům a tak jsme statečně vzdorovali 
a po rychlém brejku jsme měli dokonce 
příležitost na vstřelení vedoucí branky. 
Domácí se dočkali pár minut před kon-

cem a tak zůstali ve hře o postup. Nám 
se nepovedl získat bod jistoty a tak za 
týden proti Vacovu máme o co hrát. 
B TÝM pokračoval v boji o OP klasicky. 
V Protivíně soupeře válcují, venku jsou 
odevzdaní a prohrávají. 
Mirotice – Protivín 1:0 
V zápase nevalné úrovně měli sice Pro-
tivínští více šancí, nedali však žádnou 
a v poslední čtvrthodině inkasovali. 
Protivín – Skály 8:3 
Branky: T. Soumar 3, Sládek, Jak. 
Křišťál, M. Soumar, Smitka, Cina
Soupeř držel naději na dobrý výsledek 
poločas, ve druhém se začalo hrát bez 
obran, rozpoutala se kanonáda, která 
uspokojila diváky. 11 branek se jen tak 
v zápase nevidí. 
Borovany – Protivín 4:2 
Branky: Sládek, Křišťál Jiří
Hosté se uspokojili rychle vstřeleným 
gólem. Po prvním inkasovaném gólu 
úplně vypadli z role a v poločase byli 
rádi za jen 3 branky ve své síti. Po 
obrátce se zlepšili, snížili, minutu před 
koncem dokonce vyrovnali, ale gól 
nebyl uznán pro údajný ofsajd. Vzápětí 
náběh Chalupy na samotného branka-
ře domácích byl opět domnělý ofsajd, 
frustrovaní hosté to zabalili a domácí 
v nastavení pečetili. 
Protivín – Putim 5:2 
Branky: Srkal 2, Chalupa 2, Dolejš
Opět velmi hezký „divácký“ zápas. 
Zkušení hosté hráli kombinační fot-
bal, domácí se také přinutili k pohy-
bu a výsledkem bylo vysoké vítězství 
a hodně branek. 
Protivín – Podolí II 2:1 
Branky: Srkal, Dolejš pen. 
Opět zajímavé utkání. Hosté potvrzo-
vali, že nejsou na druhém místě náho-
dou. Ujali se vedení, domácí téměř 
okamžitě vyrovnali. Bohužel během 
první části přišli o 2 zraněné hráče. Ve 
druhém poločase byli hosté určitě lep-
ší, nedokázali však proměnit několik 
vyložených šancí a domácí je potres-
tali. Jíška se prodral do vápna, byl 
sražen a Dolejš s přehledem proměnil. 
Hosté neunesli obrat skóre psychicky, 
výsledkem byla červená a mnoho žlu-
tých karet. 
Přehled výsledků mládežnických 
mužstev:
DOROST
Protivín – Volyně 2:2 pen. 4:3 
Branky: Ludvík, Cina
Vlachovo Březí – Protivín 2:2 pen. 7:6 
Branky: Bartuška, Cina
Protivín – Blatná 2:4 
Branky: vlastní, Cina
Hradiště – Protivín 8:2 
Branky: Vejšický, Cina
Zdíkov/Stachy – Protivín 4:2 
Branky: Cina, Smitka
Starší žáci

Vacov – Protivín 0:1 
Branka: Studený
Protivín – Vodňany 0:6
Protivín – Zliv 1:5 
Branka: Morej
Písek B – Protivín 12:0
Protivín – Blatná 0:3
Mladší žáci
Vacov – Protivín 2:8 
Branky: Urban 2, Štěpka 2, Polanský 
1, Svatoš 1, Leškanič 1, Pikl 1
Protivín – Vodňany 6:2 
Branky: Štěpka 3, Sochora 2, 
Urban 1
Protivín – Zliv 11:0 
Branky: Štěpka 6, Svatoš 4, Urban 1
Písek B – Protivín 8:1 
Branka: Štěpka
Protivín – Blatná 5:3 
Branky: Štěpka 3, Svatoš 2
Starší přípravka
Kluky – Protivín 2:12 
Branky: Pikl 3, Matoušek 3, Koštel 2, 
Král 2, Viktora O.,  Jirášek
Protivín – Záhoří 4:2 
Branky: Polanský 2, Pikl 2 
Čimelice – Protivín 9:3 
Branky: Matoušek 2, Polanský
Protivín – Hradiště C 7:2 
Branky: Pikl 3, Moravec 2, Král, 
Matoušek 
MLADŠÍ PŘÍPRAVKA A
Hradiště – Protivín 12:6 
Branky: Penc 2, Říha 2, Krs, Kubec
Bernartice – Protivín 8:5 
Branky: Kajer 2, Penc, Sláma, Šípek
Protivín A – Protivín B 5:6 
Branky: Kubec 2, Říha 2, Sláma – 
Hájek 3, Gocala, Příhoda, Schánělec
Protivín – Čížová 10:1 
Branky: Kubec 4, Kajer 3, Křišťál M.,  
Sláma, Šípek
MLADŠÍ PŘÍPRAVKA B
Mirotice – Protivín 3:16 
Branky: Hájek 7, Příhoda 3, Lednický 
2, Malý, Čajan, Staník, Schánělec
Protivín – Hradiště 4:7 
Branky: Čajan 2, Příhoda, Schánělec
Bernartice – Protivín 9:6 
Branky: Hájek 5, Chalupský 1
MINIPŘÍPRAVKA
Protivín – Milevsko 4:4 
Branky: Štěpka 2, Kubecová, Cupan
Oslov – Protivín 15:2 
Branky: Cupan, Kubecová
Protivín – Čížová A 6:8 
Branky: Chalupský 3, Kubecová, Koz-
ma, Šabatka
Čížová B – Protivín 1:10 
Branky: Cupan 5, Kubecová 4, Veselý
Protivín – Písek 8:9 
Branky: Cupan 2, Šabatka 2, Chalup-
ský, Kozma, Kubecová, Matoušek

Václav Křišťál

HLEDÁME 
hokejbalové rozhodčí

Finanční odměna za zápas, 

cestovní náhrady hrazeny. 

Zájemci se mohou hlásit 

na tel. 777 797 398.



KŘÍŽOVKA O KNIŽNÍ ODMĚNU

Křížovky jsou věnovány moudrým výrokům známých i méně známých osobností.  Autor křížovek P.  Šoba
„Každý, tajenka (1. a 2. díl). Každý, kdo mne kritizuje, je mým učitelem.“ – čínské přísloví
Vyluštěnou tajenku zašlete do 1. července 2015 na adresu MěKS, Mírová 337, 398 11 Protivín, nebo e-mailem karfikova@kultura-protivin.cz. 
Výhercem knižní odměny za správnou tajenku květnové křížovky se stává paní Procházková z Písku. Blahopřejeme. 
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Krátká informace ze třetího 
zápasu KP V v tenise smíšených 
družstev, kdy jsme 30. 5. doma 
přivítali Soběslav „B“. Zbývající 
dva zápasy soutěže se odehrály 
po uzávěrce listů a budeme o nich 
informovat v dalším vydání. 
TK Protivín – TK Soběslav „B“ 0:9
Výsledky jednotlivých zápasů:
Hejsek – Žákovský  2:6 4:6
Hlaváč – Holas  3:6 4:6
Bečvářová – Koblišková  0:6 

0:6
Grégrová – Lintnerová  0:6 

3:6
Bečvář – Šonka  2:6 2:6
Jaroš – Štolfa  1:6 6:7
Bečvářová/Grégrová – 
Koblišková/Lintnerová     1:6 4:6

Hejsek/Kubička – Žákovský
Holas 3:6 1:6
Řezáč/Jaroš – Šonka/Štolfa 
 3:6 0:6

Náš tým přišel o obě „jedničky“ 
Báru Šípovou a Aleše Černého 
z důvodu zranění, snad se vrá-
tí do hry na poslední důležitý 
zápas o umístění. Do zápasu 
proti silnému soupeři, a předčas-
nému vítězi skupiny, šli do hry 
poprvé Nikola Bečvářová, Vašek 
Jaroš a Pavel Kubička. Alespoň 
čestný bod se získat nepodařilo 
a nutno říci, že k zisku jediného 
vítězství bylo daleko. Čeká nás 
poslední utkání skupiny v Blatné 
a pak všechny síly musíme dát 
do posledního zápasu o umístě-
ní, patrně s týmem Trhové Sviny 
„B“ v domácím prostředí.

Článek připravil Jiří Hejsek

SDH Krč 
si vás dovoluje pozvat 

na 7. kolo JČHL 
v požárním útoku.  

Soutěž se bude konat 
v neděli 12. července 

od 11 hodin 
na fotbalovém hřišti TJ Sokol Krč. 

Bohaté občerstvení zajištěno.  
Více info o soutěži 
na www.sdhkrc.cz

Jihočeská hasičská liga v KrčiTENISTENIS
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Turnaj v nohejbalu trojic pro starší a pokročilé uspořádali nohejbalisté Slavoje Proti-
vín. Turnaj pro hráče s celkovým součtem dvě stě a více let napadl pořádat Jirku Sládka na 
pravidelné schůzi nohejbalistů v pivovarské restauraci Belveder. Tak se zrodila „Protivínská 
berle“, která se konala v místním sportovním areálu. Jelikož se nedostavila dvě mužstva 
z Č. Budějovic, sešly se pouze tři týmy z Plané nad Lužnicí, Bechyně a pořádajícího 
Protivína. Účastníky tak doplnil rodinný „tým Vařečků“ (Karel, Pavel a Ondra), který se 
ovšem do celkového pořadí nepočítal. Hrálo se systémem každý s každým na vítězství, ze 
kterého vzniklo následující pořadí

1.  Planá nad Luž. – Rádl, Marek, Duda
2.  Bechyně – Čábela, Krása,  Vágner
3.  Protivín – Kortus Vladimír, Sládek Jiří, Jenší Zdeněk

 Nejstarším účastníkem turnaje byl téměř osmdesátiletý Míla Čábela z Bechyně a v součtu 
věku tým Protivína. Roli rozhodčího se úspěšně zhostil Luboš Dubský.
Během turnaje nedošlo k žádnému kolapsu ani zranění účastníků a doufejme, že se na 
příštím ročníku sejde více mužstev. Karel Vařečka

Pozvánka na 
PRÁCHEŇSKÝ BALVAN

V sobotu 27. června se od 
9 hodin na hřišti TJ Sokol 
Krč koná již 18. ročník legen-
dárního fotbalového turnaje 
Prácheňský balvan. 

Zveme všechny přátele 
kopané a dobré zábavy. 

Zájemci o účast na tomto 
turnaji (malá kopaná 5+1) 

volejte: 722 958 646, 
nebo se osobně informujte 

ve firmě 
DUVEMARO Protivín 

u pana Dodiče. 
Občerstvení v místě zajištěno.

Klub Taekwondo Protivín je zaměřen 
nejen na sportovní soutěžení, ale i na výcho-
vu dětí v tomto olympijském sportu. Svými 
výsledky na závodech dělá čest i městu Pro-
tivín. Jeho členové získali již dlouhou řadu 
ocenění za jejich umění. Mají mezi sebou 
i mistry ČR a vítěze Národní ligy. Klub 
tentokrát dostal prostor prezentovat se na 
ZUMBA PARTY pořádané na Belvederu. 
Na pódiu prezentovali ukázky ze svého spor-
tovního boje. Předvedli se jak ti nejmenší, 
tak i zkušení závodníci. Sportovci před 
svým vystoupením trénovali ve sportovní 
hale i přímo na Belvederu. O výběr skladeb 
a aranžmá se postarali rodiče a přátelé. Za to 
jim patří veliký dík.

Vystoupení ukázalo průřez činnosti členů 
klubu – mistrovské a soutěžní sestavy, cvičení 
s nunchaky, ukázka kopů, bojové zápolení, 
přerážecí techniky. Zvláště efektní byly pře-
rážecí techniky Míry, Zuzky a Ády. Skladba 
členů klubu ukazuje postupný pokrok od 
nejmladších členů až po ty starší a ostřílené 
bojovníky a bojovnice. Ukázka sebeobrany 
je důležitou součástí činnosti klubu. To, že 
se někdo brání útočníkovi, není obyčejná 
rvačka, ale důležitá ukázka získání si respektu 
u toho, kdo vás napadne. 

Na závěr mi dovolte, abych touto cestou 
poděkoval všem zúčastněným bojovníkům 
za předvedené umění a rodičům za pomoc ve 
svém volném čase při přípravě vystoupení. 
Zvláště pak děkuji Mírovi Plundrichovi za 
dotvoření celého vystoupení. Protivínský 
taehan je klubem z nejmenšího města v ČR, 
které pořádá závody na celostátní úrovni 
v rámci národní federace taekwonda a dělá 
tak příkladnou reklamu celému Protivínu. Rádi 
mezi sebou přivítáme všechny, které tento 
sport zaujal. Nábor členů je každé pondělí 
a středu od 16 hodin ve sportovní hale. 
Těšíme se na další exhibici konanou v sobotu 
29. srpna v rámci Městských slavností proti-
vínských.  J. Kubička

EXHIBICE ZUMBA PARTY

NOHEJBALOVÝ TURNAJ

Účastnící turnaje Protivínská berle. 
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