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ÚŘAD PRÁCE A MĚSTSK Á POLICIE V NOVÉM

V měsíci květnu dojde k přestěhování 
Městské policie Protivín a Úřadu práce 
Písek do nově zrekonstruovaných prostor 
na náměstí v budově čp. 21. Rekonstrukce 
obsahovala kompletní výměnu elektroinsta-
lace, datových rozvodů, oken, sociálních 
zařízení, podlahových krytin, truhlářských 
výrobků, topení a v neposlední řadě též 
malby, nátěry a nový stropní podhled vč. 
LED osvětlovacích prvků. Prostory jsou 
vybaveny účelným a moderním nábytkem 
včetně všech prvků, které jsou důležité pro 
práci úřadu.

Foto ing. J. Fialová

Jednalo se o poslední, tj. třetí etapu 
plánované rekonstrukce výše uvedeného 
objektu a v současné době máme „pod 
jednou střechou“ finanční, majetkový 
a stavební odbor a nyní též pracoviště úřadu 
práce a městské policie. Tímto dokončením 
vznikl celek, který navštěvuje největší počet 
občanů města, kteří si mohou zde vyřídit 
vše na jednom místě, a to v bezbariérových 
prostorách včetně parkování v bezprostřed-
ní blízkosti.

Jaromír Hlaváč,
starosta města

PRŮTAH MĚSTEM –  
REKONSTRUKCE  

INFRASTRUKTURY A VOZOVKY

Předpokládané zahájení:
5. června 2017

Předpokládané dokončení:
20. prosince 2017

Práce budou zahájeny od Masarykovo  
náměstí směrem k platanové aleji.

Autobusové zastávky zůstanou  
na stávajících místech.

Další informace budou poskytnuty  
v příštím vydání Protivínských listů.

Děkujeme za pochopení.

Jaromír Hlaváč,
starosta města

Město Protivín a Úřad práce Písek 
Vás zvou na prohlídku 

zrekonstruovaných prostor, 
jak finančního a stavebního odboru, 
tak úřadu práce a městské policie.

Den otevřených dveří se koná 
v sobotu 27. května 2017 

od 9 do 11 hod.

Těším se na Vás.

Jaromír Hlaváč,
starosta města

Květnové dny roku 1945 jsme si v Protivíně připomněli v neděli 
7. 5. Při pietním aktu u pomníku padlých na Masarykově náměstí 
Věra Křišťálová, místostarostka města, připomněla historická fakta 

OSLAVY 72. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ

a položila spolu s ing. Miloslavem Kozou, tajemníkem, k pomníku 
symbolický věnec. Součástí programu byla také přehlídka historic-
kých vojenských vozidel. Foto M. Černá
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PROJEKT DOPRAVNÍ VÝCHOVY

Žáci se na projekt připravovali od října 
2016, témata byla rozdělena podle jednot-
livých ročníků. Projekt probíhal v týdnu 
od 18. do 21. dubna 2017. Žáci plnili zadané 
úkoly podle ročníků, např. jízda na koloběž-
kách a kolech na dopravním hřišti, soutěž 
poznávání dopravních značek, vyplňování 
jednoduchých testů pro chodce i cyklisty. 
Náročnost se stupňovala podle věku žáků. 

Žáci pátých ročníků sepisovali také desatero 
správného chodce. Starší žáci si připravili 
pro své mladší spolužáky zajímavé úkoly 
– řešení dopravních situací, kvízy nebo 
soutěže. Všichni žáci se snažili uspět v jed-
notlivých tématech co nejlépe. Přestože 
chladné počasí značně znepříjemnilo pobyt 
venku, většina dětí byla spokojena s hravou 
formou výuky dopravní výchovy.

Procházka po Písku ve skupinách, 
pracovní listy s úkoly v ruce, hledání do-
movních znamení a plnění různých úkolů 
– takové zadání měly děti ze 4. A. Nad spl-
něnými úkoly jsme se pak zastavili společně 
ve třídě a provedli kontrolu úkolů. Děti se 
tak seznámily s domovními znameními, je-
jich funkcí a původem. Návštěva píseckého 
Prácheňského muzea byla druhým bodem 
programu. Nejprve si děti prohlédly stálou 
expozici Písecký venkov v 19. století – se-
známily se s rolí muže a ženy na vesnici, 

S OČIMA NAVRCH HLAVY – EXKURZE 4.A DO PÍSKU

s nástroji, které běžně používali a potkaly 
se s postavou Jana Cimbury. Měly možnost 
si prohlédnout obrazovou galerii českých 
panovníků, pod vedením průvodce se děti 
zúčastnily komentované expozice chráně-
ných území v okresu Písek a nakonec si 
mohly za přítomnosti muzejní pedagožky 
vyzkoušet svými smysly pracovat v dílně 
výtvarného umění v galerii muzea při vý-
stavě Slavnost malby.

M. Smejkalová

Jako každý rok na  jaře se i  letos 
uskutečnil jazykový kurz „English 
camp“, tentokrát na  statku Výštice, 
nedaleko Týna nad Vltavou. Dvacet 
šest žáků z  4.– 6. tříd se přijelo zdoko-
nalit v  angličtině pod vedením p.  uči-
telky Manové a  p.  učitelky Smejkalové. 
V  pondělí večer náš tým doplnila ještě 
skupinka 8 slovinských dětí a  dvou uči-
telů. Díky dvouletému projektu Eras-
mus+, který probíhal na naší škole v roce  
2014 – 2016, se nám podařilo navázat 
partnerství se slovinskou základní školou 
Log-Dragomer, jejíž učitelé a  žáci přijali 
pozvání na náš anglický kurz. V dopoled-
ních hodinách probíhala netradiční výuka 
formou her, konverzačních kruhů a dalších 
aktivit (písničky, puzzle, křížovky), kde se 
všichni snažili zapojit a procvičit angličti-
nu. Každý den odpoledne nás čekala oblí-
bená hra „Pevnost Boyard“, kde se barevné 
týmy utkaly v soutěžích fyzické zdatnosti, 
vytrvalosti, síle a v logických i paměťových 
hrách. Uprostřed týdne jsme společně na-
vštívili přírodovědné muzeum Semenec. 
Průvodkyně děti provedla historickým 
vývojem přírody a člověka. Děti si mohly 
na  vlastní kůži vyzkoušet rozdělávání 
ohně, výrobu sekery a  amuletu na  pa-
mátku. I když nám počasí moc nepřálo, 
týden jsme si užili a vrátili se plni nových 
zážitků a zkušeností. Děti měly možnost 
navázat nová přátelství. Děkujeme slo-
vinským přátelům za pozvání na „camp“ 
ve Slovinsku pro příští školní rok.

M. Smejkalová, Mgr. Z. Manová

ENGLISH CAMP

pokračování na straně 4  

English camp očima dětí
Na jazykovém kurzu se mi nejvíc líbilo, 

že přijeli Slovinci, naučili nás nové hry 
a  nová slovíčka. Chtěla bych poděkovat 
i našim učitelkám, které to s námi absolvo-
valy. Díky kamarádům, kteří tam se mnou 
byli, protože bez nich by nebyla tak skvělá 
„Pevnost Boyard“.

L. Klišová, 6.A
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RADA MĚSTA ZASEDALA
VYBRÁNO Z USNESENÍ RM 10. 5. 2017
– schvaluje
 nabídku firmy INFRAM a.s., Pelušková 1407, Praha 9 

na zajištění funkce koordinátora BOZP na staveništi 
akce „Rekonstrukce silnice III/1404 – průtah Protivín 
– objekty SO 102 Parkoviště a  chodníky a  SO 401 
Veřejné osvětlení“ a návrh příslušné smlouvy o dílo

 a pověřuje
 starostu města podpisem smlouvy

– schvaluje
 Smlouvu o dílo ve věci zpracování žádosti o dotaci 

a manažerské řízení přípravy projektu v rámci pro-
jektového záměru „Snížení energetické náročnosti 
budovy ZŠ“ 70. výzvy Operačního programu život-
ního prostředí – výměna oken, zateplení prvního 
a  posledního stropu, rekuperace se společností G-
-PROJECT, s.r.o. České Budějovice

 a pověřuje
 starostu města jejím podpisem

– bere na vědomí 
 kompletní aktualizaci Vnějšího havarijního plánu 

Jaderné elektrárny Temelín předloženou Hasičským 
záchranným sborem Jihočeského kraje, který bude 
přílohou prováděcí dokumentace obce Protivín 
k  zajištění plnění úkolů obce při radiační havárii 
na Jaderné elektrárně Temelín

 a zároveň potvrzuje
 členy krizového štábu jmenované starostou města 

Jaromírem Hlaváčem, který je ze zákona č. 240/2000 
Sb., o  krizovém řízení, předsedou krizového štábu 
obce Protivín, ve složení: Jan Jelínek, Ing. Jaroslava 
Fialová, Ilona Uhlířová

– schvaluje
 Příkazní smlouvu mezi městem Protivín a  společ-

ností GARANTA CZ, a.s. České Budějovice, jejímž 
předmětem je vypracovat a  odevzdat závěrečné 
vyhodnocení akce, žádosti o  platbu a  vyúčtování 
částky spolufinancované Jihočeským krajem pro 
stavbu „Odkanalizování místní části Myšenec“

 a pověřuje
 starostu města podpisem této příkazní smlouvy

– schvaluje
 předloženou nabídku na zajištění funkce koordiná-

tora BOZP na stavbě „Průtah městem Protivín – I . 
etapa Mírová ul. – Vodohospodářské objekty“ se 
společností MZ TENDER s.r.o., Strakonická 268, 397 01 
Písek

– schvaluje
 nabídku firmy DOREKO s.r.o., U Poráků 511, 381 01 

Český Krumlov na  zajištění funkce technického 
dozoru stavebníka na  akci „Rekonstrukce silnice 
III/1404 – průtah Protivín – objekty SO 102 Parko-
viště a chodníky a SO 401 Veřejné osvětlení“

– schvaluje
 předloženou nabídku na zajištění funkce technického 

dozoru na stavbě „Průtah městem Protivín – I. etapa 
Mírová ul. – Vodohospodářské objekty“ se společnos-
tí MZ TENDER s.r.o., Strakonická 268, 397 01 Písek

Protivín se ve čtvrtek 4. května 2017 
zapsal nesmazatelně do dějin, přesněji 
do těch, které píšou ochránci živočišných 
druhů, jimž hrozí vyhynutí. V protivínské 
Krokodýlí zoo se tento den vylíhlo celkem 
14  převzácných  gaviálů  indických,  kri-
ticky ohrožených vyhynutím. Šlo o první 
světový odchov mimo země původu kroko-
dýlů. O rozmnožení gaviálů indických léta 

ZOO PROTIVÍN SE ZAPSALA DO DĚJIN

usilovaly některé světové zoo např. v San 
Diegu a Miami v USA, v Berlíně nebo v ja-
ponské Hirošimě. A právě z těchto institucí 
směřovaly do Protivína první gratulace.

V současnosti ve volné přírodě přežívá 
pouhých cca 200 kusů gaviálů indických, 
a to na dvou odlehlých lokalitách v Indii, 
v národních parcích Chambal a Corbett.

KLAS PEKÁRNA/CUKRÁRNA  
PROTIVÍN OPĚT ÚSPĚŠNÁ

V pátek 6. května byly vyhlášeny vý-
sledky potravinářské soutěže CHUTNÁ 
HEZKY JIHOČESKY pořádané Regi-
onální  agrární  komorou  Jihočeského 
kraje. Stalo se tak nově v rámci BOSCH 
FRESH FESTIVALU v areálu výstaviště 
v Českých Budějovicích. Do letošního 
ročníku soutěže přihlásilo 36 výrobců 
122 produktů. Součástí dne byl i prodej 
a ochutnávka oceněných regionálních 
produktů.

Naše firma se soutěže účastní již řadu 
let od počátku vzniku tohoto klání. Jako 
každý rok byla konkurence na velmi vy-
soké úrovni. Nám se přesto podařilo získat 
do naší sbírky další první místo. Tentokrát 
se naším úspěšným produktem stala novinka 
v kategorii pekařských výrobků sladkých – 
PERNÍK S POVIDLY. Tento výrobek je 
na trhu krátkou dobu, ale již si našel řadu zá-
kazníků. Můžete se s ním potkat na pultech 
většiny z více jak tří set našich odběratelů 
v Jihočeském kraji. Perník je vyráběn dle 
námi upravené receptury získané z receptáře 
používaného na našem venkově. Po dlouhé 
řadě našich oceněných výrobků v soutěžích 
CHHJ a Regionální potravina (v roce 2016 
zde obdržel certifikát KOLÁČ SELSKÝ SE 
ŠVESTKOU) je toto dalším úspěšným pro-
duktem v portfoliu firmy. Tato ocenění nás 
ujišťují v tom, že svou práci děláme dobře 
a povzbuzují nás do další poctivé a řemeslné 
výroby. Je vidět, že v Protivíně se nevaří jen 

dobré pivo a nežijí jen krokodýli, ale máme 
zde i šikovné pekaře a cukráře.

Závěrem mi dovolte poděkovat za kva-
litní práci všem zaměstnancům, kteří svou 
fortelnou prací umožňují firmě získávat tato 
ocenění a být na špičce mezi regionálními 
výrobci. Bez poctivé a kvalitní práce všech 
by nebylo možné tohoto dosáhnout.

Josef Kubička,
výrobní ředitel



ENGLISH CAMP
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V březnu navštívila naše třída 2. A inter-
aktivní výstavu Poznávej se ve Vodňanech. 
Děti si mohly vyzkoušet na 60 exponátů. 
Poznávaly svoji sílu, postřeh, hbitost, rych-
lost, reakce, obratnost, potrápily čichové 
i sluchové buňky, namáhaly mozek při ře-
šení zajímavých úkolů. Nejvíce lákal model 

POZNÁVEJ SE
vesmírné „černé díry“, kde dětem zmizelo 
několik drobných mincí bez náhrady. Ani 
po dvou hodinách se nám nechtělo tuto 
velmi zajímavou výstavu opustit. Těšíme 
se na další!

Z. Bízková,
tř. učitelka

Dneska sem na YOUTUBU zas celý den,
rozdávám like zase všem.
Mám trému, když natáčím,
jako když mě YOUTUB vytáčí,
mám sto odběratelů – není to moc, ale je to tu.
Teď k tomu přidat tři nuly – je to hodně,
když sem si za to koupil dudy.
Můj kámoš je GOOGLE,
když jsem mu napsal prvně.

Jakub Hruška, 10 let

BÁSNIČKA

Pozvánka na Dětský den 
v Protivíně!

Ráda  bych  pozvala  všechny  na  již 
v  pořadí  II.  Dětský  den  do  areálu 
fotbalového hřiště Protivín v  sobotu 
3.  června  od  14  hodin. Můžete se 
těšit na bohatý doprovodný program, 
účinkující dětské soubory, soutěže, hry 
a pohodové odpoledne pro malé i vel-
ké pod názvem „Kdo cvičí, nezlobí“. 
Účinkující se vám představí od 14 hodin 
v krytém stanu a na ploše fotbalového 
hřiště a v závěru odpoledne si můžete 
s námi užít „Velkou zumba párty“. Pro 
všechny účinkující jsou připraveny od-
měny od sponzorů akce, kterým bych 
tímto ráda poděkovala za velkou pod-
poru, zejména generálnímu sponzoru 
akce Městu Protivín. Přijďte podpořit 
účinkující a ať to v Protivíně opět žije!

Hana Bísková,
For Body studio Písek

  dokončení ze strany 2   

Angličtina zábavnou formou, konver-
zace s cizinci, hry, písničky – bylo to skvělé.

M. Šálková, 6.A

Pěkně jsme si potrénovali angličtinu.
T. Pilná, 6.A

Jazykový kurz byl výborný, nemám 
slov. Paní učitelky byly výborný, a  proto 
jim chci pogratulovat. Dobře vařili, pokoje 
měli nádherný, hry mě bavily

B. Štěpánková, 4.A.

Moc se mi tam líbilo, těším se, až po-
jedu příští rok

A. Míšková,4.B

Bylo to tu dobrý, hráli jsme hry, naučil 
jsem se nová slovíčka.

M. Hanzlík, 4.A

Nejlepší byla naše nová přátelství se 
Slovinkami.

B. Holečková,6.B

Nejvíc se mi líbilo, že s námi byli žáci 
a učitelé ze Slovinska, naučili jsme se ko-

munikovat v angličtině. V hloubi paměti 
jsem hledala slovíčka, a když jsem je ne-
našla, řekla jsem, co mě napadlo, doplnila 
to pohyby rukou a nohou.

A. Hofhanslová,6.B

Líbil se mi výlet do Týna do přírodo-
vědného muzea Semenec a  program 
o  pravěku. Taky se mi líbil ranní běh 
s Matjažem.

T. Malý, 4.B
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z deníku
POLICIE ČR V PROTIVÍNĚ
Dopravní nehoda
 Písečtí dopravní policisté prošetřují případ 

dopravní nehody s účastí cyklistky a osob-
ního automobilu v Protivíně. Nehoda 
se stala dne 27. dubna v jedenáct hodin 
na mostě v ulici Blanická. Cyklistka měla 
jet při pravém okraji silnice a ve chvíli, 
když ji předjížděl řidič s osobním auto-
mobilem značky Mercedes, tak měla náhle 
začít odbočovat vlevo na parkoviště u uby-
tovny. Zřejmě nedala znamení o změně 
směru jízdy a došlo ke střetu. Protivínští 
policisté provedli u účastníků dopravní 
nehody dechové zkoušky na alkohol. Cyk-
listka měla zkoušku pozitivní, nadýchala 
bezmála tři promile. Žena na kole utrpěla 
při dopravní nehodě zranění, se kterými 
byla převezena do nemocnice.

Nebezpečné vyhrožování
 Dne 25. dubna po poledni vyjížděli poli-

cisté řešit konflikt mezi partnery v lokalitě 
Zámek. Žena nechtěla druha pustit do by-
tu, on jí měl začít vyhrožovat zabitím. 
Napadená se obávala o život svůj i syna 

a obrátila se na policisty, kteří po zhodno-
cení situace na místě a s ohledem na es-
kalaci partnerského konfliktu, rozhodli 
o vykázání agresora z místa bydliště.

Nechtěl do vězení
 Mladý muž z Protivína nenastoupil do vě-

zení, soud proto vydal příkaz k dodání 
do výkonu trestu odnětí svobody a bylo 
vyhlášeno celostátní pátrání. Písečtí 
kriminalisté hledaného muže v pátek 21. 
dubna vypátrali v obci u Protivína, zadrželi 
ho a po provedení potřebných úkonů byl 
eskortován tam, kam patří, za mříže věz-
nice. Pátrání mohlo být odvoláno a muž si 
odpykává svůj trest za protiprávní činnost.

Nález munice
 Policisté z českobudějovické expozitury 

pyrotechnické služby vyjížděli dne 13. 
dubna dopoledne do Krče, kde během 
výkopových prací nalezl majitel na svém 
pozemku starý válečný dělostřelecký 
granát. Policisté munici zajistili a převezli 
k bezpečné likvidaci.

RADA MĚSTA ZASEDALA
VYBRÁNO Z USNESENÍ RM 26. 4. 2017
– bere na vědomí
 materiály ve  věci veřejné zakázky „Rekonstrukce 

silnice III/1404 – průtah Protivín“
 1) Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Re-

konstrukce silnice III/1404 – průtah Protivín“
 2) Protokol o otevírání obálek s nabídkami podaný-

mi v listinné podobě – veřejná zakázka „Rekonstruk-
ce silnice III/1404 – průtah Protivín“

 3) Protokol o  posouzení splnění podmínek účasti 
v zadávacím řízení – veřejná zakázka „Rekonstrukce 
silnice III/1404 – průtah Protivín“

 4) Protokol o  posouzení splnění podmínek účasti 
v zadávacím řízení – dokončení posouzení – veřejná 
zakázka „Rekonstrukce silnice III/1404 – průtah 
Protivín“

 5) Zpráva o hodnocení nabídek – veřejná zakázka 
„Rekonstrukce silnice III/1404 – průtah Protivín“

– schvaluje
 návrh smlouvy o dílo mezi stranami město Protivín 

a firma ZNAKON, a.s. Strakonice, která byla přílohou 
výběrového řízení – SO 102 – Parkoviště a chodníky 
a SO 401 Veřejné osvětlení pro stavbu „Rekonstrukce 
silnice III/1404 – průtah Protivín“

 a pověřuje
 starostu města podpisem této smlouvy, když podpis 

předmětné smlouvy bude ve stejný den jako podpis 
smlouvy ze strany Správy a údržby silnic JK s vybra-
ným zhotovitelem

– bere na vědomí
 zpracovaný Plán odpadového hospodářství města 

Protivín, který byl schválen Krajským úřadem Jiho-
českého kraje dne 6. 3. 2017

 a ukládá
 odboru výstavby, dopravy a  ŽP MěÚ v  Protivíně 

zpracování obecně závazné vyhlášky, kterou bude 
vyhlášena závazná část Plánu odpadového hospo-
dářství Jihočeského kraje

– souhlasí
 s  vypsáním výběrového řízení na  zakázku zjedno-

dušeného podlimitního řízení dle §53 zákona č. 
134/2016 Sb., o  veřejných zakázkách, v  platném 
znění, pro pořízení nových dopravních automobilů 
pro město Protivín: SDH Krč, SDH Záboří, SDH Mile-
novice

– rozhodla
 na základě předložených dokladů hodnotící komise 

při výběrovém řízení dle §58 zákona č. 134/2016 
Sb., podle ustanovení § 122 téhož zákona o výběru 
dodavatele pro stavbu „Průtah městem Protivín 
– I. etapa Mírová ul. – Vodohospodářské objekty“ 
o nejvýhodnější nabídce firmy Š+H Bohunice, s.r.o. 
Temelín 3, 373  01 Temelín, s  nabídkovou cenou 
13.598.784,93 Kč bez DPH

– schvaluje
 rozpočtové opatření Rady města Protivín č. 1 v před-

loženém znění

– byla seznámena
 se zápisem o  výsledku periodické inventarizace 

majetku města Protivín provedené k 31. 12. 2016

Podkroví protivínské kaplanky bude 
v květnu a červnu oživeno výtvarnými díly 
členů Prácheňské umělecké besedy. Přijď-
te své oko i duši potěšit pohledem na umění 
různých druhů (obrazy malované mnohými 
technikami, fotografie, patchwork, mozaiky, 
dekorační věnce…).

Výstavu zahájil 2. května 2017 Andrej 
Rády a Ondřej Kryštof Kolář (Přečetl mj. 
svou báseň.).

V prostorách infocentra byla 6. květ-
na 2017 zahájena výstava Akvarelů  

POZVÁNKY DO KAPLANKY

Z vernisáže PUB. Foto R. Lenemajer

Pepína Balka, zakladatele Volného sdru-
žení umělců jižních Čech. Autor představil 
svou knihu „No nekecej, aneb úsměvné 
příběhy ze života malíře“ přečtením 
úryvku z díla, které si můžete v infocentru 
zakoupit.

Srdečně vás zveme na výstavy a těšíme 
se na vaši návštěvu.

Od  května  do  konce  září  máme  
otevřeno denně od 9 do 17 hodin.
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Zprávičky z modré 
mateřské školičky

• V měsíci dubnu jsme všichni oslavili 
Den Země. Z důvodu nepříznivého 
počasí jsme museli jednotlivá sta-
noviště přesunout do tříd. Děti tak 
třídily odpad do barevných kontej-
nerů, to pro většinu byla hračka, 
protože s rodiči třídí odpad doma. 
Pro někoho byl i lehký úkol vyčistit 
znečištěný rybník odpadky, které 
do něj nepatří. Přejít po pomyslné 
lávce s vodou na lžíci a nevylít ji, 
aby na konci mohla být zalita květina 
a neuschla, bylo trochu obtížnější. 
S malou dopomocí se to povedlo 
každému. Nakonec si děti zahrály 
kuželky, které byly nahrazeny plas-
tovými lahvemi. Každý, kdo prošel 
určitým stanovištěm, dostal na paní 
učitelkou vyrobenou medaili pamět-
ní razítko.

• Pálení čarodějnic připadlo sice 
na neděli, ale děti ze třídy Motýlků 
a Včelek si čarodějnicky zařádily už 
v pátek.

• Překvapením byla bublinkovo-kou-
zelnická show. Šikovný kouzelník 
nám ukázal různé triky, kouzla, 
do kterých zapojil nejen děti, ale 
i paní učitelky. Marně jsme si lámali 
hlavu, jak jen to asi dělá. Jedno jed-
noduché kouzlo nás i naučil. Na řadu 
konečně přišly i bublinky. Malé 
i velké. Do obrovských bublin se ob-
lékly i tři děti dohromady. Na závěr 
představení si děti zatančily Ptačí 
tanec, při kterém se dobře bavily. 
Stejně si myslím, že stále někomu 

vrtá v hlavě, jak to vlastně s tím 
kouzelníkem bylo!

Kolektiv 2.Mateřské školy

Ve dnech 7. a 8. dubna se Proti-
vínská poupata zúčastnila tanečního 
semináře a taneční soutěže v country 
tancích v Blatné. Za předtančení „Hej 
pane šenku“ si přivezla krásné 1. místo. 
Před soutěží sice byla tréma, ale zvládli 
jsme to. Moc se nám tam líbilo a naučili 

Úspěch 
Protivínských poupat

V polovině září se v Protivíně ve spolu-
práci s SKP Pastelka spustí zcela ojedinělý 
projekt pro rodiče s názvem Zpátky  ve 
hře. Je známo, že starat se o děti a přitom 
pracovat nebo si práci hledat není jen tak. 
Kurz nabízí možnost z tohoto koloběhu 
vystoupit, najít si čas pro sebe, něco nového 
se naučit, pobavit se a třeba si najít nové 
známé.  „Měla jsem možnost nastoupit do 
kurzu po dvou letech na mateřské dovolené, 
kdy jsem už pomalu začínala šišlat i na 
mikrovlnou troubu. Tenhle kurz mě prostě 
vrátil do normálního života.“ svěřila se 
Martina – účastnice z kurzu konaného 
vloni v Praze. Kurzy od českobudějovické 
Attaveny o.p.s. jsou na míru ušité rodičům 
nejen svým obsahem – počítačový kurz, 
práce  nanečisto  ve  virtuální  firmě  a 
workshopy  měkkých  dovedností, – ale 
i organizací – hlídání dětí zdarma v SKP 
Pastelka během kurzu. I kurzy jsou zcela 
bezplatné. „Účastníkem se může stát kaž-
dý rodič, který má chuť na sobě pracovat,  
něco nového se naučit a hlavně něco zažít“ 
říká koordinátorka projektu Táňa Szó. Více 
informací a možnost se přihlásit najdete na 
webu projektu www.zpatkyvehre-attavena.cz 
nebo přímo u koordinátorky na tel. 778 064 
624 či emailu tana.szo@attavena.cz.

Mgr. M. Šálková

Počítač a komunikace? 
Zkrotíte je na kurzu

jsme se spoustu nových tanečků. Děkuji 
rodičům za pomoc při hlídání dětí, ať už 
při jízdě vlakem do Blatné, na samotné 
akci, nebo při cestě auty zpět domů.

David Pospíšil,
vedoucí souboru
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Patrik Hartl: Okamžiky štěstí – příběh dvou 
sourozenců můžete sledovat z ženského 
i mužského pohledu
František Niedl: Slunce na útěku – brilantní 
postapokalyptický thriller oblíbeného 
českého autora, při jehož čtení vás bude 
mrazit
Vladimír Přibský: Skandál století – další 
z mnoha pokusů dobrat se pravdy o původu 
a objevu rukopisů českých středověkých 
básní
Fiona Valpy: Láska  po  francouzsku – 
jdou vůbec překonat rozdíly mezi britskou 
a francouzskou náturou a způsobem života?
Lars Kepler: Lovec králíků – až se z vašeho 
telefonu ozve dětský hlas odříkávající 
básničku o deseti malých králících, dejte se 
na útěk, protože právě tu před vámi slyšely 
všechny oběti Lovce králíků
Lisa Jackson: Zasluhuje zemřít – můžete 
utíkat, můžete se skrývat, ale minulost vás 
stejně dostihne
Barbara Woodová: Země  odpoledního 
slunce – strhující vyprávění z doby, kdy se 
rodila moderní Amerika
Vlastimil Vondruška: Dobronínské mory-
táty – další z Letopisů královské komory
Tami Hoag: Ledové srdce – psychologický 
thriller
Eleanor Cattonová: Nebeská  tělesa – 
dvanáct mužů spojuje jediná touha – vyřešit 
řetězec záhadných vražd
John Hart: Tíha nenávisti – skvělá krimi 
plná překvapivých zvratů
Ladislav Beran: Hříšní lidé města Písku 
– opět příběhy písecké pátračky
Robin S. Sharma: Mnich, který prodal své 
ferrari – cesta k sebepoznání a ke smyslu-
plnému a vyrovnanému životu
Katarzyna Bonda: Dívka o půlnoci – jak 
odhalit vraha, když na místě zůstane jako 
důkazní materiál jenom pach
Iva Procházková: Dívky  nalehko – další 
setkání s majorem Holinou, kterého známe 
ze seriálu Vraždy v kruhu s Ivanem Tro-
janem
Barbara Erskinová: Spáčův  hrad – dvě 
ženy, dva věky, jedno magické místo
Zdeněk Svěrák a kolegové: Půlstoletí 
s  Cimrmanem – legendární divadlo 
z odvrácené strany
Eliška Hašková Coolidge: Pět amerických 
prezidentů, česká babička a já – autobio-
grafie známé Češky
Zdeněk Pohlreich: Lehká  kuchyně – 
kuchařka mistra kuchaře
Vladimír Šindelář: Kriminální  příběhy 
ze staré Šumavy 3 – další díl o některých 
šumavských zločinech, které se udály 
před desítkami let, za rakouské monarchie 
i za první republiky
Anna Vlčková: Odpuštění – závěr románů 
Krása na prodej a Hořkost probuzení
Emanuel Ridi: Léto s Italem – kulinářské 
toulky známého kuchaře italskou krajinou

Novinky
městské
knihovny

Dosud  zřejmě nejobsáhlejší kolekce 
výtvarných děl s námětem města Proti-
vína. To je výstava „Protivín v obrazech“, 
kterou Památník města Protivína vstoupil 
do sezóny 2017. Slavnostní zahájení pro-
běhlo ve výstavním sále dne 2. května 
a stříhači pomyslné pásky byli ředitel 
Prácheňského muzea v Písku PhDr. Jiří Prá-
šek, kurátor výstavy Jan Kouba, akademický 
malíř a autor řady vystavených obrazů Petr 
Pfleger. Na vernisáži nechyběl ani další 
známý malíř Josef Milota, starosta města 
Jaromír Hlaváč a řada dalších vzácných hos-
tů. Vernisáž doprovodili žáci osmé třídy ZŠ 
Protivín pod vedením paní učitelky Lenky 

Protivín v obrazech

Přástkové. Až do 6. srpna tak budou moci 
všichni návštěvníci „Památníku“ zhlédnout 
podobu a proměny jednotlivých městských 
dominant, tak jak je vidí a viděli umělci 
v posledních třech staletích. Přesvědčit se, 
že  i Protivín má řadu míst, která svádí 
ke  zvěčnění na  plátno  či  papír, můžete 
přijít každý den mimo pondělí od 9 do 16 
hodin.

Od začátku prázdnin navíc výstavu 
obohatí i tvorba dětí a amatérských autorů 
se stejným námětem – tímto tedy vyzýváme 
každého, kdo rád maluje či kreslí a chce své 
dílo vystavit, aby ho donesl do „Památní-
ku“. Tři nejhezčí obrázky odměníme.

Na vernisáži výstavy

Jarní období je vždy plné optimismu, 
radosti a veselí. U nás ve školce k této 
atmosféře přispěl i koncert spoluzaklada-
tele skupiny Nezmaři Lubomíra Hrdličky. 
V pohádce „Jak se rodí kytara“ ježeček 
Pichlík seznámil děti s výrobou kytary 

Zpívánky ve školce v Krči

od výběru vhodného stromu až ke vzniku 
samotného nástroje. Program sestavený 
na míru předškolním dětem a písničky 
nás nalákaly ke zpěvu, tanci i doprovodu 
na vlastní nástroje.

Děti a paní učitelky z MŠ Krč



PROTIVÍNSKÉ LISTY 8. stránka

V neděli 30. dubna se v areálu  
pivovarské zahrady konalo další tradiční 
stavění májky a pálení čarodějnice. Děti si 
zasoutěžily v zajímavých úkolech o drob-
né ceny, následovalo společné zdobení 
a stavění májky. Poté i pálení čarodějnice, 
ovocný a zeleninový raut a opékání buřtů. 

TRADIČNÍ STAVĚNÍ MÁJKY

Foto R. Lenemajer

Jako host vystoupil se svým čarodějnickým 
pásmem pro děti kouzelník Michal Kohout 
alias Cocker Magic. Organizaci celého od-
poledne pro šedesátku dětí a jejich rodiče 
zajišťoval Spolek fór Protivín za podpory 
pracovníků zahradní restaurace Belveder.

Pavel Koc, SfP

UZÁVĚRKA
pro dodání příspěvků

do červnových
„Protivínských listů“  

je 5. června 2017
do 12 hodin

NOVINY VYJDOU
v pondělí 19. 6. 2017 

KOCANĎÁCKÉ TÁBORY 
2017

1. běh – „Tajemný hrad v Karpatech“
2. 7. – 15. 7. 2017

Hlavní vedoucí St. Skotnica, tel. 602 887 295

3. běh – „Asterix a Obelix“
30. 7. – 12. 8. 2017

Hlavní vedoucí R. Lenemajer, tel. 704 432 212

Přihlášky a bližší informace na www.kocandaci.cz

Ve  čtvrtek  20.  dubna  se  sešli  již 
po  dvaadvacáté  členové  Protivínského 
vlastivědného klubu (PVK) a další účast-
níci na besedě v klubovně Domu Pečova-
telské služby. Plakát je zval na povídání 
o knize Petra Sládka „V krajině s kraji-
nou“, kterou vydalo ke konci roku 2015 
Městské kulturní  středisko v Protivíně. 
Autorka ilustrací ing. Helena Mašindová 
přiblížila  návštěvníkům  pozadí  vzniku 
uvedené knihy. Vyprávěla o svém návratu 
z Prahy do rodného Protivína a o seznámení 
s protivínským trempingem. Petr Sládek – 
šerif Žit založil časopis Vosí řeka, do nějž 
svými kresbami, fotografiemi i články 
začali se svým mužem přispívat. Tato spolu-
práce vyústila i do vydání první části knihy 
s názvem Vrcholky hor Protivínských. Další 
dvě části této útlé knížky se jmenují Cesta 
ke studánkám a Kraj dvojí oblohy (o ryb-
nících) a byly uváděny původně jako sa-
mostatné příspěvky do Protivínských listů.

Diváci mohli zhlédnout dnes již historické 
záběry z autogramiády v roce 2004 v bývalé 
prodejně knih Jitky Plívové na rohu proti-
vínského náměstí. Poslechli si dvě nahrávky 
písní Petra Sládka – Mé mládí byly pod 
Rabyní luka a Šraňky. Promítání pokračovalo 
fotografiemi ze vzpomínkové výstavy „Ahoj 
Petře!“ a křtu knihy „V krajině s krajinou“ 
v kaplance před Vánocemi roku 2015.

Na podzim roku 2016 se konala výstava 
o Protivínských horách v informačním cent-
ru ve Vodňanech, její vernisáž je zaznamená-
na na videu. Paní ing. Helena Mašindová vy-
právěla dále o svých ilustracích a příbězích, 
které se k nim váží (Cesta na Kamýk, Dvě 
lípy u Nové Vsi, Králova studánka, Drama 
na lovu, Křížek u Fanfír, Ukradená Panna 
Marie, Stará měřičská věž na Kamýku ...).

Protivínské hory
Vyprávění oživili i ostatní členové PVK 

přednesenými úryvky povídek a autorovými 
básněmi, vybízejícími k souznění s příro-
dou. „Stačí se zde na chvilku pozastavit, 
hledět a vnímat pradávné pocity klidu a smí-
ru, které nám tak v dnešním životě chybí.“

Petr Sládek, protivínský patriot, oddělil 
Protivínské hory od Píseckých silnicí mezi 
Tálínem a Albrechticemi nad Vltavou, 
s nejvyšší horou Vysokým Kamýkem, 
navštěvovaným dnes milovníky lesa, 
turisty i trempy. „Co by pověděla hora, 
kdyby dokázala vyprávět? Kdo všechno 
přes vrcholek přešel a zanechal tam svou 
stopu. Kdo všechno? Pravěcí lidé, družiny 
Keltů, Slovanů, houfy zbrojnošů, jdoucích 

k Vltavě, ale i tlupy lapků, o kterých se zde 
vypravuje.“

Z kamýcké rozhledny, jedné ze sedmi 
měřičských věží, vybudovaných za druhé 
světové války na území Čech, byly pořízeny 
a teď promítnuty snímky okolního bukového 
lesa i zasněžených hor na obzoru. Zajímavé 
byly také fotografie schodiště a konstrukce 
nové telekomunikační nástavby.

Účastníci mohli hádat, odkud jsou i další 
snímky krajiny v okolí Protivína. Povídání 
o Protivínských horách jsme ukončili ještě 
opožděným přivítáním jara pohledy na pro-
bouzející se přírodu v parku, kam se hned tak 
nedostaneme – za zdi protivínského zámku.

Za Protivínský vlastivědný klub HM
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Rezervace vstupenek na www. mujbijak. cz nebo v MěKS telefonem 382 251 806, 382 251 996. 
Předprodej vstupenek v MěKS a jednu hodinu před představením v pokladně kina. 

Filmy označené tímto symbolem jsou sledovatelné brýlemi 3D-technologie

pátek 2. června v 19 hodin film USA
PIRÁTI Z KARIBIKU: SALAZAROVA POMSTA

Dobrodružný. Na filmová plátna se v roli ikonického dobrodruha a antihrdiny Jacka Sparrowa vrací Johnny 
Depp. V dalším pokračování svých fantastických dobrodružství se kapitán Jack, ke kterému se štěstěna 
opět jednou nemilosrdně obrátila zády, ocitá tváří v tvář bandě smrtících pirátských duchů pod vedením 
strašlivého kapitána Salazara (Javier Bardem)…

Mládeži přístupný, dabováno, 129 minut, vstupné dospělí 150 Kč/děti 130 Kč

neděle 4. června v 16 hodin film Španělsko
PŘÍŠERKY POD HLADINOU

Animovaná komedie přináší podvodní zábavu na více, než jeden nádech. Pro zájem opakujeme. Zemi 
zaplavily nekonečné oceány, celé lidstvo se odstěhovalo o dům dál a veškerý život na dokonale modré 
planetě obstarávají roztodivní tvorové z hlubin.

Mládeži přístupný, dabováno, 92 minut, vstupné 110 Kč

neděle 4. června v 19 hodin film ČR/Slovensko
ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL

Milostné drama. Největší projekt autorského dua J. Hřebejk – P. Jarchovský. Rodinný přítel je první z filmů 
trilogie Zahradnictví, rodinné ságy, kterou Jan Hřebejk s Petrem Jarchovským považují za své „životní dílo“. 
Tři mladé ženy (A. Geislerová, G. Míčová a K. Melíšková) a jejich dvě děti čekají během německé okupace 
na návrat svých vězněných mužů a otců (M. Finger a J. Macháček). Válkou vynucenému rodinnému spole-
čenství mezitím obětavě pomáhá rodinný přítel, lékař Jiří (O. Sokol).

Mládeži přístupný, 130 minut, vstupné 100 Kč

středa 7. června v 19 hodin film Itálie
NAPROSTÍ CIZINCI

Drama/komedie. „Víš, s kým jíš?“ Je dobrý nápad sdílet se svými nejbližšími obsah mobilního telefonu? Ko-
mediální drama o skupině přátel, kteří se o sobě během jediné večeře dozvědí víc než za celý dosavadní život.

Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 93 minut, vstupné 90 Kč

pátek 9. června v 19 hodin film USA
VETŘELEC: COVENANT

Sci-fi thriller. Snímkem se režisér R. Scott (Gladiátor, Marťan) vrací do vesmíru, který sám stvořil ve Ve-
třelci, prvním filmu věnovaném nejstrašnějšímu mimozemskému monstru filmové historie. V nejnovější 
a  ještě děsivější kapitole se připravuje posádka vesmírné lodi Covenant kolonizovat vzdálenou planetu 
na druhé straně galaxie.

Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 122 minut, vstupné 120 Kč

neděle 11. června v 16 hodin film Japonsko
CESTA DO FANTAZIE

Animovaný. Oscar 2016 za  nejlepší animovaný celovečerní film. Cesta do  světa nespoutané fantazie. 
Dobrodružný snímek, kde se nesvádějí bitvy, hlavní postava není nadaná nadpřirozenými schopnostmi, 
ani se zde nesváří dobro se zlem. Vyprávění o desetileté dívce, která se ocitne v roztodivném městě plném 
duchů, bůžků a strašidel.

Mládeži přístupný, dabováno, 124 minut, vstupné 80 Kč

neděle 11. června v 19 hodin film Slovensko
CUKY LUKY FILM

Komedie. Příběh ztřeštěného kamarádství, které je navždy změní. Cuky (P. Polnišová) je neuznaná video-
-blogerka, která touží po slávě a Luky (Z. Šebová) je naopak celebrita na výsluní, která má vše, co by si 
člověk mohl přát. Jedna věc ale přece jen chybí….

Mládeži přístupný, originální verze, 112 minut, vstupné 110 Kč

středa 14. června v 19 hodin film ČR/SR
ŠPÍNA

Drama. Film o dospívání citlivé 17leté Leny (D. Morávková). Prožívá svou první lásku a touží po svobodě 
a dobrodružství. Její magický svět se ale v jediné chvíli rozpadne na kusy, když ji znásilní učitel matematiky, 
dosud sympatický muž, kterého platonicky milují všechny spolužačky. Místo, aby se svěřila, rozhodne se 
mlčet.

Mládeži do 15 let nepřístupný, 87 minut, vstupné 80 Kč

pátek 16. června v 19 hodin film USA
MUMIE

Akční\dobrodružný. Mumie versus Tom Cruise. Začněme v Egyptě před 2 tisíci lety, kde se ambiciózní 
princezna Ahmanet chystala na převzetí vlády a pro naplnění svého cíle se neváhala spojit s temnými sílami. 
Potrestali ji mumifikací zaživa a pohřbili tak, aby ji nikdo nenašel. Jenže našel. O 2 tisíce let později se v místě 
jejího věčného odpočinku ocitli dobrodruh Nick Morton (T.Cruise) a archeoložka J. Halsey.
Mládeži do 12 let nevhodný, dabováno, 115 minut, vstupné 150 Kč

neděle 18. června v 16 hodin film USA
AUTA 3

Animovaný. Legendární závoďák Blesk McQueen z  ničeho nic zjistí, že ho nová generace závodních 
aut poslala mimo závodní dráhu, kterou nade vše miluje. Zpátky do hry mu může pomoci pouze mladá 
talentovaná trenérka Cruz Ramirezová.
Mládeži přístupný, dabováno, 100 minut, vstupné děti 130 Kč/dospělí 150 Kč

neděle 18. června v 19 hodin film V. Británie/Austrálie/USA
POBŘEŽNÍ HLÍDKA

Akční komedie. Dobrý buchty potřebujou pořádnej pekáč. Mitch je chlap jako hora se zápalem pro práci 
vodního záchranáře. Je naprostý opak M. Brodyho, bývalého olympionika, kterému sláva natolik stoupla 
do hlavy, že si po sérii průšvihů musí pod Mitchovým velením jako plavčík odkroutit pár desítek hodin 
veřejně prospěšných prací. Matt má však ego stejně silné jako bicepsy…
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 119 minut, vstupné 120 Kč

středa 21. června v 19 hodin film Francie
POLINA

Drama. Protančit život. Polina (A. Shevtsova) se už jako malá holčička stala žákyní profesora Bojinského, 
významného učitele klasického tance a přísného perfekcionisty. Ten ji od prvních tanečních kroků smě-
řuje na dráhu klasické ruské baletky, je na nejlepší cestě stát se členkou baletního souboru prestižního 
moskevského Velkého divadla.
Mládeži od 12 let nevhodný, titulky, 112 minut, vstupné 90 Kč

pátek 23. června v 19 hodin film USA
THE CIRCLE

Thriller/sci-fi. Vědět je dobré, vědět všechno je ještě lepší. Svět bez hladu, válek, nemocí. Neomezené 
možnosti. V úchvatné a největší společnosti The Circle neexistuje problém, který by nebylo možné vyřešit. 
Její technologie mají moc doslova změnit svět. Právě sem, do zaměstnání snů nastupuje ambiciózní Mae 
( E. Watson). Šéfem a zakladatelem společnosti je vizionář (Tom Hanks), který touží po dokonalém světě.
Mládeži od 12 let přístupný, titulky, 90 minut, vstupné 110 Kč

neděle 25. června v 16 hodin 

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ 
„O PRAČLOVÍČKOVI“
neděle 25. června v 19 hodin film USA
HOLKY NA TAHU

Komedie. Pětice nejlepších kamarádek z vysoké školy uspořádá víkendové setkání po deseti letech v podobě 
divoké dámské jízdy v Miami. Jejich nespoutané řádění ale nabere překvapivě zlověstný směr poté, co se 
jim něšťastnou náhodou podaří zabít striptéra.
Mládeži od 15 let přístupný, titulky, 97 minut, vstupné 120 Kč

středa 28. června v 19 hodin film Francie/Kanada
Z PAŘÍŽE DO PAŘÍŽE

Drama/dobrodružný. Bratři Maurice a Joseph jsou kluci, kterým není žádná lumpárna cizí. Bydlí v Paříži, 
a tak mají pro svá klukovská dobrodružství příležitostí více než dost. Bohužel jim do dětských her a radostí 
zasáhne tvrdý osud. Jednoho dne jim maminka musí na kabáty přišít žluté hvězdy.
Mládeži přístupný, dabováno, 110 minut, vstupné 100 Kč

pátek 30. června v 19 hodin film USA
UTEČ

Thriller/horor. Lahůdkové psycho kombinované s rafinovanou satirou. Co na tom, že Rose je bílá jako 
stěna a Chris černý jako noc? Žijeme přece v 21. století, kdy je boj proti rasové nesnášenlivosti přece jen 
už dávno vybojovaný a na smíšené páry se skrz prsty nedíváme. Režisér a scénárista J. Peele natočil film, 
který se posmívá rasovým předsudkům a mimo to děsí a baví.
Mládeži od 15 let přístupný, titulky, 103 minut, vstupné 90 Kč



PŘEDPRODEJ VSTUPENEK ZAHÁJEN
internetový předprodej: www.mujbijak.cz

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

Dům kultury Protivín
úterý 13. června od 19.30 hodin

Vstupné v předprodeji 200 Kč, na místě 240 Kč

neděle 25. června od 16 hodin
Dům kultury Protivín

O pračlovíčkovi
Uvádí Divadlo Tramtarie

Báječný výlet do světa dinosaurů, 
dinosauřic, ptakoještěrů a ptakoješ-
těrek. Trochu poučné, ale hlavně 
pořádně veselé vyprávění o tom, 
jak pračlovíček postavil první do-
meček, jak musel objevit, k čemu 
je dobrý oheň, jak vyzrál nad tyra-
nosaurem a jak zjistil, že ve dvou 
jde všechno líp.

Délka představení: 50 min.

Vstupné 60 Kč
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Stalo se již tradicí, že se v rámci vý-
stav uměleckých děl v protivínské Café 
Gallery uskutečňují setkání s autory děl. 
Ve čtvrtek 4. 5. v podvečer měli účastníci 
v zaplněné Café Gallery (kolem 30 pří-
znivců umění) možnost přivítat umělce 
z Volar,  malíře,  kreslíře  a  autora  pro-
jekčních fotografií pana V. Víta Pavlíka.

Tento absolvent oboru učitelství pro 
umělecké školy na Jihočeské univerzitě 
(roč. 1976) je v současné době ředitelem 
Základní umělecké školy ve Volarech 
a předsedou Asociace jihočeských výtvar-
níků. Ač příslušník střední generace, má 
již na svém „kontě“ výstavy v Německu, 
Rakousku, Francii, USA a České republice. 
Autor svou bezprostředností a všeobecným 
přehledem záhy dodal kuráže zúčastněným 
k mnoha otázkám. O způsobech tvoření, na-
hlížení na realitu a jejím „přenosu“ do děl. 
Umělec jako rodilý „Volarák“, který proží-
val dětství v šumavském Stožci, má svou 
milovanou Šumavu pod „kůží“. Šumava je 
jeho inspiračním zdrojem. Neznamená to, 
že „otrocky“ přenáší realitu do díla. Tvoří 
impulsivně (cyklus Živly), někdy i s přítom-
ností reality (Volary, Pasov).

V každém případě ale nechybí citový 
vztah k zobrazovanému, který podněcuje 
i vnímání diváků. Autor sám říká, že mu 
jde o to, aby dílo diváka oslovilo. A to je 
přece úloha umění. Máme sice každý jiné 
smyslové a vzdělanostní vybavení, ale ra-
dost a i zamyšlení nad dílem vítáme všichni.

Autor má z čeho rozdávat. Narodil se 
a žil v uměleckém prostředí – děda i otec 
byli výtvarně činní – manželka Kateřina je 
pak úspěšnou hudebnicí. Ona to byla, která 
na besedě slovo umělce umocňovala hrou 
na baryton saxofon.

Při besedě se mluvilo i o otázce NPŠ 
– kácet, nekácet, podporovat turismus, či 
část území „zakonzervovat“, o osobnostech 
Volar (o bývalém starostovi a učiteli Sv. 

Umělec s citlivým srdcem

Vokurkovi. Učil v 70. letech i v Protivíně, 
o spisovateli, výpravčím a milovníku Šu-
mavy panu R. Kozákovi).

Setkání se vzdělaným člověkem s pře-
hledem, citlivým vnímáním, navíc skrom-
ného, vstřícného vystupování a humorným 
přístupem k věci je vždy obohacující.

Poděkování patří paní Mirce Hlaváčové 
za organizaci besed. Těšíme se na další 
setkání.

Mgr. Věra Piklová
Foto: Radek Lenemajer

Letos bylo na májce v Krči opravdu ruš-
no. Na akci, které se tradičně zhostili místní 
dobrovolní hasiči, se podílel se svým pro-
gramem i dětský oddíl Zkrčci. Na návsi si 
děti mohly proletět na koštěti překážkovou 
dráhu, zalovit si v čarodějné láhvi, ochutnat 
několik různých lektvarů a společně s rodiči 
zhlédnout čarodějnický taneček v podání 

MÁJKA A ČARODĚJNICE V KRČI

malých tanečnic Sedmikrásek z Krče. 
Májku, kterou zdobili Zkrčci i Sedmikrásky 
společně, se hasičům podařilo i za velkého 
větru vztyčit krátce po 18 hodině, takže zbyl 
čas i na pálení místní čarodějnice na velké 
hranici a následné opékání špekáčků.

Šárka Fürstová Křečková
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Čtyřicet roků je v  lidském životě už 
opravdu pořádný kus času vyměřeného 
pro pobyt na  téhle planetě. Pro kapelu 
pak je to naprosto neopomenutelný 
časový mezník a  úžasné jubileum, které 
rozhodně nelze přeskočit. A proto i proti-
vínská heavyrocková kapela Araxa, která 
letos slaví právě čtyři desítky let na  této 
hudební parketě, si zaslouží nejen blaho-
přání k výdrži, ale i trochu větší ohlédnutí 
za  minulostí – samozřejmě za  minulostí 
v notách… Kapelník Luboš Polák je nejen 
zakladatelem této hudební formace, ale 
i jediným členem kapely, který nese prapor 
Araxy od samého začátku. Proto je nespor-
ně nejpovolanější osobou pro rozhovor 
k jejímu kulatému výročí existence.
Kolik ti vlastně bylo, když Araxa vznikala?

V roce 1977, když jsme kapelu zakláda-
li, nám bylo patnáct. Byli jsme tři spolužáci 
a kamarádi již od školky a právě jsme skon-
čili základní školu.
Jak vypadala vaše prvotní sestava?

Naše tehdejší sestava byla pro bigbeat 
klasická: kytara Jirka Vojík, bicí Míra Havlí-
ček a baskytaru jsem hrál já.
Jaké jste měli v  této etapě hudební 
vzory?

Vedle domácího Katapultu, Jirky 
Schellingera nebo Olympiku, které jsme 
samozřejmě poslouchali, jsme se zhlédli 
v  ikonách tehdejší doby, a  to byly hard-
rockové kapely – Deep Purple a  všech-
ny jejich odnože jako třeba Rainbow, 
Whitesnake, dál pak Uriah Heep a  další 
podobného ražení.
Jakou jsi ty osobně měl muzikantskou 
průpravu?

Co se týká mého hudebního vzdělá-
ní, tak jsem chodil pět let do „Lidušky“ 
v  Protivíně, k  panu Přibylovi, u  kterého 
mi hodiny zařídil můj táta. U pana Přibyla 
jsem se naučil noty a základy harmonie, 
ale hlavně mi dal průpravu, jak hrát živě 
v kapele. A pak jsem si už musel jít za svým 
sám, což v  té době znamenalo poslou-
chat stále dokola a do zblbnutí své idoly 
z „kotoučáku“ a hledat, jak to tam ten můj 
vzor - Ritchie Blackmore z  Deep Purple 
- asi hraje. Další účinnou disciplínou pro 
zlepšení hudebního vzdělání bylo ježdění 
po zábavách a sledování muzikantů jiných, 
převážně pražských kapel, kteří měli kromě 
lepšího vybavení i přece jen větší hráčské 
zkušenosti. Ale je pravdou, že první žánr, 
který mě oslovil, byla country v čele s Gree-
nhorns a Rangers. Taky mě v mladším škol-
ním věku úplně fascinovalo pětistrunné 
banjo a konkrétně v Protivíně Pepík Hucek, 
který na ně hrál. Ale v tehdejší době nebyl 
tento typ banja příliš dostupný a  škola 
hry na banjo taky ne, ovšem hlavně se mi 
dostala do ruky elektrická kytara. A když 
jsem pak prvně sešlápl krabici a ozval se 
zvuk rockové kytary, bylo mi naprosto 
jasné, kudy moje cesta v muzice povede.
Hrál jsi už předtím někde na veřejnosti?

Teď už to ve svých pětapadesáti můžu 
klidně přiznat – ano, hrál. Od mých třinácti 

Čtyřicet svíček pro
si mě pan Přibyl bral příležitostně na hraní, 
třeba na svatby nebo i taneční zábavy, ale 
muselo to být dostatečně daleko od byd-
liště, aby mě nějaký dobrák nenahlásil 
ve škole. Stejně mne tyhle problémy ne-
minuly, naštěstí ale až ke konci základky. 
Stalo se to, když jsem jednou jako záskok 
odehrál v sobotu večer v kavárně Blanici 
taneční zábavu a  v  pondělí už jsem stál 
v  ředitelně na  koberci. Tam mi bylo ře-
ditelem doporučeno, abych už to ty dva 
měsíce vydržel a pak si hrál kde chci. Zařídil 
jsem podle toho a v červenci 1977 už jsem 
nastoupil oficiálně do kapely Fenix, která 
hrála každý víkend v Blanici. A přivedl mě 
tam Standa Pexídr. Tamější hudba sice 
nebyla přímo můj šálek čaje, ale získaná 
zkušenost byla pro začínajícího kapelníka 
souboru, který jsem souběžně budoval – 
tím myslím Araxu - přímo k nezaplacení.
Jak často se měnila sestava Araxy?

Úplně přesně to nedokážu vypočítat, 
ale měnila se, a většinou pro mne v nejmé-
ně očekávanou chvíli, kdy jsem si zrovna 
myslel, že takhle vydržíme navěky. Ale 
byly i jisté stálice, jako třeba baskytarista 
Honza Pejša to se mnou vydržel pětadva-
cet let a Milan Brůžek, který měl sice asi 
dvanáctiletou přestávku, ale v kapele byl 
skoro od začátku a je v ní dodnes. Řečeno 
v  číslech – od  počátku až do dneška se 
mnou aktivně a  veřejně hrálo třicet dva 
muzikantů, nejvíc se vystřídalo bubeníků 
– celkem jedenáct. Pak jsou ještě další re-
kordmani a to tací, kteří stačili odejít a pak 
se například dvakrát nebo třikrát vrátit.
Jak dalece se měnil postupem roků styl?

Myslím, že nijak zásadně, z klasického 
hardrocku jsme plynule přešli do dnes již 
také klasického heavymetalu a u toho jsme 
vydrželi dodnes. Samozřejmě k  jistému 
přitvrzení došlo, což bylo také podpořeno 
vylepšujícím se vybavením muzikantů, ale 
nikdy se nám nevytratila melodie.

Měnila se i skladba repertoáru?
Skladba repertoáru se v  průběhu let 

samozřejmě měnila, nelze hrát čtyřicet let 
to samé. A hlavně kapela se také hráčsky 
a myšlenkově vyvíjí, střídají se hráči a při-
nesou nové věci, takže to pak má logicky 
i hudební posun.
Na co nejraději vzpomínáš?

S  odstupem času lze říci, že to byla 
etapa asi tak od roku 1987 do roku 1992. 
Protože v té době jsme byli asi nejpopulár-
nější, chodily na nás stovky lidí, mohli jsme 
prakticky hrát nepřetržitě každý víkend, jak 
v pátek, tak v sobotu, a vybírat si, kam se 
nám chce jet. Rád vzpomínám na ty plné 
sály, když přišlo méně než dvě stě lidí, tak 
jsme říkali: dneska nic moc. Takové ná-
vštěvnosti se už dnes jen tak nevidí. Mladé 
kapely hrají po klubech, a když chtějí zažít 
opravdu dav lidí, tak musí hrát na nějakém 
vyhlášeném festivalu nebo třeba na měst-
ských slavnostech. I když něco podobného 
jsme teď zažili při naší jubilejní narozeni-
nové párty 29. dubna v  Písku a  předtím 
loni 30. prosince v Pasekách. To jsem zase 
mohl lidi počítat na trojmístná čísla a vrátit 
se tak skoro o třicet let zpátky. V období 
1987-1990 jsme také měli na jižní Čechy, 
myslím, raritu - hráli jsme ve třech sólových 
kytarách. Všimli si nás na jednom festivalu 
v Českých Budějovicích redaktoři z rozhla-
sové Mladé vlny, natočili si naše vystou-
pení, které pak odvysílali i s rozhovorem. 
To nás asi také posunulo do nahrávacího 
studia rozhlasu v Budějovicích, kde nám 
vyhradili jedno odpoledne na  natočení 
pouze jedné písničky. Ale v té době byla 
každá profinahrávka a  vůbec zkušenost 
ve studiu dobrá.
Kde všude jste vystupovali?

Když to vezmu úplně od začátku, tak 
naše první veřejné vystoupení (to jsme 
ještě neměli přehrávky) bylo na protivín-
ském Dětském dnu, pak taky na prvního 
máje a po dovršení zletilosti a přehrávkách 
jsme hráli převážně zábavy. Koncerty v té 
době amatérské rockové kapely ani moc 
nehrály, i když pamatuji na jednu totalitní 
výjimku, kdy jsme ve čtvrtek večer napl-
nili písecký kulturák pouze na  koncert. 
Po  změně režimu se přidaly i  festivaly, 
motorkářské srazy, soukromé akce a různé 
slavnosti. Spolu s MěKS jsem ještě v naší 
sokolovně pořádal tři roky po sobě Rocko-
vé Vánoce, a tak to nějak běží v podstatě 
dodnes.
Ovlivnila vaši kapelu vlna diskoték?

Samozřejmě, že ovlivnila, a štvalo nás 
to. Tahle tsunami repro-muziky měla do-
pad úplně na všechny živě hrající kapely 
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protivínskou Araxu
snad jakéhokoliv žánru. Nejprve diskotéky 
vyštvaly živé hráče z kaváren a barů – říkali 
jsme si: tam nehrajeme, máme kulturáky 
a hlavně vesnice, ale to jsme se přepočítali, 
vyhnaly nás i z nich. Nemyslím ale, že by 
to bylo tak velkým zájmem o disco-hudbu, 
vždyť i na těch diskotékách, hlavně po ves-
nicích, pouštěli i rock. Podle mne hlavním 
důvodem byl vliv tržního systému. 
Pořadatel si řekl: na co budu platit 
plno muzikantů za  větší peníze, 
když mi tu zábavu udělá jeden 
,,pouštěč“ za  jistě menší náklady, 
a lidi stejně přijdou. Že se tak vytrácí 
také nějaké muzikantské umění, 
nikoho nezajímalo. Nakonec, když 
jeden porevoluční prezident razil 
teorii, že kultura je jen třešnička 
na dortu, takže je de facto zbytečná, 
jak to mohlo vypadat… Spousta 
kapel se rozpadla a i u nás v Araxe 
někteří prostě neunesli ten náhlý 
nezájem o živé hraní a skončili.
A současná situace?
Je pravdou, že mladých kapel 
různých žánrů stále přibývá, klubů 
a festivalů také a plakáty na disco 
také už nějak moc nevidím, takže 
ke  zlepšení určitě došlo. Za  to jsem rád. 
Když totiž někdo na něco umí hrát, musí 
vynaložit určité úsilí, nadšení a také inves-
tice, a pokud se takových nadšenců setká 
víc, je zase určitým uměním sehrát vše 
dohromady – a jestliže potom není komu 
to předvést, je to škoda. Ale to snad už 
v dnešní době nehrozí.
Jaká je nynější vaše sestava?

Současná sestava se ustálila v  roce 
2012 příchodem mého syna Luboše 
a návratem zpěváka Janka Lazaro-
va. Takže teď hrajeme ve  složení: 
Luboš Polák – kytara, Luboš Polák 
jr. – kytara, Roman Čája Blahůšek – 
baskytara, Milan Brůžek – klávesy, 
František Cempírek – bicí, David 
Petrus a  Jano Lazarov – zpěv. Náš 
aktuální repertoár je tvořený z po-
loviny vlastní tvorbou a z poloviny 
převzatými skladbami.
Jak vypadá vaše autorská dílna?

Hudbu i  texty si děláme sami 
a  textují povětšinou zpěváci. Kolik 
vlastních skladeb za celou éru Ara-
xy vzniklo, si opravdu nepamatuji, 
protože ty hlavně z raného období 
u  nás upadly už v  zapomnění. Ale 
v současnosti díky některým oprá-
šeným věcem pro výročí je aktuálních asi 
zhruba pětadvacet skladeb.
Na co kladete ve svém projevu hlavně 
důraz?

Tak rytmus je nezbytnost, na melodii 
jsem se to snažil vždycky stavět. A co se 
týče síly zvuku, patříme spíš k těm stadio-
novým kapelám než ke komorním.
A co nynější muzikantské vzory?

Nevím, jak moji kolegové, ale mně 
osobně se vzory nijak zásadně nemění. Je 
jasné, že v průběhu let mne oslovily i další 

kapely, kromě výše uváděných hardrocko-
vých, a to už metalové jako třeba Scorpi-
ons, Accept, Helloween, Ozzy Osbourne, 
Dream Theater. Je možné, že někoho tím 
překvapím, ale rád poslouchám i Beatles, 
Simona a  Garfunkela, Hollies, u  kterých 
obdivuji jejich smysl pro melodičnost 
a vícehlasé vokály.

Máte nějaké nahrávky?
Máme album Strach, které jsme nahráli 

v roce 2005 ve studiu Hacienda v Žirovnici 
u Miloše Dodo Doležala. Nechali jsme si 
udělat tisíc kusů, ze kterých zbývá ještě 
asi padesát. Po vydání alba byl o ně zájem 
dost velký, ale i teď, když někdo zabloudí 
na  naše stránky na  Bandzone.cz a  po-
slechne si ukázky, tak si o CD napíše. Další 
nahrávky zatím nenásledovaly...

Připravujete tedy nové album?
Nové CD připravujeme, chtěli bychom 

ho nahrát na podzim. Nebude to album 
vyloženě z  nových věcí, i  když nějaká 
se tam také objeví, spíš to bude taková 
retrospektiva za  celou naší éru. Ovšem 
písničky z CD Strach tam znovu nebudou. 
K nahrávce nás motivovali někteří kamará-
di a příznivci, kteří tvrdí, že je škoda, když 
některé skladby z  minula už nehrajeme, 
anebo jenom živě, a že by si je chtěli pouš-
tět i  doma. Tak bych na  nahrávání chtěl 
přizvat i některé bývalé zpěváky a možná 

i  muzikanty, aby to znělo autentičtěji. 
Uvidíme, jak se to povede.
Kde a jak často zkoušíte?

Po zavření sokolovny zkoušíme ve ved-
lejším objektu – v  bývalém kuželníku. 
Zkoušíme podle potřeby – teď zrovna 
na ten výroční koncert jsme zkoušeli doce-
la intenzivně. Ale když hrajeme pravidelně, 

tak to se zkoušením nepřeháníme.
A kde všude vás můžeme slyšet 
nyní?

Stále tak nějak stejně – zábavy, 
festivaly, motorkářské srazy, kluby 
a třeba i narozeninové oslavy. Ne-
hrajeme jenom v  jižních Čechách, 
ale i  jinde, třeba v  Praze v  klubu 
Kain. A zahraničí? Nejdál jsme byli 
v Mnichově a Katovicích, ale obojí 
jsou obce u Strakonic. Prostě nijak 
to už nehrotíme, nepotřebujeme 
hrát pořád a za každou cenu, hraje-
me, kam nás pozvou a kam se nám 
chce. Myslím, že po těch letech už 
máme trochu na to nárok – nikam 
se nehnat.
Kapely obvykle slaví svá výročí 
po celý rok, jak je tomu u vás?

Slavit samozřejmě můžeme, ale 
o nějaké šňůře „40 let ARAXA Tour“ jsem 
neuvažoval. Hlavní narozeninový koncert 
byl v dubnu v píseckém Divadle Pod Čarou 
a myslím, že se velice povedl a užili jsme 
si to. Aby s námi přišlo oslavit naše výročí 
tři sta padesát lidí (s hostujícími kapelami 
a s námi to byly čtyři stovky), to se dneska 
tak často nestává. V  květnu hrajeme 
na Podroužku u Netolic, ale to není výroční 
koncert. Hráváme tu pravidelně a rádi na-

šim protivínským motorkářům. Další 
jubilantský koncert neplánujeme, 
ono by to bylo logisticky i  časově 
obtížné, jezdit s takovým téměř dva-
cetihlavým cirkusem. Navíc mnozí 
z  bývalých kolegů mají zase své 
hudební a jiné aktivity. Výjimečnost 
se skrývá právě v tom, že je to jen 
jednou. I když nevylučuji, že některý 
z vystupujících bývalých kolegů se 
může v průběhu roku s námi někde 
objevit, ale jako celek už ne.
Co by sis pro kapelu přál do bu-
doucna?

Více akcí, které by byly návštěv-
ností podobné Písku a  Pasekám, 
abychom měli motivaci hrát dál 
a nepřestalo nás to bavit. A hlavně 
všem zdraví, bez toho si člověk 

na pódiu ani jinde moc nezablbne. Když 
se mnou podobný novinový rozhovor vedl 
v roce 2003 pan Chmelík, tak jsem si tehdy 
přál oslavit třicáté výročí kapely v oprave-
né protivínské sokolovně, a vidíte – oslavili 
jsme už i čtyřicítku a stále bez sokolovny, 
v Písku. Ale míváme v Protivíně moc pěkné 
městské slavnosti a zahrát si na nich, by 
také nebylo k zahození.

Hanka Hosnedlová

Araxa 1987

Araxa v současnosti
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Po zatčení a následné popravě starosty 
Sokola Ing. Cyrila Kopeckého v červnu 1942 
v době heydrichiády vzniká silný protest 
protivínských sokolů. Jako 12letý chlapec 
vzpomínám na zdatné sportovce – sokoly, 
kteří byli vzorem pro nás mladší. Zvláště 
ve výchově k vlastenectví a sportu. V našem 
městě byl k tomu stánek nejvhodnější a to byla 
naše sokolovna. Stánek, ve kterém mnoho dětí 
i dospělých cvičilo v zimě, v létě na oválné 
dráze za sokolovnou. V heyndrichiádě padli 
nejpřednější představitelé našeho národa. 
Po Kopeckém byl zatčen důstojník česko-
slovenské armády Tichý, později byli zatčeni 
Václav Hanzlík, Jaroslav Šmitmajer, přední 
představitelé a sportovci. Jsou zatýkáni i další 
jako železničář Maindl a Jaroslav Hotový. Již 
předtím zmizeli židé z celé židovské ulice 
(nyní Blanická ulice) – celé rodiny Spiegelů, 
Weilů, Richterů a další, jejichž jména jsou 
na pomníku padlých z 2. světové války.

Záškodnická činnost byla považována 
za nejúčinnější způsob boje. Protivínská 
záškodnická skupina byla vázána na Českou 
zbrojovku ve Strakonicích, kde bylo možno 
získat krátké zbraně, pistole, které se tam 
vyráběly. V našem městě byla trvale 
umístěna jednotka Abveru, která 
měla za úkol dohlížet na zásobovací 
povinnosti v českých zemích a na že-
lezniční dopravu. Umístěna byla v pi-
vovaře a doprovázela hospodářské 
kontroly pro dodávky fašistickým 
okupantům.

V současné době na různých 
„bleších trzích“ je spousta fotek ze 
2. světové války, zvláště v Němec-
ku. Tak jsem získal z mnichovského 
„blešáku“ fotku (foto vpravo), kde 
hrdě fašisté pózovali před protivín-
ským nádražím těsně před odjezdem 
na východní frontu, jak sami potvrdili 
zaměstnancům stanice. Jejich činnost 
byla v našem městě postrachem 
pro všechny. Vzpomínám, jak malý 
zrzavý psovod doprovázel dva pány 
v kožených kabátech při kontrole na naší půdě, 
kde propíchali seno a slámu ocelovými dráty 
a zotvírali všechny dřevěné spíže na obilí. 
Breptali poločesky, křičeli a výsledek byl, 
že děda musí dát 80 kilogramů pšenice nad 
předepsaný kontingent.

Po odchodu Abveru z města záškodnická 
skupina sokolů stanovila poškozovat nepřítele 
v malých dávkách. Vyhnout se represivním 
tlakům, které by další činnost znemožnily 
a zpochybnily by případně celý výsledek 
činnosti. Na těchto myšlenkách vznikla 
samostatná protivínská skupina z chlapců 
a děvčat ve věku kolem 20 let. Dbali na dobrou 
fyzickou kondici a připravenost, odolnost proti 
únavě, pohyblivost, znalost prostředí, terénu, 
lesů zvláště na Protivínsku. Přesně k těmto 
vlastnostem vychovávala organizace Sokol 
v Protivíně svoji mládež. A tak se tato skupina 
rekrutovala právě z této organizace.

Nejmladším členem byl Josef Podlesný 
pocházející z vlastenecké rodiny, syn ital-
ského legonáře; František Šebele přistěhován 
z Komárna; Jiří Řepa, strojař v ČZ Strakonice;  
Josef Zvára, syn živnostníka, po válce dů-
stojník Čs. armády v hodnosti majora; Josef 
Klimeš, nástrojař v ČZ Strakonice, dozoroval 
kolony UNRA Hamburk – Plzeň; Miroslav 
Mikyška, syn živnostníka; Ladislav Mora-
vec, po válce odešel do Anglie, autor knihy 

Záškodnická skupina mladých sokolů v Protivíně
Pod třemi prapory; Ing. Prask, strojař, známý 
zdatný sportovec, měl zásluhu na založení 
organizace spolu s Františkem Růžičkou z ČZ 
Strakonice; Jarmila Podlesná, úřednice, sestra 
Josefa Podlesného; Libuše Kutová, studentka 
gymnasia v Písku; Ladislav Podlesný, zakla-
datel a organizátor skupiny mladých sokolů, 
později nasazen na práce do Berlína, kde byl 
označen jako „politisch verdächtigt“ (politicky 
podezřelý), vězněn v táboře Grosen Rosen po-
blíž Sachsenhausen – Orenburk. Byl autorem 
zprávy o činnosti mládežnické organizace, 
která působila za 2. světové války v Protivíně, 
ve které je popsána její podrobná činnost. 
Po válce se vrátil s podlomeným zdravím 
a oženil se s Libuší Kutovou, která velice často 
odvážně kryla v noci za nepohody mnohé akce 
skupiny. Oba byli velice sportovně založeni 
a byli známí v našem městě.

První velice riskantní akce byla provedena 
na železničním nádraží za účelem získání 
zbraní a munice. Vše bylo nutné provést 
za tmy. V době, kdy bylo nařízeno totální za-
tmění nejen na celém nádraží, ale i ve městě. 
Důvodem bylo znemožnění orientace bom-
bardovacích svazů spojeneckých armád. Bylo 

využito večerní křižování vlaků na tři směry – 
Plzeň, Č. Budějovice, Písek. Tehdy se vlakem 
pohybovaly desítky plně ozbrojených vojáků. 
Před křižováním vlaků záškodnická skupina 
monitorovala přesně podle připraveného plánu 
veškeré odložené zbraně a munici pomocí 
baterek a svíček, což bylo dovoleno. Během 
příjezdu vlaků začal člen skupiny Jirka Řepa 
v němčině a češtině vyvolávat směry odjezdů, 
ale zmateně. Nastal chaos a ostatní členové 
v naprosté tmě odebírali vytipované věci. 
Odcizeny byly 2 německé pušky, 4 kompletní 
opasky s náboji, 4 vojenská bodla, 3 ruční 
granáty. Vše bylo ukryto na předem určeném 
místě v lese Obora (200 metrů od nádraží), 
a to již vlaky odjížděly na všechny tři směry.

Při další akci byla z hořícího vlaku u ná-
draží ukořistěna bedna, po otevření v ní byly 
nalezeny náboje do flaků. Náplň z nábojů 
měla být použita na destrukci vlaku pod le-
sem Hájek. Později muselo být od této akce 
upuštěno, pro častou záměnu vlaků osobních 
a vojenských transportů z protivínského ná-
draží, dle příkazů wehrmachtu.

Od italských studentů, kteří stavěli telefon-
ní linky a byli ubytováni ve škole jako zajatci, 
byly získány informace o utajovaných linkách. 
Současně byly získány další informace od pana 
Petříčka z Horažďovic a pana Keršlágra z ředi-
telství spojů. Linka se vyhýbala lesům a vedla 

kolem silnic, otevřeným terénem. Cílem sku-
piny mladých sokolů bylo přerušovat spojení 
linky v prostoru mezi Protivínem a obcí Krč, 
nejlépe přímo na sloupu u samoty U Bártíků. 
K tomu se používaly ozubené háky pro slézání, 
které byly naprosto nevhodné, protože při úniku 
z akce značně překážely. Sokolové přistoupili 
ke změně, podřezávaly jeden až tři sloupy a drá-
ty odstraňovaly na zemi. Uvedenými akcemi 
bylo dosaženo dezorganizace civilní a zejména 
vojenské správy v příslušné okupované oblasti.

Příznaky brzkého konce války vedly ně-
které nacistické funkcionáře a přisluhovače 
fašistům k přípravě útěku z Protivína. Ti utíkali 
jednak před zodpovědností za své činy proti 
českému obyvatelstvu a jednak odváželi nebo 
se chystali odvést nakradené věci.

Jedním z takových byl německý lesmistr 
Fritz Hulek, který nahradil popraveného 
lesmistra a předsedu Sokola Ing. Kopecké-
ho. Na chystaný útěk byla skupina mladých 
sokolů upozorněna zaměstnanci lesní správy 
– Ing. Adolfem Rybou, Kořínkem, Malíkem 
a Černickým. Vozidlo, kterým chtěl nacistický 
lesmistr uniknout, bylo garážováno u rybníku 
Eliášek. Od garáže měl klíč řidič Malík, vzhle-

dem k jeho bezpečnosti bylo do vrat 
vniknuto hrubým násilím. U osobní-
ho automobilu značky Mercedes byly 
přerušeny kabely a auto znehybněno. 
Hulek byl 5. 5. 1945 zatčen a uvězněn 
v budově lesní správy č. 42, ve sklepě 
pro odstřelenou zvěř (druhé okno 
sklepa směrem z náměstí). Po něko-
lika drobných výprascích byl později 
předán státním orgánům.

Známým kolaborantem byl Los, 
zaměstnán na nádraží. Současně byl 
vedoucím kina, propagátorem vá-
lečných úspěchů v boji o Stalingrad, 
když se Rusové začali přibližovat 
ke Slovensku a spojenci již útočili 
na Německo. Přisluhovač Los měl 
na svědomí mnoho udání. Po pro-
puklé revoluci pekař Žák přihání 
Losa pomocí měsidla do protivínské 

šatlavy. Je souzen lidovým soudem v té so-
kolovně, ze které jemu podobní lidé poslali 
starostu Sokola Ing. Kopeckého na popravu. 
Rozsudek lidového soudu zní: „Trest smrti 
oběšením!“. Bylo poskytnuto poslední přání. 
Přál si upéct od své švagrové paní Maršíkové 
vdolky s bílou kávou. Tomu bylo vyhověno 
a odpoledne na místním fotbalovém hřišti 
na již připravené šibenici poprava byla vyko-
nána katem Růžičkou. Těsně před popravou 
zvolal: „Ať žije Československá republika!“. 
Ale to již bylo za jeho přisluhovačskou činnost 
fašistům pozdě.

Záškodnická skupina mladých sokolů 
splývá s protivínskými povstaleckými silami. 
Byly odzbrojovány německé útvary, později 
již s jednotkami armády USA.

Dosud jsem měl jen kusé zprávy o věcech 
zde popsaných. Pilu, kterou půjčil můj otec 
panu Podlesnému, dnes chápu, že nemohl 
vrátit. Byli totiž při akci „U Bártíků“ vyrušeni 
vojenskou hlídkou, pily se proto museli zbavit 
vhozením do mlýnského náhonu za řekou.

Zprávu o činnosti dlouhá léta uchovávala 
paní Podlesná a její dcera Hana Rybáková 
mi pomohla, aby tyto vzpomínky po 75 letech 
mohly vzniknout. Oběma patří dík. Dík všem 
těm jmenovaným za jejich statečnost.

Zdeněk Staněk,
únor 2017
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NARODILI SE
 11. 5. dcera Eliška Bartošová

	 Marii	Dvořákové	ze	Selibova

ZEMŘELI
	 30. 4. Hana Sosnová

	 63	let,	Protivín

SPOLEČENSKÁ  
KRONIKA

Už loni jsme v Pastelce a Evangelické 
církvi metodistické přivítali misionářku 
Radku Rusínovou, která již několik let 
pracuje v Ugandě v Africe. Seznámila nás 
se svou prací, která je velmi rozmanitá 
od zakládání škol, hledání sponzorů pro 
nadějné děti, převážně sirotky, až po učení 
Afričany zemědělství a starání se o slepice, 
kozy, krávy a králíky. Letos nám vyprávěla, 
s čím na černém kontinentě bojuje, s jakými 
úskalími se musí potýkat a čemu všemu 
musí čelit. I když tamní práce není vůbec 
jednoduchá, chybí peníze, Radka bojuje 
s nemocemi i byrokratickými úřady, přesto 
všechno se nevzdává, hledá možnosti další 
pomoci a dalšího rozvoje. Radce jsme 
popřáli hodně Božího požehnání, sil i mou-
drosti, které pro svou práci velmi potřebuje.

Mgr. M. Šálková

Misionářka zavítala opět 
do Protivína

Český den proti rakovině – 21. ročník 
veřejné sbírky se uskutečnil ve středu 10. 
května. Tématem letošní sbírky byla „Ná-
dorová onemocnění hlavy a krku“. Účel 
sbírky: Nádorová prevence, zlepšení kvality 
života onkologických pacientů, podpora 
onkologické výchovy, výzkumu a vybave-
nosti onkologických pracovišť. Posledních 
deset let se o prodej měsíčku lékařského, 
žlutých kytiček, starají v Protivíně Ko-

KOCANĎÁCI S KYTIČKAMI V PROTIVÍNĚ PO DESÁTÉ
canďáci. Letošní výtěžek 12 733,- Kč byl 
odeslán na konto Ligy proti rakovině Praha 
z.s., www.lpr.cz, který tuto sbírku pořádá. 
Děti si vyzkoušely komunikaci a oslovování 
lidí. Mnoho jich už tuto sbírku znají, i nás 
zvou do svých objektů, kanceláří. Překvapí 
darovanou částkou. Děkujeme Základní 
škole  Protivín za uvolnění žáků a občanům 
za podporu zakoupením kytičky.

Za Kocanďáky text i foto Lenčík

Decibely, konfety, lístky do tomboly, 
krásné šaty a lákavé vůně – to vše patří 
k  dobrému  plesu  a  to  vše  se  v  sobotu 
zatočilo v kole tance a zábavy v žďárské 
hospůdce a obecním sálu.

Od samého začátku chceme dělat ples 
zábavný, a jak my říkáme i zážitkový. 
V předchozích letech tak byla v programu 
např. vystoupení parkouristů, silových 
gymnastů nebo bubenická show. Letos se 
o zábavu postarali mladí tanečníci Z.I.P. 
Písek pod dohledem umělecké vedoucí 

7. CHARITATIVNÍ PLES PRO SOKOLOVNU ANEB MOŽNÁ PŘIJDE I KOUZELNÍK
Kláry Humpálové s medailemi ověnčenou 
choreografií PITI PITI PA a čerstvou no-
vinkou PANDORA. Ohlas sklidil i nadějný 
kouzelník Michal Kohout ve své COCKER 
magic show. Ples měl i kulinářskou část. 
Šéfkuchař pan Tomeš s manželkou vydávali 
v předsálí postupně uzenou kýtu, ovocné 
špízy s čokoládovou fontánou a na závěr se 
servíroval jako půlnoční překvapení tatarák 
na topince. K velkým zážitkům patří už i tra-
diční taneční fór našeho spolku. Po cvičení 
s nářadím jsme se volně přes balet Labutí 

jezero a popově agitační Y.M.C.A dostali 
až k Pomádě. Zde hodnocení nepřísluší 
nám, ale divákům, nicméně my jsme si to 
užili a okusili tak pocity hvězd šoubyzny-
su. K tanci a poslechu hrála skvělá kapela 
YAMABAND, která je známa z plesů 
po celé České republice. O to víc potěšilo, 
když po skončení plesu vysekli poklonu tak 
naplněnému parketu.

Děkujeme tedy ještě jednou obci Žďár 
a žďárské hospůdce za vstřícnost a „domá-
cí“ prostředí, svým manželkám a dětem 
za pochopení a trpělivost, všem podpo-
rovatelům plesu a aktivit pro obnovení 
sokolovny, všem návštěvníkům našich 
plesů za energii do další práce, panu Zdeň-
ku Staňkovi, Dřevovýroba Radčice a paní 
Mileně Bělouškové, za ten náš auťák, paní 
Marcele Lejčarové, naší taneční mistrové 
a všem našim sponzorům, především pak 
Stavitelství Čajan Protivín, AGPI Písek a.s., 
s.n.o.p. CZ, Agroles Písek, FORESTECH 
Písek s.r.o. a časopisu BARBAR!

Veškerý výtěžek plesu jde na účelový 
fond Sokolovna, jehož účelem je podpořit 
rekonstrukci sokolovny v Protivíně a její 
následný provoz. Statut fondu Sokolovna: 
v celém znění ke stažení na www.konabo.cz.

Po výborné spolupráci ve Skalách jsme 
se přesunuli do Žďáru za větší kapacitou. 
I tady však praskal sál ve švech a je otázkou, 
kde bude ples příští. Určitě se to ale včas 
dozvíte. Těšíme se na shledanou.

Za Spolek fór Protivín
Pavel „Kaiser“ Koc  

a Jirka „Lábus“ Morávek
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Víkendovka pro dorostence v Pastelce

PI

Na přelomu dubna a května  jsme 
v Pastelce uspořádali setkání pro do-
rostence,  které  v  metodistické  církvi 
mělo svou tradici, jež se na několik let 
přerušila. Letos jsme ji obnovili. Sjelo 
se nás téměř třicet z Moravy, severu, jihu 
i západu Čech. V sobotu jsme sportovali 
v hale. Hráli jsme florbal, vybíjenou, 
fotbal i házeli na koš. V neděli jsme 
po bohoslužbách odjeli vlakem do Písku. 
Tam byla pro děti připravená hra, při níž 
si procvičily práci s mapou, neboť musely 
hledat domovní znamení. Město strážili 
hejtmani, a tak je jednotlivé družiny ne-
směly potkat. Ještě než jsme opustili toto 
krásné historické město, vyřádili jsme se 
v laser aréně. Přijeli jsme unavení a hla-
doví zároveň. Opekli jsme si na zahradě 
klobásy. Po večerním programu se ovšem 
neuléhalo do spacáků. Připravili jsme do-
rostencům noční hru. Nejprve museli vy-
luštit, co a kde mají dělat a co se od nich 
očekává. Šifry mnohým zamotaly hlavy. 
Velmi dobře se dalo poznat, kdo s nimi 
má zkušenost a kdo ne. Všichni nakonec 
zprávy rozlouskli a vyrazili do terénu. 
Hra končila pozdě v noci, jenže to k vý-
jezdovým akcím patří a kluky i holky to 

bavilo. V pondělí jsme se rozjeli do svých 
domovů. Víkendovka se podařila, děti 
navázaly nové kontakty, učily se spolu 

komunikovat a skvěle jsme se všichni 
pobavili. Těšíme se na další výjezd.

Mgr. M. Šálková

Na velikonoční čtvrtek se sešlo na dvacet dětí v Pastelce, aby 
se zúčastnily dopoledne, které jsme zaměřili na Velikonoce. Po 
seznamovacích hrách děti vyráběly z filcu ptáčky na papírových 
táccích, zahrály si hry vevnitř i venku a samozřejmě se seznámily 
s biblickým příběhem slavení Velikonoc. Mile nás překvapilo, že 
někteří historickou událost o ukřižování i vzkříšení Ježíše Krista 
docela dobře znali. Na závěr všeho soutěžení a bojování si našli 
poklad. Celé dopoledne nám hodně rychle uteklo. Kdyby někteří 
chlapci nemuseli jít v poledne vyřehtávat, jistě bychom zůstali i 
déle. Rozhodně jsme si to náramně užili. Příští rok se sejdeme 
znovu a těšíme se na to.

Mgr. M. Šálková

Velikonoce v Pastelce



PROTIVÍNSKÉ LISTY 17. stránka

Protivínský 
hokejbal

Po loňském druhém místě se proti-
vínským hokejbalistům letos tolik ne-
dařilo a v play-off krajské hokejbalové 
ligy skončili již ve čtvrtfinále.

HC Dranreb Nová Včelnice – TJ Pla-
tan Protivín 2:1P (1:1, 0:0, 0:0 - 1:0)

Druhé čtvrtfinálové střetnutí začalo 
rovněž lépe pro hostující celek, který 
vstřelil úvodní branku. Dranreb však 
dlouho neotálel a ještě do hvizdu ozna-
mujícího konec první třetiny vyrovnal. 
Druhá perioda byla plná pěkného ho-
kejbalu, bohužel ale bez branek. Když 
ani třetí dějství nenabídlo žádný gól, 
muselo se do prodloužení. To netrvalo 
dlouho, domácí vsítili rozhodující bran-
ku, která jim zajistila vedení v sérii 1:0! 
Konečný výsledek 2:1 po prodloužení.

Vítězné utkání Dranrebu hodnotil 
po zápasu domácí Miroslav Kubín:

„První utkání série začalo lépe pro 
hostující oddíl, který se z kraje první 
třetiny dostal do vedení 1:0. To byl pro 
nás docela citelný zásah, z kterého jsme 
se snažili co nejdříve oklepat. To se stalo 
naštěstí již v první třetině, kdy po při-
hrávce Strašíka vyrovnal na 1:1 Sviták. 
Druhá a třetí třetina nabídla skoro vše, 
co do hokejbalového utkání patří. Hrál 
se aktivní hokejbal plný šancí na obou 
stranách při hře pět na pět i při přesi-
lových hrách. Jediné, co chybělo, byly 
branky. Proto hned v prvním utkání 
došlo na prodloužení. Naštěstí se těsně 
po začátku podařilo po přihrávce Svitá-
ka ukončit utkání Strašíkovi. To pro nás 
znamená vedení v sérii 1:0. Poděkování 
po utkání patří nejen soupeři, který se 
ukázal v dobré formě, ale hlavně celé-
mu celku Dranrebu, který s výraznou 
podporou výborně chytající brankáře 
Mátla uhájil domácí hřiště.”

TJ  Platan  Protivín  –  HC  Dranreb 
Nová Včelnice 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)

Velké drama z prvního duelu, který 
se rozhodoval až v prodloužení, pokra-
čovalo i zkraje druhého čtvrtfinálového 
střetnutí. První dějství branku nepřines-
lo, v tom druhém ale Dranreb třemi góly 
rozhodl o postupu do semifinále. Platan 
se nechtěl s vyřazením smířit, stav 1:3 
po třiceti minutách ale zvrátit nedo-
kázal. I přes veškerou snahu Protivín 
nepřidal ani kontaktní branku, naopak 
Nová Včelnice čtvrtým zásahem koru-
novala svůj postup mezi čtyři nejlepší. 
Na Dranreb už se v boji o finále těší 
béčko Prachatic.

Ve středu 12. dubna jsme „zumbovali“ 
ve velikonočnim stylu a všichni, kdo přišli 
oděni v jarních barvách nebo s pomlázkou, 
dostali sladkou odměnu. Mám velkou 
radost, že se k nám přidaly nové tváře 
a po hodině tančení se nám ani nechtělo 
jít domů. Zima se pořád nechce rozloučit 
a jaro si dává pořádně na čas, co s tím? 
Je to jednoduché, vyhlásili jsme „Zumbu 
v plavkách“. Ve středu 3. 5. se nás sešlo 
bezmála dvě desítky plavkových „zumbic“, 

Velikonoční ZUMBA párty v Protivíně
abychom konečně přivolaly léto! Tančily 
jsme všechny bez rozdílu věku na staré 
a nové hitovky a letní atmosféra byla rázem 
v celé sportovní hale. Ani jedny plavky 
nezůstaly suché a veselý pokřik „to je ono“ 
nám vlil do těla neskutečnou energii. Děkuji 
všem za účast na lekcích a těším se na další 
i netradiční „zumbování“!

Hana Bísková,
For Body studio Písek

V neděli 7. května 2017 se uskutečnil 
pěší výstup na vrchol rozhledny Vysoký 
Kamýk, tradičně pod vedením Václava 
Mazína Schánělce st. I přesto, že zábořští 
hasiči měli týž den ještě jednu akci (auto-

ZÁBOŘŠTÍ HASIČI SLAVILI DNY OSVOBOZENÍ
OPĚT VÝSTUPEM NA VYSOKÝ KAMÝK

Na fotografii Davida Linharta je zachycena část výpravy.

busový výlet na Křivoklátsko), se výstupu 
zúčastnilo 25 osob.

Pěší výlet splnil očekávání, těšíme se 
na příští rok. Tentokrát bude ztečena nejtěžší 
– severozápadní stěna vrcholu.
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Fotbalové informace

„A“ v dubnu neprožívalo zrovna nej-
lepší období, přišlo několik zranění a hráči 
se spíše prali sami se sebou. Jak to viděl 
trenér Kobetič:
Hluboká – Protivín 2:0 (2:0)
Sestava: Hanus – Rothbauer, Hála, Brož 
(62. Vojík), Zach – Prášil, Moravec, Z. 
Vorel, R. Vojta, Růžička – J. Vorel

„Zápas jsme odehráli aktivně, dokázali 
jsme se dostat i do brankových příležitostí. 
Už v prvních minutách jsme nedokázali 
potrestat chybu domácího brankáře. Naopak 
opět jsme dvakrát inkasovali do poločasu 
a to se nehraje v pohodě. I přes naši slušnou 
hru jsme branky nevstřelili, a proto i pro-
hráli. Náš herní projev se zlepšil a věřím, 
že bude mít vzestupnou tendenci.“
Protivín – Olešník 1:1 (0:0)
Gól 65. J. Vorel
Sestava: Hanus – Vojík, Hála, Zach – 
Rothbauer, R. Vojta, Prášil, Z. Vorel, Růžič-
ka – J. Vorel, Moravec (67. Sládek).

„Vstupovali jsme do utkání s cílem ne-
inkasovat do poločasu, jak se nám poslední 
dobou pravidelně stávalo. To se povedlo, ale 
ve hře dopředu to pak nemohlo být úplně 
dobré. Hrál se fotbal bojovný, ale bez šancí. 
V druhém dějství jsme byli aktivnější, ale ne-
povedlo se nám navýšit zasloužené vedení. 
Fyzicky dobře připravený soupeř bojoval 
do konce, odměnou mu byl bod a pro nás 
další domácí ztráta. Jsme ale na vzestupné 
křivce a popereme se o další body“.
Želeč – Protivín
Odloženo pro nezpůsobilý terén.

Zápasy „B“ týmu hodnotí trenér Slavíček:
Bernartice B – Protivín 1:3
Branky: Honzík, Cvachovec, Měšťan

„V Bernarticích se zápas klukům 
vydařil. Rychle prohrávali, ale dokázali 
do poločasu vyrovnat a po změně stran 
otočili výsledek na svou stranu. Nejlepším 
mužem zápasu byl Honzík, odehrál vynika-
jící zápas“.

Protivín – Podolí II 0:2
„Proti suverénovi soutěže neodehráli 

hráči špatný zápas. První poločas byl v mo-
ci soupeře, ve druhé části se domácí zvedli, 
vypracovali si územní převahu i několik 
slibných příležitostí, ale v době sílícího 
náporu soupeř z brejku rozhodl.“
Čížová B – Protivín 3:0

„Bohužel zranění nepustilo do branky 
Hanzlíka, nastoupil dorostenec Cvachovec. 
Soupeř se ujal vedení hned od začátku, 
zaskočil nás, a my se nedostali do tempa 
po celý zápas.“
Protivín – Hradiště B 5:0
Branky: Rothbauer, Chalupa, Jíška, Vojík 
(pen.), Slavíček

„Po rozháraném prvním poločasu to 
bylo bez branek a našim hráčům se nedařila 
kombinace. Zlomem byl první gól, po kterém 
se kluci uklidnili a nakonec zvítězili vysokým 
rozdílem.“

Zápasy mládežnických týmů:

„D“
Protivín – Zliv/Olešník 2:3
Branky: Jíra 2
Jankov – Protivín 1:6
Branky: Studený 2, Cvachovec, Slavíček, 
Janeš, vlastní
Protivín – Dříteň, Vodňany B 5:4
Branky: Studený 3, Měšťan, Jíra

Starší žáci
Slavia ČB – Protivín 1:2
Branky: L. Nečas 2
Protivín – D.Voda /Třeboň 2:0
Branky: L. Nečas, Urban
Protivín – Vacov 3:0
Branky: L. Nečas 2, Urban

Mladší žáci
Slavia ČB – Protivín 7:4
Branky: Jirášek 2, Viktora, Pikl
Protivín – D.Voda /Třeboň 1:4
Branka: Viktora
Protivín – Vacov 5:1
Branky: Král 2, Jirášek, Pikl, Kubec

První fotbalový zápas
Svá první „velká“ utkání sehráli i ti nejmenší, předpřípravka, kluci narození v roce  
2010 – 2011. Snímky jsou z prvního jarního turnaje v Záhoří 23. 4. 2017.
Na prvním snímku jsou společně po utkání se soupeřem z Hradiště, naši kluci  
jsou ve spodní řadě. Zleva: Honzík Čáp, Máťa Kochrda, Max Kropáček, Máťa Brůžek,  
Martin Daniel, Mirek Hromada, Vašek Pexídr.

Momentka ze zápasu A s Olešníkem, 
ve kterém Protivín přišel o vítězství  
v poslední minutě. Hostující gólman Jirkal 
(vpravo) chytil Prášilovi penaltu.
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KŘÍŽOVKA O KNIŽNÍ ODMĚNU

Také letošní křížovky jsou věnovány moudrým výrokům známých osobností. Autor křížovek P. Šoba
Kdo chce hýbat světem, tajenka (1. a 2. díl).  Sokrates
Vyluštěnou tajenku zašlete do 5. června na adresu MěKS Protivín, Mírová 337, 398 11 Protivín, nebo e-mailem karfikova@kultura-protivin.cz.
Knižní odměnu za správně vyluštěnou křížovku z dubnových novin vyhrává paní Martina Hauserová z Tálína. Blahopřejeme!

Start nové tenisové sezóny se TK Protivín povedl, 
stejně jako v loňské sezóně slavíme první výhru, 
a opět nad Blatnou. Druhý zápas sezóny radost 
nepřinesl, těsná prohra doma s  Veselím nad 
Lužnicí.

TJ Blatná vs TK Protivín 4:5
Lávička – Černý  3:6  2:6
Kaiser – Hejsek  3:6  2:6
Švejda – Hlaváč  7:5  6:7  6:3
Vyskočil – Bečvář  6:2  6:2
Frýzková – Šípová  2:6  0:6
Samcová – Kubičková  6:3  6:2
Frýzková/Samcová – Šípová/Kubičková  6:4  6:2
Lávička/Kaiser – Černý/Kubička  1:6  2:6
Švejda/Pýcha – Hejsek/Hlaváč  1:6  7:6  3:10

Aprílové rozmary počasí přesunuly zápas ze soboty 
na prvního května. V těžkých podmínkách (měkký an-
tukový povrch s mnoha nerovnostmi a silný vítr) to byl 
vyrovnaný boj až do samotného závěru. Povinné body 
zařídila trojice Černý, Hejsek, Šípová, tedy stav po dvou-

Tenisový klub Protivín zahájil výhrou
hrách byl 3:3. Holky debla trochu nečekaně prohrály, 
a  tak odpovědnost padla plně na mužskou část týmu. 
Pár Černý/Kubička lehce splnil povinnost přehrát loňské 
dorostence Blatné, pozornost se přesunula k  poslední 
čtyřhře. Pár Hejsek/Hlaváč začal skvěle, první set jasně 
vyhrál 6:1, domácí pár ve druhém setu zabral. Tiebreak 
druhého setu jsme jasně prohráli, a tak se místo třetího 
setu hrál supertiebreak do 10ti bodů, kde pár Hejsek/
Hlaváč sebral zbytky sil, zabral naplno a  cenný bod 
vybojoval výsledkem 3:10.

TK Protivín vs TJ Lokomotiva Veselí n. Lužnicí 4:5
Hejsek – Ondráček 0:6  4:6
Hlaváč – Novotný 7:6  3:6  6:4
Bečvář – Peterka 6:3  4:6  4:6
Benák – Strada 4:6  4:6
Färberová – Havlíčková 6:7  4:6
Kubičková – Smolíková nehráno, bod domácí
Färberová/Kubičková – Havlíčková/Smolíková 
 nehráno, bod domácí
Hejsek/Hlaváč – Peterka/Strada 4:6  6:2  18:16
Řezáč/Kubička – Ondráček/Chlaň 2:6  2:6

První ostrý test pro náš tým, jaké to je hrát bez obou 
jedniček. Aleš Černý i Bára Šípová do zápasu nenastou-
pili, tedy zodpovědnost plně padla na protivínské hráče 
a  hráčky. Z  pohledu bodů jsme přivítali neúčast jedné 
dívky hostů, což znamenalo 2 body, ale raději bychom 
byli, kdyby se dívčí zápas dvouhry a  čtyřhry odehrál, 
aby si holky zahrály a  nabraly další zkušenosti. Skvěle 
v sobotu zahrál Jaromír Hlaváč, ovládl jak dvouhru, tak 
táhl i vítěznou čtyřhru. K vítězství jsme potřebovali však 
ještě jeden bod, který jsme ve zbývajících vyrovnaných 
dvouhrách nedokázali přidat.

Další program KP V pro náš tým:
sobota 20. 5. od 9 hod.
doma TK Protivín – TK Strakonice C

sobota 10. 6. od 9 hod.
doma TK Protivín – Jiskra Bechyně C

Jiří Hejsek
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TAEKWONDISTÉ BODOVALI NA TRENČÍN OPEN

V pátek 7. dubna se protivínský oddíl 
ve složení Martina Babáková, Nella Ka-
líšková, Matěj Hudák a Šimon Svoboda 
vydal do Trenčína na mezinárodní závody. 
Celá výprava nocovala v krásném sportovním 
středisku Južanka. V sobotu 8. dubna probí-
haly boje v taekwondu. Účast byla opravdu 
veliká nejen ze Slovenska, ale i z Čech, 
Polska, Německa, Izraele a Ruska. Celkem 
se závodů účastnilo 300 závodníků. Turnaj 
probíhal v příjemné atmosféře, kde si oprav-
du přišli všichni na své. Závodníci si turnaj 
užívali a předávali si své bohaté zkušenosti.

Naše děti daly o sobě vědět a probojova-
ly se až do boje o medaile. První nastoupil 
Matěj Hudák, kterému unikl postup o me-
daile o dva body a bylo z toho krásné čtvrté 
místo. Šimon Svoboda při svém teprve 
druhém turnaji se neztratil a ve finále své 
kategorie získal druhé místo. Stejná umístě-
ní získaly naše ostřílená závodnice Martina 
Babáková a Nella Kalíšková.

Všichni taekwondisté si sobotu užili 
a těšili se na neděli, kdy reprezentovali 
Českou republiku v Chanbaře.

Co je Chanbara?
Je docela paradoxní, že toto japonské 

bojové umění šíří na Slovensku i v České re-
publice právě sportovci primárně se zabýva-
jící korejským bojovým uměním Taekwondo. 
Souvislost lze najít právě v dynamice obou 
bojových umění a pohybu při boji. Tae-
kwondo bojovníci už totiž mají dostatečnou 
rychlost a návyky k tomu, aby byli úspěšní 
i v případě, že dostanou do rukou nafukovací 
imitaci japonského samurajského meče.

Zde byli naši závodníci velice úspěšní 
a zaslouženě získali pro tým České repub-
liky cenné kovy.
Umístění – taekwondo:
Martina Babáková 2. místo
Nella Kalíšková 2. místo
Šimon Svoboda 2. místo
Matěj Hudák 4. místo
Chanbara pro ČR:
Nella Kalíšková – krátký meč 1. místo
 – dlouhý meč 1. místo
 – krátký a dlouhý meč 3. místo
Matěj Hudák – dlouhý meč 3. místo

MZ a JK

Po zimní přestávce se opět roztáčí kolotoč závodní 
sezóny horských kol. Prvním závodem byl pro Jakuba 
Říhu Downtown Jáchymov (městský sjezd). Závod byl 
po vyhraném semifinále hodně dobře rozjetý, ale v sa-
motném finále ho zradila technika a jak sám řekl: „Bylo 
po srandě“. Je zřejmé, že se nebude opakovat loňský rok, 
kdy ve  všech dílech městských sjezdů slavil vítězství, 
ale i tak byl s průběhem závodu a hlavně se skutečností 
prvního startu po zimě spokojený.

Dalším v řadě byl Enduro závod na Lipně. Tento závod 
se nezapočítává do celkové Enduro série, ale pro všechny 
závodníky byl dobrou příležitostí k prvnímu měření sil. 
Na Lipno se sjelo cca 380 závodníků nejenom z Čech. Jakub 
vyhrál v kategorii ELITE muži 21 – 29 let a celkově obsadil 
nepopulární, ale velice pěkné 4. místo.

Jakub Říha zahájil  
sezónu horských kol

Foto Erik Kalíšek

Do Protivína se opět 
pod vedením trenéra 

p. Krále vrátila házená. Pro-
bíhá nábor do tohoto oddílu. 

Dívky z prvních, druhých a tře-
tích tříd, které máte rády pohyb 
a milujete hru s míčem, přihlaste 
se na tel. č. 724 934 984 (p. Král), 
nebo se přijďte podívat na trénin-
ky, které probíhají ve sportovní 
hale (pokud není volná hala, tré-
ninky jsou v tělocvičně) – v úterý 
od 14 – 15 hodin a v pátek od  
12 – 13 hodin.

P. Hlubocká

Nábor 
do oddílu 

házené


