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Rekonstrukce domu s pečovatelskou
službou dokončena

18 Kč
TECHNICKÉ SLUŽBY
OZNÁMENÍ PRO OBČANY!
V době od 9. dubna 2018 bude
probíhat rekonstrukce kanceláří
technických služeb.
Předpokládaná doba úprav potrvá
4 – 6 týdnů. Po tuto dobu Vám budou
pracovníci k dispozici v kanceláři městské policie na adrese Protivín, Masarykovo náměstí 21.
Josef Veselý,
vedoucí organizační složky TS

RADA MĚSTA ZASEDALA

Dovolte mi Vás informovat o dokončení další části opravy výše uvedeného
domu, která spočívala v kompletní rekonstrukci pěti garsoniér.

Byly zde vyměněny podlahové krytiny,
truhlářské konstrukce, elektroinstalace,
nainstalovány nové kuchyňské linky a v neposlední řadě kompletně předěláno sociální
zařízení včetně osazení všech bezpečnostních prvků. Dále byly provedeny práce,
které spočívaly v kompletním odstranění
stávajících dlažeb na chodbách, odstranění
maleb a štuků. Elektroinstalace ve výše
uvedeném objektu byla ve velmi špatném
stavu, a proto součástí rekonstrukce bylo
kompletní předělání elektroinstalace nejen
v garsoniérách, ale zejména ve společných
prostorách včetně výměny všech rozvaděčů.
Dále byl opraven prostor, kde sídlí občanské sdružení HORIZONT a na závěr byly
v objektu předělány kompletně veškeré
schodišťové prostory. U všech garsoniér
došlo k výměně vstupních dveře včetně
obložkových zárubní. Po všech těchto úpravách si myslíme, že prostor, ve kterém žijí
naši senioři, je opravdu pěkný a na úrovni.
Jaromír Hlaváč,
starosta města

Rekontrukce ulice Ve Školce
a pokračování průtahu městem zahájeny
Dovolte mi Vás informovat o zahájení
dvou rozsáhlých investičních akcí, kterými
jsou opravy výše uvedených ulic. V první
polovině března se začalo výměnou inženýrských sítí a následně v dalších měsících
budou práce pokračovat novými chodníky,

veřejným osvětlením, parkovacím stáním
a posléze novou vozovkou včetně nového
asfaltového krytu.
Jaromír Hlaváč,
starosta města

– souhlasí
s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene
za účelem umístění distribuční soustavy – nového kabelového vedení VN, NN a uzemnění
za účelem jejího provozování, jehož obsahem
je právo zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu, též provádět úpravy
za účelem její obnovy, výměny, modernizace
nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění, to vše v pozemku parc. č. 135/5, 797/1,
797/2, 864/3, 2693/1, 2698, 2770/2, 2770/3
v kú Protivín za jednorázovou náhradu ve výši
51.350,- Kč + DPH, když smlouva, GP a návrh
na vklad do KN budou na náklady oprávněného
– bere na vědomí
zápis č. 1 z jednání komise bytové, místního
hospodářství a dopravy ze dne 19. 2. 2018
– doporučuje
zastupitelstvu města Protivín schválit s účinností
od 1. 7. 2018
– zrušení příspěvkové organizace MŠ Krč se
sídlem Protivín, Krč 70, IČ 70986878
a
její sloučení s příspěvkovou organizací 1. MŠ
Protivín se sídlem Protivín, Ve Školce 586, IČ
70986827 s tím, že všechna práva a povinnosti
včetně práv a povinností z pracovně právních
vztahů, včetně majetku a zásob dle inventarizace k datu 1. 7. 2018, související s převodem
činnosti uvedené příspěvkové organizace
přecházejí k datu 1. 7. 2018 na příspěvkovou
organizaci 1. MŠ Protivín se sídlem Protivín,
Ve Školce 586, IČ 70986827;
– zrušení zřizovací listiny příspěvkové
organizace MŠ Krč se sídlem Protivín, Krč 70,
IČ 70986878;
– dodatek zřizovací listiny příspěvkové organizace 1. MŠ Protivín se sídlem Protivín, Ve Školce
Pokračování na straně 5

ZE ŽIVOTA ŠKOLY
ŽIJEME OLYMPIÁDOU!

DUBNOVÁ POZVÁNKA
Základní škola zve všechny rodiče
a přátele na malou slavnost do historické
Alšovy síně.
Dne 19. dubna v 17 hodin otevíráme
tradiční výstavu výtvarných a rukodělných prací našich žáků.
Vernisáž doprovodí hudební, pěvecká,
taneční a dramatická vystoupení dětí z různých ročníků naší školy.
Přijďte nás podpořit! Těšíme se na set
kání s Vámi!
Žáci a učitelé ZŠ Protivín

RECITAČNÍ SOUTĚŽ

Doba zimních olympijských her už je
za námi, ale žáci z naší školy jistě na závody a utkání plné emocí nezapomenou.
Ukázali se jako zapálení fanoušci a patrioti.
Povzbuzovali naše reprezentanty ve chvílích medailových úspěchů i ve smutnějších
okamžicích proher.
Kluci a děvčata si vyráběli vlajky
a transparenty. Výsledky zapisovali do tabulek, sledovali vývoj hokejového turnaje.
Výsledky Ester Ledecké inspirovaly naše
milovníky sjezdového lyžování i snowboardingu k plánům na aktivní jarní prázdniny
na sněhu. Jména rychlobruslařek Sáblíkové
a Erbanové, týmu biatlonistů, hokejového

NAŠE JARO
Jsme taková rodinka,
kde každá naše hodinka je nám drahá.
Protože se rádi máme,
ze všeho srandu naděláme.
A když je léto, čvachtáme se,
když je zima, třeseme se.
No tak věřte, mládeži,
když je jaro, nesněží!

Magdaléna Křečková, II. B
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mužstva a dalších byla na nástěnkách a tabulích ve třídách.
Olympiáda v jihokorejském PyeongChangu v únoru 2018 vedla naši mládež
i k uvědomění si souvislostí mezi sportem
a běžným životem lidí v různých částech
světa. Dozvěděli se různé zeměpisné i historické souvislosti, nad kterými by možná
jinak vůbec nepřemýšleli.
Olympijská myšlenka spojit mládež při
sportovních soutěžích a navázat při nich
přátelství a pochopení, pěstovat smysl pro
fair-play, nás zajímá.
za ZŠ T. Vojtěchová

Dne 14. února proběhla na naší základní
škole soutěž v recitaci. Celkem se zúčastnilo
44 žáků a žákyň I. stupně ZŠ, kteří si připravili jednu báseň. Během recitace pořizovala
video i fotografie paní Pexídrová, které
tímto děkujeme. Porota po vyhodnocení
rozhodla o těchto výsledcích:
1. ročníky
1. místo
V. Pexídr
1. A
2. místo
A. Vlasáková
1. A
3. místo
F. Tůma a J. Malík
1. A
2. ročníky
1. místo
M. Němejc
2. B
2. místo
M. Dub
2. B
3. místo
J. Bízek
2. B
3. ročníky
1. místo
A. Štiaková
3. B
2. místo
K. Pártlová
3. B
3. místo
G. Burdová a R. Dubská 3. A
4. ročníky
1. místo
A. Morejová
4. C
2. místo
J. Červeňáková
4. C
3. místo
R. Povová
4. C
5. ročníky
1. místo
A. Charvátová
5. A
2. místo
D. Mádlová
5. B
3. místo
T. Říhová
5. A
Zvláštní ocenění si odnesl Radim Pexídr
z 5. B za autorství básně a Tomáš Fakol ze 3.
A za velmi pěkně zvládnutý přednes.
Všem zúčastněným děkujeme za jejich
krásná vystoupení.
Z. Bízková

PIVOVARY PROTIVÍN A JIHLAVA
ZVÍTĚZILY V SOUTĚŽÍCH
Pivovar Protivín ze skupiny Pivovary Lobkowicz Group získal zlatou korunu, tedy 1.
místo, v soutěži České a moravské pivní koruny
2018, a stal se dle hodnocení porotců nejlepším
pivovarem v České republice. Ocenění Golden
Bohemia / Draft Beer Awards obdržel také další člen
skupiny Pivovary Lobkowicz Group, a to Pivovar
Jihlava. Stalo se tak před porotou renomovaných
znalců, kteří udávají tón na největších mezinárodních soutěžích, jakými jsou World Beer Cup, Great
American Beer Festival nebo European Beer Star.
Ve velmi krátké době jsou to další významné úspěchy, kterých dosáhly Pivovary Lobkowicz Group,
a které svědčí o mimořádné kvalitě jejich piv.
„V soutěži jsme museli splnit přísné podmínky
pořadatele a poprat se se silnou konkurencí. Zisk
tohoto ocenění je výsledkem tvrdé práce a zachování řemeslných postupů při výrobě našeho piva.
Zlatá koruna je potvrzením, že chuť našeho piva je
skutečně výjimečná“, uvedl Michal Voldřich, sládek
a výrobní ředitel Pivovaru Protivín.
Národní soutěž České a moravské pivní koruny
představuje jedinou soutěž v České republice, která
oceňuje nejlepší pivovar. Spolu s ní se poprvé konal
1. ročník soutěže Golden Bohemia / Draft Beer
Awards, kterou vyhlašovala mezinárodní porota
tvořená pivními experty a šéfy zahraničních pivních soutěží.
Právě toto ocenění získal Pivovar Jihlava.
Ceny Zlaté koruny i Golden Bohemia / Draft
Beer Awards se udělují nikoli jednomu pivu, jak
bývá zvykem, ale pivovaru jako značce. Odborníci
proto hodnotí kvalitu piva podstatné části sortimentu. Slavnostní vyhlášení výsledků 3. ročníku
Českých a moravských pivních korun a 1. ročníku
Golden Bohemia / Draft Beer Awards, se konalo
22. února 2018 v Tereziánském sále Břevnovského
kláštera v Praze.
„Jsme hrdí na to, že naše Pivovary Lobkowicz
Group sklízí další úspěchy. Přinášíme zákazníkům

Počet obyvatel
k 31. prosinci 2017

tradiční české pivo, posilujeme úspěšně naši pozici
na domácím trhu i export skupiny. Dbáme přitom
na výběr kvalitních surovin, na poctivou výrobu piv
ve všech sedmi regionálních pivovarech skupiny.
Řada ocenění udělených od loňského roku již několika porotami složenými z odborníků je skutečným
potvrzením, že jdeme správnou cestou a Pivovary
Lobkowicz Group produkují skutečně kvalitní piva“,
uvedla Marcela Hrdá, předsedkyně dozorčí rady
Pivovary Lobkowicz Group, a.s., a výkonná viceprezidentka CEFC Group (Europe) Company, a.s.
Do třetího ročníku soutěže České a moravské
pivní koruny 2018 se přihlásilo 84 pivovarů. Anonymní degustace proběhly v Kongresovém centru
Praha, kde během dvou dnů zasedlo do pětičlenných
komisí celkem 45 domácích porotců. O cenách
Golden Bohemia / Draft Beer Awards rozhodovala
světová elita - mezinárodní porota tvořená pivními
experty a šéfy zahraničních pivních soutěží. „V Praze se vůbec poprvé sešli celosvětově renomovaní
znalci piva. Šlo o malou pečlivě vybranou skupinu,
která však reprezentuje absolutní světovou špičku.
Tito lidé pravidelně udávají tón na největších
mezinárodních soutěžích, jako je World Beer Cup,
Great American Beer Festival nebo European Beer
Star. Posuzují přísně, ale jejich verdikt představuje
velmi silné doporučení,“ uvedl předseda poroty
obou soutěží Jan Šuráň.
Pivovary skupiny Lobkowicz Group oceněním
navázaly na úspěchy z nedávné mezinárodní soutěže
Zlatá pivní pečeť, kde obdržely celkem 5 medailových umístění. Na prvním místě se umístil například
Lobkowicz Premium Černý z Pivovaru Protivín, polotmavé pivo Démon z Pivovaru Vysoký Chlumec,
nebo světlé výčepní pivo Tas z Pivovaru Černá Hora,
na druhém místě v kategorii pšeničných piv Velen
a v kategorii cider Black Hill z pivovaru Černá Hora.
Skupina Pivovary Lobkowicz Group pod vedením společnosti CEFC China v minulém roce zvýšila prodeje piva o téměř 4% a posílila distribuci piva
do českých domácností, restaurací i maloobchodní
sítě. Skupina také investovala do nových technologií zajišťujících pokrytí zvyšující se poptávky,
například do nové plechovkové linky v Protivíně.
Pivovary Lobkowicz i v letošním roce očekávají
růst jak na tuzemském, tak na zahraničních trzích.

V územním obvodu Protivína bylo k 31. 12. 2017 přihlášeno k trvalému pobytu 4774 obyvatel.
Z počtu 4774 obyvatel bylo 2404 mužů a 2370 žen.
Celkem
Z toho
obyvatel
muži
ženy
Protivín
3702
1867
1835
Chvaletice
88
43
45
Krč
216
118
98
Maletice
38
23
15
Milenovice
168
93
75
Myšenec
257
120
137
Selibov
82
39
43
Těšínov
85
36
49
Záboří
138
65
73
V roce 2017 se v Protivíně narodilo 40 dětí – z toho bylo
21 chlapců a 19 dívek.
V roce 2017 v Protivíně zemřelo 58 osob – z toho bylo
25 mužů a 33 žen.
Během roku se do Protivína přistěhovalo 105 osob a odstěhovalo se 113 osob.
V roce 2017 bylo na MěÚ Protivín uzavřeno 18 sňatků.
Věková skladba obyvatel k 31. 12. 2017
Věk
Celkem
Z toho
ženy
osob
muži
0–5
259
138
121
6 – 17
537
270
267
18 – 29
662
354
308
30 – 39
597
320
277
40 – 49
772
406
366
50 – 59
600
306
294
60 – 69
676
328
348
70 – 79
457
205
252
80 – 89
189
70
119
90 – 99
24
7
17
100 +
1
–
1
Jitka Burdová, matrikářka

ROZPIS ČASŮ A ROZMÍSTĚNÍ SHROMAŽĎOVACÍCH PROSTŘEDKŮ
(KONTEJNERŮ) NA KOMUNÁLNÍ ODPAD – MIMO NEBEZPEČNÉHO
2. dubna – 3. června 2018 a 3. září – 4. listopadu 2018
Svoz je prováděn jednou za 14 dnů – každý sudý týden.
Ve svátek 2. dubna a 1. května budou svozy uskutečněny
den

čas: 16:00 – 16:20 hod.

čas: 16:30 – 16:50 hod.

čas: 17:00 – 17:20 hod.

čas: 17:30 – 17:50 hod.

pondělí

ul. Švermova
u nádraží ČD

U Chudých

ul. Čechova
stavebniny

ul. M. Krásové
garáže ŠR

úterý

ul. Zámecká
u školy

ul. Komenského
výměník

ul. Družstevní
u Hrádku

ul. Mírová
u mlékárny

středa

ul. Smetanova
špejchar

ul. Ve Školce
u hřiště

na Ostrově
u zámku

ul. Blanická
u zastávky ČD

čtvrtek

Čačarky

ul. Nad Rybníkem

ul. Třešňová

ul. Na Skále

pátek

Selibov

Maletice

Myšenec

Protivín-Bor

čas: 8:00 – 8:20 hod.

čas: 8:30 – 8:50 hod.

čas: 9:00 – 9:20 hod.

čas: 9:30 – 9:50 hod.

sobota

Chvaletice

Milenovice 1

Milenovice 2

Záboří

neděle

Těšínov 1

Těšínov 2

Krč 1

Krč 2

den
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MAŠKARNÍ REJ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Výstava zdraví v Protivíně
pondělí 9. dubna od 11.00 do 17.30
hodin ve vestibulu Domu kultury
Protivín
• zdarma zdravotní měření,
• testy,
• poradenství
• masáž šíje
Na výstavu navazuje od 18 hodin přednáška specialisty na výživu Romana
Uhrina v areálu firmy PROTON.
Více informací na tel. 608 116 444 nebo
e-mailu veradrastikova@gmail.com.
Pořádá CASD Protivín.

Novinky
městské
knihovny
Pro dospělé:

Zprávičky z 2. Mateřské školy Protivín

Jiří Bouda: Poutnický deník – zápisky
tuláka doplněné netradičně ilustracemi
z cest místo fotografií
Radim Jebavý, David Novotný: Kolo,
sny a dobrodružství – cyklovýpravy
především do zemí východním směrem
od naší republiky, kterých se účastní
i pověstný Dominátor
Milan Silný: Každý kopec bere… dech
– cyklotoulky po kopcích naší republiky
Jan Evják: Svět skončil, tak jsem jel –
na kole Střední Amerikou
Anna Claybourne: Vše o lidském těle –
průvodce anatomií člověka

stránkách postupně zařazuje všechny mateřské školy v okrese.
• Konec února byl pro některé děti prázdninovým týdnem, jež strávily s rodinou třeba
na horách.
V březnu se děti dočkají dalších akcí a překvapení, na které se už těšíme.
Ivana Byrtusová

Pro děti:
Marie Adamovská: Kamarádi zvířátka
– jednoduché říkanky s krásnými
ilustracemi
Nathalie Monnin: Moje nejmilejší
pohádky – pohádky pro nejmenší

Nastalo veselé období masopustu
a tak i my ve školní družině jsme se začali připravovat na karneval. Ve středu
21. února se tělocvičnou naší školy neslo
dunění hudby, dětský smích, potlesk a povzbuzování. Karneval začal. V promenádě
masek na oblíbenou píseň Jede, jede mašinka jsme mohli vidět spoustu krásných
pohádkových, zvířecích a dalších dětských
kostýmů. Nechyběla ani hudba, ani tanec
a hlavně bezvadná nálada. Tančilo se, sou-

•

•

•

•

Tak nějak rychle uběhl únor, ale přesto jsme
toho ve školce stihli hodně. Děti se různě seznamovaly se zvyky a tradicemi masopustu.
Berušky s paní učitelkou připravily těsto
na koblížky, které jim pak upekla a společně
si na nich při hostině pochutnávaly.
Všichni jsme se připravovali také na karneval, vyráběli obličejové masky, vyzdobili
si třídy. Rodiče dětem přichystali krásné
kostýmy. Na karnevalovém reji se míhaly
v tanci různé princezny a víly, ale také potápěči, myslivci, vánoční stromeček a mnoho
dalších známých pohádkových postav. Nechyběla ani „diskošou“ k tanci a soutěžení,
malé občerstvení k znovunabytí sil pro
taneční kreace. Nechyběl smích a legrace,
jak to má být.
Další únorové dopoledne děti prožily filmový příběh „Zvířátka na severním pólu
ve čtyřech ročních obdobích“ v tzv. sférickém kině. Při promítání děti ležely ve velkém
stanu, sledovaly děj na stropě a stěnách
a měly pocit, že jsou součástí příběhu. Film
byl nejen emotivní, ale také plný zajímavých
informací.
Ve středu 21. 2. se děti v jednotlivých třídách
fotily do Píseckého deníku, který na svých
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těžilo. Po každé aktivitě čekala na soutěžící
sladká odměna. Na závěr karnevalu proběhlo vyhodnocení nejkrásnějších masek.
O kreativitu nebyla nouze,a proto nebylo
vůbec lehké vyhodnotit nejlepší kostýmy.
Nakonec porota ocenila originalitu Lego
panáčka, motýla a pytel plný brambor. Po
celé karnevalové odpoledne jsme se všichni
dobře bavili a odcházeli jsme s úsměvem
na tváři. Maškarní rej se vydařil.
R. Rynešová

z deníku

RADA MĚSTA ZASEDALA
Dokončení ze strany 1

586, IČ 70986827, kterým se mění platné znění
čl. IV odst. 2. v souladu s rozsahem Smlouvy
o výpůjčce uzavřené dne 22. 1. 2014 mezi
městem Protivín jako půjčitelem a příspěvkovou
organizací MŠ Krč se sídlem Protivín, Krč 70, IČ
70986878 jako výpůjčitelem
– bere na vědomí
předložený zápis z jednání komise školské
a sportovní ze dne 19. 2. 2018
a schvaluje
rozdělení darů a příspěvků dle návrhu komise
školské a tělovýchovy
Tenisový klub Protivín
40.000,- Kč
JUNÁK Protivín
46.000,- Kč
PASTELKA Protivín
50.000,- Kč
Evangel. církev Protivín
20.000,- Kč
KOCANĎÁCI Protivín
40.000,- Kč
SDH Záboří
50.000,- Kč
SDH Krč
15.000,- Kč
SDH Protivín
20.000,- Kč
SDH Myšenec
10.000,- Kč
SDH Maletice
5.000,- Kč
Hasiči kraj
10.000,- Kč
HORIZONT Protivín
20.000,- Kč
Sdružení zdrav. postižených 30.000,- Kč
Rybáři Protivín
40.000,- Kč
Holubáři Protivín
10.000,- Kč
Myslivci Protivín
15.000,- Kč
Včelaři Protivín
15.000,- Kč
APICENTRUM Protivín
15.000,- Kč
ČČK
10.000,- Kč
Klub žen Protivín
15.000,- Kč
Spolek fór Protivín
25.000,- Kč
JEDNOTA Protivín
10.000,- Kč
OS Těšínov
10.000,- Kč
Protivínský vlastivědný klub 20.000,- Kč

UZÁVĚRKA

pro dodání příspěvků
do dubnových
„Protivínských listů“
je v úterý 3. dubna 2018
do 12 hodin
NOVINY VYJDOU
v pondělí 16. 4. 2018

Řádková inzerce

Pronajmu dlouhodobě zrekonstruovaný byt
2+1 v panelákovém domě, 4. patro, v ul.
B. Němcové v Protivíně (naproti školce).
Tel. 608 472 917
Prodám nové nerozbalené stavební pouzdro do sádrokartonu š. 80 x 197 x 10 cm.
Dovezu, sleva! Tel. 724 257 287

a dále doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení dary a příspěvky přesahující výši 50.000,- Kč
FK Protivín
410.000,- Kč
TJ Slavoj Protivín
170.000,- Kč
TJ Platan Protivín
110.000,- Kč
Jihočeský TAEHAN
80.000,- Kč
TJ Blaník Milenovice
60.000,- Kč
Sokol Krč
60.000,- Kč
SDH Milenovice
54.000,- Kč
– schvaluje
Smlouvu o dílo „Protivín – Obnova kanalizace
a vodovodu v ulicích Ve Školce a Oborská a Obnova místní komunikace Ve Školce v Protivíně“
mezi zadavatelem městem Protivín a zhotovitelem Š+H Bohunice, s.r.o. Temelín
a pověřuje
starostu města podpisem této smlouvy
– schvaluje
Smlouvu o dílo „Průtah městem Protivín – II.
etapa Mírová ul. – Vodohospodářské objekty“
mezi zadavatelem městem Protivín a zhotovitelem Š+H Bohunice, s.r.o. Temelín
a pověřuje
starostu města podpisem této smlouvy
– schvaluje
předloženou nabídku a Smlouvu o dílo č. 3/2018
na zajištění funkce koordinátora BOZP na stavbě
„Protivín – Obnova kanalizace a vodovodu
v ulicích Ve školce a Oborská a Obnova místní
komunikace Ve Školce v Protivíně“ se společností
MZ TENDER s.r.o., Strakonická 268, Písek
– schvaluje
předloženou nabídku a Příkazní smlouvu č.
2/2018 na zajištění funkce technického dozoru
na stavbě „Protivín – Obnova kanalizace a vodovodu v ulicích Ve Školce a Oborská a Obnova
místní komunikace Ve Školce v Protivíně“ se
společností MZ TENDER s.r.o., Strakonická 268,
Písek
– deklaruje,
že bude partnerem záměru realizace Blanické
cyklistické cesty bez finančního podílu na tomto
projektu

POLICIE ČR V PROTIVÍNĚ
Zákaz řízení
Vyslovený zákaz řízení všech motorových vozidel vůbec neřešil 34 letý občan
cizí státní příslušnosti. V polovině prosince loňského roku jel se svým osobním
vozidlem tovární značky Volkswagen
po silnici I/20 z Vodňan do Protivína, kde
ho zastavila hlídka policistů z obvodního
oddělení Protivín. Na výzvu k předložení
dokladů potřebných k řízení uvedl, že
je nemá. Lustrací v evidenci policisté
zjistili, že má vysloven zákaz z důvodu
pozbytí 12 bodů.
Na základě těchto skutečností policisté
zahájili úkony trestní řízení, dne 7. února
si převzal sdělení podezření ze spáchání
přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.
Další zákaz řízení
Ve zkráceném přípravném trestním řízení
řešili protivínští policisté případ ze dne
13. února, kdy během silniční kontroly
odhalili řidiče (1978) z Českých Budějovic, který usedl za volant, ačkoli má
vysloven zákaz řízení všech motorových
vozidel, a to až do poloviny roku 2018.
Muž si tak vyslechl sdělení podezření ze
spáchání trestného činu maření výkonu
úředního rozhodnutí a vykázání.
Marihuana
Písečtí kriminalisté řeší další případ
na úseku drogové problematiky, mladý
muž (1983) měl v obci u Protivína pěstovat a přechovávat marihuanu. Nejprve
měl v koupelně ve speciálně upravené
indoor pěstírně vypěstovat rostliny konopí a drť rostliny pak přechovávat.
Vyšetřovatel zahájil dne 23. února 2018
mužovo trestní stíhání, vyšetřování případu pokračuje.
Výživné
Vyšetřovatelka služby kriminální policie
a vyšetřování zahájila v pondělí 26. února
trestní stíhání otce z Protivína, který
zřejmě již měsíce nepřispívá na svého
nezletilého syna. Dluh na výživném se
již vyšplhal na 30 000 korun. Případ
prošetřovali protivínští policisté, další
vyšetřování vedou kriminalisté.

OTOČNÉ HODINY NA NÁMĚSTÍ
Když se řekne: „Sejdeme se v Protivíně
U hodin“, tak to znamená, že setkání bude
u venkovních otočných hodin u fary na horní části Masarykova náměstí. Hodiny zde
byly instalovány již v roce 1997. Za ta léta
se na otočných hodinách vystřídalo mnoho
reklam místních firem, ale poslední dobou
o tuto reklamu přestal být zájem.
Rovněž jsme celá ta léta sledovali
venkovní teplotu. Již několik měsíců jsou
na ukazateli teploty stále 2°C, a to i přes
teploty hluboko pod mrazem. Mnozí se
ptáte, proč to tak je, proč to nikdo neopraví?

Skutečnost je taková, že jsme se snažili
hodiny opravit. Cílem bylo, aby se znovu otáčely a ukazovaly správnou teplotu
vzduchu. Bohužel jsou již docela zastaralé,
mechanismus otáčení je již hodně poškozen
a tím došlo také k poškození ukazatele
teploty. Proto budou tyto staré hodiny nahrazeny novými, jež by měly být na stejném
místě osazeny v průběhu jarních měsíců.
Svatava Nečasová,
FO – správa majetku
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SLAVNÉ OSOBNOSTI A RODINY
Život Václava Heybergera z čp. 15
Následující řádky věnuji polozapomenutému knížecímu ranhojiči Václavu
Heybergerovi (1818 - 1903), který pomoci
raněným a nemocným v Protivíně věnoval padesát let svého dlouhého života
a spolu se svou početnou rodinou se výrazně zapsal do soudobého společenského
života města na Blanici.
Dne 9. dubna 1818 se dceři prachatického lékárníka Terezii narodil v Plzni syn
Karel Václav. Těžko říci, co všechno posledních devět měsíců měšťanská dcera prožívala, stejně tak těžko říci, kdo byl otcem dítěte,
neboť Terezie nebyla provdána a příslušná
kolonka v matrice zůstala nevyplněna. To
v prostředí maloměstských elit znamenalo
určitou diskvalifikaci zejména pro matku,
ale i pro dítě, nicméně dědeček Heyberger
se o vnuka i dceru postaral. Dopřál mu
vzdělání, zřejmě i ve vlastní lékárně čp. 2
na prachatickém náměstí, které dospělému
Václavovi umožnilo vstoupit do schwarzenbergských služeb ve funkci ranhojiče
a lékaře. Terezie se nikdy neprovdala, zůstala v domácnosti svého otce a následně
bratra a zemřela roku 1870 u svého syna
v Protivíně.
Při svatbě 6. února 1844 nacházíme
panského lékaře Václava Heybergera v Hluboké nad Vltavou v čp. 20. Za manželku si
vybral Rozinu, dceru prachatického měšťana a malíře Felixe Fabery. Rodina Faberů
měla dlouhou uměleckou tradici. Sám Felix
například namaloval obraz Stětí sv. Jana
Křtitele pro oltář kostela v Záblatí u Prachatic, maloval a restauroval sochy v kostele
sv. Jakuba v Prachaticích a maloval hlavní
oltářní obrazy pro kostely v Němčicích
a ve Starých Prachaticích. Můžeme-li
na šťastné manželství usuzovat dle počtu
dětí, tak toto manželství šťastné bylo. Téměř
s minimálním odstupem se mezi lety 1845
a 1862 narodilo pět dcer a čtyři synové.
Dcery Barbora Johana (1845), Marie Terezie (1846), Sabina Barbara Marie (1848)
a Rozina Julie (1850) ještě na Hluboké, syn
Jan Nep. František (1852), syn Adolf Václav
(1854), dcera Anna (1857), syn Vilém Jakub
(1860) a syn Jan Nep. Felix (1862), který
zemřel krátce po narození, už po přestěhování do Protivína.
Václav Heyberger se stal knížecím
ranhojičem v Protivíně roku 1851 a jako
lékař pro obyvatele města a okolních vsí
pracoval až do svého pensionování roku
1901, kdy mu bylo 83 let. Roku 1888 získal
jako první v Protivíně zákonem nově vytvořené místo obvodního lékaře. Roku 1900 byl
za své dlouholeté záslužné působení vyznamenán císařským zlatým křížem s korunou.
Oficiální dekorování místodržitelským
radou Frenzlem proběhlo v Protivíně 14.
července za účasti spolků a kromě mše bylo
provázeno slavnostním průvodem. Václav
Heyberger byl v Protivíně oblíbeným,
patřil ještě do generace, která nebyla příliš
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Protivínské náměstí v období první republiky. Vpravo čp. 15 s původní fasádou
z roku 1909 (pohlednice ze sbírky autora).
zasažena národnostními spory. Vnímal se
jako Čech, protože se v Čechách narodil
a nezáleželo mu příliš na tom, zda někdo
hovoří česky nebo německy. Dcera Sabina
o něm napsala: „Náš otec vždycky říkával:
Vše jedno – ať Čech, ať Němec – jen když
poctivý a šlechetný člověk!“ Sám pocházel
z německojazyčného prostředí, ale ovládal
oba zemské jazyky a jeho děti vyrůstající
v Protivíně byly vesměs aktivními stoupenci
českých národních snah a aktivními členy
českých spolků.
Obydlí protivínského lékaře bylo v čp.
15 na náměstí. Přízemní dům měl dle
dochovaných plánů tři místnosti, předsíň,
kuchyň a letní kuchyň, spižírnu a především
laboratoř, kde Václav i s pomocí svých dětí

První malířka na Písecku – obraz
namalovaný Annou Heybergerovou
(ze sbírek PM v Písku).

pokračoval v rodinné tradici výroby léků.
Směrem k řece se nacházela velká zahrada
s brankou k vodě a dřevěným altánem, který
je zachycen na mnoha pohledech z mostu
na protivínský zámek a mlýn. Posledními
obyvateli domu byli Václav, jeho dcera Anna
a služka Marie Hrdličková, které se obě
o stárnoucího lékaře staraly. Za Heybergerova života se ze zapadlého městečka stalo
rostoucí průmyslové centrum, a tak bylo
po jeho smrti roku 1903 přistoupeno k demolici a stavbě velkého reprezentativního
městského domu, současné „patnáctky“.
Teprve druhý třípodlažní dům ve městě byl
schwarzenbergskou správou zbudován roku
1909 a stal se obydlím knížecích úředníků
a zaměstnanců velkostatku.
Osudy Heybergerových dětí byly různé.
Syn Jan absolvoval písecké gymnázium
a práva a stal se soudcem, Adolf reálku a byl
zaměstnán jako poštovní oficiál a Vilém
hospodářskou školu v Táboře a pokračoval v knížecích službách. Dcera Anna se
neprovdala, starala se o otce a snažila se
malovat jako její děd Felix Faber. Talentu
měla bohužel o trochu méně, nicméně její
obraz uložený ve sbírkách Prácheňského
muzea v Písku je prvním dokladem ženy
– malířky na Písecku. Dcera Sabina se
stala učitelkou, působila na Kladně a byla
poměrně úspěšnou spisovatelkou. Děj jejího
románu Malá nevěsta z roku 1892 je umístěn do Protivína. Marie se vdala za Julia
Spiesse, knížecího stavitele v Libějovicích,
syna píseckého stavitele Františka Spiesse,
který je mimo jiné autorem školní budovy
na píseckém Alšově náměstí. O Barboře
víme jen, že se neprovdala a zemřela roku
1899 v Protivíně. Osudy Roziny Julie jsou
zatím velkou neznámou.
Bohumír Bernášek,
Prácheňské muzeum v Písku

duben 2018
neděle 1. dubna v 16 hodin

film USA/V. Británie

SHERLOCK KOUMES

Dobrodružná animovaná komedie pro všechny líčí největší případ sádrové verze legendárního detektiva. Kdo jiný by měl vyšetřovat hromadné mizení zahradních trpaslíků? Kdo by
chtěl, proboha, krást trpaslíky? Je to skutečně praštěná otázka, pokud ovšem taky nejste sádrová
ozdoba nějaké zahrádky a nejde vám tím pádem o kejhák.
Mládeži přístupný, dabováno, 90 minut, vstupné děti 120 Kč/dospělí 140 Kč

neděle 1. dubna v 19 hodin

film Francie

VEZMEŠ SI MĚ, KÁMO?

Komedie. V nouzi poznáš přítele. Dva kamarádi se kvůli papírům na oko vezmou a obrátí
život všech okolo. A samozřejmě i ten svůj. Jakmile si řeknou své ano, následuje jedna šílená
situace za druhou. Ocitnout se v sexy latexovém oblečku na balkoně divokého předměstí je
z nich všech to nejmenší…
Mládeži od 12 let přístupný, dabováno, 92 minut, vstupné 110 Kč

středa 4. dubna v 19 hodin

V. Británie

MÁŘÍ MAGDALÉNA

Drama/historický. Máří Magdaléna je životopisným dramatem o jedné z nejtajemnějších
ženských postav naší civilizace. Narovnává obraz očité svědkyně umučení a vzkříšení Ježíše
Krista, z níž dějiny udělaly prostitutku.
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 130 minut, vstupné 110 Kč

pátek 6. dubna v 19 hodin

film USA/V. Británie

OPERACE ENTEBBE

Thriller inspirovaný skutečnými událostmi z roku 1976 o únosu letu Air France na cestě z Tel
Avivu do Paříže. 248 pasažérů, 12 členů posádky, 4 teroristé. Němečtí radikálové B. Kuhlmann
(R. Pike) a W. Böse (D. Brühl) společně se dvěma členy lidové fronty pro osvobození Palestiny
přinutí letoun přistát v Entebbe v Ugandě. Požadují výkupné ve výši 5 milionů dolarů a propuštění palestinských vězňů v Izraeli, jinak začnou zabíjet rukojmí. Operace Entebbe byla jedna
z největších a nejnákladnějších záchranných akcí v historii.
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 106 minut, vstupné 110 Kč

neděle 8. dubna v 16 hodin

VČELKA MÁJA: MEDOVÉ HRY

film Německo/Austrálie

Animovaný film. V Májině úlu to bzučí vzrušením, už dokončili letní sklizeň a z Buzztropolis přijel
vysoký hodnostář s důležitým vzkazem pro královnu. Obdrží její úl už konečně pozvánku na Velké
medové hry? Ale nadšení rychle opadne, když zjistí, že její úl se nesmí soutěže zúčastnit…
Mládeži přístupný, dabováno, 85 minut, vstupné 110 Kč

neděle 8. dubna v 19 hodin

DEJ MI SVÉ JMÉNO

film USA

Romantický/drama. 4 nominace na OSCARA. Když si rodiče sedmnáctiletého Elieho pozvou
do své velké italské vily na léto hosta, jejich syn z toho není vůbec nadšený. Zpočátku se zdá,
že toho s pohledným americkým 24letým studentem Oliverem nemají mnoho společného,
když však spolu začnou trávit více času, začne mezi nimi vznikat něco mnohem hlubšího, než
je přátelství…
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 132 minut, vstupné 110 Kč

středa 11. dubna v 19 hodin

NA TĚLO

film ČR

Dokument. Snímek odhaluje osobní nastavení a životní filozofii fotografa Jindřicha Štreita.
Ve filmu budete vedle Štreitovy hvězdné fotografické kariéry především vnímat jeho životní
nastavení, ponoříte se do tajemství jeho vztahů s nejbližšími, jeho okolím. Budete svědky
událostí jeho života.
Mládeži přístupný, dabováno, 78 minut, vstupné 90 Kč

pátek 13. dubna v 19 hodin

RUDÁ VOLAVKA

film USA

Thriller. Dominika Jegorovová (Jennifer Lawrence) má mnoho tváří. Je milující dcerou,
primabalerínou, kterou dovedla její dravost až na absolutní hranici sil. Mistryní ve svádění
a manipulaci. A především je špičkově vycvičenou agentkou ruské tajné služby. Oceňovanou
předlohu k filmu napsal Jason Matthews, veterán CIA s dokonalou znalostí světa kontrarozvědky.
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 140 minut, vstupné 110 Kč

neděle 15. dubna v 16 hodin

KRÁLÍČEK PETR

film USA

Rodinný/animovaný film inspirovaný příběhy a postavami spisovatelky B. Potterové. Rebelský
králíček Petr žije veselý bezstarostný život spolu s ostatními zvířátky na farmě. Nový majitel statku se však o svůj životní prostor dělit nemíní. Začíná bizarní válka mezi ním a obyvateli zahrady.
Mládeži přístupný, dabováno, 95 minut, vstupné 100 Kč

neděle 15. dubna v 19 hodin

PEPA

film ČR

Komedie. Pepa je asi 50letý úředník žijící se svou rodinou v okresním městě. Je tak trochu
podpantoflák, respektu se mu nedostává ani od jeho ženy, natož dcery. Pepa ví, že musí něco
změnit, a dokonce dobře ví, co to „něco“ je. Jenže… Hrají M. Suchánek, P. Špalková, F. Blažek,
A. Stropnická, J. Kohák a další.
Mládeži od 12 let přístupný, 90 minut, vstupné 120 Kč

středa 18. dubna v 19 hodin

BATALIVES: BAŤOVSKÉ ŽIVOTY

film ČR

Dokumentární film, ve kterém ožije fenomén „Baťovských měst“, která svého času vznikala
po celém světě podle zlínského vzoru. Všichni žijeme v jednom městě, jen na jiném konci světa.
Film přinese současně příběhy z pěti takových měst na třech kontinentech.
Mládeži od 12 let přístupný, titulky, 75 minut, vstupné 100 Kč

pátek 20. dubna v 19 hodin

RAMPAGE: NIČITELÉ

film USA

Akční/dobrodružný/sci-fi. Mezi samotářským primatologem D. Okoyem (Johnson) a výjimečně inteligentním gorilím samcem Georgem, o kterého se Davis stará od jeho narození,
vzniklo velmi pevné pouto. Nezdařený nebezpečný genetický experiment však změní toho
mírného lidoopa v obrovské zuřící monstrum. A jako by to nestačilo, brzy se zjistí, že podobně
jsou zmutována i další zvířata.
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 120 minut, vstupné 150 Kč

neděle 22. dubna v 16 hodin

PŘÍHODY MAXIPSA FÍKA
DIVADLO KRAPET

neděle 22. dubna v 19 hodin

FAKJŮ PANE UČITELI 3

film Německo

Komedie. Samozvaný učitel Zeki Müller je zpět. Silnější než dříve, plný odhodlání a touhy
dostat ze svých studentů v čele s Chantal to nejlepší, co v nich ještě zbývá. Ale už toho v nich
moc na vyždímání není. Uspěje při záchraně školy a jejích chovanců?
Mládeži do 12 let nevhodný, dabováno,120 minut, vstupné 130 Kč

středa 25. dubna v 19 hodin

PLANETA ČESKO

film ČR

Dokument. Naše příroda je pestrá jako málokde na světě. Krásu a dobrodružství máme
na dosah ruky – stačí se jen dobře dívat! První celovečerní film o české přírodě ukazuje díky
nejmodernějším technologiím fascinující dobrodružství zvířat a rostlin žijících kolem nás zcela
zblízka. Hrají: Sysel obecný, Datlík tříprstý, Užovka podplamatá, Chřástal polní, Vážka čtyřskvrnná, Tesařík alpský, Vlaštovka obecná, Listonoh letní, Kulíšek nejmenší a další.
Mládeži přístupný, 81 minut, vstupné 80 Kč

pátek 27. dubna v 19 hodin

AVENGERS: INFINITY WAR

film USA/Čína

Akční/sci-fi/ thriller. Děj filmu je zasazen do roku 2045, kdy se svět ocitá na pokraji chaosu
a kolapsu. Ale lidé nalezli spásu v OASIS, rozsáhlém světě ve virtuální realitě, který vytvořil
geniální a excentrický James Halliday (Mark Rylance). Když Halliday zemře, odkazuje své
nesmírné bohatství prvnímu člověku, který najde digitální velikonoční vajíčko, které ukryl
někde v OASIS, a odstartuje tak zběsilý závod, který pohltí celý svět.
Mládeži do 12 let nevhodný, dabováno, 155 minut, vstupné 150 Kč

neděle 29. dubna v 16 hodin

V HUSÍ KŮŽI

film USA/Čína

Animovaná dobrodružná komedie. Tihle ptáci rozhodně nejsou naštvaní, svůj život si užívají
plnými zobáky. Být „V husí kůži“ je těžká pohoda, především pro housera v nejlepších letech.
Jednomu takovému houserovi přinese zvláštní úkol. Musí se začít starat o dvě malé kachničky
a pomoci jim z bryndy, kterou tak trochu sám způsobil. Hrají: P. Rychlý, V. Dyk, I. Bareš a další.
Mládeži přístupný, dabováno, 91 minut, vstupné 120 Kč

neděle 29. dubna v 19 hodin

DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA

film ČR

Romantická komedie. Marie (A. Polívková) je typická městská singl. Pracuje sice jako
úspěšná televizní moderátorka, ale ve vztazích má dar přitahovat samé blbce. Naopak její sestra
Karolína (E. Geislerová) už toho pravého našla a plánuje svatbu. A tak Marie přijíždí za rodinou
na návštěvu. V rodné vesnici potkává svou dávnou lásku Jiřího (J. Plesl).
Mládeži do 12 let nevhodný, 90 minut, vstupné 130 Kč

Filmy označené tímto symbolem jsou sledovatelné brýlemi 3D-technologie

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.

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
neděle 25. března 2018
Dům kultury Protivín

Velikonoční
odpoledne

• od 14 hod. velikonoční dílny
• od 16 hod. „Vejce na výletě aneb slepičí
koledování“, divadlo KVELB
Vstupné 60 Kč

neděle 22. dubna 2018
od 16 hodin
Dům kultury Protivín

čtvrtek 12. dubna 2018
od 19 hodin
Dům kultury Protivín

DUDLAJDA
Vstupné 60 Kč

čtvrtek 10. května 2018
od 19.30 hodin
Dům kultury Protivín

Co takhle ke zpovědi…

Příhody Maxipsa Fíka

Čihoherní představení Divadla KRAPET.
Délka 60 minut
Vstupné 50 Kč

Agentura HARLEKÝN uvádí komedii E. Taylora.
Sídlo premiéra Downing Street 10 zasáhne rodinná bomba.
Hrají: Petr Nárožný, Andrea Daňková, Jakub Štěpán,
Jan Čenský / Martin Zahálka a další.
Vstupné v předprodeji 280 Kč / na místě 330 Kč

JÓGA JAKO ŽIVOTNÍ STYL
Pan Zdeněk Linhart vede již řadu let v Protivíně kurzy Hatha jógy. Jak sám říká, jóga mu
doslova zachránila život. Čím je tato aktivita
tak prospěšná a proč by doporučil s ní začít?
To i mnohem víc se dozvíte z následujícího
rozhovoru.
Kdy jste poprvé přišel do kontaktu s jógou?
Bylo mi třicet pět let, když jsem začal mít
problémy s koleny. Při sebemenší námaze či
rychlejším pohybu mi otékala kolena, lékaři
mi neustále prováděli obstřiky a pokud by
to takto pokračovalo dál, byl bych za chvíli
doslova jako Švejk – s nadsázkou vždy říkám,
že už mi chyběl jen vozík, povolávací rozkaz
a paní Müllerová.
A jakým způsobem jste se od tradiční medicíny dostal právě k józe?
Tehdy mi pan primář řekl, že mé problémy
jsou prakticky poplatné mému věku. Nejsem
prý nejmladší, tak nemůžu čekat, že mi nebudou klouby degenerovat a odcházet. S tím
jsem se v pochopitelně v pouhých pětatřiceti
nechtěl smířit. Půl roku na to jsem se přihlásil
do ročního kurzu jógy v Českých Budějovicích. Tam jsem poznal devatenáctiletou
instruktorku, která se divila, že nezvládnu ani
vádžrásanu (jedna ze základních pozic v józe,
pozn. red.). Vzápětí mi vyjmenovala všechny
problémy, které mě po zdravotní stránce dle
jejího odhadu trápí a měla pravdu. Na jedné
straně šedesátiletý primář se zkušenostmi,
na druhé devatenáctiletá studentka – říkal jsem
si, kdo z nich má pravdu?
Něco mi říká, že primář ortopedie to nebyl…
Skutečně nebyl, pravdu měla ta slečna.
Objevila příčinu mých potíží a přišla s jednoduchým řešením. Víceméně šlo o to, že
jakýkoliv kloub, i ten v koleni, je celý obklopený svaly. Když se člověk běžně pohybuje,
některé z těch svalů se namáhají víc a některé
míň. Dojde k tomu, že v jednu chvíli kolenní
kloub nejde v ose a ozve se nám známé lupnutí. Když prý budu pravidelně cvičit, mělo by
mi to časem pomoci. Tak jsem tomu uvěřil.
Za jak dlouho jste pocítil první výsledky
vašeho snažení?
Po čtrnácti dnech, kdy jsem doslova dřel
i přes bolest, ačkoliv se to nemá, jsem byl
schopný vydržet ve vadžrásaně celých osm
vteřin. Postupně jsem se zlepšoval a k mému
překvapení jsem zjistil, že problémy s koleny
odezněly. A dalších pětatřicet let jsem nevěděl,
že nějaká kolena mám.
Říkáte, že Vám jóga zachránila život. Co se
Vám přihodilo?
Jednoho dne, když jsem prováděl stoj
na hlavě, mě začalo řezavě bolet u ucha. Když
jsem s tou bolestí zašel k ušnímu lékaři, byl
jsem poslán na rentgen. Ten objevil malou
kuličku, kterou mi vyndali a následně zjistili,
že byla zhoubná. Dodnes si mě pan primář
z Písku pamatuje, protože jsem jediný případ
tohoto zhoubného nádoru, který vyřešil prakticky malou kosmetickou operací. Když jsem
si uvědomil, čemu jsem unikl, řekl jsem si, že
by nebylo špatné se józe více věnovat.
Jaké zajímavé poznatky jste si odnesl z toho
Vámi zmiňovaného ročního kurzu jógy?
Poznal jsem například člověka, který se
na Bali učil tanečnímu umění. On postupným
zatínáním všelijakých svalů dokázal plynule
za patnáct minut přejít ze sedu do stoje, aniž
byste si všimli jediného pohybu. Jeho nohy
se zkrátka pohybovaly tak rychle, jako velká
ručička na hodinách. To je ostatně pro jógu

Foto: M. Černá
typické – existuje zde nekonečně mnoho
možností, jak vytrénovat a ovládat tělo tak
dokonale, že je to až absurdní a v běžném
životě nepoužitelné. Jezdil za námi také doktor
z jógové nemocnice v Indii, kde se běžně léčí
cukrovka druhého typu. Pokud tam přijdete,
během dvou měsíců odcházíte naprosto zdraví,
jenom díky pravidelnému cvičení a dalším
léčebným zásahům z oblasti krijí – očistných
cvičení.
Je několik druhů jógy, na který typ se soustřeďujete vy?
Hatha jóga, které se věnuji, je prakticky taková jóga pro Evropany. Je to ideální
cvičení pro každého, kdo chce protáhnout
své tělo, uklidnit svou mysl a odpočinout
si od každodenního stresu. Evropanům se
nedoporučují cvičit původní cviky, protože
Indové mají trochu jinou stavbu těla a hrozilo
by nám postupné zničení všech kloubů. Proto
se vytvořila jóga s poněkud upravenými cviky.
Navíc v Indii je to vše propojené s náboženskou rovinou a meditacemi, což většina lidí
u nás vůbec nepotřebuje, a pokud to přeženete,
hrozí Vám naprosté vyřazení z pracovního
provozu.
V čem je tedy konkrétně Hatha jóga prospěšná?
Zaprvé se při ní protáhnou všechny klouby
a svaly dostanou správný tonus. Jako další plus
je to, že cvičením prokrvíte i většinu vnitřních

orgánů a tím zajistíte jejich lepší výživu a lepší
činnost. Ve výsledku vás nebudou bolet klouby,
záda, nebudete mít trávící problémy a budete
žít příjemně a veseleji. Troufám si říct, že díky
cvičení jógy vás čeká klidný a pěkný život.
Jak jste se dostal k vedení kurzů zde v Protivíně?
Tehdy mi někdo říkal, že když jsem na jeden kurz chodil a znám to, tak bych měl něco
uspořádat i v Protivíně, aby měli lidé možnost
se jógu také naučit.
Kolik lidí prošlo vašimi lekcemi?
Nejdřív začalo chodit pár odvážlivců.
Rychle se ale informace rozšířila a byly
doby, kdy v místní tělocvičně cvičilo i pětasedmdesát lidí, kteří se tam skoro ani nevešli.
V současné době kurz navštěvuje pravidelně
okolo dvaceti lidí.
Navštěvují kurzy spíše ženy nebo muži?
U nás je toto cvičení více rozšířené u žen,
i přes to, že paradoxně původně jógu praktikovali výhradně muži – dokonce i ta jednotlivá
cvičení by měla více pomáhat mužům než
ženám. Dobrá zpráva pro ženy je ale ta, že
díky systematickému střídání jednotlivých
ásan se díky józe dá i zhubnout. Nicméně
i v Protivíně se čas od času najdou nějací muži,
kteří na kurz zajdou, většinou na základě doporučení manželky.
A dá se jóga opravdu cvičit v každém věku?
Prakticky neexistuje horní hranice pro
cvičení jógy. Pouze bych ji nedoporučoval
cvičit malým dětem. Můžeme se setkat třeba
s nabídkou jógy upravenou pro děti, ta nemá
ale s původní jógou pranic společného, spíše
jsou to jenom cviky na protažení těla.
Nejsou jednotlivé cviky náročné na zvládnutí?
Troufám si říct, že každý, kdo se józe
věnuje a pravidelně ji cvičí, zvládne postupně
všechny pozice. Někdo dříve, někdo o něco
později, je to všechno o trpělivosti a přesvědčení, že to opravdu chcete dokázat. Hlavně je
důležité nic nehnat silou a přes bolest, to je
základní chyba.
Co byste vzkázal těm, kteří stále ještě váhají
nebo cestu k józe zatím nenašli?
Mně jóga zachránila život. Pokud by vás
měla ušetřit třeba jenom od operace kolene,
proč to nezkusit? Je to cesta k vcelku příjemnému stáří bez zbytečných neduhů a bolestí.
Tereza Procházková

Foto: M. Černá
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Velikonoce
v Pohádkové
kovárně
Jestli jste zvědaví, jak to o Velikonocích
vypadalo ve vesnickém stavení, jaká
vajíčka si malují čerti a hastrmani, proč
odlétají o Velikonocích zvony do Říma
a jak se zdobí perníčky, přijďte se i vy
podívat o velikonoční sobotě nebo neděli do Pohádkové kovárny v Selibově.
Můžete si zde vyrobit vlastní velikonoční
výzdobu, uplést pomlázku, zúčastnit se
soutěží s kohoutkem a slepičkou a společně ozdobíme obří vajíčko. Velikonoční
pohádky budou po celé dva dny hrát
vodníci z divadelní skupiny Rybníkáři!

Protivínská vlčata vyrazila na výlet do aquaparku.

Spolek KOCANĎÁCI
ve spolupráci s Městským
kulturním střediskem
Protivín pořádají

Odpoledne
deskových
her

Kdy? v pátek 30. března 2018
od 13 do 17 hodin
Kde? Klubovna MěKS Protivín
(vchod do knihovny, 3. patro)
Co tam? K zahrání a vyzkoušení
zde bude mnoho deskových,
společenských a karetních her
pro jednoho, dva i více hráčů.
Pro koho? Hry jsou určeny dětem
všech věkových kategorií, ale stejně tak
i pro dospělé. Zahrát si proto
může celá rodina.

PROVOZ
MĚSTSKÉ
KNIHOVNY
PROTIVÍN
V měsíci červenci
2018 bude knihovna z důvodu rekonstrukce uzavřena.

Děkujeme za pochopení.

Kovárnou samotnou vás i tentokrát
provede velikonoční zajíček. Nebo
že by kuřátko? To zjistíte, když
navštívíte v sobotu 31. března nebo
v neděli 1. dubna 2018 od 10 do 17
hodin Pohádkovou kovárnu.
Pro ty z vás, kteří nestihnou přijet okusit tuto veselou jarní atmosféru, máme
dobrou zprávu – Pohádková kovárna bude otevřena i všechny víkendy v dubnu,
květnu a červnu, o letních prázdninách
dokonce každý den.
Všechny pohádkové bytosti se na vás
moc těší!

ZE ŽIVOTA ŠKOLY

PRO NEJLEPŠÍ HRÁČE
VSTUPENKY DO KINA ZDARMA!

My se zimy nebojíme, čepice si vyrobíme! Žáci 1.A
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

BOHOSLUŽBY
O VELIKONOCÍCH

NARODILI SE
28. 2. dcera Anděla Nebesová
Janě Brabcové z Protivína

ZEMŘELI
16. 2. Bohuslav Zoubek
83 let, Protivín

28. 2. syn Martin
Zdeňce Hemensové z Krče

4. 3. Václav Hasil
81 let, Protivín

ŘÍMSKO-KATOLICKÁ
FARNOST PROTIVÍN
29. března – Zelený čtvrtek
Protivín, kostel sv. Alžběty
od 18.15 hodin – mše svatá

9. 3. Zdena Vojtová,
83 let, Protivín

30. března – Velký pátek
Protivín, kostel sv. Alžběty
od 18.15 hodin – velkopáteční obřady

Helvétský kříž na prsou Spolku fór Protivín

31. března – Bílá sobota
Protivín, kostel sv. Alžběty
– bdění u božího hrobu
– Zmrtvýchvstání Páně –
od 20.30 hodin (začátek farní dvůr) –
slavná vigilie Vzkříšení
1. dubna – Nedělní mše sv.
8.00 hodin – Myšenec
9.30 hodin – Protivín
11.00 hodin – Krč
16.00 hodin – Heřmaň

Autobusová doprava na hřbitov
Fotbalový klub Protivín po dohodě se Spolkem Svaz zdravotně postižených Protivín
bude i v letošním roce zajišťovat autobusovou dopravu na místní hřbitov. Jezdit se bude jednou za 14 dní vždy v pátek v 17.30
hodin (s výjimkou července a srpna).
Nástupní i výstupní místo bude Masarykovo
náměstí v Protivíně. Cena jízdy 10 Kč.
Nabídka platí pro všechny občany.
Švýcarské Alpy propichují nebe. Hluboká
údolí protkaná bystřinami se topí v chuchvalcích
mlhy. Lahodná čokoláda mámí smysly a chuť
proslulého sýra Gruyère je vybroušenější než
jakékoliv ostří čepele ukované ze švýcarské oceli.
To vše hraje společně barvami na paletě malíře
a grafika Paula Kleeho, rodáka z města Münchenbuchsee poblíž Bernu, a maluje na plátno
rej masopustního veselí, které v tomto městě
ožilo koncem února a členové Spolku fór Protivín
mohli být jeho součástí.
Zdejší masopust má dlouholetou tradici,
avšak svým pojetím a provedením se od toho
českého odlišuje. Průvodu figurují hudební
soubory tzv. Guggenmusik, které pochodují
ulicemi a ze svých trubek, pozounů a bubnů loudí
karnevalové zvuky. Udávají tempo a poddajným
rytmem přivádí lidi do varu. Nevyskytuje se
v něm tolik parodizujících prvků, avšak i Švýcaři si umějí udělat legraci sami ze sebe. Z toho
důvodu nechybí alegorické vozy zbloudilých
vysokohorských turistů, ale také přejetých žab
a zmatených ovcí, což s nadsázkou upozorňuje
na ekologická témata a udržitelný rozvoj. Průvod šněruje město a končí v místním kulturním
centru, kde se již opékají bílé klobásy, rozehřívá
raclette a pivo i přes nízké teploty teče proudem.
Hostitelům a zároveň organizátorům akce nelze
nic vytknout, starali se o nás jako o vlastní s maximální možnou pohostinností.
Münchenbuchsee, ležící v převážně německy
mluvícím kantonu, je partnerským městem Milevska. Velké poděkování a lví podíl na veškeré
organizaci zájezdu tudíž leží na bedrech Milevských maškar pod vedením Karla Procházky
a Jiřího Kálala. Místní pochodová muzika již
přislíbila účast na příštím milevském masopustu.

Slavnosti se též účastnily masky ze Skal a přilehlých vesnic. Nutno dodat, že veškeré převleky
slavily úspěch, zvláště pak u těch nejmenších
přihlížejících, kteří své nadšení vystřelovali pomocí konfet vysoko nad temeno průvodu. Dlouho
jsem neviděl podobnou občanskou angažovanost
a nadšení místních obyvatel, což je přesně věc,
která Protivínu při podobných akcích chybí.
za Spolek fór Protivín
Ondřej Koc

Termíny:
6. dubna
20. dubna
4. května
18. května
1. června
15. června

29. června
7. září
21. září
5. října
19. října
Spolek Svaz zdravotně
postižených Protivín

Pozvání do kaplanky
Do konce března si v podkroví kaplanky můžete prohlédnout společnou
výstavu asambláží vodňanského
fotografa Karla Burdy a koláží
Martina Řepy.
Od soboty 31. března 2018 vás srdečně zveme na výstavu litografických
děl Borise Brankova z Prahy a maleb Jaroslava Kučery z Tábora.
Přesto, že jsou litografie (kamenotisk) a malba velmi odlišné umělecké
techniky, tato výstava ukazuje, jak
tvorby obou výtvarníků krásně ladí
a zároveň každý z nich prezentuje
svůj umělecký pohled na svět.
Těšíme se na vaši návštěvu.
PRACOVNÍ DOBA
INFOCENTRA PROTIVÍN
DO KONCE DUBNA 2018:
pondělí až pátek od 8 do 16 hodin
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Motorkáři na sněhu

SDH Žďár a SDH Záboří Vás zvou na

1. společný
Hasičský ples
dne 24. března 2018
od 19.30 hodin
v sále Žďárské hospody

K tanci a poslechu Vám bude hrát
Hudba Leoše Karáska
Můžete se těšit na bohatou tombolu.
Vstupné 110 Kč
Předprodej vstupenek (místenek)
od 11. 3. 2018 na tel. 723 704 728

PŘÍMĚSTSKÉ
TÁBORY PASTELKY
Srdečně zveme děti ve věku od 10 let
a mládež na příměstský softbalový
tábor s americkými lektory, který se
koná 2. – 6. července 2018. Děti si
kromě softbalu budou mít jedinečnou
možnost procvičovat angličtinu s rodilými mluvčími.
Přihlášky přijímáme e-mailem na adrese skppastelka@seznam.cz, kde také
dostanou bližší informace. Uzávěrka
přihlášek je 15. dubna.
Srdečně zveme děti ve věku 10 – 15 let
na příměstský kuchařský tábor, který
pořádá SKP Pastelka. Termín konání je
20. – 24. srpna 2018. Děti se budou učit
vařit i péct, dozvědí se o zásadách stolování a o zdravém stravování. Kromě
toho si děti budou hrát a tvořit.
Přihlášky přijímáme do konce dubna
na e-mailu skppastelka@seznam.cz,
kde budou zodpovězeny i veškeré dotazy, popř. je možné se informovat na tel.
č. 608 519 929.

VELIKONOČNÍ
DOPOLEDNE
Srdečně zveme děti ve věku 6 – 12 let
na velikonoční dopoledne ve čtvrtek
29. března 2018, kde se dozví, proč
se Velikonoce slaví, vytvoří si dárek,
zahrají si hry.
Přihlášky přijímáme do 25. března
e-mailem na adrese skppastelka@
seznam.cz. Program začíná v 8 hodin.
Mgr. M. Šálková
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Počtvrté přijeli motorkáři tradičně první
sobotu v měsíci březnu do Záboří na akci
Motolom 2018. Někteří odvážní motorkáři
přijeli až z Tábora, proběhla malá vyjížďka,
cca 14 km.
Na zahřátí byl k dispozici čaj i káva.
Akce pokračovala přednáškou a promítáním fotografií – tentokrát to bylo Turecko
na motorce. Při příležitosti motorkářské akce proběhla finanční sbírka pro postiženou
rodinu z vyhořelé hájovny. Obnos předáme
na transparentní účet sbírky pro pomoc rodině. Číslo účtu: 3099846033/0800. (Příběh
rodiny Protivínské listy č. 2).
Více též na www.sdhzabori.cz.
JKo.

STOLNÍ TENIS SLAVOJ PROTIVÍN
Průběžné výsledky stolních tenistů Slavoje
Protivín
DIVIZE MUŽŮ
Slavoj A : Třeboň A. . . . . . . . . . . . . . . 10:5
(Votava 4, Färber 2, Tománek 2, Šťastný
st. 1, debl)
Slavoj A : Orel ČB A . . . . . . . . . . . . . . 4:10
(Votava 2, Procházka 1, debl)
KRAJSKÁ SOUTĚŽ
Vodňany C : Slavoj B. . . . . . . . . . . . . 10:0
Velešín C : Slavoj C. . . . . . . . . . . . . . . 10:6
(Zoch 3, Vařečka P. 1, Vařečka O. 1, debl)
Křemže-Holubov A : Slavoj C . . . . . 10:1
(Vařečka O. 1)
OKRESNÍ PŘEBOR A
Kovářov B : Slavoj D. . . . . . . . . . . . . . 8:10
(Soumar 3, Patzelt 3, Polanský 2, Vojta 1,
debl)
Slavoj D : Mirotice C. . . . . . . . . . . . . . 13:5
(Soumar 4, Patzelt 4, Vojta 3, Sochora 1,
debl)

Svatkovice B : Slavoj D. . . . . . . . . . . 6:12
(Soumar 4, Polanský 4, Vojta 2, Koula 1,
debl)
Mirotice B : Slavoj D. . . . . . . . . . . . . . 7:11
(Soumar 4, Polanský 4, Vojta 2, debl)
OKRESNÍ PŘEBOR B
Slavoj E : Hradiště . . . . . . . . . . . . . . . 14:4
(Marková 4, Šťastný ml. 4, Najmanová 3,
Klárner 1, debly)
Svatkovice A : Slavoj E . . . . . . . . . . . 10:8
(Klárner 3, Vařečka O. 2, Marková 2, debl)
Slavoj E : Heřmaň A. . . . . . . . . . . . . . 11:7
(Vařečka O. 4, Najmanová 3, Klárner 2,
debly)
Okresní přebor bude nyní pokračovat
play-off, kam se probojovaly oba týmy
Slavoje.
DIVIZE ŽENY
Slavoj : Lhenice. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6:4
(Marková 3, Vaněčková 2, Jarešová 1)
Karel Vařečka

30. SETKÁNÍ PROTIVÍNSKÉHO VLASTIVĚDNÉHO KLUBU
Automobily a motocykly v našich vzpomínkách

Foto: Radek Lenemajer
Tentokrát se v protivínském „Klubu“
vzpomínalo. Kdo a nač? Mnohaletí nadšení milovníci jednostopých i vícestopých
vozidel, milovníci svých miláčků, motocyklů a automobilů, dnes už veteránů. Na
30. setkání přijali do „Klubu“ pozvání pánové: Jiří Dědič, Josef Vlasatý, Jiří Dvořák,
Petr Lagron, všichni z Protivína, mající
vztah k bývalým protivínským Českým
závodům motocyklovým. Někteří zde pracovali a „zajížděli“ nové stroje.
To je případ Josefa Vlasatého, přáteli
zvaného Jožka, nestora motorkářů v této
oblasti a přirozené autority. Jako mladý rád
cvičil, posiloval, pokračoval v tom na vojně
v Praze a Berouně, na motorkách jezdí už
65 let! Ještě v této době jezdí „veterány“.
Jezdil motocros, nedávno přebíral v Praze
ocenění své činnosti.
Vzpomínalo se i na další jezdce z protivínské „Čezety“ – pana Jindru, Jiřího
Beránka, Františka Sobolíka, Edu Kubelku.
Jana Holuba. Tento chřešťovický rodák to
v závodění „dotáhl“ až do anglické ligy,
kde závodil v letech 1958 – 1960 s mistry
světa, 2x se stal mistrem republiky. Nedávno
zemřel v Českých Budějovicích.
Pan Jiří Dědič zavzpomínal na pravidelné sobotní jízdy na protivínském hřišti,

na p. Vágnera z Myšence, p. Vlasáka,
na slavné přehlídky motocyklů při prvomájových průvodech, které vždy přispěly
k oživení průvodu. Nemohla chybět vzpomínka na trénování v Protivíně – na Holém
vrchu pod hřbitovem. Pod Svazarmem se
účastnili různých soutěží. Pan Dědič měl
a má mnohé automobily, pověstný je svou
žlutou Felicií. Jaké „oběti“ jsou motorkáři
schopni, dokumentoval při shánění motoru
do Rapidu, který doslova „vykopal“ z ½ m
jámy. Motor slouží dodnes.

Pan Jiří Dvořák, mimo jiné majitel
červené Felicie, líčil anabázi při jejím získávání. S manželkou si pro ni jeli v r. 1989
až ke Krnovu, „ miláček“ slouží dodnes.
Své „spanilé jízdy“ s Felicií podnikají
i do ciziny – Salzburk, Linec, Dachstein, St.
Wolfgang – setkávají se zde s přáteli, účastní
se přehlídek a soutěží. A copak přivedlo
p. Dvořáka k tomuto koníčku? Zpočátku to
byla četba knih cestovatele a spisovatele F.
A. Elstnera!
Pana Petra Lagrona k motorkám přivedl
strýc Fr. Kadlec, později byly jiné starosti,
v 35 letech se k plechovým miláčkům vrátil. Největší radost mu dělá jejich úprava,
sestavování, německou „trosku“ motorky
Ariel mu přivezli až od Sabinova, na její
opravě strávil 2,5 roku. Viděli jsme, jak
vypadá dnes. Krasavice! Zkrátka zlaté české
ručičky. Pan Lagron říká: „Hodiny práce
se nepočítají, peníze už vůbec ne. Chceme
uchovat motocykly pro další generace.“
Chcete-li spatřit některé tyto krasavce,
navštivte muzea veteránů např. Pořežany,
Novou Bystřici,
Majitelé veteránů jsou pochopitelně
rádi, že je vlastní, ale nemenší radost,
možná i větší, mají ze společných setkávání, prožitků, nových přátelství. Skutečně
platí: „V životě nejsou důležité věci, ale
prožitky.“.
Za PVK Věra Piklová

POZVÁNKA
22. 3. bude v „Klubu“ na návštěvě přední
český antropolog, doc. RNDr. Pavel Bláha.

CO SE DO PŘEDNÁŠKY NEVEŠLO
Závody mopedů v Protivíně začaly
asi v roce 1978, kdy se parta kluků,
kterým bylo 25 – 30 let, domluvila
v hospodě na jejich pořádání. První závod se jel v Bečelově, kde se
startovalo na konci hráze a jelo se
na okruhu s terénní vložkou směrem
do třešňovky. Závod vyhrál kamarád
Vláďa Podlešák z Písku. Jezdilo se
na jaře i na podzim. Druhý závod už
vyhrál Standa Zoch a pak vyhrál několik

ročníků za sebou. Po několika letech
jsme jezdili pod hrází Švarcenberského
rybníka, kde opět kraloval Standa Zoch.
Někdy nás jezdilo i 15 jezdců a byla
vždy velká legrace. Start maršála dělal
vždy s radostí Mário Kubička. Potom
se jezdilo i na Zátahu a na Mrchováku. Poslední závod se jel na cestě pod
Rabyní, kde zvítězil mladický Martin
Scháněl. Korunování jezdců bylo tehdy
pod restaurací v sokolovně. Bylo vždy
plno diváků a užila se spousta legrace.
Na fotografii je Standa Zoch, Jarda
Neškodný, Petr Sládek, Jirka Plíva,
Petr Schwem, Milouš Žemličků, Venca
Němečků. Ještě bych rád jmenoval pár
kamarádů, kteří s námi jezdili – Standa
Janda, Honza Kubišů, Miloslav Sládek, pan Sluka, Jarda Šindelář, Petr
Grammetbauer, kamarád Brůžek, Tom
Staněk, ml. Čecháček, kluci Vařečků,
Krejčí – Sodovka. Jestli jsem někoho zapomněl, ať mi to promine. Bylo by dobré
zase se někdy sejít na startu a uspořádat
třeba spanilou jízdu okolím Protivína.
Jirka Plíva
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Fotbalové informace
FK Protivín – Sokol Lom 2:4 (1:1)
Góly: 18. J. Vorel, 54. J. Vojta
Protivín: Hanus – Rothbauer, R. Vojta, Uhlík, Ruczkowski, Sládek, Cvachovec, Vojík,
Z. Vorel, J. Vojta, J. Vorel. Střídal Timko
a na pár minut v prvním poločasu Jaroslav
Vojík st. Trenér Juraj Kobetič - též chyběl.
Svůj úvodní start v letošním ročníku zimního turnaje na Hluboké má za sebou celek
Protivína (už bez Prášila a Moravce), dále
chyběli Hála, Zach, Mikulenka, Říha, Růžička a Fiala. Sokol přijel bez avizované
posily Jana Šimáka, ale dokázal během šesti
minut zvrátit nepříznivý stav třemi góly během šesti minut. Rozhodujícím momentem
zápasu byl neuznaný gól J. Vojty na 3:1
pro domnělý ofsajd, potom zdecimované
družince došly síly. „Soupeř byl kvalitní.
Nejdříve vedl 1:0 a poté 2:1, nicméně zápas
jsme potom otočili, takže z tohoto hlediska
zápas splnil svůj účel“, komentoval první
přípravu Lomu trenér Marek Císař.
TJ Hluboká n. Vlt. – FK Protivín 2:3 (0:2)
Góly: 9. Zb. Vorel, 30. Říha, 70. Fiala.
Protivín: Hanus – Rothbauer, Uhlík, Fiala,
Růžička, Ruczkowski, Zb. Vorel, R. Vojta,
Říha, J. Vojta, J. Vorel. Střídal Janeš. Trenér
Juraj Kobetič.
Ani na třetí pokus se domácí jedenáctka nedočkala vítězství. S Protivínem prohrávala
už po půl hodině o dvě branky, hlubocký
stoper Turek sice překonal brankáře Hanuse a snížil, ale pět minut nato dal Fiala
rozhodující branku. Mladíček Čuhaj stačil
v závěru jen zmírnit porážku Hluboké
na konečných 2:3.
Slavoj Č. Krumlov – FK Protivín 2:0 (2:0)
Protivín: Hanus – Fiala, Růžička, Ruczkowski, R. Vojta, Vojík, Říha,

Rothbauer, Z. Vorel, J. Vojta, J. Vorel. Střídali J. Mikulenka, Prášil.
V dohrávce 3. kola skupiny A mezi Č.
Krumlovem a Protivínem se měnilo skóre už
v 7. minutě po trefě obránce Slavoje Mravce, který přesně zakroutil míč z trestného
kopu. Dobrý vstup do zápasu korunovali
„Krumlovští“ ve 32. minutě po rohu zásluhou hlavičkujícího Taubera, který si svým
šestým gólem polepšil v tabulce střelců.
Po obrátce na změnu stavu už ani na jedné
straně nedošlo.
SK Čtyři Dvory – FK Protivín 1:6 (1:0)
Góly: 77. a 87. Zb. Vorel, 63. vlastní (Král),
65. Rotbauer, 71. Říha, 85. Prášil.
Protivín: Kubička – Hála, J. Mikulenka, Uhlík, Ruczkowski, Prášil, Růžička,
Rothbauer, Říha, Z. Vorel, J. Vorel. Střídali,
Janeš, Vojík.
Protivín mohl i dnes využít služeb Ondřeje
Prášila (nově asistent trenéra v Hradci
Kr.), neboť druhá liga měla kvůli nezpůsobilým trávníkům volno. Po čtvrt hodině
otevřel skóre vydařenou ranou do šibenice
čtyřdvorský Janeček, ale hrálo se za stále
převahy „Protivínských“. Únava ze sobotní
dohrávky se na nich neprojevila, naopak.
Čtyřdvorští jim odolávali více než hodinu,
pak si dal smolného „vlastence“ Král a už
to jelo. Rothbauer vsítil druhý gól, Říha třetí
a bylo hotovo. V poslední desetiminutovce
dvakrát překonal brankáře Patrika Sobolíka
Zbyněk Vorel a do listiny střelců se zapsal
i zmiňovaný Prášil. „Čtyrák“ stačil nastřelit
jen tyč.
Konečná tabulka skupiny A
1. Sokol Lom
4 4 0 0 15:6 12
2. Slavoj Č. Krumlov 4 3 0 1 11:4 9
3. FK Protivín
4 2 0 2 11:9 6

4. TJ Hluboká n.Vlt. 4 0 1 3 6:11 1
5. SK Čtyři Dvory
4 0 1 3 3:16 1
Utkání o 5. místo v turnaji sehraje FK Protivín s FK Boršov
Výsledky dlouhodobých mládežnických
turnajů
Halový turnaj starších žáků v Oseku
V prvních dvou rozřazovacích turnajích se
klukům dařilo a postoupili mezi pět lepších
týmů. V té lepší skupině v únoru ale byla
velká marodka, nehráli klíčoví hráči, výkony už nebyly tak dobré a kluci tedy obsadili
konečné páté místo z celkových deseti týmů.
Starší žáci se zúčastnili ještě jednodenního
turnaje ve Dřítni. Obsadili druhé místo a Richard Pikl byl vyhlášený nejlepším hráčem
turnaje – informoval nás vedoucí mužstva
Josef Šedivý.
Týnská zimní halová liga
Mladší žáci
V kvalifikačních turnajích se naši hráči
od začátku pohybovali ve druhé polovině
tabulky. V bojích o umístění zabojovali
a 6. místo je solidním výsledkem. Trenéři
Bláha a Vlášek spokojeně konstatovali, že
v zápasech o umístění poráželi mužstva, se
kterými v kvalifikaci prohrávali.
Starší přípravka
Po katastrofálním začátku v prvních dvou
kvalifikačních turnajích se kluci nedostali
do finálové pětky. V turnaji o 6. – 9. místo
však nepoznali hořkost porážky a se 7 výhrami a jedné remíze vybojovali nakonec
jasně 6. místo.
Mladší přípravka
Týnská halová zimní liga poznala svého prvního vítěze letošního ročníku a to v kategorii
mladších přípravek. Ačkoliv základní část
nejlépe zvládlo Hradiště „A“, nadstavbou
prošel bez ztráty kytičky Vimperk „B“,
a tak na Hradiště zbyla druhá příčka tabulky. Stupně vítězů doplnil celek z Bechyně.
Protivínští benjamínci skončili těsně pod
stupni vítězů na 4. místě.
Vyhlášení nejlepší hráči jednotlivých mužstev ze skupiny o 1. až 5. místo:
TJ Šumavan Vimperk „B“ – David Uhlík zároveň nejlepší hráč celého turnaje
TJ Hradiště „A“ – Štěpán Chadima
TJ Bechyně – Michal Chadima
FK Protivín – Anna Kubecová
FK Vodňany – Jan Capouch
Václav Křišťál

Kluby zdraví Protivín,
Švermova ul. (areál firmy Proton)
čtvrtek 26. dubna od 17.30 hodin
Ekologické praní
čtvrtek 24. května od 17.00 hodin
Laskavý pohled do vlastního nitra
Na snímku Jany Kubecové je mužstvo mladší přípravky po posledním turnaji v Týně.
Horní řada – zleva: P. Našinec, A. David, trenér M. Hanus, M. Viktora, F. Nemček, M. Dub
Dolní řada – zleva: T. Nickel, P. Mikulenka, L. Klinkáček, K. Vlach
Leží A. Kubecová. Na snímku chybí R. Čecháček.
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čtvrtek 21. června od 17.30 hodin
Základy aromaterapie
Vstupné dobrovolné
Pořádá Církev Adventistů s.d. Protivín

KŘÍŽOVKA O KNIŽNÍ ODMĚNU

Také letošní křížovky jsou věnovány moudrým výrokům známých osobností.
Autor křížovek P. Šoba
Tajenka… nevydrží. No stejné je to i s mytím, proto je doporučujeme denně. Zig Ziglar – „Každý den s citátem“ Petr Havránek
Vyluštěnou tajenku zašlete do 3. dubna na adresu MěKS Protivín, Mírová 337, 398 11 Protivín, nebo e-mailem karfikova@kultura-protivin.cz
Knižní odměnu za správně vyluštěnou křížovku z únorových novin získává paní Marie Davídková ze Setěkov. Blahopřejeme!

Začala jarní část krajské hokejbalové ligy
HBC Prachatice C – TJ Platan Protivín 0:4
(0:2, 0:0, 0:2)
Branky a nahrávky: 2. Bican (Stropnický) PP; 9. Bican
(Stropnický); 32. Bican (Stropnický, Steinocher) PP; 41.
Stropnický (Čekan, Bican)
Prachatické céčko i přes posily z A týmu nestačilo na Protivín. Již v čase 0:49 šel za katr horal Půbal a za další
čtvrtminutu už na tabuli svítil stav 0:1. Na modré napřáhl
protivínský fenomén Jakub Bican a trefil se přesně. Stejný
hráč se pak dostal v 9. minutě do samostatného úniku
a nadvakrát překonal Pixu. Zmrzlý kus plastu domácí
brankář vyrazil nad sebe a exekutor jej ze vzduchu dostal
za jeho záda 0:2.
Druhá část branku nepřinesla, i když měli „Prachatičtí“
několik šancí na korigování stavu. Proti byl však gólman
Vojtěch Pavlík, který se ze zimního spánku probudil
do dobré formy a působil velmi soustředěně a jistě.
Ve třetí části již domácí hodně otevřeli hru a snažili se
o vyrovnání, bohužel bez efektu. Na druhé straně sváděl
Jakub Bican souboje s brankářem domácích Tomášem
Pixou. Ten ho dvakrát fantasticky vychytal, prvně špičkou
betonu zastavil jeho„kličku do prázdné“, ve druhém případě předvedl zákrok zápasu, kdy už vleže téměř překonaný
vytáhl blafák lemem lapačky do ochranné sítě. Bohužel
ani jeho příspěvek však nestačil. Jakub Bican přeci jen při

přesilové hře dokonal svůj čistý hattrick (žádné čepice
však nelétaly, protože promrzlá desítka diváků si je raději
nechala na hlavě). V 41. minutě pak stál u zrodu akce,
která dokonale rozebrala domácí obranu a Petr Stropnický
zakončoval mezi kruhy – 0:4.

HC ŠD Písek „B“ – TJ Platan Protivín 4:0
(2:0, 0:0, 2:0)
Druhý jarní zápas se protivínským hokejbalistům nevyvedl
a v derby s Pískem prohrál po nevýrazném výkonu.

Základní část:
Poř. Název týmu

Z

V

VP

R

P

Skóre

Body

1.

HC Švantlův Dvůr Písek B

15

14

0

0

1

92 : 15

42

2.

SK HC Rosa Č. Budějovice

15

12

0

1

2

50 : 27

37

3.

BC Falcon Č. Budějovice

15

8

0

1

6

63 : 56

25

4.

HBC Prachatice C

15

7

0

0

8

77 : 50

21

5.

SK Suchdol nad Luž. B

14

7

0

0

7

59 : 59

21

6.

TJ Platan Protivín

15

6

1

0

8

44 : 57

20

7.

BC Vikings Č. Budějovice

14

2

1

0

11

33 : 82

8

8.

HBC Zliv B

15

1

0

0

14

26 : 98

3

Domácí zápasy TJ Platan Protivín:
8. dubna od 13 hod. TJ Platan Protivín – SK HC Rosa Č. Budějovice
22. dubna od 13 hod. TJ Platan Protivín – HBC Prachatice C
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LETNÍ TÁBORY
NA KOCANDĚ 2018

HÁZENÁ V PROTIVÍNĚ

Přihlášky a informace
na www.kocandaci.cz
1. běh – „Harry Potter a Kámen mudrců“
neděle 1. 7. – sobota 14. 7. 2018
Účastnický poplatek: 3 900 Kč
(členové spolku Kocanďáci 3 600 Kč)
3. běh – „Cestovní kancelář Kocanda“
Neděle 29. 7. – sobota 11. 8. 2018
Účastnický poplatek: 3 900 Kč
(členové spolku Kocanďáci 3 600 Kč)

TAEKWONDISTÉ
NEZAHÁLELI
ANI O PRÁZDNINÁCH
Na fotografii jsou Anastázie Urbanová, Adéla Hronková, trenér Václav Král, Adéla
Charvátová, Kateřina Hlinková, Erika Pánková, Eva Hronková, Tereza Holzeplová,
Radka Povová. Pro nemoc chybějí Klára Nováková a Veronika Kortišová.
Jak že vlastně začala éra házené
v Protivíně? Asi větou: „Mami, tati,
u nás ve třídě byl trenér házené a kdo
chce, se má přijít podívat na trénink.
A já bych se chtěla jít podívat.“. Podíváním to jen začalo a pokračovalo
to seznamováním s míčem, běháním,
potem, trénováním a maximálním nasazením při hře. Ale také bezpočtem
zápasů, cestování, gólů, ale i radostí
z vyhraných zápasů. Samozřejmě došlo
i na slzy z proher, drobná zranění a únavu. Ale nic nepřevážilo tu sportovní
radost a herní nadšení.
Léty získávala děvčata velké množství herních zkušeností a staly se z nich
ostřílené házenkářky. Byly dny velkých
vítězství, ale i „černé dny“, kdy zápas
prohrály. Ale to vše ke sportu patří.
Prohry, ale i sebrat poslední síly a vyhrát i třeba předem prohraný zápas. A ta
radost a uspokojení, když držíte v rukou
pohár a na krku se houpají medaile.
Nyní se v Protivíně rozjíždí další
éra házené. Doufáme, že bude více
a více děvčat, která se pro tento sport
nadchnou a budu chtít prožívat to, co jejich předchůdkyně. Vymění hraní na PC
a SMS kováním z telefonu za tu dřinu,
pot a běhání s míčem. Ale i za uspokojení a radost ze hry.
Je třeba si připomenout, že házená
v našem městě má opravdu dlouholetou
tradici a všechny hráčky vždy skvěle
reprezentovaly své město. Proto by

byla škoda, kdyby tato tradice zanikla
z důvodu nezájmu dětí. A tak budeme
doufat, že opět přijdou ta malá děvčátka
ze školy domů a s jiskrou v očích sdělí
rodičům, že byl u nich ve třídě trenér
házené a že by to strašně moc chtěly
zkusit… Hrát.
Tímto zveme všechna děvčata z druhých až čtvrtých tříd, které mají rády
pohyb a práci s míčem, aby se přišla
mezi nás podívat. Máme tréninky každé
úterý a čtvrtek od 15.30 do 17 hodin.
Můžete samozřejmě přijít také s rodiči.

Protivínští taekwondisté se zúčastnili
o pololetních prázdninách soustředění
v Malých Svatoňovicích s korejským mistrem a naším patronem YOU JAE LEEE.
Naši svěřenci se učili jak novým věcem,
tak pilovali již věci známé pod vedením
korejského mistra a jeho asistentů. Tréninky
byly velmi náročné. Trénovalo se celkem 6
až 7 hodin denně. Všichni zúčastnění se učili
i základní věci ze zdravovědy a základy reflexní masáže pod dohledem našeho mistra.
Miroslav Plundrich složil úspěšně zkoušky
z komda (boj s mečem) a získal právo nosit
bíložlutý pásek, gratulujeme.
Všem zúčastněným patří velké poděkování za vzornou reprezentaci oddílu.
Zároveň chceme poděkovat i rodičům
za podporu a odvoz dětí na soustředění.
MZ a JK

Už se také roztočil kolotoč házenkářských turnajů. V neděli 11.
února jsme odjeli na turnaj přípravek
do Českých Budějovic. Byl to náš první turnaj a děvčata postupně odehrála
zápasy s Třeboní, Pískem a Č. Budějovicemi. Po počáteční nervozitě se
začala děvčata rozehrávat. Bylo na nich
znát, že mají radost ze hry a vstřelených branek. Také rodiče, kteří s námi
přijeli, byli hodně slyšet z hlediště při
povzbuzování.
Děvčata zvládla svůj první turnaj
vcelku dobře, i rodičům se jejich hra
líbila.
Další turnaj se bude konat v březnu
v Milevsku a děvčata se na něj usilovně
připravují.
V. Král, trenér

Zleva. Horní řada – Nikola Zobalová, mistr
Youn Jae Lee, Miroslav Plundrich
Dolní řada – Václav Krippner, Adéla
Zobalová, Adam Michal, Tom Nickel André,
Matěj Hudák, Nella Kalíšková
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