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Rekonstrukce DPS dokončena

Dovolte mi Vám oznámit, že byla dokončena kompletní rekonstrukce Domu
zvláštního určení (DPS) a jako poslední
byly osazeny bezpečnostní prvky na všech
chodbách a společných prostorech. Taktéž
došlo k opravě všech schodů tak, aby byly
co nejvíce pro obyvatele domu bezpečné.
Tímto Vám zároveň sděluji, že před-

mětné prostory je možno si prohlédnout,
a to kdykoliv ve všední dny od 8 do 16 hod.
Věřím, že proběhnuvší rekonstrukce
významně zvýšila komfort pro ubytované
seniory.
Jaromír Hlaváč,
starosta města

VZPOMÍNKA NA KVĚTNOVÉ DNY

Město Protivín zve občany v pondělí 7. května 2018 v 9.30 hodin
na Masarykovo náměstí v Protivíně
Program: – příjezd historických vozidel
– uctění památky a položení věnce u pomníku padlých

18 Kč
RADA MĚSTA ZASEDALA
Vybráno z usnesení RM dne 14. 3. 2018
– schvaluje
monitoring projektu ve věci „Pořízení nového dopravního automobilu pro město Protivín JPO Krč, JPO
Záboří, JPO Milenovice“ s Evou Čechtickou, Sedlečko
u Soběslavi 3, 392 01 Soběslav
– schvaluje
Smlouvu o dílo č. S 01.2018 na akci„Obnova hřbitovní
kaple – Protivín“ – prováděcí dokumentace stavebních úprav a oprav budovy, mezi městem Protivín
a Ing. arch. Bohuslavem Štorchem
a pověřuje
starostu města podpisem smlouvy
– schvaluje
Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických
komunikací č. CB 2018_0010 – pod označením „VPI
Protivín Ve Školce“
a pověřuje
starostu města podpisem této smlouvy
– bere na vědomí
předložené materiály ve věci veřejné zakázky „Rekonstrukce silnice III/1404 – průtah Protivín“ – III.
etapa, a to
• protokol o otevírání obálek s nabídkami podanými
v listinné podobě
• zprávu o hodnocení nabídek ze dne 28. 2. 2018
• protokol o posouzení splnění podmínek účasti
v zadávacím řízení
• protokol o posouzení splnění podmínek účasti
v zadávacím řízení – dokončení posouzení
a schvaluje
• výběr dodavatele k uzavření Smlouvy na akci
„Rekonstrukce silnice III/1404 – průtah Protivín“,
název společnosti: ZNAKON, a.s. se sídlem Sousedovice 44, 386 01 Sousedovice, IČ: 26018055
• návrh Smlouvy o dílo mezi městem Protivín a firmou ZNAKON, a.s. Sousedovice, která je přílohou
výběrového řízení – SO 102 – Parkoviště a chodníky a SO 401 – Veřejné osvětlení pro „Rekonstrukci
silnice III/1404 – průtah Protivín“
a pověřuje
starostu města podpisem předmětné smlouvy
– schvaluje
nabídku a Příkazní smlouvu na zajištění výkonu technického dozoru stavebníka na akci „Průtah městem
Protivín – II. etapa Jiráskova ul. – vodohospodářské
objekty“ se společností MZ TENDER s.r.o., Strakonická
268, 397 01 Písek
a pověřuje
starostu města podpisem této smlouvy
– schvaluje
nabídku a Smlouvu o dílo ve věci zajištění výkonu
činnosti koordinátora BOZP při realizaci stavby
„Průtah městem Protivín – II. etapa Jiráskova ul. –
vodohospodářské objekty“ se společností MZ TENDER
s.r.o., Strakonická 268, 397 01 Písek
a pověřuje
starostu města jejím podpisem
– byla seznámena
se zápisem o výsledku periodické inventarizace
majetku města provedené k 31. 12. 2017
– bere na vědomí
předložený zápis z jednání komise zdravotní a sociální
konaného dne 12. 3. 2018
a souhlasí
s pronájmem bytu v Domě zvláštního určení, Masarykovo nám. 21, Protivín

ZE ŽIVOTA ŠKOLY

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ
Ve dnech 6. a 7. dubna se konal
v pavilonu I. stupně naší školy zápis
předškolních dětí do 1. ročníku. Zápisu se zúčastnili chlapci a děvčata, kteří
dovršili věk 6 let do 31. 8. 2018 a děti,
kterým ředitel školy povolil v loňském
roce odklad školní docházky. Pro vyřízení odkladu potřebují rodiče dětí doporučení Pedagogicko-psychologické
poradny a dětského lékaře.
V naší škole každoročně vypisujeme
termín zápisu na páteční odpoledne
a sobotní dopoledne, abychom vyšli
vstříc zaměstnaným a dojíždějícím
rodičům. A tak jsme přivítali ve vyzdobených třídách malé uchazeče o nástup
do školních lavic.

Letmé fotoohlédnutí za sobotní zkouškou velkého sboru. Příprava na jarní koncerty…

DEN S TANDEMEM ANEB JAZYKOVÁ ANIMACE
PRO ŽÁKY, KTEŘÍ SE UČÍ NĚMECKÝ JAZYK
Jazyková animace je nekonvenční
a zároveň zábavná
metoda, jejímž cílem je přiblížení základů cizího jazyka
a prohloubení již získaných jazykových
znalostí. Pomáhá
odbourat bariéry při
komunikaci v interkulturních skupinách
a posiluje schopnost
účastníků uvědomovat si nejrůznější způsoby dorozumění.
I v letošním roce se naší základní škole
podařilo zajistit animační hodiny pro žáky,
kteří se učí, či se teprve budou učit, německý
jazyk. Tyto animační hodiny jsou pro naši
školu zdarma, a to v rámci projektu Němčina nekouše společnosti Tandem. Animační
hodiny vedou zkušení lektoři.
V pátek 9. března na naši školu přijela
lektorka Martina Matějková. Animačních
hodin se zúčastnili žáci 6. – 8. tříd.
Těším se na hodiny němčiny, které nám
šesťákům začnou v příštím školním roce.
Lenka Přástková,
vyučující NJ
Postřehy žáků 6. tříd, kteří si od 7. tř. zvolili
německý jazyk jako druhý cizí jazyk:
Přestože němčinu ještě nemáme, líbilo
se mi, že jsme se i něco naučili. Lektorka
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byla velmi pozitivní a příjemná. Celkově se
mi hodina moc líbila.
Animační hodina se mi moc líbila. Paní
lektorka byla velmi příjemná. Líbilo se mi,
že se dá němčina naučit i hrou…
Bylo super, že jsme se učili hrou, ale
jedna vyučovací hodina byla příliš krátká.
Animátorka měla připravené hry, ale na některé se pak bohužel nedostalo.
Při hodině jsme používali spoustu výrobků z Německa či Rakouska, předmětů,
zvládli jsme spoustu her…
Hodina se mi moc líbila, bavilo mě to.
Jsem ráda, že jsme se učili hrou. Na německý jazyk se už moc těším.
Ta hodina byla nejlepší… Nejvíc mě
překvapilo, že i slovíčka byla docela lehká.
Těším se na příští rok na němčinu.

Děti z dětských pěveckých sborů
při ZŠ Protivín Vás zvou na

XXV. Jarní koncert
dětských pěveckých sborů
Kdy? v pátek 18. května 2018 od 18 hodin
Kde? Dům kultury Protivín
Hostem koncertu budou
Dětské pěvecké sbory při ZŠ Chotoviny

Nejdříve se dětí a jejich doprovodu
ujala děvčata z 8. B, která je uvedla
do třídy vyhrazené jako šatna a čekárna.
Pak již bylo třeba chvíle trpělivosti, než
se dítě dostalo k jedné ze zapisujících
učitelek. K zápisu přišlo 51 dětí,
které v přátelské atmosféře ztratily
brzy ostych a zdárně prošly první
zkouškou. K hladkému průběhu zápisu
velmi přispěla přítomnost paní učitelek
z mateřských škol. Spolupráce školy
a mateřinek je velmi dobrá. Díky ní se
děti neobávají cizího prostředí. V březnu se uskutečnily návštěvy předškoláků
ve vyučování v 1. třídách. Další návštěvu spojenou s prohlídkou školy máme
naplánovanou na konec školního roku.
V červnu se také uskuteční informační
schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků. Přejeme všem úspěšné zahájení
vzdělávání!
Za ZŠ T. Vojtěchová

ZASTUPITELSTVO MĚSTA
USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROTIVÍN
KONANÉHO DNE 29. 3. 2018
1. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje kontrolu usnesení ze zasedání ZM konaného dne 19.
12. 2017 a dále ze zasedání ZM konaného dne
24. 1. 2018.
2.1. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje účetní
uzávěrku za rok 2017 bez výhrad.
2.2. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje
– Smlouvu o poskytnutí dotace reg. č. 201801
pro příjemce Fotbalový klub Protivín z.s. –
částka dotace 410 000 Kč
– Smlouvu o poskytnutí dotace reg.č. 201802
pro příjemce Slavoj Protivín z.s. – částka
dotace 170 000 Kč
– Smlouvu o poskytnutí dotace reg.č. 201803
pro příjemce TJ Platan Protivín z.s. – částka
dotace 110 000 Kč
– Smlouvu o poskytnutí dotace reg.č. 201804
pro příjemce Jihočeský TAEHAN, klub bojových
umění o.s. – částka 80 000 Kč
– Smlouvu o poskytnutí dotace reg.č. 201806
pro příjemce TJ Sokol Krč z.s. – částka
dotace 60 000 Kč

– Smlouvu o poskytnutí dotace reg.č. 201807
pro příjemce TJ Blaník Milenovice – částka
dotace 60 000 Kč
– Smlouvu o poskytnutí dotace reg.č. 201812
pro příjemce SDH Milenovice – částka
dotace 54 000 Kč
2.3. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2018
Příjmy § 3639
+ 5 500 000 Kč
Výdaje § 2321
+ 5 500 000 Kč
na obnovu kalolisu v ČOV Protivín.
2.4. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje aktualizace Plánu financování obnovy vodovodů
a kanalizací na období 2016 až 2021.
3.1. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 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 30. 6. 2018, souvisejících 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;
– smlouvu o výpůjčce majetku příspěvkové
organizaci 1. MŠ Protivín v aktuálním rozsahu
rozšířeném o majetek doposud půjčený MŠ
Krč
– dodatek zřizovací listiny příspěvkové organizace 1. MŠ Protivín, kterým se mění platné
znění článku IV odst. 2 v souladu se smlouvou
o výpůjčce.
3.2. Zastupitelstvo města Protivín bere na vědomí
výsledek kontroly usnesení rady města a zápisů
ze zasedání zastupitelstva města za období
2014 – 2017.
3.3. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje Strategický dokument Místní akční plán rozvoje
vzdělávání a to včetně všech příloh; tento dokument včetně investičních a dalších záměrů je
schvalován dle § 84 odst. 2 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
z pozice zřizovatele školy v obci.

Městské sportoviště
má novou tělocvičnu
Dovolte mi Vás informovat, že v areálu městského sportoviště byla vybudována malá tělocvična, a to z prostorů,
kde dříve bývala garáž pro autobus.
Rekonstrukce spočívala v tom, že byla vyměněna okna,
objekt byl zateplen, byly provedeny podlahové konstrukce,
elektroinstalace, sportovní podlahová krytina a prostor vybaven přímotopy. Byť se nejedná o velkou tělocvičnu, v našem
sportovním areálu bude mít důležitou funkci, protože při
nepřízni počasí bude možné sportovat „pod střechou“, a tento
prostor využívat pro všechny sportovní aktivity. Věřím, že
tato tělocvična bude využívána co nejvíce a že zase o trochu
více přilákáme občany města ke sportování a návštěvě našeho
městského sportoviště. Podpora sportu ve městě je jednou
z našich priorit, ve které budeme pokračovat i nadále.
Jaromír Hlaváč,
starosta města

UZÁVĚRKA
pro dodání příspěvků
do květnových „Protivínských listů“
je v pondělí 7. května 2018 do 12 hodin
NOVINY VYJDOU v pondělí 21. 5. 2018

PI
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z deníku

POLICIE ČR V PROTIVÍNĚ
Vyhrožovala
V soboru 24. března v podvečer řešili
protivínští policisté výtržnictví a vyhrožování místní ženy (1983). Podezřelá
nejprve rozbila skleněnou výplň dveří
u jednoho z bytů v lokalitě u centra
města, poté se do chodby domu vrátila
s nožem v ruce a vyhrožovala újmou
na zdraví dalším obyvatelům. Ve výhrůžkách pokračovala i před domem.
Zůstalo naštěstí jen u výhrůžek, ke zranění osob nedošlo. Policisté případ dále
prošetřují.
Cizinec pod vlivem
Policisté vyjížděli v pátek 23. března
před polednem řešit případ poškozeného osobního automobilu značky Opel
a zjistili i další prohřešky podezřelého řidiče. Cizinec středního věku jel
s nákladním automobilem s přívěsem
po silnici I/20 od Českých Budějovic
na Prahu, v katastru obce Protivín ze
soupravy odlétla plastová deska, která
poškodila přední část automobilu Opel

Insignia, který jel za nákladním vozem.
Policisté na místě provedli také dechové zkoušky řidičů, která byla u řidiče
nákladního automobilu pozitivní, a to
s hodnotou přes jedno a půl promile.
Policisté podezřelého cizince zadrželi a umístili do policejní cely. Muži
ustanovili tlumočníka a zahájili úkony
trestního řízení. V sobotu 24. března si
vyslechl sdělení podezření ze spáchání
trestného činu ohrožení pod vlivem
návykové látky.
Dopravní policisté případ zpracovávají
ve zkráceném přípravném trestním
řízení, po provedení všech potřebných
úkonů řidiče ze zadržení propustili.
Pytlák
Protivínští policisté vyjížděli v neděli
18. března do lokality „Kopanina“ v katastru obce Paseky, kde kdosi upytlačil
srnce. Svědek se na policisty obrátil
poté, kdy si kolem třinácté hodiny všiml
odjíždějícího podezřelého vozidla,
vyrazil se do místa podívat a na lesní
cestě nalezl zastřeleného srnce. Šlo
o přibližně pětiletého nevytlučeného
šesteráka.
Protivínští policisté případ po provedených prvotních úkonech předali
kriminalistům, jde o podezření ze
spáchání trestného činu pytláctví, a to

Ukliďme Česko – úklid v Krči

Za Krč se jako první rozhodla tuto akci podpořit Lenka
Vítková, která vyzvala místní obyvatele ke společnému úklidu obce a jejího okolí v sobotu 7. dubna. Sešlo se sice jen
několik dobrovolníků z řad dospělých, ale přidaly se hlavně
děti, kterým patří velká pochvala! Po náročném dni čekala
na malé pomocníky sladká odměna a příjemně unavení
dospělí se společně pobavili u opékání špekáčků. Během
dne bylo přibližně nasbíráno: 15 kg plastů, 8 kg skla, 5 kg
železa a asi 40 kg směsného odpadu. Věříme, že příští rok
se akce zúčastní dobrovolníků více a sesbíraného odpadu
bude méně.
Šárka Fürstová Křečková
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v době hájení. V případě odsouzení hrozí
pachateli trest odnětí svobody na šest
měsíců až pět let.
Krádež pohonných hmot
Mladý muž (1996) z Českých Budějovic
čelí trestnímu stíhání, a to pro trestný čin
krádež se škodou bezmála 18000 korun.
V prosinci roku 2017 měl ve dvou případech překonat víčko nádrže u lokomotivy odstavené na nádraží v Protivíně.
Do přinesených kanystrů měl přečerpat
desítky litrů motorové nafty.
Případ objasnili písečtí kriminalisté
ve spolupráci s policisty protivínského
obvodního oddělení.
Vyšetřování případu pokračuje, mladík
je stíhán na svobodě.
Pozitivní dechová zkouška
Policisté kontrolovali v pondělí 5. března před půlnocí řidiče v osobním automobilu značky Škoda Octavia, který jel
od Protivína na obec Skály. Hlídka muže
vyzvala k provedení dechové zkoušky,
která byla pozitivní s hodnotou přes
jedno promile. Policisté muži na místě
zadrželi řidičský průkaz a zakázali mu
další jízdu. Muž (1984) si také vyslechl
sdělení podezření ze spáchání trestného
činu ohrožení pod vlivem návykové
látky.

Odpoledne deskových her

Na Velký pátek 30. března připravili Kocanďáci ve spolupráci s MěKS Protivín odpoledne plné her.
K zahrání bylo k dispozici několik desítek zábavných i poučných
deskových a karetních her. Této možnosti využily nejen děvčata
a chlapci, ale i celé rodiny. Po několika hodinách a mnoha hrách
získali ti nejlepší hráči volné vstupenky do protivínského kina. Výherci se stali – A. Vokurková, K. Hazuková a J. Runt. Druhý ročník
této akce se povedl, gratuluji tedy výhercům a děkuji pořadatelům.
Těším se na Vás při dalších akcích našeho spolku.
Za Kocanďáky Tomáš

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

Proběhl Březen – měsíc čtenářů
pod heslem „Čtení sluší každému“

Zprávičky
z 2. Mateřské
školy Protivín

Foto S. Karfíková
Víte, že:
• V knihovně máme více než 18 tisíc
titulů.
• V roce 2017 se přihlásilo do knihovny
30 nových čtenářů.
• Celkem se za rok 2017 uskutečnilo
17 297 výpůjček.
• O titul nejčtenější knihy roku 2017 se
dělí kniha Marcely Mlynářové „Dáma
s prošlou zárukou“ a kniha Jojo Moyes
„Ten, kdo tě miloval“.
• V dětské literatuře byl v roce 2017
největší zájem o tituly „Dům příšer“
Thomase Breziny a „Deník malého
poseroutky“.
• Nejčtenějšími časopisy jsou Reflex,
Instinkt a Květy.
• Již tradičně jsme vyhodnotili nejlepšího
čtenáře. Pro rok 2017 se jím stává paní

Helena Poláková. Srdečně gratulujeme.
Současně jsme hledali i nejmladšího
návštěvníka knihovny a nejlepší babičku, která tam s ním chodí. Stali se jimi
malý Hugo Kropáček a jeho babička ing.
Jaroslava Fialová, která ho spolu s rodiči
a starším bráškou Maxíkem do knihovny
doprovází. Také jim oběma gratulujeme.
Všichni výherci obdrželi krásnou knihu.
MAGNESIA LITERA
• Knihou roku 2017 čtenáři zvolili knihu
Oty Karse „Jmenuji se Tomáš“.
• Odborná porota za knihu roku 2017
zvolila knihu Erika Taberyho „Opuštěná
společnost“.
• Knihou století se staly „Osudy dobrého
vojáka Švejka za světové války“.
Pavla Lišková,
knihovnice
•

Jakmile se březen přehoupnul do poloviny, začaly v naší školičce přípravy
ve znamení Velikonoc. Děti vyráběly a malovaly zajíčky, beránky, slepičky s kuřátky
a také zdobily vajíčka různými technikami.
Vyzdobily jimi školku a některé si odnesly
domů. Při poslechu příběhů a v rozhovorech
nad obrázky se seznamovaly s lidovými
tradicemi velikonočních svátků, básničkami a písničkami o jaru, zvířátkách a jejich mláďatech. Na vycházkách s radostí
komentovaly první projevy jara – něžné
květy sněženek, bledulí, krokusů, které
znovu a znovu bojovaly s mrazem o své
místo na zemi.
Nezapomínáme v naší školičce ani
na malé děti, které k nám chodí stále každý
čtvrtek do „Baby studia“ a postupně se
seznamují se všemi třídami.
Naše děti si v březnu užily také divadelní
představení „O kačence, ježkovi a lišce“,
které poučilo děti o tom, že lstivost se
nevyplácí. Stejně poutavá byla pohádka
„Hledá se kamarád“ o tom, že každý chce
být potřebný.

Takto skončilo koledování řehtáčů na Bílou sobotu na Rafandě.

Pak už se děti těšily na velikonoční pomlázku, o které budou s nadšením vyprávět
nejen kamarádům, ale i paní učitelce.
za 2. MŠ Ivana Byrtusová
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SLAVNÉ OSOBNOSTI A RODINY
Život a smrt generála Michaila Skalona

Podoba generála M. Skalona na kresbě
z roku 1914.
Když se roku 1874 narodil v Petrohradu
do slavné šlechtické rodiny Skalonů malý
Michail Nikolajevič, asi by nebylo nikterak
divné, kdybychom slyšeli jeho sudičky
při věštění jeho osudu šeptat o budoucím
bydlení na zámku. Více by však překvapil
fakt, že stařeny neměly na mysli žádný
z honosných ruských paláců, ale skromný
zámeček v jihočeském Protivíně.
Když Michail Nikolajevič Skalon
vyrostl, stal se jako jeho otec vojákem
z povolání. V roce 1894 dokončil prestižní
studium v Pážecím korpusu a poté sloužil
u kavalerie. První válečné ostruhy získával
v carských službách jako účastník Rusko-japonské války. V roce 1914 byl povýšen
na brigádního generála a v době I. světové
války velel 21. armádnímu sboru. Během
občanské války vstoupil – vzhledem
ke svému šlechtickému původu celkem
pochopitelně - do dobrovolnické armády,
která se na jihu Ruska postavila na odpor
bolševikům. V roce 1920 se zúčastnil legendárního „Bredovova pochodu“, kdy se
podařilo několika tisícovkám odříznutých
bělogvardějců přejít pěšky podél Dněpru
až k polským spojencům. Chvíli pak byl
spolu s ostatními internován na území
Polska a v červenci 1920 se přemístil
zpátky na Krym, který ještě jako jediný
pod velením generála Wranglera odolával
Rudé armádě. Byl jmenován guvernérem
oblasti Tavrije, povýšen na brigádního generála a jmenován velitelem 3. armádního
sboru. Všechny vojenské akce však již
nemohly odvrátit vítězství Rudé armády.
A tak je Skalon a jeho rodina stejně jako
151 000 dalších ruských vojáků a civilistů
evakuován do Konstantinopole. Odtud odjel
do Bulharska a v únoru 1921 přijíždí poprvé
do tehdejšího Československa.
Ve stejné době zřejmě poprvé slyší
o městečku Protivíně a o malebném zámku
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na březích řeky Blanice. Jako sídlo mu ho
zřejmě nabídl některý ze Schwarzenbergů.
Alespoň podle vzpomínek jedné z dosud
žijících pamětnic ruských emigrantů
Mgr. Kopřivové, pak Skalon pracoval pro
Karla, tedy člena orlické větve tohoto rodu.
Bohužel zmínek o jeho životě na zámku, ve městě a v Československu vůbec,
je velice málo. Do Protivína přišla spolu
s ním jeho paní Kateřina, syn Nikolaj, malá dcera Tamara, vychovatelka, sluha Petr
Krivov a s nimi zatím tajemná princezna
Volkonská, vdova po generálu. První zaznamenané zprávy o protivínském exilu jsou
nešťastné. V roce 1923 pobouřilo veřejnost
vloupání do zámku, který v té době patřil
Janu Nepomuku II. Schwarzenbergovi.
Cílem neznámého lupiče byl právě majetek
Skalona a jeho rodiny. V noci dne 11. září
si neznámý pachatel přistavil k oknu žebřík
a vnikl do uzavřeného generálova bytu v I.
poschodí. Odcizil různé věci jako kožich,
pláště, tašky s penězi a byl by odnesl ještě
více, kdyby nebyl vyplašen sluhou, který
spal ve vedlejším bytě. Škoda se odhadovala
na dva tisíce korun.
Zatímco ztráta peněz se přežít dala,
druhá zaznamenaná zpráva je tragičtější.
„25. 8. 1925 v 11 hodin dopoledne utonul
při koupání v řece ruský student Petr Skalon,
dlící zde se svým bratrem návštěvou u strýce
generála téhož jména,“ citujeme z Píseckých listů ze dne 5. 9. 1925. Oba hoši byli
sirotci po ruském plukovníku z Carského
Sela (letní rezidence carů a místo, kde se
nachází tzv. Jantarová komnata) a jejich
rodina „...byla bolševickými vrahy těžce
postižena. Tragické při utonutí nadějného
studenta je, že k vlastnímu přání zůstal
v Protivíně ještě dva dny, když proň přijela
teta, aby jej odvezla do Prahy.“
Dalších informací je velmi málo. Generál i jeho žena přispívali na fond prvního
československého premiéra dr. Karla Kramáře. Ten nejenže měl manželku z Ruska,
ale hlavně byl zastáncem a podporovatelem
ruských emigrantů, hledal pro ně ubytování a organizoval různé kulturní akce.
Do veřejného života v Protivíně a okolí se

však Skalonovi zřejmě příliš nezapojovali,
nacházíme je snad jenom jako účastníky
pohřbu Jana Nepomuka II. do rodinné hrobky Schwarzenbergů v Třeboni v roce 1939.
Veškerou aktivitu pravděpodobně generál
vyvíjel v různých ruských emigrantských
spolcích, které měly centrum nejenom
v Praze, ale v podstatě po celé Evropě.
„Žili zde a postupně i umírali,“ píše se
v protivínské kronice o ruských utečencích.
Jak to však bylo s jejich odchodem ze světa
zůstává tajemstvím. Všichni čtyři členové
rodiny totiž na začátku druhé světové války
během dvou let zemřeli. Nejprve v roce
1939 umírá třiadvacetiletá dcera Tamara
(27. 3. 1916 – 15. 6. 1939), následující rok
odchází na věčnost její jen o trochu starší
bratr Nikolaj (17. 4. 1909 – 14. 1. 1940)
a v listopadu i sám generál (19. 1. 1874
– 23. 11. 1940). Kateřina zůstala bez dětí
i bez manžela a umírá za necelý rok rovněž
(5. 1. 1879 – 23. 11. 1941). Co se s rodinou
během války stalo? Nechce se věřit, že tak
rychle po sobě jdoucí skony jsou zapříčiněny nemocí či úrazem... Celou rodinu tak
přežil onen sluha, který kdysi tak udatně
hájil majetek svého pána před zlodějem.
Petr Krivov (21. 11. 1888 – 18. 4. 1963) by
na všechny záhady uměl odpovědět, zemřel
však v roce 1963. Nemohl by si ho ještě
někdo v Protivíně pamatovat?
Dnes tedy i on odpočívá daleko od svého
rodiště, jeho ostatky jsou vedle těch generálových na protivínském hřbitově. Společně jsou uvedeni i na jednom z oněch tří
dřevěných pravoslavných křížů, které stály
dlouhá léta v pravé části hřbitova kousek
od vchodu. Spolu s jejich jmény byl do dřeva vyřezán citát z Bible v azbuce. Další kříž
patřil Tamaře a poslední matce a synovi,
Kateřině a Nikolajovi. A právě z rodiny
poslední žijící Kateřina měla na kříži text,
který asi vyjadřuje osudy a životní strasti
všech Skalonů, rusko-protivínských válečných trosečníků. „Blaženi plačící, neboť oni
budou utěšeni...“

Dřevěná destička umístěná na hrobu M. Skalona.

Mgr. Jan Kouba,
etnograf Prácheňského muzea v Písku

Pozvánka do protivínského muzea
Každoročně v tuto dobu zveme
veřejnost do zánovních expozic
Památníku města
Protivína, které
vstupují 1. května
již do své šesté sezony. A ve stejnou chvíli jako expozice
se otevře i zbrusu nová výstava. Bude
věnovaná slavné protivínské rodačce
– národní umělkyni Martě Krásové.
Na úvod připomene první léta života
rodiny Krásovy v Protivíně na začátku
20. století a následně v Českých Budějovicích. Tam se rodina na začátku 1.
světové války přestěhovala, aby Marta
a její o tři roky mladší bratr Hugo měli
lepší možnost vzdělání. Následuje první angažmá, a to na Slovensku, kde se
od roku 1922 jednadvacetiletá umělkyně
pět let podílela na budování Slovenského
národního divadla v Bratislavě. Když se
v roce 1927 rozhodovala, zda přijmout
angažmá do Státní opery ve Vídni, přišlo
náhlé pozvání i z Prahy. Nabídku Národního divadla, aby pohostinsky zazpívala
Amneris z Verdiho opery „Aida“ a Rózu
ze Smetanovy opery „Tajemství“, Marta
přijala. A hned po prvním představení
nabídl tehdejší šéf opery Otakar Ostrčil
Martě Krásové angažmá. Národní divadlo byl její sen, kterému zůstala věrna
téměř čtyřicet let, i když jí smlouva
ve Vídni na pohostinská vystoupení
rázem otevřela cestu do světa. Zpívala
v mnoha zemích Evropy i v Americe,
ale vždy jako host nebo v rámci turné.
Výstava nabízí především proměny
Marty Krásové v mnoha rolích, které
vytvořila na operním jevišti, ale nejen
ty. Marta Krásová byla ve své době
považována za jednu z nejlepších koncertních pěvkyň a v souvislosti s tím je
připomenuto i několik ročníků mezinárodního festivalu Pražské jaro, kde
s některými svými kolegy z Národního
divadla vystupovala. V závěru výstavy
nechybí ani připomínka Marty Krásové
v roli filmové herečky.

Vedle rozsáhlé činnosti profesní se
návštěvník může seznámit s Martou
Krásovou v roli dcery, manželky a sestry. Třebaže mívala Marta Krásová byt
v Praze, za domov považovala malou
vilku ve stráni na kopci v Malé Vráži
u Berouna. Sdílela ji se svými rodiči,
kteří zde žili trvale po odchodu do dů-

chodu a s bratrem Hugem, který sem dojížděl na neděli s manželkou Helenou.
Ve výstavě nazvané „Proměny Marty Krásové“ jsou využity fondy nejen
z našeho regionu, Státního okresního
archivu a Prácheňského muzea v Písku,
ale i archivu Slovenského národního divadla a Divadelního ústavu v Bratislavě.
Důležité materiály skrývá i rozsáhlý
fond archivu Národního divadla v Praze
a vzácné archivy soukromé.
Jak svědčí záznamy v kronice města
Protivína, rodné město sledovalo úspěchy, ocenění i životní jubilea Marty
Krásové po celý její život. Slavná
umělkyně byla připomínána besedami,
přednáškami a v roce 2001 i oslavou
100. výročí narození, při které byl odhalen pomníček a ve vestibulu Domu
kultury Protivín instalována výstava.
Proto také výstava „Proměny Marty
Krásové“ je jen pokračováním těchto
snah připomenout životní a uměleckou
dráhu slavné protivínské rodačky.
Na výstavě by se měl návštěvník
potěšit zejména fotografiemi, více
informací nabídne stejnojmenná publikace, která bude poprvé prezentována
veřejnosti právě při vernisáži ve čtvrtek
3. května v 16 hodin.
Marie Bartošová

VELIKONOCE V PASTELCE

ZÁPIS DĚTÍ
do 1. Mateřské školy Protivín,
Ve školce 586
se bude konat
ve čtvrtek 3. května od 8 do 15 hodin.
Potřebné informace získají rodiče při
zápisu dětí přímo v mateřské škole.

Zápis do Mateřské školy Krč
na školní rok 2018/2019 se koná
ve čtvrtek 3. května od 9 do 14 hodin.

Na Zelený čtvrtek jsme si v Pastelce
hráli, vyrobili jsme si velikonočního kohoutka, v němž si nakonec děti odnesly
nalezený velikonoční poklad. Hledaly vajíčka, soutěžily, dozvěděly se, proč křesťané
slaví Velikonoce, kdy se začaly slavit, proč
a kdo je slavil. Dokonce jsme také snědli
velikonočního beránka, neboť ten se stal

symbolem, ačkoliv spousta rodin si spojuje
tento svátek spíš se zajíčkem nebo kuřátkem. Času jsme měli málo, protože kluci,
jak je už v Protivíně zvykem, šli v poledne
vyřehtávat. Tak se těšíme na příští rok, že
si to opět užijeme.
Mgr. M. Šálková
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VELIKONOČNÍ ODPOLEDNE SE STÁVÁ TRADICÍ

Foto M. Černá
Stejně jako v loňském roce, uspořádalo i letos v neděli 25. března kulturní středisko akci
nazvanou „Velikonoční odpoledne“. Vestibul
se zaplnil sedmi desítkami dětí a dospělých.
Všichni si v tvůrčích dílničkách vyráběli

zajíce, barvili a zdobili vajíčka, malovali
perníčky, vyráběli jarní a velikonoční věnečky a další výzdobu. U veselého představení
divadla Kvelb „Vejce na výletě aneb slepičí
koledování“ se pobavili malí i velcí.

Foto S. Karfíková

Vaříme brambory v Pastelce

Brambory jsou v Evropě velmi známou
a chutnou potravinou. Je to jedna z potravin,
která by nám údajně dala nejvíce živin, pokud bychom nejedli nic jiného. Dají se upravovat na spoustu způsobů. My jsme ochutnali
brambory vařené, pečené, v polévce, jako
sladkou i slanou buchtu. Děti se nejvíce
olizovaly po bábovce, která nejenže chutnala
sladce, ale taky dobře klouzala do krku.
Mgr. M. Šálková

Novinky
městské
knihovny
Pro dospělé:

Stephen King: Temná věž 1. – 8. díl –
série fantasy knih
Bernard Minier: Noc – další příběh kriminalisty Martina Servaze
Arne Dahl: Šest krát dva – detektivní
román
Taťana Březinová: Tanec na paletě –
osudy dvou svérázných žen se točí kolem
náhodně objevených obrazů tajemného
malíře
Ladislav Beran: Rakev bez nebožtíka
– další detektivka píseckého autora
Dilly Court: Matčino tajemství –
román pro ženy
Táňa Keleová – Vasilková: Nataša –
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příběh dvaačtyřicetileté fotografky,
vdané ženy a matky dvou synů

Luděk Kubát: Poslední zastávka Peklo
– v zámeckém parku je nalezeno tělo
mladé dívky a vedle něj podivný vzkaz
pro policii
Nora Roberts: Veřejná tajemství –
někdy se stává, že ta nejskrývanější
tajemství vyjdou najevo
Michaela Klevisová: Čekání
na kocoura – čtrnáct křehkých příběhů
o vztazích lidí, kterým autorka přezdívá
„kočkaři“, vykouzlí úsměv na rtech
a zároveň i dojme
Michaela Klevisová: Kocour
z Montmartru – další kniha povídek
o kočkách a jejich lidech
Vlastimil Vondruška: Dračí náhrdelník
– nový příběh Oldřicha z Chlumu
Roman Cílek: Panny a netvor –
detektivní povídky
Hakan Nesser: Případ Ewy
Morenové – učitel je usvědčen z vraždy
své pohledné žákyně. Po šestnácti letech
se jeho dcera dozví pravdu o vlastním otci
a vydává se za ním.

Petra Soukupová: Nejlepší pro všechny

– můžeme vědět, co je pro ostatní
nejlepší, když sami neumíme být šťastni?
Táňa Keleová – Vasilková: Já a on –
Lenka s Michalem v průběhu času poznávají, že jen láska nestačí a musí se spolu
naučit žít i za cenu ústupků, kompromisů
a zřeknutí se vlastních přání a tužeb
S. J. Bolton: Volavka – univerzitou
se plíží smrt, umírají převážně dívky
a vždy vlastním přičiněním. Je možné,
že je někdo k sebevraždě dohnal?

Michaela Klevisová: Ostrov šedých
mnichů – česká detektivka
Fredrick Backman: Medvědín –
jak daleko jsou rodiče schopni zajít,
aby ochránili své děti?
Jeffery Deaver: Sběratel kostí –
ochrnutý kriminalista pomáhá policii
při pátrání po sériovém vrahovi
Táňa Keleová – Vasilková: Rozbité
štěstí – Andrej, majitel cestovní kanceláře, se dostane do vězení a jeho žena
Terka zůstane na výchovu dětí sama
a musí se vyrovnat se situacemi, o kterých
se jí předtím ani nesnilo …

květen 2018
středa 2. května v 19 hodin

HASTRMAN

film ČR

Romantický thriller a zároveň ironický příběh hastrmana alias barona de Caus (K. Dobrý),
jehož láska k venkovské dívce Katynce (S. Zmrzlá) naplňuje netušeným štěstím i stravující vášní.
Baron se vrací se svým sluhou (J. Lábus) z cest po světě, aby obnovil rybníky na svém panství.
Jakožto moderní a osvícený člověk se životu místních vymyká. Středem jeho zájmu se stane
nespoutaná a výjimečná rychtářova (D. Novotný) dcera Katynka revoltující proti autoritám
vášnivým uctíváním přírody a pohanských rituálů.
Mládeži do 12 let nevhodný, 100 minut, vstupné 120 Kč

pátek 4. května v 19 hodin

VADÍ NEVADÍ

film USA

Horor. Vadí nevadí je další originální hororová lahůdka od mistrů hrůzy ze studia Blumhouse,
kteří to loni s hitem Uteč dotáhli až k nominaci na Oscara za nejlepší film a k Oscarovi za nejlepší
scénář. Studentka Olivia (L. Hale) vyrazila s partou přátel na pohodovou dovolenou do Nového
Mexika. Seznámení s pohledným sympaťákem je zavedlo do lehce strašidelných kulis zrušeného
kláštera, kde si zahráli právě Vadí nevadí.
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 103 minut, vstupné 120 Kč

neděle 6. května v 16 hodin

POHÁDKA „KOUZLA SKŘÍTKŮ“ –
DIVADLO NAVĚTVI
neděle 6. května v 19 hodin

SOUBOJ POHLAVÍ

film USA

Komedie. On se jen tak vsadil, ona změnila historii. Existují na světě rozdílnější bytosti, než
je muž a žena? Jejich věčný souboj svedou v nové komedii oscarová Emma Stone jako silná
žena a feministka a Steve Carell coby sexistický šovinista. Bitevním polem je tady kromě
samotného života i tenisový kurt, kde proběhne válka o všechno. O rovnoprávnost, o slávu,
peníze, sebevědomí, lásku.
Mládeži od 12 let přístupný, titulky, 121 minut, vstupné 110 Kč

středa 9. května v 19 hodin

KLUCI Z HOR

film ČR

Drama/komedie. Hudební dokumentární film se ohlíží za osudy hudebníků, kteří v 80. letech
budovali heavy metalové podhoubí v tehdejším Československu. Mapuje spletité životní cesty
lidí, kteří zasvětili svůj život hudbě. Silné příběhy neobyčejných muzikantů. Hrají M. Dejdar, J.
Lábus, L. Krbová, E. Vejmělková, V. Neckář a další.
Mládeži od 12 let přístupný, 91 minut, vstupné 120 Kč

pátek 11. května v 19 hodin

TICHÉ MÍSTO

film USA

Horor/thriller. Když tě uslyší, tak tě uloví. Obyčejná rodina se snaží přežít ve světě, kde i ten
nejtišší zvuk může znamenat rozsudek smrti. V hlavních rolích J. Krasinski a E. Blunt. Ticho
nejen léčí, ale ve filmu je navíc jedinou možností, jak přežít další den. Herec J. Krasinski se pustil
do režie mimořádného snímku, ve všech svých polohách dokazuje, co všechno je člověk schopen
vymyslet a obětovat, aby i v nelidských podmínkách zachránil svou rodinu.
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 90 minut, vstupné 120 Kč

neděle 13. května 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 80 Kč

neděle 13. května v 19 hodin

DEN CO DEN

film USA

Romantický film natočený podle úspěšného bestselleru D. Levithana, vypráví příběh 16leté
dívky Rhiannon, která se zamiluje do někoho, kdo se probouzí každý den v jiném těle a každý den
žije život někoho jiného. S pocitem, že jsou si souzeni, se den co den snaží najít jeden druhého,
aniž by věděli, co nebo koho jim přinese příští den. Čím více se milují, tím více je těžší smířit se
se skutečností, že jeden z nich je každých 24 hodin někým jiným.
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 95 minut, vstupné 100 Kč

středa 16. května v 19 hodin

NEZNÁMÝ VOJÁK

film Finsko/Belgie/Island

Válečné drama. Válečné drama Neznámý voják vypráví o jednotce finských vojáků bojujících
proti agresivnímu stalinskému Sovětskému svazu. Ukazuje, jak tyto muže spojilo přátelství,
humor a touha přežít. Tato válka změnila život každého vojáka stejně, jako poznamenala životy
jejich blízkých i celý národ.
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 135 minut, vstupné 110 Kč

pátek 18. května v 18 hodin

JARNÍ KONCERT DĚTSKÝCH
PĚVECKÝCH SBORŮ
neděle 20. května v 16 hodin

HLEDÁ SE PRINCEZNA

film USA

Animovaný film. Kouzelný příběh Ruslana a Mily se odehrává v době statečných rytířů,
krásných princezen a zlých čarodějů. Ruslan, kočovný herec, který sní o titulu rytíře, potkává
nádhernou Milu a na první pohled se do ní zamiluje. Jejich štěstí ale nemá dlouhého trvání,
strašlivý čaroděj Chornomor potřebuje Milinu moc lásky, aby ji přeměnil v magickou temnou sílu.
Mládeži přístupný, dabováno, 85 minut, vstupné 110 Kč

neděle 20. května v 19 hodin

DEADPOOL 2

film USA

Akční komedie. Když Wade Wilson neboli Deadpool v roce 2016 do kin vtrhnul jako nejužvaněnější a nejvtipnější superhrdina všech dob, brutálně zamával nejen se svými protivníky,
ale i s žebříčky nejnavštěvovanějších komiksových filmů. A nyní se vrací, aby s pomocí svých
schopností opět zachraňoval celý svět. Třeba před děsivě nebezpečným lepkem v potravinách.
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 111 minut, vstupné 130 Kč

středa 23. května v 19 hodin

GRINGO: ZELENÁ PILULE

film USA

Drama/akční/komedie. V této velmi černé komedii si počestný americký obchodník Harold
Soyinka (David Oyelowo) vyjede na projížďku a po překročení mexické hranice věci naberou
nečekaný spád. Když se Harold zaplete s mexickými narkobarony, mezinárodními žoldáky
a americkým úřadem pro boj s narkotiky DEA, překročí tenkou hranici mezi slušným občanem
a zločincem.
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 110 minut, vstupné 100 Kč

pátek 25. května v 19 hodin

NEPROMÍTÁME – PŘÍPRAVA VÝSTAVY „JEDE, JEDE MAŠINKA“

neděle 27. května v 16 hodin

NEPROMÍTÁME – VÝSTAVA „JEDE, JEDE MAŠINKA“

neděle 27. května v 19 hodin

SOLO: STAR WARS STORY

film USA

Akční/dobrodružný. Naloďte se na Millennium Falcon a vydejte se do předaleké galaxie
ve filmu Solo: Star Wars Story, ve zbrusu novém dobrodružství nejoblíbenějšího syčáka v galaxii.
V řadě troufalých eskapád hluboko v temném a nebezpečném zločineckém podsvětí potkává
Han Solo nejen mohutného Chewbaccu, svého budoucího kopilota, ale narazí i na nechvalně
známého hazardního hráče L. Calrissiana. Na této cestě se zrodí jeden z nejnepravděpodobnějších hrdinů ságy Star Wars.
Mládeži přístupný, dabováno, 135 minut, vstupné děti 130 Kč/dospělí 150 Kč

středa 30. května v 19 hodin

ARCHA SVĚTEL A STÍNŮ

film ČR

Dokumentární rekviem. Zapomenutý příběh dokumentárních průkopníků – Martina a Osy
Johnsonových z doby, kdy bylo filmování v Africe nebezpečnější než lvi či malárie…
V pátek se seznámili, v neděli měli svatbu. Před hněvem rodičů museli utéct z domova, a tak
se na líbánky vydali raději k lidožroutům. Ti je připravili o iluze, kameru a málem i o život.
Mládeži přístupný, 90 minut, vstupné 80 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 22. dubna od 16 hodin
Dům kultury Protivín

neděle 6. května v 16 hodin
Dům kultury Protivín

Divadlo NAVĚTVI uvádí veselou pohádku
PŘÍHODY MAXIPSA FÍKA

Čihoherní představení
Divadla KRAPET.

Délka 60 minut Vstupné 50 Kč

KOUZLA SKŘÍTKŮ

O dvou malých domácích skřítcích
a jejich velkém dobrodružství
Vstupné 50 Kč

čtvrtek 10. května od 19.30 hodin
DÁREK KE DNI DĚTÍ
Dům kultury Protivín
sobota 26. května od 10 do 18 hod.
neděle 27. května od 10 do 15 hod.

PARDON ME, PRIME MINISTER
CO TAKHLE KE ZPOVĚDI…
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

JEDE, JEDE MAŠINKA…
ANEB POJĎTE SI HRÁT

Výstava modulového kolejiště členů Klubu
železničních modelářů Č. Budějovice.
Vstupné 20 Kč

Myslivci provedli očistnou kůru lesa
Uběhl nám další rok, opět je tu jaro
a my jsme znovu připraveni pomoci
a odlehčit přírodě kolem nás. Zase
zmizel sníh a znovu a znovu se objevily černé skládky, plastové tašky, obaly
od potravin a spousta odpadků atd.
V tomto čase pravidelně Myslivecký
spolek Platan Protivín provádí očistnou
kúru v lesích v okolí Protivína. Snaží se
pomáhat městu a vlastníkům pozemků
s úklidem těchto černých skládek a sběrem odpadků. Musíme konstatovat, že
stále největší podíl odpadu tvoří plasty
a různé obaly, ale je tu i nový fenomén.
Plechovky od energetických nápojů
a piva. No jasně, každý se potřebuje

dobít energií, tak utíká do přírody, kde
se kochá výhledy na krajinu a následně
se posilní a obal tam pohodí. Kde se
má ale dobít chudák příroda? Je krásné pozorovat sílu přírody, jak dokáže
přeměnit smutný kout zapadaný listím
v krásně rozkvetlou zahrádku plnou
něžných květin. Ta síla, která dokáže
nadzvednout a protlačit drobné rostlinky na povrch a dopřeje kolemjdoucím
nádherný pohled … (viz fotografie).
Nejedná o fotomontáž, je to prostě
NATUR zachycené svědectví.
MS Platan Protivín

8. charitativní ples pro sokolovnu se povedl
Rozhodnutí přesunout místo
konání po beznadějně vyprodaných
sálech ve Skalách a Žďáru do píseckého kulturního domu se zdálo
zpočátku poněkud troufalé. Naštěstí
se ukázalo, že hlad po plesové kultuře
je v Protivíně a okolí velký a stále více
lidí zjišťuje, že nám podobný kulturní,
společenský, volnočasový a sportovní
prostor ve městě chybí, a neváhají tak
za kulturou cestovat. Přes tři sta padesát
spokojených plesajících bylo organizátorům velkou satisfakcí a konto pro
sokolovnu narostlo zase o pár desítek
tisíc korun.
Od samého začátku chceme dělat
ples zábavný, a jak my říkáme, i zážitkový. Letos se o zábavu postarali celkem
v sedmi vystoupeních mladí tanečníci
Z.I.P. Písek pod dohledem umělecké
vedoucí Kláry Humpálové s půvabnou

choreografií Království sladkostí a fascinující Bezmocí, se zatajeným dechem
sledovali všichni vyrýsovaná těla píseckých freeworkouterů, bubínky prověřili
moderní bubeníci Wild Sticks z Českých
Budějovic. K velkým zážitkům (říkají
přítomní) patří už i tradiční taneční fór
našeho spolku. Popově agitační kousek
Y.M.C.A se nám už tak dostal pod kůži,
že jsme ho museli letos zopakovat, ale
nedostát tradičnímu překvapení jsme
nechtěli a ani nemohli. Když se na pódiu
objevila ladná šestice BoneyM v od originálů nerozeznatelných kostýmech
(Čenda, Pavel, Míra, Jirka, Honza a já),
jedno oko nezůstalo suché. Což teprve,
když se z popůlnočního dárku pro Jirku
vyklubala sličná Marylin Monroe v podání všemi oblíbeného Čendy…
Ples měl i tradiční kulinářskou
část. Množství dobrot se trochu blíží

tradičním královským výčtům plesu
v opeře – 35 kilogramů čerstvého ovoce,
15 kilogramů kvalitní tmavé čokolády
v čokofontáně, pět desetikilogramových
šunkových kýt a šest set topinek s osmi
kilogramy výborného tataráku… To
vše zmizelo ke spokojenosti všech tak
rychle, jak se míhaly nohy tanečníků
a tanečnic při tanci s populární českobudějovickou kapelou Yamaband.
Pohledné a nadané zpěvačky a neotřelá
světelná šou podtrhly umělecký dojem
z celého večera.
Děkujeme tedy ještě jednou všem
návštěvníkům a podporovatelům plesu a aktivit pro obnovení sokolovny.
Sponzorů bylo téměř šedesát a nelze
všechny vyjmenovat. Díky nim byla jak
malá, tak i velká tombola velmi bohatá
a rozmanitá. Speciální poděkování patří Stavitelství Čajan Protivín, KOVO
Fritz Vodňany, AGPI Písek, s.n.o.p. CZ,
Agroles Písek, FORESTECH Písek,
časopisu BARBAR!, Krokodýlí ZOO
Protivín, pekárně Klas Polanský Protivín, společnosti Gühring, zahradní restauraci Belveder Protivín, Agro Bízek
Protivín a Leifheit Blatná.
Veškerý výtěžek plesu jde na účelový fond Sokolovna, jehož účelem
je podpořit rekonstrukci sokolovny
v Protivíně a hlavně její následný provoz v grantovém režimu. Statut fondu
Sokolovna je v celém znění ke stažení
na www.konabo.cz.
A příští rok? Zase určitě v Písku
a nebojte, nápady na vylepšení ještě
máme. Nezapomeňte si koupit lístky
včas. Nebudou…
za Spolek fór Protivín
Pavel Koc
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31. SETKÁNÍ PROTIVÍNSKÉHO VLASTIVĚDNÉHO KLUBU
V úvodu besedy, která se konala
ve čtvrtek 22. března, paní Věra Piklová
představila přítomným antropologa,
doc. RNDr. Pavla Bláhu, CSc. Ten se
v první části zaměřil na stručnou charakteristiku antropologie a v druhé na střípky ze svého bohatého života.
Na začátku zmínil několik oborů antropologie, mj. kostní, fyzickou, kulturně
sociální či růstovou antropologii. Ta se
zabývá vývojem od dětství, a tím mají
referenční data dětští lékaři, endokrinologové, ad. Relativně opomíjeným oborem
je ergonomická antropologie, př. jak se vám
sedí na židli, jestli vám sedí boty či oblečení.
Podle pana docenta jsme byli světovou velmocí ve výrobě obuvi. Nadpoloviční většina
se vyvážela. Dnes je tomu obráceně, obuv
se dováží, většinou z Číny. Je nekvalitní
a nepružná. Rodiče, kteří ji dětem kupují,
jim tak mohou od počátku poškozovat vývoj
chodidla. A pro zajímavost: kdo chce podpatek vyšší než 5 cm, ničí si klenbu nožní.
Dítě se nevyvíjí rovnoměrně. Jsou
vývojová období, která jsou rychlejší,
pak pomalejší. Pan docent doplňoval svá
slova projekcí tabulek s referenčními daty.
Např. průměrná tělesná výška se mezi lety
1951 – 2001 zvýšila v průměru o 8 cm.
U žen ve stejném období je to o 2 cm. Před
více jak sto lety přitom byla průměrná tělesná výška u mužů necelých 168 cm (r. 1870)
a u žen něco málo přes 158 cm (r. 1880).
Na dvou grafech pan docent posluchačům ukázal vývoj BMI od 50. let. Nejzajímavější zjištění pro všechny přítomné
byl fakt, že v 50. letech byl podíl obézních
matek v grafu větší než v současnosti.
Připomněl ale, že bylo tehdy 68% žen v domácnosti, dnes tomu tak není. Podíl obézních otců se v současnosti zvyšuje (11%).
A obezita u dětí rovněž. Dětská populace
je dnes zatížená televizí či počítači a nemá
dostatek pohybu.
Ve druhé části besedy se věnoval svému
životu. Vzpomínal na dětství i na protivínskou školu, kam chodil. Nedílnou součástí
vzpomínek byly i Žďárské Chalupy, kde
s rodiči bydlel a odkud chodil po louce
(dnes hráz rybníka) do školy. Vzpomínal,
jak v zimě ti mladší museli prošlapávat
ve sněhu cestu těm starším. O gymnaziální
třídě mluvil jako o pokusné dvanáctiletce.
Tehdy museli chodit na praxi – oni do Kovosvitu. Velmi rád vzpomínal na „matikáře“, pana učitele Talafouse. I na Přírodovědecké fakultě, kde vystudoval obor
biologie – chemie, byla matematika. Pan
docent v souvislosti s plánovanou povinnou
maturitou z matematiky vyjádřil názor, že
současní absolventi pedagogických fakult ji
sami nemohou učit, protože ji jako takovou
prostě neumí.
Součástí jeho dalšího profesního života
byly výzkumy, mj. v Nížkově v kostnici,
kde bylo 426 lebek. Pro zasmání říkal
příhodu, jak tam přišly jednou děti z MŠ
a ptaly se, kde mají ty lebky uši. Část života strávil na Kriminalistickém ústavu, kde
prováděl identifikace. Dnes mají počítačové
programy, tehdy byly složité procesy, jak
takovou identifikaci provést. Když uhořeli
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Foto: Radek Lenemajer
3 kluci ve stohu slámy u Příbrami, kde byl
„pasťák“, dva identifikovali, třetího ne. Teprve po odborné expertíze, kterou provedl
na kriminalistickém ústavu, bylo možné
definitivně potvrdit, kdo je třetí oběť. Pak
pracoval dva roky jako plánovač a nakonec
nastoupil na Ústav sportovní medicíny.
Získal několik ocenění, např. Hrdličkovu medaili (1994); to poslední pak týden
před besedou. V závěru přítomným ukázal
fotografie ze zahraničních pobytů, např.
Vancouver, Bilbao, zmínil Brusel, Budapešť
či Polsko.
Následovaly dotazy, zprvu na grafy,
které promítal, pak přišly i dotazy ohledně
jeho názoru na vývojovou řadu člověka, zda
je člověk neandertálský součástí vývojové
řady člověka, či nikoli, nebo na to, jak
to vypadalo s kostrou Jiřího z Poděbrad.
V diskuzi zmínil některá slavná jména,

která měřil, jako byl Antonín Panenka, nebo např. Uljana Semjonovová (měřila přes
2 m). Zavzpomínal také na dobu, kterou
strávil na Kriminalistickém ústavu: jednou
se dělala skrývka a byl nalezen hromadný
hrob. Okamžitě z toho novináři udělali
nafouklou bublinu, že za tím jsou Němci.
Pozval si k tomu proto kolegy a vyrazili
tam. Sebrali materiál, kostry, hřebíky, apod.
Udělali expertízu a dokázali, že se nejedná
o válečný zločin, ale že je to rušený hřbitov
staršího data. V novinách pak vyšla kraťoulinká zpráva, že je informace o hromadném
hrobu dementována.
Pan docent na závěr podepsal Protivíňákům svou knihu „Běh života jihočeského
Sinuheta.“
Další beseda se uskuteční 19. dubna
2018.
Za PVK Petra Čecháčková

V Galerii Dolní brána v Prachaticích probíhá do 28. dubna výstava členů Asociace jihočeských výtvarníků nazvaná CONTINUATIO QUADREATI. Na snímku je můj obraz inspirovaný
protivínskou poutí „Dívky u atrakce“(2016, olej, plátno, 80 × 80 cm).
Akademický malíř Petr Pfleger

Pozvání do Galerie
Kaplanka
V pátek 27. dubna 2018 skončí v podkrovních
prostorách kaplanky výstava litografií Borise
Brankova a obrazů Jaroslava Kučery, takže je
dostatek času prozkoumat dva osobité pohledy
na svět.
Následující den – v sobotu 28. dubna 2018
zahájíme výstavu dalších členů Volného
sdružení umělců jižních Čech – Montiho
Kubrika a Petra Hofmana. Vernisáž proběhne
od 16 hodin.
V prostorách infocentra během května a června
uvidíte fotografie z bohatého archivu Mgr. Jiřího
Hájka, který mnohé z vás učil chemii na místní
ZŠ, a některé zasvětil i do tajů fotografování.
Téma výstavy je zatím tajemstvím, přijďte jej
odhalit.
Pracovní doba infocentra:
Do konce dubna pondělí – pátek od 8 do 16
hodin.
Od 1. května se na vás těšíme denně od 9 do 17
hodin.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
NARODILI SE
5. 4. syn Václav Prokeš
Michaele Hanzlíkové z Protivína
6.4. syn Pavel Vávra
Monice Minárikové z Protívína
7.4. syn Sebastian Žabka
Kateřině Němcové z Protívína

ZEMŘELI
9. 3. Zdena Vojtová
83 let, Protivín
27. 3. Erna Stružinská
76 let, Protivín

Přijďte si nechat změřit
Váš cévní věk od pondělí
28. 5. do pátku 1. 6. 2018
Opět po roce nabízíme možnost změření cévního věku. Jsou Vaše cévy
stejně staré jako Vy nebo starší, či
dokonce mladší?
Stárnutí cév je spojené s ukládáním
aterosklerotických plátů, snižováním
propustnosti cév a zvyšováním jejich
tuhosti. Takže čím více jsou cévy zanesené a tužší, tím vyšší ukazují cévní
věk. Po otestování zjistíte, zda Vám hrozí riziko kardiovaskulárního původu.
Měření je neinvazivní, bezbolestné,
podobné měření krevního tlaku. Trvá
asi 15 minut. Pro naše stálé zákazníky bude tato služba zdarma, ostatní
zaplatí 100 Kč.
Doporučujeme se předem objednat
na telefonu 382 251 060.
Přijďte, budeme se na Vás těšit.
Kolektiv lékárny
U Palmy v Protivíně

PI

Členská schůze zdravotně postižených
V úterý 20. března se konala první členská schůze Spolku Svaz
zdravotně postižených v Protivíně v letošním roce. Program zahájily děti z pěveckého sboru Základní školy Protivín pod vedením paní
učitelky L. Přástkové a za hudebního doprovodu pana učitele Nováka.
Děti měly připravené svižné písničky, které zpívaly s velikou chutí.
Vykouzlily úsměvy na tvářích snad všech přítomných.
Poté se předsedkyně spolku Danuše Hlouchová ujala slova. Dlouholetý předseda organizace pan Muzika odstoupil z funkce ze zdravotních
důvodů. Paní Hlouchová seznámila přítomné s činností a plány na letošní kalendářní rok. V pátek 11. května se uskuteční zájezd na výstavu
HOBBY v Č. Budějovicích, ve středu 5. září připravujeme zájezd
na zámek Mitrowicz v Kolodějích nad Lužnicí a na podzim se chceme
jet podívat do Jihočeského divadla v Č. Budějovicích. Program divadlo
zatím nezveřejnilo, takže termín i zvolenou divadelní hru oznámíme
členům na příští schůzi v měsíci červnu. Také letos organizujeme ve spolupráci s FK Protivín dopravu na hřbitov. Termíny byly již zveřejněny.
Celá zpráva předsedkyně D. Hlouchové byla obsahově velmi věcná.
Dokázala tak zaujmout svým projevem všechny přítomné, takže v sále
byl klid a slyšeli ji všichni přítomní i v zadních místech.
Následovala zpráva o hospodaření, kterou předložila revizní komise.
Po zodpovězení dotazů přítomných následovala krátká pauza, ve které
si členové mohli uhradit zájezd na HOBBY. Po malém občerstvení
byla schůze ukončena.
Děkujeme všem členům za ukázněnost při čtení zpráv. Přejeme
všem krásné a zdravé další dny nastávajícího jara a léta.
za výbor SSZP Z. Vojtová

Zájezd na výstavu HOBBY do Č. Budějovic
Spolek Svaz zdravotně postižených Protivín pořádá v pátek 11.
května autobusový zájezd na výstavu HOBBY do Českých Budějovic. Odjezd autobusu v 9 hodin z Masarykova náměstí, předpokládaný
návrat do 16 hodin. V současné době zbývá v autobusu ještě několik
volných míst. Zájemci se mohou hlásit u paní Evy Šrámkové. Cena
zájezdu: 100 Kč člen spolku, nečlen 150 Kč.
Spolek Svaz zdravotně postižených Protivín

PROTIVÍNSKÉ LISTY 13. stránka

ZE ŽIVOTA ŠKOLY
PO ROCE OPĚT NA STOŽCI
Rok uplynul jako voda a žáci pátých ročníků naší školy dostali opět nabídku na třídenní pobyt ve středisku environmentální
výchovy ve Stožci. Zájem byl veliký (nejen
proto, že letošní „páťáci“ jsou silné ročníky,
ale i proto, že Stožec je prostě zážitek), a tak
se muselo několika dětem prostě oznámit –
je nám líto, nebyl/a jsi vybrán/a. Nedalo se
nic dělat. Mít na starosti 25 kousků úplně
stačí… Tentokrát jsme vyrazili v pondělí
26. března. Sraz byl v 11:15 hod. na vlakovém nádraží. Všichni byli nedočkaví, a tak
někteří už od jedenácti hodin přešlapovali
v nádražní hale. Vlak měl sice několik minut
zpoždění, ale nakonec všichni pod dohledem
p. uč. Horáčkové a Houdkové nastoupili
do rychlíku z Plzně na České Budějovice
a vydali se na cestu. S jedním přestupem
v Číčenicích nás vláček dovezl až do očekávaného Stožce. Na chatě jsme se ubytovali
a za čtvrt hodiny nás čekala naše průvodkyně
Markéta, která pro nás měla přichystaný
první program „Vítejte na Šumavě“. Děti
se seznámili s jednotlivými zónami NP
Šumava, živočichy a rostlinstvem v něm
a společně si ve skupinkách i zasoutěžili.
Po programu následovala naučná stezka blízkým lesem s jednotlivými stanovišti. Večeře
v penzionu Pstruh nás čekala v šest hodin.
Poté se všichni s plnými bříšky přesunuli
na chatu a odpočívali po náročném odpo-

UZÁVĚRKA

ledni. Druhý den po snídani čekal na děti
program „Po jelení stezce“. Část programu
byla uvnitř na chatě a část byla venku a hledala se pobytová znamení jelenů a jiné zvěře
tady v okolí Stožce. Když jsme se vrátili
z lesa, čekal nás zasloužený oběd. Po obědě jsme dali krátkou pauzu a odpoledne se
vypravili na Stožeckou kapli. Cestou bylo
opět několik zastávek a zajímavé povídání.
Zvládli jsme to. Bylo tam krásně a po cestě
jsme objevili i první šumavské poslíčky
jara – deroucí se kvítky devětsilu bílého.
Po večeři na chatě děti čekalo milé zpestření.
Nejprve si všichni museli sáhnout do pytlíčků hmaťáčků a uhádnout, co je v nich
ukryto. Poté následovalo pletení pomlázek
a vyrábění věnečků a závěsných dekorací
na blížící se Velikonoce. Bylo to náročné
(pro nás učitelky :-) ), ale zvládli jsme to.
A po náročném večeru hurá do postýlek…
Ve středu nás po snídani čekal poslední program „Na vlně“. To se líbilo všem asi nejvíc.
Každý se dověděl opět pár novinek, ale
hlavně si každý uplstil svoje zvířátko. A že
o nápady nebyla nouze. Zrodilo se několik
pejsků, bobrů, ježků, kuřátek a káčátek, ale
i želvičky, liška, myška a slůně. Byli všichni
moc pochváleni a každý si odnášel svého
plsťáčka. Po obědě ještě krátká zastávka
ve zdejším infocentru, aby každý dovezl
dárek svým nejbližším, a pak už dobalit,

vyklidit pokoje a hurá na vlak k domovu.
Však už se rodiče těší. Tři dny utekly jako
voda, tak snad opět za rok na shledanou
ve Stožci…
Mgr. Jana Houdková

TRADIČNÍ SBĚROVÁ AKCE

Ve čtvrtek 19. dubna od 7 hodin pořádá
ZŠ Protivín tradiční sběr papíru, kartonu,
víček a plastových lahví. Sběr u dopravního hřiště.

VELIKONOČNÍ WORKSHOP

pro dodání příspěvků
do květnových
„Protivínských listů“
je v pondělí 7. 5. 2018
do 12 hodin
NOVINY VYJDOU
v pondělí 21. 5. 2018

LETNÍ TÁBORY
NA KOCANDĚ 2018
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)
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V pátek 23. března se ve 4. třídách naší
školy uskutečnil velikonoční workshop
ve spolupráci se žáky SOU Písek. Ti zajistili materiál a odbornou pomoc při výrobě
krásných velikonočních zajíčků ze sena,
kterými naši žáci ozdobili na Velikonoce

své domovy. Společně jsme prožili příjemné
dvě hodiny a děti měly ze zajíčků velkou
radost. Děkujeme SOU Písek, zejména panu Grammetbauerovi, a těšíme se na příští
společný projekt.
Za ZŠ Protivín Zuzana Křišťálová

Novinky
městské
knihovny

Český rybářský svaz, z.s. MO Protivín
pořádá v sobotu 12. května 2018

2. ročník rybářských závodů
pro dospělé a mládež

na revíru Blanice Vodňanská 2 (421008) (Myšenecká přehrada)
Časový harmonogram:
6 – 7 hod.
prezentace závodníků, losování míst pro 1. a 2. kolo
7 – 10 hod.
1. kolo závodu
10 – 11 hod.
přestávka, občerstvení
11 – 14 hod.
2. kolo závodu
15 hod.
vyhlášení výsledků, předání cen
Startovné:
dospělí 200 Kč, mládež 100 Kč (počet míst je omezen na 60)
Podmínky účasti:
• Závodník musí nejpozději v den závodu dosáhnout 15ti let věku.
• Chytá se na jeden prut s max. dvěma návazci s jednoháčky (plavaná, položená)
• Krmení povoleno po zahájení závodu, nástrahy dle RŘ.
• Povinná výbava dle RŘ + podběrák.
Bodování:
Měří se každá ulovená ryba co 1 cm to 1 bod. (ouklej, plotice a perlín se do bodování nezapočítává).
Měření probíhá hned po ulovení, rozhodčí zapíše počet bodů do karty závodníka
Občerstvení:
zajištěno po celou dobu závodu a samozřejmě i po jeho ukončení
Souřadnice:
49.223569, 14.204007
Rezervace:
Předseda
M. Laně, tel. 604 916 104
Hlavní rozhodčí: P. Schánilec, tel. 777 049 897 (přihlášky do závodu)
Všeobecné podmínky:
Vyhrává závodník s největším počtem bodů. V případě rovnosti rozhoduje počet ulovených ryb. Během závodu se chytá
systémem Chyť a pusť. Každá chycená ryba bude vrácena zpět do vody. Rozestupy závodníků 3 metry. Každý závodník
chytá na vlastní nebezpečí. Protesty lze podávat po zaplacení kauce 500 Kč. V případě kladného rozhodnutí se vklad vrací.
Nedodržení závodního řádu má za následek vyloučení závodníka ze závodů bez nároku na vyplacení startovného.
Závodník zaplacením startovného potvrzuje seznámení se s pravidly. Chytá se za každého počasí.
Co není povoleno, je zakázáno. Revír bude před závody 14 dní hájen a to až do 13. 5. včetně!
Garant závodu
Český rybářský svaz, z.s. MO Protivín
www.crsprotivin.cz

Pro dospělé:

Haylen Beck: Byly tady, a už nejsou

– příběh jako ztělesnění nejčernějších
představ
S. J. Bolton: Obětina – ponurá blata
a mrtvola s tajemnými runovými znaky
František Kalenda: Zlomený král druhý díl historické trilogie z doby Karla
IV.
Angela Marsons: Tichá modlitba –
další příběh vyšetřovatelky Kim Stoneové,
která nechce dopustit, aby něčí dítě zaplatilo za chyby dospělých nejvyšší cenu

Michelle Richmond: Manželský pakt

– Jake a Alice nyní už vědí, že to, co jim
mělo pomoci udržet manželství snů, se
pozvolna stává noční můrou jejich života
Angela Marsons: Němý křik – tentokrát
Kim Stoneová hledá zvrácenou osobu,
jejíž vražedná pouť trvá už pár desetiletí
Shari Lapena: Někdo cizí v domě –
něco není v pořádku, někdo tam byl,
někdo cizí …
S. J. Bolton: Má ji rád, nemá ji rád –
advokátka Maggie Roseová je ve své práci
nesmírně úspěšná a právě o její pomoc
usiluje sériový vrah odsouzený za únos
a vraždu tří dívek
Barbara Woodová: Vzdálená řeka –
příběh o trpké rodové nenávisti, zradě,
dědičné vině i mladé lásce

Sportovec roku 2017 – Jan Seidl 2. místo
– JEZDEC BMX / HOKEJISTA IHC PÍSEK
Jan Seidl byl nominován v kategorii děti do 15 let za bikros a hokej. Letos odborná porota vyhlásila třináctiletého sportovce za výsledky v roce 2017
na 2. místě. I přes těžké zranění nohy,
které vyžadovalo dvouměsíční pauzu,
se protivínský jezdec dokázal prosadit.
Po rekonvalescenci začal pozvolna
trénovat a opět závodit. Na bikrosovém
kole obhájil pošesté „Mistra republiky“
a zúčastnil se Mistrovství světa v Jižní
Karolíně v USA, kde se z množství 119
závodníků v kategorii umístil po kolizi
na 20. místě. V ledním hokeji se mladý
sportovec IHC Písek výrazně podílel
na získání titulu mistrů žákovské ligy
2017 – 2018 ročníků 2004 – 2005. Jan
Seidl je již druhým rokem součástí týmu
výběru Jihočeského kraje, talentované
mládeže – VTM2005 jako útočník.
V dubnu odletěl na Škoda junior ice
hockey cup do ruského Jekatěrinburgu
utkat se s ruskými týmy HC Jekatěrinburg, CSKA Moskva, SKA Petrohrad,
HC Novosibirsk, HC Toljaty, HC
Cechov.

Již podruhé se sportovní veřejnost
a sportovci sešli na obnoveném plese
sportovců v KD Písek, který ve spolupráci s Centrem kultury města
Písek a Českou unií sportu pořádal
Písecký deník.
Nedílnou součástí plesu sportovců
je také anketa Sportovec roku, která
byla pro rok 2017 vypsána v sedmi
kategoriích. Ceny předávali starostka
města Písku E. Vanžurová, místostarostové města Písku J. Knot a J. Hořánek,
zástupci hlavních sponzorů M. Slaba
(Wittmann Battenfeld) a P. Čáp (Algorit
Czech), zástupci pořadatelů R. Halamová, předsedkyně Okresního sdružení
České unie sportu, J. Kašpar, ředitel
Centra kultury města Písek a L. Kotrbová, šéfredaktorka Píseckého deníku, si
přišli převzít úspěšní sportovci z řad dětí
do 15 let, juniorů do 19 let, dospělých,
týmů, ale také hvězda čtenářů Píseckého
deníku.
Na fotografii Jan Seidl
s Petrem Šlechtou, vítězem kategorie
dospělí Sršni Sokol Písek – basketbal.
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Fotbalové informace
Rozběhly se mistrovské soutěže.
„A“
FK Protivín – FC ZVVZ Milevsko 0:2
(0:0)
Protivín: Hanus – Mikulenka, Ruczkowski,
Uhlík, Hála (73. Zach) – Rotbauer, Říha,
R. Vojta, Zb. Vorel, Fiala (67. Vojík) –
J. Vorel.
Nejlepší hráč: Zb. Vorel – Sedlák
Domácí napsali do zápisu o utkání i Ondřeje Prášila, který hrál dopoledne vítězné
derby Hradce Králové v Pardubicích, ale
do Protivína to včas nestihl. Ofenzivní
sílu domácích oslabil také zimní odchod
Jana Moravce do Hradiště. Zpočátku
to ale na protivínské jedenáctce nebylo
znát. První dvacet minut si vytvořili převahu a byli aktivnější. Uhlík hlavičkoval
ve slibné šanci mimo, na druhé straně
přišlo první varování po akci Koutníka
se Sedlákem. Postupně převzali otěže
zápasu Vzduchotechnici a měli častěji
míč ve své moci. Paradoxně největší možnost první půle si vytvořili domácí. Říha
měl na kopačce stoprocentní tutovku,
ale brankář Pavel Dvořák jeho dorážku
vyrazil. Po přestávce se jelo podle stejného scénáře. Milevsko bylo na domácí
polovině stále častěji a v 58. minutě se
poprvé radovalo. Zbytečná ztráta míče,
následoval rychlý kont do otevřené obrany, Koutník přihrál Lukáši Sedlákovi,
který zblízka podél brankáře Hanuse
otevřel skóre. Protivínští se snažili, ale
jejich snaha končila u hostující šestnáctky. V 73. minutě předvedli domácí další
hrubou chybu v obraně, kterou Milevsko
náležitě potrestalo. Hála zahrával malou
domů, míč zachytil čerstvý na malém
vápně Barda a předložil ho před branku
Sedlákovi a ten střelou mezi dvěma obránci poslal míč podruhé do sítě. Protivín
pykal za dvě hrubice v obraně, Milevsko
v nezměněné sestavě uhrálo již šest bodů
a stále drží čisté konto.
TJ Osek - FK Protivín 3:1 (1:0)
Branky: 62. Uhlík.
Protivín: Hanus – Vojík (69. Růžička),
Rothbauer, Uhlík, Hála (80. Sládek) – Říha, R. Vojta, Zb. Vorel, Prášil, J. Vojta – J.
Vorel. Trenér Juraj Kobetič.
Nejlepší hráči: celý tým, Kuneš – Prášil
Osek měl proti Protivínu zvláštní motivaci vrátit soupeři ostudnou podzimní
porážku 8:1. To se mu po velmi dobrém
výkonu povedlo a ze tří jarních zápasů
má mužstvo trenéra Voříška plný počet
devíti bodů. „Na Protivín jsme se poctivě
takticky připravili a dokázali jsme uhlídat
jejich klíčové hráče, včetně Prášila,“ liPROTIVÍNSKÉ LISTY 16. stránka

boval si domácí lodivod po závěrečném
hvizdu. Během zápasu mu přidělalo
vrásky na čele hlavně zranění Marouška,
který si už ve 12. minutě obnovil svalové
zranění a přenechal místo Mrázovi. Osek
dal první branku ve 39. minutě, Hosnedl
vhodil dlouhý aut, Jakub Říský se otočil
kolem beka a s pomocí teče dostal míč
za Hanuse – 1:0. Hubený poločasový
náskok znásobila v 55. minutě parádní
spolupráce dua Hoch, Říský, kteří vykombinovali svou akci až do prázdné brány
a první jmenovaný dal Oseku na několik
minut klid – 2:0. Dominik Uhlík si totiž
v 62. minutě našel odražený míč po standardní situaci a doklepával za Budoše –
2:1. Velkou chvíli prožil na konci duelu
střídající Jan Hájek. Na hřišti byl sotva
minutu, když dorážkou po rohu uzavřel
stav zápasu na 3:1.
Sokol Sezimovo Ústí-FK Protivín 0:4
(0:0)
Branky: 61. a 89. J. Vorel, 53. Z. Vorel,
56. Uhlík.
Protivín: Hanus – Rothbauer. Uhlík, R.
Vojta, Fiala – Prášil, Z. Vorel, Růžička,
M. Říha (66. Sládek), J. Vojta (42. Mikulenka) - J. Vorel
Nejlepší hráči: Nikdo – Uhlík, J. Vorel,
Prášil.
V duelu týmů, které konečně toužily
po prvním jarním vítězství, byli úspěšnější hosté. Prokázali větší chuť do hry a hlad
po balonu. Měli několik nadějných příležitostí, ale nedokázali jich využít. Ovšem
i domácí vzdorovali a několikrát ohrozili
Hanusovu branku. Vzhledem k tomu, že
ani jeden kanonýr neuspěl, skončil první
poločas bez branek. Góly začaly padat
až po přestávce. A daleko úspěšnější byli
hosté z Protivína. Jako první se zapsal
do listiny střelců Zbyněk Vorel, který
svoji trefu zavěsil pod víko – 0:1. Hráčům,
kteří nejsou zvyklí na takové teplo, rychle
docházely síly, přesto hosté pokračovali
ve střelecké exhibici. Jako druhý se
předvedl Dominik Uhlík – 0:2. Jaromíru
Vorlovi přišlo líto, že by se jeho brácha
na něj vytáhl svým úspěchem, takže začal
úřadovat on. Pět minut po Uhlíkovu zásahu se trefil hlavou – 0:3. I to mu bylo
málo, takže bratra předhonil těsně před
cílovou páskou o jeden gól – 0:4.
Juraj Kobetič, trenér Protivína: „V prvním
poločase jsme se gólů nedočkali, i když
jsme asi měli víc šancí. Ale gólmani nic
nepustili. Zlomilo se to po pauze, ten gól
Zbyňka je asi zlomil. Brzy jsme přidali
i druhý gól. Pak už sil moc nebylo, bylo
to spíš chození po hřišti. Oba týmy měli
v nohou sobotní zápas. Ale i tak jsme ještě
stačili přidat dva góly.“

„B“
Hradiště B – Protivín 1:0
Utkání na „umělce“ v Písku spělo k remízovému konci, bohužel hosté udělali
chybu v obraně a domácí ji potrestali.
Protivín – Bernartice B 9:1
Branky: Burda 3, Janeš 2, Timko, Sládek,
Bartuška, Měšťan
Hosté drželi s protivínskými hráči krok
celou první půli, kdy ještě dokázali
na vedoucí branku domácích odpovědět
po perfektně sehrané standardce. Ve druhé
části jim již docházely síly a po brance
na 3:1 se zhroutili jak domeček z karet.
Domácí opanovali hru, dali celkem 9 branek po pěkných kombinacích a k potupné
„desítce“ chybělo jen malinko.
Mistrovské zápasy mládežnických
mužstev
„D“
Protivín – Katovice/Dražejov 3:2
Branky: Studený, Jíra, Trnka
Dorostenci oplatili soupeři podzimní porážku. Po celý zápas byli lepší, měli mnohem více šancí, jejich proměňování bylo
největším problémem. Naopak soupeř
využil tří okének v obraně ke dvěma gólům, dvakrát snížil na rozdíl jediné branky
a zdramatizoval zápas až do konce.
Žáci starší
Vacov – Protivín/Záhoří 3:5
Branky: Sochora 4, Urban
Žáci mladší
Vacov – Protivín/Záhoří 4:5
Branky: Král, O. Křišťál, Kajer, Moravec,
Schánilec
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
čtvrtek 21. června od 17.30 hodin
Základy aromaterapie
Vstupné dobrovolné
Pořádá Církev Adventistů s.d. Protivín

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

KŘÍŽOVKA O KNIŽNÍ ODMĚNU

Také letošní křížovky jsou věnovány moudrým výrokům známých osobností.
Autor křížovek P. Šoba
Krásná tvář zestárne…1. tajenka. Ale laskavý 2. tajenka…vždy laskavým člověkem! – „Každý den s citátem“ Petr Havránek
Vyluštěnou tajenku zašlete do 7. května na adresu MěKS Protivín, Mírová 337, 398 11 Protivín, nebo e-mailem karfikova@kultura-protivin.cz
Knižní odměnu za správně vyluštěnou křížovku z březnových novin získává paní Jaroslava Malcová z Bavorova. Blahopřejeme!

Jarní část krajské hokejbalové ligy
HBC Falcon České Budějovice – TJ Platan Protivín
3:2 (1:0,1:2,1:0)
Falcon potvrdil letošní skvělou formu a proti Platanu
bere další tři body, díky kterým si upevnil průběžnou třetí
příčku v tabulce. Dvě branky v barvách vítězů zaznamenal
Martin Fidler, jednou se prosadil Radek Bárta, z branky
poté vše jistil spolehlivý Tomáš Rybníček.
Branky a asistence: Fidler (Čížek), Fidler (Voráček),
Bárta – Bican (Stropnický,Steinocher) PP, Koloušek
(Vaníček, Holý)
TJ Platan Protivín – HBC Vikings České Budějovice
4:2 (0:0,2:0,2:2)
Platan po dvou porážkách v řadě zabral a v domácím
prostředí přehrál předposlední Vikingy. Úvodní patnáctiminutovka branku nepřinesla, v té druhé si domácí
vypracovali dvoubrankový náskok, který udrželi až
do závěrečného hvizdu. Vikingové tak prohráli i třetí jarní
utkání, to vše při skóre 5:24.
Branky a asistence: Steinocher (Bican) PP, Bican (Steinocher), Klas (Hrdina V., Steinocher) PP, Moravec (Klas)
– Bušta J. (Štěpánek), Bušta J. (Kaločaj)

HBC Zliv B – TJ Platan Protivín 2:5
(0:1,1:1,1:3)
Poslední Zliv nestačila v domácím prostředí na protivínský
Platan a zůstává na dně tabulky. Hosté vykročili za třemi
body již v úvodní části, kdy si vypracovali jednobrankový
náskok. V prostřední periodě se oba celky prosadily

shodně jednou, v té závěrečné poté Platan ještě své vedení
navýšil a bere tři body.
Branky a asistence: Sumerauer (Chrástka) SH, Hájek
(Sumerauer) – Steinocher (Hrdina V.) PP, Kurz (Bican),
Bican (Stropnický, Holý) PP, Steinocher (Bican), Bican
(Stropnický) SH.

Základní část:
Poř. Název týmu

Z

V

VP

R

P

Skóre

Body

1.

HC Švantlův Dvůr Písek B

17

16

0

0

1

109 : 17

48

2.

SK HC Rosa Č. Budějovice

17

12

1

1

3

56 : 42

39

3.

TJ Platan Protivín

17

8

1

0

8

53 : 61

26

4.

BC Prachatice C

18

8

0

1

9

91 : 63

25

5.

HBC Falcon Č. Budějovice

15

8

0

1

6

74 : 56

25

6.

SK Suchdol nad Lužnicí B

16

7

1

1

7

67 : 67

24

7.

HBC Vikings Č. Budějovice

17

2

1

0

14

39 : 113

8

8.

HBC Zliv B

17

2

0

0

15

34 : 104

6

Domácí zápasy TJ Platan Protivín:
neděle 22. 4. od 13 hodin
TJ Platan Protivín – HBC Prachatice C
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CHANBARA V ALBRECHTICÍCH NAD VLTAVOU

Pro dospělé:

Novinky
městské
knihovny

Steffen Jacobsen: Odplata – thriller
21. století, nechybí mu napětí, neotřelá
zápletka, nečekané zvraty, ani tolik diskutované téma teroristických útoků
Pro děti:

Foto Erik Kalíšek
V sobotu 31. března pořádalo protivínské taekwondo zápas v Chanbaře
o putovní pohár starosty obce Albrechtice
nad Vltavou. Turnaje se zúčastnilo 21 dětí
z Albrechtic nad Vltavou, Protivína a Prahy.
Chanbara je japonské bojové umění s meči.
Děti zde zkoušely své bojové dovednosti, a zároveň budou reprezentovat Českou republiku
na mezinárodních závodech 21. 4. v Trenčíně
a 19. 5. v Praze na CZECH CHANBARA
OPEN. Děti do svých bojů daly své maximum.
Vyzkoušely si různé kategorie: KODACHI
(krátký meč), TATEKODACHI (štít, krátký
meč), KODACHI + KODACHI (krátký meč
+ krátký meč).
Turnaje se zúčastnily i děti z mateřské školy v Albrechticích nad Vltavou a též předvedly
své dovednosti.
Umístění:
Děti do 6 let:
KODACHI – krátký meč
1. místo. . . . . . . . . . .  Ondřej Hudák
2. místo. . . . . . . . . . .  Vašík Krippner
3. místo. . . . . . . . . . .  Ondřej Kothánek
TATEKODACHI – krátký meč, štít
1. místo. . . . . . . . . . .  Kubík Studený
2. místo. . . . . . . . . . .  Ondřej Kotánek
3. místo. . . . . . . . . . .  Vašík Krippner
Žákyně:
KODACHI:
1. místo. . . . . . . . . . .  Martina Babáková
2. místo. . . . . . . . . . .  Nikola Zobalová
2. místo. . . . . . . . . . .  Eliška Schánělcová
3. místo. . . . . . . . . . .  Kristýna Hapujdová
TATEKODACHI:
1. místo. . . . . . . . . . .  Martina Babáková
2. místo. . . . . . . . . . .  Eliška Schánělcová
3. místo. . . . . . . . . . .  Nikola Zobalová
KODACHI + KODACHI
1. místo. . . . . . . . . . .  Martina Babáková
2. místo. . . . . . . . . . .  Eliška Schánělcová
3. místo. . . . . . . . . . .  Nella Kalíšková
Chlapci nad 6 let:
KODACHI + KODACHI:
1. místo. . . . . . . . . . .  Ondřej Volfík
2. místo. . . . . . . . . . .  Josef Jandl
3. místo. . . . . . . . . . .  David Kaifer
TATEKODACHI:
1. místo. . . . . . . . . . .  David Kaifer
2. místo. . . . . . . . . . .  Matěj Schánělec
3. místo. . . . . . . . . . .  Ondřej Volfík

KODACHI:
1. místo. . . . . . . . . . .  Ondřej Volfík
2. místo. . . . . . . . . . .  Radim Volfík
3. místo. . . . . . . . . . .  David Kaifer
Zvláštní ocenění za fair play (uznání bodů)
dostal Tomáš Schwemm.
Vítězové jednotlivých kategorií se utkali
„O pohár grandmaister“. Zúčastnili se Ondřej
Volfík, David Volfík a Martina Babáková. Tuto
kategorii vyhrál Ondřej Volfík a získal putovní
pohár starosty obce Albrechtice nad Vltavou.
Děkuji panu starostovi Miroslavu Ušatému za podporu turnaje, dále rodině Krippnerů
a Kalíšků za pomoc a organizaci turnaje
a ostatním rodičům, kteří se podíleli na přípravě a organizaci turnaje.
Milan Zobal – Pitbull

Jiří Havel: Radosti a strasti na dvoře
Otce vlasti – básně, hádanky, kvízy, historické příběhy
Jan Vladislav: Proč je slunce na obloze
samo – pohádky o tom, jak vznikl svět
Daniel Rušar: Kamzíkův velký skok
– příběh, který bojuje se smutkem pradávnou silou zvířecí alegorie
Petra Dvořáková: Každý má svou
lajnu – o florbalu, prvních láskách a ceně
vítězství
Jeff Kinney: Deník malého poseroutky
– výprava za teplem
Miroslav Adamec: Ukradená data –
zábavný, akční a chytře napsaný dobrodružný příběh nejen pro kluky
Lois Lowryová: Hledání modré –
příběh osiřelé dívky, který nutí
k zamyšlení nad smyslem a hodnotou
lidského života
Peter Wohlleben: Slyšíš, jak mluví
stromy? – co všechno můžeš objevit
v lese

ZUMBA VÍTÁ JARO!

Jako každou středu, tak i tu před Velikonocemi jsme si s děvčaty užily a protancovaly parádní hodinu Zumby. Tentokrát
v oblečení s velikonoční tématikou.
Přijďte si s námi každou středu od 18
hodin do protivínské sportovní haly zatančit a užít si lekce Zumby na maximum.

Pravidelně pořádáme tématické lekce v kostýmech. Zatančit si s námi můžou dospělí
i děti. Informace naleznete na stránkách
www.forbodystudio.com
Srdečně Vás zveme na Dětský den v sobotu 2. června 2018 od 14 hodin v areálu
fotbalového hřiště v Protivíně.
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