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II. ETAPA REKONSTRUKCE  
PRŮTAHU MĚSTEM ZAHÁJENA

Dovolte mi informovat Vás o zahájení 
II. etapy stavby průtahu městem, která 
spočívá ve výměně všech inženýrských 
sítí a datových kabelů a dále v nové 
kompletní vozovce, nových chodnících, 
novém veřejném osvětlení a v neposlední 
řadě v nových parkovacích stáních včetně 
výsadby zeleně a stromů.

S touto stavbou budou spojeny poměr-
ně  rozsáhlé  uzavírky  a  stanové  objízdné 
trasy, které z části omezí provoz, avšak bez 
uzavření této komunikace po částech není 
možné tak rozsáhlou rekonstrukci provést.

Dle harmonogramu je od 15. května 
2018 uzavřena Jiráskova ulice s těmito 
schválenými dopravními opatřeními:
–  1.  část  od  ulice  Švermova  po  výjezd 

na silnici I/20
–  2. část od ulice Švermova po křižovatku 

s ulicí Luční
–  3. část od výjezdu na silnici I/20 po Sva-

toanenské náměstí.
Objízdná trasa do uzavřené části 

města (Švermova ulice a Bor) je:
Protivín – Myšenec – Protivín Za topír-

nou, popřípadě po místních komunikacích.
Po dobu uzavírky bude zrušena autobu-

sová zastávka Protivín nádraží ČD.
Při 2. části uzavírky Jiráskovy ulice 

bude autobusová zastávka Jiráskova přesu-
nuta do ulice Marty Krásové.

Po  dobu  3. části uzavírky Jirásko-
vy ulice autobusová  zastávka,  v  té  době 
přemístěná do ulice Marty Krásové, bude 
zrušena. Autobusy v obou směrech na tra-
se  Písek  – Vodňany  budou  stavět  pouze 
na Masarykově náměstí. Termíny zahájení 
uzavírek a objízdných tras mohou být ještě 
podle situace upraveny.

Žádám Vás  zároveň  o  shovívavost, 
protože rozsah prací je obrovský a kromě 
omezení dopravních bude spojen navíc jak 
s hlučností, tak s prašností.

Předpokládané ukončení této náročné 
rekonstrukce je 20. 12. 2018.  Po  tomto 
datu bude dokončen největší dopravní uzel 

Jarní melodie
Jitka Pavlíková

Přiletělo jaro na skřivánčích křídlech,
přiletělo jaro s prvním motýlem.
Prostřelo slunci celou zemi,
prodchnulo ji rozvoněným snem.

Zakroužilo nad našimi vraty,
zazpívalo píseň novou od věků,
vytáhlo nás z vytopených síní,
vdechlo novou sílu člověku.

Řeklo: naber něhu z prvních petrklíčů,
čistou vodu horských potoků,
očisti své srdce od nánosu šedi
a děkuj za ty dary životu...

Vážení spoluobčané,
dovolte mi Vás srdečně pozvat na slavnostní 
prohlídku našeho sportoviště, které je v are-
álu FK Protivín a je kompletně dokončené.
V areálu se nachází:
•  vstupní brána vč. bezbariérového sociál-

ního zařízení
•  dětské hřiště
•  zázemí pro sportovce včetně bezbarié-

rových sociálních zařízení

POZVÁNKA NA SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ KOMPLETNĚ DOKONČENÉHO 
SPORTOVNÍHO AREÁLU PROTIVÍN 2. ČERVNA 2018 VE 14 HODIN

•  zrekonstruované  šatny  včetně  nové 
tělocvičny

•  dva tenisové kurty
•  hřiště na nohejbal
•  hřiště na beachvolejbal
•  tenisová zeď
•  hřiště na petanque
•  fotbalové hřiště
•  rezervoár na vodu

našeho města, který nám všem jistě zlepší 
dopravně bezpečnostní situaci a po estetické 
stránce zcela tuto část města změní.

Jaromír Hlaváč,
starosta města

a  v  neposlední  řadě  restaurační  provoz 
včetně možnosti ubytování.
Tento areál jsme začali budovat v roce 2012, 
a to prvním tenisovým kurtem, a nyní po 6 
letech máme celé sportoviště vybudované 
dle našich představ.
Věřím, že přijmete mé pozvání a těším se 
na Vás.

Jaromír Hlaváč,
starosta města
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 ZE ŽIVOTA ŠKOLY MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

Od 16. 4. do 20. 4. proběhl na naší 
škole projektový týden. V pondělí a v úte-
rý žáci pracovali na projektech, a to 
na prvním stupni na projektu s názvem 
Jak věci fungují a od 5. třídy na projektu 
s názvem Já, Evropan.

V  pondělí  si  děti  projekty  chystaly 
a  v  úterý  je  žáci  od  páté  do  deváté  třídy 
prezentovali  mladším  spolužákům.  Bylo 
to  náročné,  protože  svá  vystoupení  čty-
řikrát  opakovali  a  některé  vybrané  třídy 
prezentovaly dokonce před komisí skupiny 
pedagogů. Mladší žáci se na  jednotlivých 
stanovištích  seznamovali  zážitkovou  me-
todou  s  typickými  znaky  prezentovaných 
států. Nejlépe se tentokrát předvedli devá-
ťáci (a to hlavně 9. A), kteří pojali projekt 
opravdu „projektově“. V ostatních třídách 
se  také  objevovaly  interaktivní  prvky,  ale 
převažovaly prezentace a referáty s množ-
stvím informací. S daným úkolem si velmi 
dobře  poradily  děti  z  obou  pátých  tříd, 
které  měly  na  starost  prvňáčky. Tvořily, 
vyráběly a předváděly pokusy. Některé třídy 
měly své prezentace dokonale připravené, 
v  některých  případech  nebylo  úplně  vše 
ideální (žáci nemluvili zpaměti, nebylo vše 
docvičené). Ale  projektové  práci  se  stále 
učíme, takže chválíme všechny děti i učitele 
za přípravu a věříme, že příště to zase bude 
o stupeň lepší. A nyní některé glosy žáků…

Štěpán Král – 7. B
Když jsem si poprvé vyslechl, co bude-

me dělat, tak jsem si řekl, že to bude pěkná 
blbost. Ale opak byl pravdou. A jestli se 
teď mám vyjádřit k projektu, tak musím 
říct, že to bylo velice povedené. Také díky 
ostatním spolužákům a paní učitelce, která 
nám s projektem o Rusku hodně pomohla.

Foto Mgr. Johanna

PROJEKTOVÝ TÝDEN

Sára Houdková – 9. B
Projekt se nám líbil, Věříme, že dětem 

také. Děkujeme za jejich zapojení a snad to 
půjde takhle i příštím deváťákům.

O. Batista, L. Rusín, N. Plávková – 9. A
Francouzským pozdravem „bonjour“ 

přivítal děti na našem projektovém dni 
Obelix. Ve třídě byla připravena 4 stanoviště, 
kde se děti naučily něco nového. U první-
ho zvládly jednoduché francouzské fráze, 
na dalším se skládala puzzle s tematikou 
Francie, naopak u třetího se konala soutěž 
o to, kdo postaví nejvyšší věž z různých 
stavebnic. Poslední čtvrté stanoviště bylo 
zaměřeno na kreslení a třída si mohla vytvo-
řit společný obrázek. Na konci hodiny jsme 
ještě děti naučili krátkou francouzskou pís-
ničku a poté mohli všichni ochutnat tradiční 
francouzské jídlo. Děti byly hodné a snaživé. 
Myslíme si, že si to užily stejně jako my.

Anna Hofhanzlová – 7. B
Projekt se mi líbil, protože jsme měli 

mladší žáky bavit a museli jsme víc spolu 
spolupracovat a zlepšovat vztahy mezi námi, 
jelikož spolupráce byla nutná. Přiučili jsme 
se i něco nového o ruské kultuře, kuchyni, 
jazyce, zeměpisu… Projekt mě moc bavil. 
Myslím, že to bavilo i naše posluchače. 
Uvítala bych více těchto projektů.

Natálie Hlušková, Denisa Mádlová – V. B
Hlavním městem Nizozemska je Amster-

dam a pro tuto zemi je typickou rostlinou 
tulipán a barva oranžová. Dozvěděli jsme 
se mnoho informací o větrných mlýnech, 
o místních sýrech a výrobě dřeváků. Při 
projektu jsme si všichni zkusili vyrobit 
tulipány, větrné mlýny a na závěr zazpívat 
píseň Tulipány z Amsterdamu.

Pokračování na straně 10   

V úterý 17. dubna se na ZŠ Tomáše Šob-
ra v Písku konalo okresní kolo matematické 
olympiády 6. až 8. ročníků základních škol. 
Jediným zástupcem naší školy a úspěšným 
řešitelem z kola školního byl žák 6. A Kryš-
tof  Doubek,  který  dosáhl  vynikajícího 
výsledku a 3. místem dal po létech vzpo-
menout  na  úspěchy  let  dávno  minulých. 
Gratulujeme mu ke skvělé reprezentaci naší 
školy i města.

Mgr. Martin Johanna

Ve čtvrtek 26. dubna se v píseckém 
DDM konal další ročník pěvecké soutěže 
Jihočeský zvonek.  Každou  školu  mohlo 
reprezentovat maximálně 5 vystoupení, a to 
v sólovém či komorním zpěvu ve čtyřech 
kategoriích.

Za naši školu I. kategorii 4. – 5.  třída 
se na  tuto  soutěž připravovaly dvě dívky. 
Barbora  Pixová  získala  bronzové  pásmo 
a Tereza  Říhová,  která  si  vyzpívala  zlaté 
pásmo a navíc postup do krajského kola! 
Ve II. kategorii 6. – 7. tř. jsme měli za naši 
školu jediného chlapce Matěje Kliše, který 
získal také bronzové pásmo. III. kategorie 
8. – 9. tř. byla zastoupena triem ve složení 
Aneta  Matoušková,  Kateřina  Kučerová 
a  Barbora  Záhorková.  Svými  dvěma  pís-
ničkami  v  trojhlasé  úpravě  získaly  dívky 
stříbrné  pásmo.  Poslední  kategorie  –  IV., 
která je určena opět pro 8. – 9. třídu. V této 
kategorii  se nezpívají  lidové písničky,  ale 
možnost výběru repertoáru je daleko širší. 
Duo Kateřina Kučerová a Aneta Matouško-
vá za kytarového doprovodu Josefa Žemlič-
ky si vyzpívalo písní Malé zrnko písku zlaté 
pásmo a také postup do krajského kola!

Všem  jmenovaným  děkujeme  za  per-
fektní reprezentaci školy, za časově nároč-
nou přípravu. Do krajského kola 17. května 
(po  uzávěrce  novin)  ve  Strakonicích  po-
stoupila Tereza Říhová, Aneta Matoušková 
a Kateřina Kučerová. Blahopřejeme.

Lenka Přástková

NÁŠ ÚSPĚCH  
V JIHOČESKÉM ZVONKU
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RADA MĚSTA ZASEDALA
Vybráno z usnesení RM dne 9. 5. 2018

– souhlasí
 s  uzavřením Smlouvy o  zřízení věcného břemene 

za  účelem zřízení, provozování, opravování a  udr-
žování distribuční soustavy a  provádění úprav 
za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo 
zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění, 
na pozemku ve vlastnictví města Protivín – parc. č. 
2693/1 v kú Protivín, pro oprávněného E.ON Distri-
buce, a.s. za jednorázovou náhradu ve výši 7.800,-Kč 
+ DPH, když rozsah věcného břemene je vyznačen 
na GP č. 1850-170180/2018 pro kú Protivín

– souhlasí
 s ukončením nájemní smlouvy na pronájem nebyto-

vých prostor v čp. 19 na Masarykově nám. v Protivíně 
s panem Václavem Kubelkou dohodou ke dni 31. 5. 
2018

 a zároveň ukládá
 finančnímu odboru – správě majetku zveřejnění 

záměru pronájmu předmětných nebytových prostor 
na úřední desce města

– souhlasí
 s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene za  účelem umístění distribuční 
soustavy – kabel NN na  zatížené nemovitosti 
a  za  účelem jejího provozování, jejímž obsahem 
bude právo zřídit, provozovat, opravovat a udržovat 
distribuční soustavu, též provádět úpravy za účelem 
její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení 
její výkonnosti včetně jejího odstranění v pozemku 
parc. č. 2739/1, 2738 v kú Protivín, za jednorázovou 
náhradu ve výši cca 5.400,- Kč + DPH, když přesná 
náhrada bude určena po dokončení stavby na základě 
GP; GP, smlouva a poplatek za návrh na vklad do KN 
budou nákladem oprávněného

 a souhlasí
 s udělením souhlasu vlastníka k umístění stavebního 

záměru

OSLAVY 73. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ
Květnové dny roku 1945 jsme si v Pro-

tivíně připomněli v pondělí 7. 5. Při pietním 
aktu  u  pomníku  padlých  na  Masarykově 
náměstí místostarostka města Věra Křišťá-Foto M. Černá

Foto M. Černá

lová připomněla historická fakta a položila 
k  pomníku  symbolický  věnec.  Čestnou 
stráž  u  pomníku  drželi  protivínští  skauti 
spolu  s  účastníky  přehlídky  historických 
vojenských vozidel.

– schvaluje
 cenovou nabídku ve  výši 84.000,- Kč na  ošetření 

Platanové aleje v Protivíně předloženou Bohuslavem 
Řepkou, Stromy od A – Z výškové práce, Smrkovice 
82, 397 01 Písek

 a pověřuje
 odbor výstavby, dopravy a ŽP k zajištění této akce

– schvaluje
 nabídku na  zajištění funkce koordinátora a  tech-

nického dozoru stavebníka při realizaci stavby 
„Zodolnění požární zbrojnice JSDHO Protivín“ v ceně 
celkem 330.330,- Kč vč. DPH předloženou Danielem 

Pivovar Protivín slaví 90 let varny

edici,  k  dispozici  bude  pouze  400  hl  vý-
ročního  ležáku.  Lahve  s  ním  budou  mít 
speciální výroční etiketu.

Varnu  zhotovil  v  roce  1928  podnik 
Českomoravská  Kolben-Daněk.  Pivovar 
v té době patřil hlubocké větvi šlechtického 
rodu Schwarzenbergů. „Náklady na výstav-
bu varny a pořízení technologie činily 10  
milionů korun, což byly na tu dobu neuvěři-
telné peníze“, uvedl Michal Voldřich.

„Zachováváme technologii a původní 
ráz varny. Modernizace sice také pokračuje, 
ale provádíme ji tak, aby to bylo šetrné a ni-
jak jsme nenarušovali interiér a technologii 
dodrželi takovou, jakou jsme zdědili“, uve-
dl. Dodal, že z provozního hlediska by bylo 
jednodušší varnu modernizovat. Například 
shánění součástek do původního provozu je 
podle něj složité. „Řemesla, která se výrobě 
těchto věcí věnovala, dnes už neexistují“, 
říká Voldřich.

Nejstarší pivovarnickou varnu v Čes-
ké republice používá protivínský Platan. 
Byla uvedena do provozu před 90 lety 
a pivovar ji neustále udržuje v chodu 
pomocí původní technologie.

Dne 11. dubna uplynulo přesně 90 let 
od  uvaření  první  várky  piva  v  historické 
varně pivovaru Protivín.

„Uvařili jsme k oslavě speciální výroční 
ležák. A to právě 11. dubna – tedy v den, 
kdy naše krásná varna slaví 90. výročí“, 
uvedl výrobní ředitel a sládek Platanu Mi-
chal Voldřich. „Toto výroční pivo zhruba 
týden kvasí na tzv. spilce a pak dalších 30 
dní zraje v pivovarském sklepě. Ochutnat 
ho bude moci každý, kdo zavítá do Jižních 
Čech“,  doplňuje  Michal Voldřich.  Jedná 
se  o  pivo,  které  bude  zejména  regionální 
a bude k dostání v restauracích i na pultech 
prodejen.  Jelikož  se  jedná  o  limitovanou 

Tibitanzlem (technický dozor investora, rozpočtování 
staveb, koordinátor BOZP), Dolní 127, 370 01 České 
Budějovice

– vybrala
 nejvýhodnější nabídku na  realizaci akce „Stavební 

úpravy Kalolisovny – ČOV Protivín“ předloženou 
firmou ČEVAK, a.s. České Budějovice, s nabídkovou 
cenou ve výši 5.445.260,- Kč bez DPH

 a pověřuje
 starostu města podpisem smlouvy ve smyslu tohoto 

usnesení
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Poslední Vánoce v našem městě při-
nesly velké utrpení, ale zároveň očekávání 
konce 2. světové války. Za krutého mrazu 
se pod mostem přes řeku Blanici směrem 
k zastávce ČD prodávali kapři. Do kme-
nového listu, který měla každá rodina, 
byl zaznamenán počet členů, byl vydán 
jeden kapr a list byl označen červeným 
písmenem „K“.

V lednu 1945 došla na městský úřad bo-
lestná zpráva. Vrchní říšský státní zástupce 
při lidovém soudu v Berlíně přípisem ze dne 
19. ledna oznámil, že pan Jaroslav Hotový, 
železničář  odsouzený  rozsudkem  lidového 
soudu v Berlíně dne 27. září 1944, byl dne 
11. ledna 1945 popraven. Současně sdělil, že 
uveřejnění zprávy o jeho smrti je nepřístup-
né. Ve dnech 10. až 17. února byl vyslýchán 
v Klatovech na gestapu přednosta železniční 
stanice Bedřich Kittler, inspektor ČSD, zatče-
ný proto, že prý ve zdejší železniční stanici 
nejsou  dosti  rychle  odbavovány  německé, 
zvláště vojenské transporty. V tu dobu byla 
již  takřka  povinnost  každého  vlastence  – 
Čecha zdržovat a sabotovat pohyby německé 
okupační armády.

Ke  konci  války procházelo pěšky nebo 
s dobytčími potahy několik transportů uprch-
líků. V únoru vydává městský úřad výzvu, 
aby všichni obchodníci ve městě nevydávali 
na říšské potravinové lístky žádné potraviny, 
kterých v tu dobu byl ohromný nedostatek. 
Zároveň městský úřad upozornil občany, že 
bez povolení pověřence říše v Písku nesmí 
pronajímat  německým  uprchlíkům  z  vý-
chodu  byty.  Přesto  správa  města  vyzývala 
ke vstřícnosti k těmto lidem a začala je nazý-
vat „národní hosté“. Tehdy prošly transporty 
uprchlíků přes náměstí jedinou možnou ces-
tou na západ. Malá část po železnici, ale ta 
již v tu dobu byla do značné míry oslabena 
leteckými nálety. Dne 25. února 1945 bylo 
evidováno ve městě 270 válečných uprchlíků 
– 27 starých mužů, 115 žen a 128 dětí, tito 
lidé byli v Protivíně ubytováni s povolením 
říšského zmocněnce v Písku.

Takřka pravidelně ráno v měsíci dubnu 
v roce 1945 nad Protivínem kroužila stíhací 
letadla a vyhledávala nepřátelské cíle ke zni-
čení. Často útočila na železniční spoje a parní 
lokomotivy, kterým prostřelovala kotle a tak 
je vyřazovala z provozu. Několik takových 
útoků se odehrálo na protivínském nádraží 
a  železniční  zastávce,  většinou  když vlaky 
už stály. Letadla nad vlakem nejprve kroužila 
a hledala pozici pro střelbu. Tím také dávala 
možnost  cestujícím  opustit  vlak,  případně 
najít  úkryt.  Přesto  zvláště  Němcům  na  ci-
zím území  se  takové úkryty  těžko hledaly. 
Na protivínské zastávce přišli o život dva ně-
mečtí vojáci jenom proto, že zůstali v čekárně 
na zastávce a báli  se odejít do označených 
sklepů mezi ostatní ohrožené, protože byli 
na okupovaném území nenáviděni.

Bylo teplé slunné ráno 20. dubna 1945, 
Hitler slavil narozeniny a nad protivínským 
hřbitovem se objevil stíhač. Sklouzl nad město 
a vybral  si  cíl. Městem se vraceli  „národní 
hosté“,  civilisté  německé  národnosti,  kteří 
utíkali  před  frontou  do  Německa.  Někteří 
s koňskými potahy, někteří již jen s rancem 
na zádech, většinou staří  lidé a někteří byli 
s dětmi. Většinou ti, kterým nezajistil Hitler 
na východě blahobyt. Když zjistili, že je pilot 

Boje o osvobození v roce 1945 v Protivíně

monitoruje,  zastavili  povozy  s  koňmi  pod 
lipami před  školou a  schovali  se do  sklepa 
školy, kde tehdy byl německý vojenský laza-
ret. Dlouhá kulometná dávka dokončila dílo. 
Několik  koní  přetrhalo postroje  a  skončilo 
v  polích  za  školou.  Některé  koně  zasáhla 
kulometná dávka a těžce ranění leželi na dlaž-
bě. Ze školy vyšel německý důstojník hrdě 
s pistolí v ruce a ležícím koním ukončil život. 
Přijel hospodář Kropáček s potahem a odtáhl 
ležící koně k řezníku Pexídrovi na zpracování.

Střelbou  bylo  zasaženo  i  hospodářství 
pana Duška č. 47 pod školou. Začala hořet 
stodola na dvoře, a protože v  té době ještě 
nebyl ve městě vodovod, byl velký problém 
dopravit vodu z náhonu na mlýn v podzámčí 
až na kopec ke škole. Nakonec několik studní 
kolem a spousta ochotných lidí a hasičů oheň 
zlikvidovalo. Smutný byl pohled na zbytek 
„národních hostů“, kteří sotva dali do kupy 
dva  povozy  a  mohli  pokračovat  na  západ, 
odkud přišli. Vzpomínám na velkou mléká-
renskou konev, do které letec udělal nový ot-
vor, ze kterého na cestu dlážděnou kostkami 
vytékal med. Cesta za vysněnou a zaslíbenou 
zemí na východ se nepovedla a mnozí přišli 
o potah pod protivínskými lipami. Jen náho-
dou  byl  objeven  snímek  protivínské  školy 
a  v  pozadí  kouř  z  hořící  usedlosti  Dušků. 

11. 5. 1945 právě při projevu generála Bogdanova při příchodu ruské armády, na horním 
náměstí odchází zbytek „národních hostů“ – Němců civilistů s koňskými potahy a pěšky 
s ranci na zádech směrem kolem zámku na Vodňany.

Duben – oheň po náletu – před protivínskou školou hoří stodola u Dušků. V popředí je 
vidět tržiště pro prodej dobytka.

Fotografie  je  z  pozůstalosti  Dr.  Svobody, 
který  ten den od svého domu zachytil  tuto 
událost. Na snímku je protivínské tržiště se 
záchody uprostřed a farskou stodolou, která 
čekala na zbourání, než se později postavila 
Komenského ulice. Pěšinou se chodilo přes 
tržiště  do  školy.  Na  tržišti  se  odehrávala 
i protivínská pouť s kolotoči a houpačkami.

Snímek  zachycuje  protivínské  náměstí 
před zámkem směrem ke škole se zbytkem 
části transportu, který odchází pěšky s ranci 
na  zádech. Tito  lidé  si  právě  vyslechli  11. 
května 1945 pozdrav ruského generála Bog-
danova z okna radnice tehdy osvobozenému 
Československu. V  době  projevu  ruského 
generála  stáli  za pomníkem padlých a  sní-
mek ukazuje, že se otáčejí a odcházejí domů 
směrem na západ. Pohled na lidi na snímku 
dokazuje zrůdnost válek a jejich nesmysl.

Zásluhou pracovnice Informačního centra 
Protivín  paní  Hany  Rybákové  byl  nalezen 
pamětník těchto událostí.

Zdeněk Staněk

Prosím, kdo vlastní fotografie nebo ví o fo-
tografiích leteckého útoku na muniční vlak 
dne 5. května 1945 na trati pod pivovarem, 
aby se laskavě přihlásil v redakci Protivín-
ských listů nebo u pana Zdeňka Staňka.
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z deníku
POLICIE ČR V PROTIVÍNĚ
Naboural a ujel
  Pátráme po dalším řidiči, který naboural 

a z místa dopravní nehody ujel. Dopravní 
policisté řeší opětovně případy, kdy řidiči 
ujíždějí, tentokrát jde o poškozený sloup.

  Zatím nezjištěný řidič poškodil na ulici 
Mírová u domu s číslem popisným 235 
sloup  veřejného  pouličního  osvětlení 
a ujel. K dopravní nehodě došlo dne 24. 
dubna v době od čtrnácté hodiny do půl 
druhé odpolední dne následujícího.

  Obracíme se na případné svědky, aby ne-
váhali a kontaktovali dopravní policisty 
na služebně na adrese Na Výstavišti 377 
nebo telefonicky na linkách 974 235 254 
či 158.

Alkohol za volantem
  Protivínští  policisté  kontrolovali  dne 

23. dubna po poledni řidiče s vozidlem 
značky Ford, který  jel ulicí  Jiráskova. 
Hlídka u staršího muže (1933) proved-
la  také  dechovou  zkoušku,  která  byla 
pozitivní s hodnotou přesahující jedno 
promile  alkoholu  v  dechu.  Policisté 
muži na místě zadrželi řidičský průkaz, 
zakázali mu další jízdu a případ zpraco-
vali ve zkráceném přípravném trestním 
řízení pro podezření ze spáchání trestné-
ho činu ohrožení pod vlivem návykové 
látky.

  Jen  o  dva  dny  později  kontrolovali 
policisté na ulici Zámecká řidiče s vo-
zidlem značky Renault. Během silniční 
kontroly  se  muž  (1964)  ze  Strakonic 
podrobil dechové zkoušce, která potvr-
dila podezření policistů,  řidič byl pod 
vlivem  alkoholu.  Nadýchal  přes  dvě 
promile alkoholu v dechu.

PROGRAM
10.00 hod.  Mistrovské fotbalové utkání 

mini přípravek  
Protivín A : Protivín B

14.00 hod. Zahájení akce + slavnostní  
otevření nového sportoviště

14.15 hod.  Morava – Dětský aerobic  
For Body Písek

14.20 hod.  Čertíci – Dětský aerobic  
For Body Protivín

14.30 hod.  Moderní gymnastika Protivín
  1. sestava s obručemi
  2. sestava se švihadly

Dětský den v Protivíně – 2. června 2018 – Sportovní areál

14.40 hod.  Indiánky – Dětský aerobic  
For Body Písek

14.45 hod.  Cirkus – Dětský aerobic  
For Body Protivín

14.50 hod.  Veselé Vánoce – Dětský  
aerobic Písek

15.00 hod.  Pěvecké a sportovní vystoupe-
ní – Dětský domov Žíchovec

15.15 hod.  Pole Dance – For Body Písek
  1. vystoupení – mladší děvčata
  2. vystoupení – starší dívky
15.30 hod.  Taekwondo Protivín

16.00 hod.  Závěrečné defilé  
vystupujících souborů

16.15 hod.  VELKÁ ZUMBA PÁRTY 
taneční párty pro děti  
i dospělé

V průběhu akce od 14.00 do 17.00 hodin 
prohlídka nového sportoviště.

  V pátek 27. dubna dopoledne navštívili 
protivínské obvodní oddělení klienti sdru-
žení Horizont. Místní policisté v čele s ve-
doucí Vandou Kořánovou návštěvu nejprve 
provedli  po  služebně,  a  poté  následovala 
beseda  a  diskuze  k  policejním  tématům. 

Exkurze na obvodním oddělení

Zajímavé povídání směřovalo také do pre-
ventivní oblasti, jak se zachovat v různých 
situacích, na co si dát pozor, a  jak se za-
chovat, když už se do nebezpečné situace 
dostanou.

RADA MĚSTA ZASEDALA
Vybráno z usnesení RM dne 12. 4. 2018

– bere na vědomí
 předložené zprávy o  činnosti zásahových jed-

notek Sborů dobrovolných hasičů obce Protivín, 
Milenovice, Krč a Záboří za rok 2017

 a bere na vědomí
 provedenou revizi agendy požární ochrany 

JSDHO Protivín, Milenovice, Krč a Záboří

– schvaluje
 Smlouvu příkazní uzavřenou podle § 2430 

občanského zákoníku mezi stranami Ing.  Ro-
man Šulista, České Budějovice a město Protivín 
ve věci kompletního výkonu technického dozoru 
stavebníka na  stavbě „Rekonstrukce silnice 
III/1404 – průtah Protivín“ – 3. etapa

– schvaluje
 Smlouvu o dílo č. 13/18 uzavřenou podle § 2586 

občanského zákoníku mezi smluvními stranami 
MZ TENDER s.r.o. Písek a město Protivín ve věci 
výkonu koordinátora BOZP při realizaci stavby 
„Rekonstrukce silnice III/1404 – Průtah Protivín 
– III. etapa – objekty chodníky, parkovací stání, 
VO“

– schvaluje
 Příkazní smlouvu s  EWAA s.r.o., Sedlečko 

u Soběslavě 3, 392 01Soběslav, IČ 043 94 658 
v souvislosti s vypsáním výběrového řízení pro 
stavbu „Zodolnění požární zbrojnice JSDHO 
Protivín“ dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných 
zakázkách, v platném znění

 a pověřuje
 starostu města podpisem předmětné smlouvy
 a zároveň
 souhlasí s  vypsáním výběrového řízení (užší 

řízení dle § 58 zákona o veřejných zakázkách)

– projednala
 návrhy ředitelek všech tří mateřských škol, jichž 

je město Protivín zřizovatelem, na uzavření MŠ 
v měsících červenci a srpnu 2018

 a souhlasí
 s  přerušením provozu jednotlivých MŠ dle 

předložených návrhů
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Zprávičky z 2. Mateřské školy Protivín

O jaru se říká, že čaruje, protože mě-
ní přírodu, jako když mávne proutkem. 
Letošní jaro takové je. Každý den vy-
roste a vykvete něco nového, takže děti 
měly na vycházkách stále co pozorovat 
v říši rostlin i hmyzu. Na zahradě školky 
sledovaly  mravence,  broučky,  šneky 
a poznávaly různé kytičky.

V dubnu jsme na naší zahradě 
slavily „Den země“.  Učitelky  dětem 
připravily několik poznávacích  stano-

višť, v nichž plnily různé úkoly. Např. 
určovaly hmatem povrchy, tvary a ma-
teriály,  poznávaly  květiny  a  větvičky 
stromů, třídily odpadky do příslušných 
barevných  pytlů,  na  globusu  hledaly 
světadíly, hory a oceány. Vyzkoušely si 
překážkovou dráhu, při níž nesly kon-
vičku s vodou a v cíli zalévaly květiny.

Navštívil nás kouzelník s „Balónko-
vým představením“. Děti byly u vy-
tržení, když tvořil z balónků všelijaká 
zvířátka, korunu a žezlo pro krále, meč 
pro prince a jiné čáry máry.

Přijeli k nám také fotografové. Před-
školáci se fotili na tablo „Mořský svět“ 
a každá třída dětí na společné foto, aby 
po letech mohly vzpomínat.

Teď  už  si  děti  připravují  program 
na besídku pro své maminky. Tak ať se 
jim co nejlépe povede!

Ivana Byrtusová

V sobotu 21. dubna se vydaly dvě 
chlapecké družiny a jedna dívčí družina 
reprezentovat Junák Protivín na okres-
ní závody vlčat a světlušek. Závody se 
konaly v Milevsku na Pytlácké stezce. 
Jedna z chlapeckých družin si říkala 
Kamzíci a druhá Bobříci. Holky byly 
Fialky.  Brzo  ráno  jsme  se  všichni  sešli 
na vlakovém nádraží v Protivíně a vydali 
jsme se směr Milevsko. Po příjezdu  jsme 
naše hlídky zaregistrovali a vylosovali jsme 
pořadí, ve kterém budou startovat. Kamzíci 
a  Bobříci  vybíhali  hned  ze  začátku  jako 

Na fotografii KAMZÍCI – vítězná hlídka. Zleva: Kubík Ira, Kryštof Syrový (Hnízdo), Páťa  
Mojžíš, Luky Sobkovčík, Dominik Krs (Káko)

Úspěch protivínských vlčat!
druzí a třetí. Fialky závody téměř uzavíraly 
z 11. startovní pozice.

Závod byl zorganizován do běžeckého 
okruhu, na kterém byla rozmístěna stanoviš-
tě s různým zaměřením. Na prvním stano-
višti si museli závodníci postavit přístřešek, 
na druhém vyhledávali informace, na třetím 
si  prověřili  svou  pohybovou  schopnost, 
na  čtvrtém  museli  řešit  krizové  situace, 
na pátém se orientovali v přírodě pomocí 
mapy, na šestém stanovišti využili své zna-
losti s využitím KPZ, na sedmém stanovišti 
měli  za  úkol  správně  prostřít  jídelní  stůl 

a na posledním stanovišti ošetřovali lovce 
medvědů, který si při lovu poranil koleno.

Celé závody se nesly ve stylu lovu 
zvěře.  Podle  toho,  jak  schopná byla  dru-
žina  na  stanovišti,  se  odvíjel  i  úlovek, 
který  družina  ulovila  do  své  průvodky. 
Čím větší úlovek, tím více bodů a tím větší 
šance na vítězství. Při vyhlášení výsledků 
se ukázalo, že nejlepšími lovci se stala vl-
čata z Protivína! Kamzíci se umístili na 1. 
místě a Bobříci se umístili na 3. místě 
v kategorii vlčat. Fialky byly taktéž velice 
úspěšné. V kategorii světlušek se umístily 
na 3. místě. Jelikož Kamzíci neměli pře-
možitele, postupují do krajských závodů! 
Závody se konají 22. 6. – 24. 6. na tábo-
řišti Lišky u Bechyně, tak nám držte palce. 
Nejsme kůže líná, vždyť jsme z Protivína! 
Hip, hip, hurá!

Marie Nováková

V květnu se můžete těšit na šéfkucha-
ře,  který  nás  již  navštívil  loni  –  Romana 
Uhrina.  Nenechte  si  ujít  jeho  kulinářské 
umění. V červnu vás zveme na 14. 6. na letní  
inspirace. Začínáme v 17.30 hodin.

V pátek 1. června zveme malé děti (3 – 5 
let) i jejich rodiče na hravé odpoledne do za-
hrady u Pastelky. Zahrada se otevírá v 15 
hodin.  Nebude-li  velké  horko,  ukončíme 
ohněm. Buřty s sebou. V případě deště se 
akce nekoná.

Příměstský kuchařský tábor
SKP  Pastelka  pořádá  kuchařský  tábor 

s názvem „Kluci, holky a kastrůlky“. Tábor 
je určen dětem od 10 let. Koná se 20. – 24. 8. 
v Pastelce. Máme pět posledních míst. Více 
informací na  tel.  č.  608 519 929 nebo e-
-mailem na adrese skpppastelka@seznam.
cz Přihlášky přijímáme do konce května.

Mgr. M. Šálková

Pozvání Pastelky
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Kluby zdraví Protivín,  
Švermova ul. (areál firmy Proton)

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

RADA MĚSTA ZASEDALA
Vybráno z usnesení RM dne 25. 4. 2018
– souhlasí
 s tím, že město Protivín bude pořadatelem protivín-

ské pouti konané v termínu od 28. 7. do 29. 7. 2018; 
na dobu od příjezdu lunaparku bude zajištěno uza-
vření náměstí (PO – NE) a s tím související objížďky, 
autobusová zastávka bude od  22. 7. 24.00 hodin 
do 29. 7. 24.00 hodin přemístěna do Komenského 
ulice, provoz atrakcí a hudební produkce v týdnu 23. 
7. – 29. 7. bude v těchto časech: PO – ČT 14 – 21 hod., 
PÁ 14 – 22 hod., SO 8 – 23 hod., NE 8 – 21 hod.;

 dále souhlasí
 s tím, aby provoz atrakcí lidové zábavy při příležitosti 

tradiční protivínské pouti zajistil pan Kučera Josef, 
bytem České Budějovice, za cenu 62.000,- Kč + DPH 
21%, tj. celkem 75.020,- Kč a s uzavřením Dohody 
o krátkodobém pronájmu pozemků

 a ukládá
 OS Technické služby Protivín zajistit umístění doprav-

ního značení a označníku autobusu do Komenského 
ulice dle povolení MěÚ Písek a  odboru výstavby, 
dopravy a životního prostředí MěÚ v Protivíně a umís-
tění kontejnerů;

 ukládá
 OS Městské policii Protivín zajistit výběr poplatků 

ze stánkového prodeje dle vyhlášky o  místních 
poplatcích a poplatek 200,- Kč jako záloha za služby 
(úklid) pro případ, že stánkař nezajistí úklid svého 
pronajatého místa;

 a ukládá
 OS Městské policii Protivín zajistit umisťování stán-

ků tak, aby byly využity pouze vyznačené plochy 
pro stánkový prodej určené (viz situace, která je 
přílohou), zabezpečen průchod po  chodnících, 
průjezd po  komunikacích, zajistit umístění atrakcí 
dle schválené situace a zajistit, aby stánkaři dodrželi 
čistotu a pořádek (úklid prostorů);

 stanovuje
 odpovědnou osobu za  průběh zvláštního užívání 

komunikace při protivínské pouti pana Jaromíra 
Seberu, vedoucího strážníka OS MP Protivín;

 stanovuje
 odpovědnou osobu za umístění dopravního značení 

a kontejnerů při protivínské pouti pana Josefa Vese-
lého, vedoucího OS Technické služby Protivín

– souhlasí
 s předloženým návrhem nového kabelového vedení 

NN na pozemku parc. č. 2739/1 a 2738 v kú Protivín 

v  rámci stavby „Protivín Rabiňská Nováček: NN 
připojení“

– bere na vědomí
 zápis z jednání komise zdravotní a sociální konaného 

dne 19. 4. 2018
 a souhlasí
 s pronájmem bytu v Domě zvláštního určení (DPS), 

Masarykovo nám. 21

– schvaluje
 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Protivín – Obnova 

kanalizace a vodovodu v ulicích Ve Školce a Oborská 
a Obnova místní komunikace Ve Školce v Protivíně“

 a pověřuje
 starostou podpisem předmětného dodatku

– souhlasí
 s vypsáním výběrového řízení na realizaci investiční 

akce „Stavební úpravy Kalolisovny – ČOV Protivín“
 a ukládá
 obeslat níže uvedené firmy k předložení nabídky:

 • ČEVAK, a.s. Písek
 • Š+H Bohunice, s.r.o. Temelín
 • Tangenta s.r.o., České Budějovice

V e   č t v r t e k 
3.  května  byla 
vernisáží  v  Pa-
mátníku  města 
Pro t iv ína   za -
hájena  výstava 
„Proměny Marty 
Krásové“. Úvod-
ní  slovo  přednesl  PhDr.  Jiří  Prášek, 
ředitel Prácheňského muzea v Písku, 
PhDr.  Marie  Bartošová,  kurátorka 
výstavy  a  PhDr.  Dana  Slabochová, 
CSc. O hudební vstup se postarali žáci 
Základní školy Protivín, kteří pod ve-
dením paní učitelky Jany Horažďovské 
zazpívali lidové písně o Protivínu.
Při této příležitosti byla vydána i kniha 
o významné protivínské operní pěvky-
ni M. Krásové pod názvem „ Promě-
ny Marty Krásové“,  její  autorkou  je  
PhDr. M. Bartošová.

Foto: Václava Komasová

Foto: Václava Komasová
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Výsadková  operace  Coba l t

Novinky
městské
knihovny

Pro dospělé:
Katarína Gillerová: Cizí ložnice –  
poutavý příběh od nejprodávanější  
slovenské autorky
Lauren Graham: Rychleji mluvit  
nedokážu – od Gilmorových děvčat 
ke Gilmorovým děvčatům a všechno  
mezi tím
Thomas Rydahl: Poustevník – severský 
thriller, u kterého zůstanete v napětí 
do poslední chvíle
Sarina Bowen, Elle Kennedy: Hodnej 
kluk – zorganizování bratrovy svatby  
je pro Jess největší výzvou jejího života…
Dan Brown: Počátek – fanoušci 
profesora Roberta Langdona si při jeho 
dobrodružstvích opět přijdou na své

SKP Pastelka ve spolupráci s ECM 
uspořádala pro dorostence a mládež 
ve věku od 13 do 22 let víkendový pobyt 
s názvem „Výsadková operace Cobalt“ 
v rekreačním středisku u Bechyně v osa-
dě Poušť. Cestou do Bechyně kluci i holky 
obdrželi tajnou depeši, kde se dozvěděli, že 
se ocitají v dubnu 1944 a že jsou zapojeni 
do odboje. Čekal je výcvik odbojové skupi-
ny s následnou zásobovací operací Cobalt C, 
kdy výsadek skupiny Cobalt B instruktorů 
SOE  (Special  operations  executive)  byl 
připraven vycvičit mladé a odhodlané členy 
odbojového hnutí proti nacistickým snahám 
na našem území.

Vše vypuklo už cestou z vlakového ná-
draží do Pouště. Všichni se museli schová-
vat, nenápadně se přemisťovat a pohybovat 
po městě, plazit se, ale čelili taky náletům 
a museli se vyhýbat hlídkám. Po celý víkend 
plnili úkoly spojené s odbojem. Zajímavé 
určitě  bylo,  když  přemýšleli,  které  látky, 
v jakém poměru a množství  jsou pro člo-
věka nebezpečné. Od rána do večera měli 
o zábavu, pohyb i napětí postaráno.

V sobotu mnozí dostali příležitost uká-
zat  svou  odvahu.  Byla  pro  ně  připravena 
stometrová lanovka, kterou směli sjet. Pro 
některé  to  znamenalo  velké  přemáhání, 
protože  se  ocitli  na  skále,  která  se  tyčila 
ve výšce několika desítek metrů nad údolím. 
Naprostá  většina  to  zvládla,  jen  několik 
jednotlivců to vzdalo. Dole v údolí zkoušeli 
všichni  svou obratnost  i  sílu na  lanových 
překážkách.

Ve 3 hodiny  ráno ze  soboty na neděli 
byli probuzeni se slovy: „Vstávejte, za mi-
nutu a půl musíte být nastoupeni.“ Všichni 
to opravdu stihli, byť někteří v pyžamu, což 
jsme  zjistili,  až  když  se  vrátili  do  svých 
pokojů.  Jenže  co  se  dalo  dělat?  Rozkaz 
byl  rozkaz a  ten se musel splnit za všech 
okolností. Cesta v brzkých ranních hodinách 

skýtala  spoustu  překážek.  Zarostlý  terén, 
naprostá tma, hlídky Němců na trase. Navíc 
museli  najít  sestřeleného  letce  a  dopravit 
ho  na  bezpečné  místo,  tedy  na  základnu. 
Opravdu odbojáři nevydali ani hlásku, jen 
se nesl zvuk praskajících větví, šelest trávy 
a  listí,  jak se pohybovali. Vidět ani slyšet 
je  nebylo. Když  minuli  hlídky,  museli  se 
přebrodit, ti menší se vyráchali až po kole-
na, ale všechno statečně snášeli. Za řekou 
v poli našli i hledaného letce, který samo-
zřejmě utrpěl značná poranění, a tak ho bylo 
nutné odnést. Všem se podařilo bezpečně se 
dostat na základnu i s pilotem.

V neděli je čekala přestřelka v lese. Mno-
zí drželi zbraň poprvé v ruce. Taky to podle 
toho vypadalo. Než se s ní naučili zacházet, 

nepřítel je překvapil. Uvědomit si, co všech-
no je potřeba udělat před tím, než vystřelím, 
nebylo  jednoduché.  Času  na  přemýšlení 
nebylo mnoho. Šlo o život. Naštěstí někteří 
uměli  dobře krýt  záda  a  taky  střílet. Bylo 
to těsné, opravdu. Nakonec záchranná akce 
Cobalt dopadla úspěšně. Narušování činnosti 
nacistických sil na našem území se podařilo.

Jsme rádi, že jsme tento zážitkový ví-
kend mohli dospívajícím a mladým lidem 
zprostředkovat a ukázat jim, že v církvi nej-
sou jen otlačená kolena, ale že tam může být 
i zábava. Děti měly hodně dotovanou cenu, 
protože  jsme  sehnali  dar  od  Evangelické 
církve metodistické a z grantu Komunitní 
Nadace Blanicko-Otavské. Děkujeme.

Mgr. M. Šálková

Sbor  dobrovolných  hasičů  Záboří 
pořádal  v  sobotu  5.  května  2018  tradiční 
pěší výstup na Vysoký Kamýk jako vzpo-
mínku na osvobození republiky. Tentokrát 
v hojném počtu 58 účastníků. Na vrcholu 

Foto Zdeněk Bláha

si  všichni  vychutnali  opečené  špekáčky 
a mohli si užít krásného výhledu z otevřené 
rozhledny.

Více na www.sdhzabori.cz
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Novinky
městské
knihovny

Pro dospělé:
Táňa Keleová – Vasilková: Máma 
pro Veroniku – Marie se po deseti 
letech odhodlá odejít z manželství, 
i když je přesvědčená, že už ji nic moc 
hezkého nečeká. Cesty osudu jsou však 
nevyzpytatelné…
Michael Třeštík: Jen aby, řekla moje 
žena – mírně roztržitý senior, který se 
snaží přijít věcem na kloub, ale moc  
mu to nejde
Liv Constantine: Poslední paní 
Parrishová – psychothriller nás zavede 
do nejtajnějších zákoutí lidské mysli
Danya Kukafka: Dívka na sněhu – žádná 
smrt není nevinná
Michaela Klevisová: Zlodějka příběhů – 
Anna chce být ve všem nejlepší, jenže  
teď se jí pracně vybudovaná pověst hroutí 
pod rukama
Angela Marsons: Ďábelské hry – Kim 
Stoneová se stala terčem nebezpečné, 
psychopatické osoby
O jazyce bez hranic – a další zajímavosti 
ze současného zkoumání češtiny
Michal Přibáň: Všechno je jenom 
dvakrát – novinář Pavel Klimeš se 
na prahu středního věku rozvádí, ztrácí 
rodiče a snaží se najít nové životní cesty 
a cíle
Štěpánka Jislová: Klášter Nejsvětějšího 
srdce – příběh mladého mnicha, který 
začíná hledat nové odpovědi a snaží  
se narušit jednotvárnost všedních dnů
Ondřej Sekora: Deníky Ondřeje Sekory 
– přinášejí ojedinělé svědectví o životě 
v pracovním táboře i o osobní statečnosti 
autora
Leoš Šimánek: Z Kanady na Aljašku 
– na člunech panenskou přírodou podél 
pobřeží severního Pacifiku
Michael Třeštík: Umění vnímat umění – 
kniha čtenáře zbaví komplexů a zároveň 
i poradí, jak si ze setkání z uměleckými 
díly odnést největší možný zážitek
Alexandra Alvarová: Průmysl lži – 
propaganda, konspirace a dezinformační 
válka
Vladimír Mertlík: Habsburkové- nelehká 
samota trůnu – co otřásalo jejich trůnem 
a s čím se museli vyrovnávat
Michael Třeštík: Max Schmitt na singlu 
– zamyšlení nad slavnými i zcela 
neznámými obrazy od středověku 
po současnost

PROVOZ MĚSTSKÉ  
KNIHOVNY PROTIVÍN

V měsíci červenci 2018 bude knihovna 
z důvodu rekonstrukce uzavřena.

Děkujeme za pochopení.

Oslavy Dne dětí v Protivíně mají mno-
haletou tradici. V roce 1994 jsme se dozvě-
děli, že každoroční pořadatel nechystá nic. 
Vzpomínky na Dny dětí v zámeckém parku, 
pořádané svazem žen, z mého dětství mne 
inspirovaly.  Jako  člen Pionýra  jsem s ka-
marády vybral okolí Chaty u Lomu, kterou 
jsme  získali  od  města  jako  klubovnu  pro 
oddíl. Nejdříve s pomocí lidí, kteří s námi 
jezdili  na  tábory  Na  Kocandu.  Následně 
se nabalovali další kamarádi a přátelé, bez 
nichž by  ta  práce,  které  je  věnován  tento 
„web“, nebyla. Je jich i pár, kteří se zúčast-
ňovali jako děti a nyní se aktivně podílejí 
na pořádání – má sestra Iva a další.

Organizování  začíná  pár  měsíců  před 
akcí  stanovením  termínu,  následně  začne 
vymýšlení her a shánění materiálu, cen… 

Den dětí v Protivíně po pětadvacáté

V současné době  se na organizaci už po-
dílí  vedoucí  a  členové  oddílu Kocanďáci. 
Jednotlivé ročníky tvoříme na nějaké téma. 
Hráli jsme si na indiány, středověk, vesmír, 
cestovatele, byli jsme v pohádce a v mnoha 
dalších dobrodružstvích.

Letos se na vás těšíme v sobotu 2. 
června 2018 od 14 hodin tradičně u Chaty 
u Lomu. Vstupenkou pro děti je obrázek 
nebo výtvor na téma „Svátek dětí“ – jak 
bych si přál nejlépe oslavit. Kdo přinese 
účastnickou kartičku z předchozích ročníků, 
obdrží malou odměnu.

Více  na  webových  stránkách  přímo 
Dne dětí www.ddprotivin.webnode.cz nebo 
spolku www.kocandaci.cz.

Radek Lenemajer v.r.n.k.

V sobotu 16. června 2018 budou České 
dráhy ve spolupráci se spolkem Vltavo-
týnská lokálka pořádat již čtvrtý ročník 
úspěšných nostalgických jízd z Číčenic 
přes Temelín do Týna nad Vltavou a zpět. 
První spoj bude začínat již v Českých Budě-
jovicích, poslední spoj tam svou jízdu ukon-
čí. Tento rok slaví trať 192 z Číčenic do Týna 
nad Vltavou již 120 let své existence.

Jízda se uskuteční v sobotu 16. června 
2018 a během této jízdy počítáme s nasa-
zením kapacitního motorového vozu 842 se 
dvěma přípojnými vozy (celková kapacita 
224 míst k sezení + prostor na kola a kočár-
ky). Tento vůz je pro trať zcela výjimečný 
a na trati dle našich informací ještě nikdy 
nejel.

Jízda  se  bude  konat  v  den  pořádání 
tradiční vltavotýnské pouti a jejím cílem je 
jednak připomenout provoz vlaků v maleb-
né vltavotýnské krajině, jednak nabídnout 

Vlakem za týnskou poutí 2018

rodinný  výlet  plný  zábavy  a  her  na  pouť 
v Týně  nad Vltavou. V  Číčenicích  budou 
přípoje z/do Českých Budějovic, Vodňan, 
Protivína či Písku. Vybrané spoje pojedou 
z Číčenic až do Protivína.

Akce je určena nejen pro zájemce o že-
leznici, ale především pro rodiny s dětmi, jež 
s námi mohou strávit pohodový a zábavný 
den. Právě rodiny s dětmi tvořily v minulých 
ročnících nejčetnější a nejspokojenější část 
cestujících.

Akce se koná za kaž-
dého počasí, za přepravu 
a  její  bezpečnost  ručí 
České dráhy.

Jízdní řád a celý pře-
hled  jízdného  najdete 
na  www.vltavotynska-
lokalka.cz. Sledovat nás 
můžete rovněž na Face-
booku.

Foto František Hrneček
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Zuzana Kalná, Jana Fílová, Kateřina 
Vonášková – V. B

Nizozemsko je obklopeno vodou, hlav-
ním městem je Amsterdam. Oficiální řečí 
v Nizozemsku je nizozemština a fríština. 
Při povídání jsme se dozvěděli spoustu 
zajímavých věcí, např. jak jsou zde velmi 
oblíbené tulipány a sýry. Je zde spousta 
větrných mlýnů. Vlajka Nizozemska má 
barvy červenou , modrou a bílou. Spolu se 
spolužáky jsme vyráběli papírové tulipány 
a větrné mlýny.

Na prvním stupni od první do čtvrté třídy 
pracovaly děti na projektu s názvem „Jak 
věci fungují“. Zamýšlely se nad principy 
fungování spotřebičů, technických zaříze-
ní, elektrického nářadí, vozidel, ponorek, 
letadel…

Bára Zoubková – 1. A
Vybrala jsem si vysavač. Doma vysá-

vám, znám ho a umím o něm vyprávět, jak 
funguje…

Patrik Fouček – 1. B
Maloval jsem náklaďák. Vozí na stavbu 

písek a jiný materiál…

Kryštof Krejčí – 3. B
Za svůj projekt jsem si vybral traktor 

New Holland. Povídal jsem o něm ve své 
třídě i ve třídě 3. A. I ostatní žáci měli pro-
jekty krásně vypracované, např. o balonu, 
ponorce, kole…

Kubelková Veronika – 3. B
S Šárkou Celerinů jsme měly povídat 

o fénu. Přinesla jsem na ukázku starý retro 
fén po mé babičce. Naše projekty jsme 
představovaly i v 3. A.

Šárka Zíbová – 4. C
V pondělí jsme měli ve škole projektový 

den. Židle jsme si dali do půlkruhu před 
interaktivní tabuli. Žáci říkali jednotlivé 
projekty, např. o zipu, balónu, vysavači, 
vodním mlýnu, majáku, fénu, koloběžce, 
kolu, „skejtbordu“, traktoru a letadlu. Celý 
den byl super.

Mgr. Jana Horažďovská za třídu 3. A
Ve 3. A si v rámci projektu „Jak věci 

fungují“ každý z žáků sám vybral věc, která 
jej zajímá a s principem fungování seznámil 
nejdříve své spolužáky a poté i souběžnou 
třídu. A věci to nebyly jen tak ledajaké… 
Například Vilda na svůj věk velice zapá-
leně předvedl na modelu, jak tank zdolává 
překážky, vysvětlil podle obrázků, jak se 
liší jeden tank od druhého, a dokonce z pa-
píru vyrobil veliký model protiletadlového 
kulometu. Nebo Vašík – pomáhá tatínkovi 
doma betonovat a hned poučil třídu, jak 
pracuje míchačka a jak namíchat beton. 
Matěj seznámil spolužáky s fungováním 
větrných mlýnů a spolužačky ho doplnily 

PROJEKTOVÝ TÝDEN
ukázkami roztočených větrníků. Tonda chodí 
na krasobruslení, takže přinesl svoje brusle 
a přímo ukázal, co mu na nich, kromě silné 
vůle, chuti, píle a odvahy, pomáhá vyvolávat 
zájem diváků. Anička „přivedla“ Hurvínka 
a ukázala, jakým způsobem se loutka ovlá-
dá. Tomášův tatínek pracuje s motorovou 
pilou a synek nad jejím obrázkem nadšeně 
líčil, jak ji otec startuje a ovládá. Ale ani 
děvčata se nedala zahanbit. Lenka detailně 
popsala, jak fungují jednotlivé části jízdního 
kola, že i technik by žasl. Další dívky popsa-
ly fungování koloběžky, skateboardu, dokon-
ce i vodní pistole. Kluci ještě popsali funkci 
traktoru, počítače a co překvapilo, bylo 
dojení krav v kravíně za pomoci dojaček.

TRADIČNÍ SBĚROVÁ AKCE
Ve  čtvrtek  proběhl  sběr  papíru,  víček 

a  plastových  lahví.  Opět  byly  odvezeny 
čtyři  nákladní  auta  sběru –  2  060 kg  kar-
tonu,  13  620 kg  novin  a  časopisů,  40 kg 
plastových lahví a 160 kg víček. Všichni se 

MINIAKADEMIE  
A VERNISÁŽ

Ve čtvrtek v podvečer proběhla „mini-
akademie“  a  vernisáž  výtvarných  prací. 
Návštěvníci si mohli prohlédnout výtvarné 
práce žáků ze školní družiny, z hodin vý-
tvarné  výchovy  a  technických  prací  a  ze 
zájmových  kroužků.  Na  paravanech  byly 
také umístěny výstupy z projektu jednotli-
vých tříd. V programu vystoupily převážně 
menší děti s písničkami,  tanečky, zpěvem 
a hrou na hudební nástroj. Z druhého stupně 
to byli jen žáci 7. B a 7. A, kteří předvedli 
ukázku  z  projektu  o  Slovensku  a  Rusku. 
Děkujeme všem účinkujícím i pedagogům 
za přípravu a vedení akademie. Škoda jen, 
že ne všichni  žáci  se umí  správně chovat 
na vystoupení a svým mluvením a odchody 
během vystoupení narušují celý program. 
Bohužel musíme konstatovat,  že  to dělají 
i někteří jejich rodiče.

hodně zlepšili ve třídění, i když i letos bylo 
ve sběru pár rarit, jako jsou boty, rukavice, 
nebo  běžný  komunální  odpad.  Za  naklá-
dání  patří  pochvala  třídě  8.  B  a  několika 
jedincům z ekologického semináře 9. třídy.
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Rezervace vstupenek na www. mujbijak. cz nebo v MěKS telefonem 382 251 806, 382 251 996. 
Předprodej vstupenek v MěKS a jednu hodinu před představením v pokladně kina. 

Filmy označené tímto symbolem jsou sledovatelné brýlemi 3D-technologie

pátek 1. června v 19 hodin film USA
SOLO: STAR WARS STORY

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 nejnepravděpodob-
nějších hrdinů ságy Star Wars.
Mládeži přístupný, dabováno, 135 minut, vstupné děti 110 Kč/dospělí 130 Kč

neděle 3. června v 16 hodin film ČR
ALENKA V ZEMI ZÁZRAKŮ

Poetický film pro všechny. Vyprávění malé dívky, která jako Alenka v říši divů putuje krajinou 
svého dětství jako kouzelným labyrintem a pozoruje a zaznamenává svět. Sny a realita se jí 
prolínají a vykreslují skrze její rodinu a svět slavností, kterými doslova protančí svým fantazijním 
viděním světa. Hrají: J. Ježková, V. Stříbrná, V. Žilková, B. Polívka a další
Mládeži přístupný, 100 minut, vstupné 90 Kč

neděle 3. června v 19 hodin film Francie
TAXI 5

Komedie. Do kin vjíždí pokračování akční série s legendárním bílým taxi v hlavní roli. Pařížský 
superpolda S. Marot je převelen na městskou policii do Marseille. Bývalý komisař Gilbert, nyní 
primátor města, ho pověří speciálním úkolem. Má dopadnout gang italských lupičů, kteří 
vykrádají v nadupaných Ferrari jedno klenotnictví za druhým…
Mládeži od 12 let nevhodný, titulky?, 103 minut, vstupné 100 Kč

středa 6. června v 19 hodin film Dánsko
ZIMNÍ BRATŘI

Drama. Festivalovými cenami ověnčený film přináší temný příběh dvou bratrů během 
jedné kruté zimy. Příběh prostoupený odplatou a osaměním. V odlehlém těžařském městečku 
za koncem světa žijí dva bratři. Pracují v dole, starší z nich žije neutěšený a drsný život. Mladší 
Emil je v tomhle opuštěném místě ještě opuštěnější než ostatní. Kromě práce pro společnost 
pálí načerno alkohol…
Mládeži od 15 let přístupný, titulky, 94 minut, vstupné 100 Kč

pátek 8. června v 19 hodin film V. Británie
GHOST STORIES

Horor. Skeptický profesor Phillip Goodman se zabývá vyvracením zdánlivě nadpřirozených 
událostí. Do  rukou se mu ale dostanou tři nevysvětlitelné případy a  ve chvíli, kdy je začne 
řešit, se sám dostane do děsivé hororové smyčky. To, že někdo nevěří na duchy, neznamená, že 
duchové nevěří na něj. Či snad, že dokonce neexistují.
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 98 minut, vstupné 110 Kč

neděle 10. června v 16 hodin film ČR
PAT & MAT ZNOVU V AKCI

Loutková animace pro všechny. Dva známí šikulové znovu v akci. Přestěhovali se do no-
vých domovů, kde na ně čekají nové kutilské výzvy a nové příhody. Pro Pata a Mata není nic 
problém… Pat a Mat, jak již jsme zvyklí, přinášejí zábavu na ostří šroubováku a legraci, až se 
hřebíky budou prohýbat.
Mládeži přístupný, 75 minut, vstupné 120 Kč

neděle 10. června v 19 hodin film ČR/SK
BACKSTAGE

Taneční romantický film. Dynamická love story plná tance a hudby. Život Mary a Buddyho 
se točí kolem jejich lásky. Navíc je spojuje vášeň k tanci. Ve svém malém městě skoro na konci 
světa dali do kupy taneční skupinu, street dance jim všem přináší přátelství, volnost a taky 
sny. Společně sní o tom, že budou i slavní a bohatí. A dveře nablýskaného showbusinessu se 
jednoho dne opravdu pootevřou. Hrají: M. Havranová, T. Porucha, O. Hraška, K. Hádek, I. Chýlková
Mládeži přístupný, 94 minut, vstupné 120 Kč

středa 13. června v 19 hodin film ČR
NA KRÁTKO

Drama. Příběh o dětech, které předčasně dospívají, protože už tu nejsou celé rodiny, aby je chrá-
nily před tím, jaký skutečně svět je. A které svoji zkoušku z dospělosti musejí skládat předčasně. 
A o dospělých, kteří nevědí, jak jim pomoci. Jak by mohli, když nedokážou pomoct ani sobě…
Mládeži do 12 let nevhodný, 113 minut, vstupné 110 Kč

pátek 15. června v 19 hodin film USA
DELIRIUM

Psychothriller/horor. Když si myslíte, že jste duševně nemocný a  čerstvě vás propustili 
z  psychiatrické léčebny, pak je někdy těžké rozlišit, co je skutečnost a  co jsou choromyslné 

výplody odehrávající se jen ve vaší šílené hlavě. To je psychothriller Delirium od producentů 
hororů Očista a Uteč. Přesně tak je na tom náš hlavní hrdina (Topher Grace), který se podmínečně 
vrací na rodinné sídlo po rodičích…
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 96 minut, vstupné 110 Kč

neděle 17. června v 16 hodin 

JAK BYLA VOSA MARCELKA 
RÁDA, ŽE JE…

Pohádka v podání Divadla Náměstíčko.

neděle 17. června v 19 hodin film USA

PSÍ OSTROV
Animovaná dobrodružná komedie. Wes Anderson po Fantastickém panu Foxovi přichází 
s dalším animovaným filmem, v němž opět jednu z hlavních rolí hrají zvířátka. Tentokráte to 
jsou pejsci, které starosta města Megasaki kvůli psí chřipce odsoudí k vyhnanství na opuštěném 
ostrově plném odpadků. Naštěstí se za nimi vydává Atari, chlapec, který chce zachránit svého 
ztraceného čtyřnohého přítele.
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 101 minut, vstupné 110 Kč

středa 20. června v 19.30 hodin 

ZDENĚK IZER: NA PLNÝ COOLE
pátek 22. června v 19 hodin film USA

JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE
Dobrodružný/akční film. Pokračování jednoho z nejúspěšnějších filmů všech dob. Dinosauři 
z Jurského světa jsou v ohrožení a Chris Pratt spolu s Bryce Dallas Howard se vydávají na jejich 
záchranu. Před čtyřmi lety nás dinosauři porazili. Alespoň na Isla Nubar, exotickém ostrově, kde 
prosperoval unikátní zábavní park Jurský svět, než se jeho exponátům podařilo utéct z klecí. 
Ve finále opustili ostrov poslední lidé a nechali ho napospas prehistorickým tvorům. Jenže teď 
se za nimi musí vrátit.
Mládeži do 12 let nevhodný, dabováno, 130 minut, vstupné 150 Kč

neděle 24. června v 16 hodin film Německo

PŘÍŠERKY Z VESMÍRU
Animovaná rodinná komedie. Planetu Zemi čeká invaze animované kosmické legrace. Pokud 
jste si mysleli, že ve vesmíru je život, měli jste samozřejmě pravdu. Na dohled modré planety 
krouží obrovský mezihvězdný křižník plný mimozemšťanů všemožných tvarů, velikostí a  se 
zcela nahodilým počtem očí, uší a rukou. Tři z nich se zamilují do masážní matrace a v létajícím 
talíři se vydávají si ji pořídit…
Mládeži přístupný, dabováno, 85 minut, vstupné 120 Kč

neděle 24. června v 19 hodin film USA

DEBBIE A JEJÍ PARŤAČKY
Komedie/krimi. Hvězdně obsazený film (D. Alvarez, B. Berman, G. Clooney, A. Hathaway, S. 
Bulock) volně navazující na legendární sérii Dannyho parťáci. Debbie a její tým mají smělý plán 
loupeže, kterou se chystají provést na velkolepě kostýmní galapřehlídce celebrit v newyorském 
Metropolitním muzeu. – Každé mínus má své plus.
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 110 minut, vstupné 100 Kč

středa 27. června v 19 hodin film ČR

HASTRMAN
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 od 12 let nevhodný, 100 minut, vstupné 90 Kč

pátek 29. června v 19 hodin film USA

SICARIO 2: SOLDADO
Akční/drama/krimi/thriller. Nová kapitola filmové série SICARIO. V drogové válce neplatí 
žádná pravidla. A když kartely začaly převádět teroristy přes americké hranice, federální agent 
Matt Graver (J. Brolin) vyzve tajemného Alejandra (Benicio Del Toro), kterému hlavoun kartelu 
vyvraždil rodinu, aby všemi prostředky válku eskaloval…
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 122 minut, vstupné 120 Kč
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internetový předprodej: www.mujbijak.cz

telefony: 382 251 806, 382 251 996
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DÁREK KE DNI DĚTÍ
sobota 26. května od 10 do 18 hod.
neděle 27. května od 10 do 15 hod.

JEDE, JEDE MAŠINKA… 
ANEB POJĎTE SI HRÁT

Výstava modulového kolejiště členů Klubu  
železničních modelářů Č. Budějovice.

Vstupné 20 Kč

středa 20. června od 19.30 hodin
Vstupné: v předprodeji 160,-Kč/ na místě 200,- Kč

Dům 
kultury 
Protivín

sobota 25. srpna 2018
XII. Městské slavnosti  

protivínské
Masarykovo náměstí Protivín

Hana Zagorová s hostem Petrem Rezkem
Tři sestry

Vlasta Redl s kapelou
Netolička

Janek Ledecký & Band
The Tap Tap

Michal Nesvadba
Divadlo Víti Marčíka

Jak byla vosa Marcelka ráda, že je…
Divadýlko Náměstíčko přijíždí s pohádkou,  

která dodá dobrou náladu.
Vstupné 50 Kč

neděle 17. června od 16 hodin
Dům kultury Protivín
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A konečně v pátek vyrazili všichni žáci 
pod vedením pedagogů na úklid Protivína 
a  jeho  okolí.  Děti  sebraly  neuvěřitelné 
množství  odpadků  a  objevily  i  několik 

ÚKLID PROTIVÍNA

černých  skládek.  Pracovníci TS  Protivín 
odpad  svezli  a my doufáme,  že  jsme při-
spěli  k  zlepšení  prostředí  v  našem  městě 
a jeho okolí.

 ZE ŽIVOTA ŠKOLY 

V rámci polytechnické výchovy se snaží-
me na základní škole zvýšit zájem o učební 
obory, ve kterých mohou žáci pokračovat 
ve studiu na Střední odborné škole a Střed-
ním odborném učilišti v Písku.

V  letošním  školním  roce  jsme  uskuteč-
nili  v  rámci  vzájemné  spolupráce  několik 
workshopů. Všichni naši žáci 2. stupně měli 
možnost zúčastnit se pracovních dílen, které 
byly pro ně připraveny na SOŠ a SOU Písek. 
Nejprve byli žáci vždy seznámeni s obory, kte-
ré se na tomto učilišti vyučují, a s možnostmi 
budoucího přijetí na tuto školu a následném 
uplatnění do budoucnosti. Před Vánocemi jely 
do Písku 8. – 9. ročníky, a to nejprve chlapci 
a potom dívky. Chlapci se seznámili s opra-
cováním základních materiálů – dřeva, plastů 
a kovů a vyráběli stojan na mobil a dívky si 
pod odborným vedením studentů 3. ročníku 
oboru aranžér vyrobily adventní věnce.

V  měsíci  dubnu  jeli  do  Písku  nejprve 
chlapci 6. – 7. ročníku, o týden později dívky 
těchto  ročníků.  Chlapci  se  věnovali  opra-
cováním  pozinkovaného  plechu,  ze  kterého 
vyráběli plechovou krabičku. Na pozinkovaný 
plech si přenesli předlohu, vystřihli požado-
vaný  tvar a posléze plech ohýbali a  letovali 
rohy  krabičky.  Děvčata  si  přivezla  korpus 
na věnec a za pomoci studentek si nazdobila 
každá z nich krásný jarní věnec. Výrobky si 
všichni odvezli domů.

Všechny workshopy proběhly velmi po-
hodově, bez zranění a v příjemné atmosféře.

Mysleli jsme i na mladší žáky, dva worksho-
py proběhly i u nás ve škole. Před Vánocemi 
přijelo  několik  studentů.  S  dívkami  5.  tříd 
ve skupinách tvořili vánoční věnečky a chlapci 
vyráběli kovové píšťalky. Na konci března pro-
běhl workshop znovu. Tentokrát to byli žáci 4. 
tříd, a protože to bylo před Velikonocemi, tvořili 
všichni velikonočního zajíčka ze sena.

Spolupráce  se  SOŠ  a  SOU  Písek  je  už 
dlouhodobá, mistr odborného výcviku a ko-

SPOLUPRÁCE ZŠ PROTIVÍN A SOŠ A SOU PÍSEK

Foto: Mgr. Zuzana Křišťálová

ordinátor spolupráce mezi základními a střed-
ními  školami  pan  Bohumil  Grammetbauer 
spolupracuje  s  naší  školou  i  v  rámci výuky 
našich technických činností a podílí se na zvy-
šování kvality výuky. Naše školní dílna je díky 
evropským  fondům  velmi  dobře  vybavena. 
My se snažíme o to, aby žáci získali základní 
dovednosti, uměli pracovat s různými mate-
riály a seznámili se s jednoduchými nástroji.

Rádi bychom poděkovali celému vedení 
SOŠ a SOU Písek a hlavně panu Grammet-
bauerovi,  neboť  díky  němu  tato  spolupráce 
funguje.

Dana Neškodná

Mně se z celé exkurze líbilo, že tam bylo 
hodně památek a byly hezké. Nebudu zapírat, 
z celé exkurze se mi nejvíc líbily eskalátory 
a metro. A Elišky proslov v autobuse při jízdě 
do Protivína. (E.H.)

Díky  exkurzi  do  Prahy  jsem  konečně 
mohla vidět Prahu zblízka a vidět všechny ty 
sochy a památky. Můžu vám říct, ten zážitek 
z Prahy byl nejlepší, že bych určitě jela zno-
vu. Ale taky to má nevýhody. Neskutečně mě 
tam štvali lidi. Nedalo se vůbec projít, ale to 
bylo jediné, co mě tam štvalo. Jinak to bylo 
opravdu super. (E.Š.)

Exkurzi jsem si užil, prohlédl snad všech-
ny  památky  v  Praze.  Hlavně  jsem  rád,  že 
jsem si prohlédl katedrálu sv. Víta. Bohužel 
byl  vevnitř  obrovský  dav  lidí,  takže  nebylo 
k hnutí, ale i tak jsem si to rád prohlédl. Ale 
stejně nejlepší byl rozchod (K.K.)

Viděla jsem růžového holuba. A taky jsem 
se trochu bála osobní prohlídky na Pražském 
hradě, ale nakonec to bylo v pohodě. A málem 
mi spadl mobil z Karlova mostu. (M.F.)

Na exkurzi  jsem  jela  a  jsem za  to  ráda. 
Musím  usoudit,  že  Praha  je  krásné  město. 
Sice jsme přijeli všichni unavení, ale stálo to 
za to. Cesta nazpátek byla super. Hlavně zpěv 
některých mých spolužáků. A opravdu děkuji 
paní učitelce Čecháčkové a Přástkové, že mi 
umožnily se této exkurze zúčastnit. Myslím, 
že dobrodružná cesta za modrým deštníkem 
dopadla dobře. (P.K.)

Tato exkurze byla velmi zajímavá a užiteč-
ná. Pro člověka, který tam byl podruhé v živo-
tě, bych řekla až exotická. Nikdo se neztratil 
a metro pro mě bylo udivením. Sice většinou 
narvané lidmi, ale velmi rychlé. Paní učitelky 
byly  příjemné,  seriózní  a  také  zábavné. Až 
na návaly  lidí  je  to v Praze opravdu krásné 
do poslední památky. (E.R.)

Tato exkurze byla moc pěkná a zábavná. 
Navštívili jsme plno krásných starých pamá-
tek. Dozvěděla jsem se něco o Praze a o his-
torii Prahy. Nevěřila jsem, jak mohli postavit 
takové obrovské překrásné stavby. Ani jsem 
nečekala, že budou uvnitř  tak krásné. Když 
jezdím do Prahy, vidím je jen zvenku. Jelikož 
je Praha hlavní město ČR, tak jsem kolikrát 
váhala, jestli jsem vůbec v ČR, protože tam 
bylo moc cizinců. Co se týče chování, překva-
pilo mě, že se všichni spolužáci chovali moc 
dobře. Exkurze byla krásná. (M.K.)

Viděl  jsem  růžového  holuba,  špatného 
klauna  (nebo  aspoň pokus o  něj). Líbily  se 
mi pražské báje, př. Hanuš, Zlatá ulička, atd. 
(M.P.)

Když jsem zjistila, že máme jet do Prahy, 
nebyla jsem z toho moc nadšená. Ale když 
jsme  tam přijeli  a prošli všechny památky, 
zjistila  jsem,  že  se  nemám  čeho  bát,  teda 
pokud  vynechám  kapsáře  a  bezdomovce. 
Z exkurze mám spoustu zážitků, jako třeba, 
že mi málem spadl mobil z Karlova mostu, 
nebo Lennonova zeď a Elišky proslov v au-
tobuse. (L.B.)

POSTŘEHY OSMÁKŮ  
K EXKURZI DO PRAHY 

NA KRÁLOVSKOU CESTU
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Novinky
městské
knihovny

Pro dospělé:
Roman Cílek: Rázný nástup katů – 
příčiny a průběh politicky motivovaného 
masakru, kterým se roku 1934 
představitelé NSDAP zbavili odpůrců 
z SA a dalších protihráčů z vlastních řad
Jan Bauer: Co se nevešlo do dějepisu 
– Češi, Moravané a Slezané na cestě 
minulostí
Roman Cílek: Slepá kolej dějin – 
holocaust : tři osudy a jeden proces: 
pohled do zákulisí nacistického 
vyhlazovacího programu
Jiří Dvořák: České Budějovice pod 
hákovým křížem – popis každodenního 
života občanů protektorátních Českých 
Budějovic
Bernadette Bächle-Heldeová: Léčivé 
obklady a zábaly – nejen z bylinek 
a tvarohu
Jan Bauer: Tajemné stránky českých 
dějin – od praotce Čecha po habsburská 
strašidla
Pavel Zeman, Zuzana Zemanová: Pivo, 
král a slovíčko – pověsti Vejrovského 
zemanství
Zora Beráková: Zimní královna – 
historický román o Alžbětě, manželce 
zimního krále Fridricha Falckého a dceři 
anglického krále Jakuba I.
Sabrina Jeffries: Jak svést ostýchavou 
dámu – Lady Minerva vymyslela 
dokonalý plán, jak uniknout babiččiným 
požadavkům: zasnoubí se s naprosto 
nevhodným mužem.
Nicole C. Kear: Teď už tě vidím – Nicole 
bylo devatenáct let, když si vyslechla 
zdrcující diagnózu
Amanda Lindhoutová, Sara Corbettová: 
Dům v nebi – vzpomínky na únos, který 
změnil vše
Sabrina Jeffries: Výtečník v jejím loži 
– Jarret Sharpe by si nejraději vydělával 
na živobytí karbanem, ale slíbí, že povede 
rodinný pivovar
Jana Benková: Haló, tady tvoje láska! 
– ačkoliv jsme často zmatené a nejisté, ta 
pravá láska si nás stejně najde
Jan Míka: Plavba ňaderským mořem 
– nejen o dětských snech, které se 
v dospělosti nevyplní
Amanda Quick: Dlouhá noc – 
po sedmnácti letech přijíždí Irene domů, 
aby prošetřila dávnou smrt svých rodičů 
a setkává se s něčím mnohem děsivějším 
…
Marlene Schiappa: Nanejvýš čtyři 
hodiny spánku – francouzská komedie 
o úskalích mateřství, stereotypu 
manželství a úspěšném skloubení práce 
s rodinou
Martina Monošová: Lekce z nenávisti 
– mírně erotický příběh s detektivní 
zápletkou
Silvia Antalíková: Co můžou muži, můžu 

i já – pro čtenáře, které zajímá život se 
všemi jeho strastmi i slastmi
Amanda Quick: Nikomu nevěř – Grace 
se musí vrátit do své minulosti, aby 
odhalila ďábelský plán, který má zničit 
nejen ji, ale všechny její blízké
Petra Nachtmanová: Vdaná potvora 
– věštkyně ze sousedství předpověděla 
Milušce setkání se třemi osudovými 
muži…
Blanka Faltová: Nezvi si vraha do života 
– román plný napětí a erotiky
Robert Svoboda: Láska nehezká – jak by 
vypadal svět, v němž jeden člověk může 
druhého ovládat pilulkou
Zuzana Maléřová: O květině – 
rozhlasový zpovědník
Jan Herčík: Zvěrolékař srdcem i duší – 
příběhy z ordinace veterinárního lékaře
Miloň Čepelka: Monology k živým 
i mrtvým - přimějí čtenáře k zamyšlení či 
úšklebku, jenž ale vzápětí roztaje v úsměv
Jarmila Pospíšilová: Šamanský bubínek 
– opět původní česká detektivka
Eva Hrašková: Něžný dotek nenávisti – 
dvě ženy, dva odlišné osudy
Mary Higgins Clarková: Zrychlený tep – 
vyšetřování vraždy slavné herečky
Eva a Jiří Houserovi: Projekt Sandrina 
– český thriller
Suzanne Enoch: Průvodce dámy 
nepřístojným chováním – znala zásady 
etikety, ale raději by věděla, jak se chovat 
v přítomnosti muže, který je pravým 
opakem gentlemana
Lenka Požárová: Rozmačkané ego se 
slaninou – upřímný a optimistický příběh 
o přestěhování do Norska a na anglický 
venkov
Caroline Robertsová: Vysněná kavárna 
na zámku – Ellie se rozhodne změnit 
svůj život
Otomar Dvořák, Josef Pepson Snětivý: 
Utajené hrady a zámky I. – Prahou 
po stopách panských sídel
Dilly Court: Služebná z hostince – 
anglický román pro ženy
Dominik Dán: Básník – detektivní román, 
kde na sebe vrah upozorňuje jednou 
stopou – básněmi
Viktorie Hanišová: Anežka – střízlivý 
pohled do vztahu matky a dcery, který je 
narušen od samého začátku
J. P. Monninger: Mapa k tobě – Heather 
dokončí školu a vydá se na cestu 
po Evropě. Jenže každé léto končí a osud 
je neúprosný
Amanda Hampson: Vůně Francie – Iris 
vymění nudnou práci v Londýně za práci 
v jižní Francii, brzy ale zjišťuje, že nic 
není, jak se zdá
Nina Špitálníková: Mezi dvěma Kimy – 
na studiích v KLDR
Erik Tabery: Opuštěná společnost – 
česká cesta od Masaryka po Babiše
Aleš Palán, Jan Šibík: Raději zešílet 
v divočině – setkání s šumavskými 
samotáři
Janina Černá: Cukrfree kuchařka 
– recepty, které vás zbaví závislosti 
na cukru
Sarah J. Maas: Dvůr křídel a zmaru – 
třetí díl série Dvůr trnů a růží
Malene Rydahl: Šťastný jako Dán – deset 
tajemství nejšťastnějších lidí na světě

Karin Babinská: Kecy, kecy, kecičky – 
Karin Babinská a Richard Krajčo
Jáchym Topol: Citlivý člověk – víra, 
stárnutí, smysl života, sebevražda, láska, 
rodičovství, „stěhování národů“, politická 
korektnost, krymský konflikt, meze 
politiky…
Kateřina Kuranová: České smoothie 
– kuchařka od známé blogerky plná 
zajímavých receptů
Camille Aubray: Vařila jsem pro Picassa 
– román o umění, lásce a jídle v čarovné 
Provenci
Olen Steinhauer: Turista – tajný agent 
CIA bez domova a bez totožnosti
Radkin Honzák: Dědeček potrkal jelena 
– reakce na události kolem nás od našeho 
předního psychiatra
Markéta Harasimová: Vůně noci – 
detektivní román
Milena Lenderová, Tomáš Jiránek, Marie 
Macková: Z dějin české každodennosti 
– bez ohledu na politický režim lidé jedli, 
bydleli a oblékali se, zakládali rodiny, 
vychovávali děti, stárnuli a umírali
Magdalena Mintová: Falešný sňatek 
– příběh o strastiplné cestě za štěstím 
s vynaložením minimální námahy 
v krutém světě kapitalismu
Jo Nesbo: Macbeth – krev bude 
vykoupena krví
Lone Theilsová: Dívky z trajektu – loď 
doplula, ty dvě však ne…
Louise Pennyová: Světelný klam – 
případy vrchního inspektora Gamache
Jaroslav Čvančara: Pravomil Raichl 
Život na hranici smrti – pohnuté osudy 
plukovníka Pravomila Raichla, válečného 
veterána
Kate Mooreová: Felix z nástupiště č. 1 – 
laskavé povídání o jedné železniční stanici 
a jedné kočce
Josef Pánek: Láska v době globálních 
klimatických změn – o globální vesnici 
zvané Země
Leila Meachamová: Alyin dům – 
pradávný příběh zrady, lásky a naděje
Pavel Hénik: Manekýni – nekonvenční 
kritika sobeckého individualismu, kultu 
krásy a konzumního způsobu života
Emma Straubová: Dovolenkáři – 
z idylické dovolené se může stát peklo pro 
všechny zúčastněné
Alice Claytonová: Sexy farmář – začátek 
nové série
Dominik Dán: Rudý kapitán – při 
rekonstrukci starého hřbitova dělníci 
objeví lebku, do které je vražen velký hřeb
Táňa Keleová-Vasilková: Manželky – 
další příběh oblíbené autorky
Michael Třeštík: Zdi tvé – mimořádně 
zdařilý román manžela dokumentaristky 
Heleny Třeštíkové
Amor Towles: Gentleman v Moskvě – 
postava hraběte Rostova uchvátila čtenáře 
po celém světě
Anna Jansson: Bohyně osudu ze salonu 
d’Amour – romantický román z prostředí 
kadeřnictví
Jan Kraus: Můj soukromý buzynes – 
o životě Jana Krause
Marek Švehla: Magor a jeho doba 
– životopis jedné z nejvýznamnějších 
českých osobností druhé poloviny 
dvacátého století
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V dubnu 1942 odjela čtrnáctiletá Hana 
Tvrská z Protivína  s  rodiči  transportem 
do  Terezína.  Přežila  Osvětim,  bom-
bardování  Hamburku,  tyfus.  Na  rozdíl 
od příbuzných. V letošním dubnu oslavila 
devadesátiny. Se štěstím v očích. Je znovu 
v kruhu velké rodiny.

Její  příběh  by  vydal  na  román.  Je 
o školačce z Protivína, která si  jednoho 
dne přišila na oblečení žlutou Davidovu 
hvězdu a musela opustit všechno, co měla 
jako dítě ráda. Zájmové kroužky, školu, 
hodiny hry na piano a dokonce i své ka-
marády.  Koloniál  se  smíšeným  zbožím 
rodina Weilových  na  příkaz  zavřela  už 
v  prvních  dnech  okupace.  18.  dubna 
1942 odjíždí jako spolu s 910 Židy přes 
České Budějovice do Terezína. Z koncen-

Zase mám velkou rodinu, říká Hana Tvrská

tračních  táborů  se po válce vrací  domů 
z  tohoto  transportu  jen  31  zbídačených 
vězňů. Mezi nimi i Hana Weilová se svou 
tehdy čtyřicetiletou matkou.

„Ani nevím, proč jsem Auschwitz zrov-
na já přežila. Snad se štěstím, náhodou. 
Vždyť z koncentráků se tehdy nevrátilo 67 
našich příbuzných. Možná je to i tím, že 
jsem rozená v dubnu. Jako moje maminka 
a můj manžel, a dubňáci, to jsou silní 
lidé“, uvažuje Hana Tvrská.

Po strastiplných třech letech v koncen-
tráku jí zůstaly už jen vzpomínky a číslo 
vytetované na předloktí. 73 685.

Do Terezína odjela s maminkou a ta-
tínkem. Seřadiště bylo v Českých Budějo-
vicích. Lidé mohli mít při sobě jen osobní 
věci do váhy 50 kilogramů na osobu. Vět-
šinou šlo o trvanlivé jídlo, od pražských 
známých dostali Weilovi před cestou radu, 
aby si nasušili do zásoby pečivo. Dodnes 
vzpomíná, jak se s nimi sousedé v Pro-
tivíně s dojetím loučili. V prosinci 1943 
putovala rodina do vyhlazovacího tábora 
v Osvětimi, kde prošla na nádraží selekcí 
známého doktora Josefa Mengeleho. Jako 
patnáctiletá se dostala na správnou stranu 
a do ženského tábora spolu s maminkou.

„To bylo dobře. Vzájemně jsme si po-
máhaly. Já podporovala maminku a ona 
byla ráda, že mě má u sebe. Tatínka jsme 
uviděli až v dubnu pětačtyřicet mrtvého. 
Umřel vyčerpáním“,  posmutní  Hana 
Tvrská.

Přestože  byla  zesláblá,  dostala  se 
do pracovní skupiny, kterou vybrali Něm-
ci v květnu 1945 na pomoc Hamburku. 
Odklízela spolu s dalšími děvčaty trosky 
a  mrtvoly.  S  maminkou  nakonec  jako 

zázrakem  přežily  i  onemocnění  tyfem 
v koncentračním  táboře Bergen-Belsen, 
kde je osvobodila britská armáda. Vážila 34 
kilogramů, její maminka jen o tři kila více.

Jídlo nebo koupel?
Na  konec  války  už  Hana  Tvrská 

vzpomíná s úsměvem. Třeba na to, jak se 
s  kamarádkami  v  lágru  dohadovaly,  co 
první udělají, až se vrátí domů.

„Některé říkaly, že si uvaří něco dob-
rého k jídlu, jiné zase, že se prvně vykou-
pou. Pak přišli Angličani a mohly jsme 
se konečně pořádně vysprchovat. Bylo 
i jídlo, ale musely jsme si dávat pozor, 
abychom ho moc nesnědly. Hodně vězňů 
na to umřelo. Poprvé jsme si daly dobrý 
oběd až v Praze u příbuzných. Už nevím, 
co to bylo. Byli ze smíšeného manželství, 
strýček se vrátil z Terezína. Psali jsme 
do Protivína, že jsme přežili a vracíme se 
domů“, pokračuje Hana Tvrská.

Jaké bylo ale jejich překvapení, když 
národní výbor v Protivíně pro jejich uby-
tování připravil celou vilu na Libochově. 
Patřila původně německému kolaboran-
tovi. Jejich byt v domě s obchodem totiž 
obývali cizí lidé, nikdo s jejich návratem 
moc nepočítal.

„Majitel vily se jmenoval Adolf Hitl, 
tatínek ho před válkou znal. Vystěhovali 
ho stejně jako další kolaboranty do zám-
ku, kde čekali na odsun. Nám se ale v té 
vile nelíbilo, byly jsme nešťastné. Po pár 
dnech jsme zjistily, že je prázdný byt 
na náměstí po našich příbuzných. Přestě-
hovali jsme se do něho“, popisuje Hana 
Tvrská první týdny po osvobození.

Byl červen, všude plno naděje a v uli-
cích se tancovalo. Nejčastěji u pomníku 
na náměstí. Tak vnímala jako sedmnácti-
letá Protivín. Do rodného domu s obcho-
dem se už Hana na rozdíl od maminky ne-
nastěhovala. Po čtyřleté známosti se vdala 
a později odešla za mužem, který pracoval 
ve  Frutě,  do Tábora  a  pak  do  Českých 
Budějovic.  Dnes  má  paní  Hana Tvrská 
pět vnoučat a 15 pravnoučat. Ještě vloni 
trávila letní dny na chatě.

„Ráda se dívám na naše nejmenší 
děti. Zase máme velkou rodinu“, usmívá 
se Hana Tvrská, žena s číslem 73 685.

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)

LETNÍ TÁBORY 
NA KOCANDĚ 2018Na čtvrtečním vaření jsme se v dubnu 

obklopili sladkostmi, medovníkem, javoro-
vým sirupem, třtinovým cukrem, melasou 
a dalšími přírodními sladidly. Samozřejmě 
nechyběl ani tak dobrý a zdravý med. Ne-
musíme sladit bílým cukrem, dá se nahradit 
stevií,  apiglukanem,  karobem  a  mnoha 
dalšími sladidly. Je pravda, že je potřeba si 
na ně zvyknout a člověk se musí naučit je 
používat v kuchyni. Ačkoliv  se na našich 
kurzech už několik  let bavíme o zdravém 
vaření, shodli jsme se na tom, že všech sla-
didel, i těch přírodních a „zdravých“, máme 
užívat jen v rozumné míře a vždy omezeně.

Mgr. M. Šálková

VAŘÍME ZDRAVĚ, 
ANEB ČÍM SI ŽIVOT 

OSLADÍM



nebylo  možné  pohřbít  v  posvěcené  půdě. 
Aby takový člověk nemohl po smrti živým 
škodit, bylo po něm šlapáno. To když křížek 
stál  na  rozcestí,  kde  též  sloužil  i  dodnes 
slouží jako orientační bod.

První křížek, který pan Hanus posta-
vil, stojí v Budičovicích, v místě zvaném 
U Moudrých. Na obrázcích jsme viděli jen 
pohozený  kamenný  sokl,  z  místa  vyvezl 
čtyři  káry  kamene,  křížek  složil,  vykoval 
kříž  (ková  i maluje sám), konec kříže má 
kotvový tvar (symbol naděje). Místo kolem 
upravil,  zasadil  lípy,  vedle  rostou  třešeň 
a borovice, k posezení a zamyšlení vytvořil 
lavičku.  K  výrobě  rozcestníku  ke  křížku 
posloužil kmen třešně.

Opravu dalšího křížku bral jako osobní 
výzvu. V  místech,  zvaných  Na  Polánce, 
vedla cesta pod lesem, kudy si Skalští zkra-
covali cestu do Heřmaně. Tak i malí Skaláci 
– školáčci – když tudy putovali do heřmaň-
ské školy. Psal se rok 2013, kdy se pustil 

do práce. Kámen, coby budoucí část kříže, 
panu Hanusovi věnoval pan Handschuh ze 
Štětic. Následovalo vykování kříže a tabul-
ky s nápisovou částí. Zadní vzpěra kříže byla 
zhotovena  z  kvalitního materiálu  ze  staré 
kovové postele. Zlaté české ručičky! U ji-
ného křížku – ve Skalách U Šturmů (2015) 
malování  provedla  malířka  až  z  Beskyd. 
Čeká jej práce na křížku u Dvorců, křížku 
mezi katastrem Skal a Heřmaně. Pan Hanus 
navrhl  klubu  pomoci  při  obnově  křížku 
v katastru Protivína.

Jako  zvoník  je  za  českobudějovickou 
diecézi  delegován  každoročně  na  setkání 
zvoníků v Praze, kde se setkal i s kardiná-
lem  Dukou.  Letos  se  setkání  uskutečnilo 
koncem dubna.

V  zaplněné  klubovně  třicet  účastníků 
po  dvouhodinovém  setkání  ocenilo  práci 
i  schopnost  poutavě vyprávět  dlouhotrva-
jícím potleskem.

za PVK Věra Piklová
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Záchrana Božích muk na Protivínsku
Snad  žádný  kraj  nemá  tolik  křížků 

a božích muk rozesetých v krajině jako náš 
kraj Jihočeský! Jsou to němí svědci života 
našich předků.

Ve čtvrtek 19. dubna pozvání na před-
nášku a následnou besedu na téma „Boží 
muka na Protivínsku“ přijal pan Petr 
Hanus ze Skal. Tento  příslušník  střední 
generace,  absolvent  průmyslové  školy 
a pracovník elektro úseku železniční stanice 
Ražice, se o historii a tradice zajímal již jako 
žák Základní školy Protivín. Coby mladík 
při  toulkách  po  okolí  Skal  viděl  zničené 
památky,  křížky...(v  19.  století  nazývané 
boží muka).

V  roce  2008  se  po  10  letech  pobytu 
v Písku vrátil do rodných Skal, postavil si 
zde dům a žije zde s manželkou a 12 letou 
dcerou. V  této  době  se  začal  o  památky 
v okolí  hlouběji  zajímat,  jejich  oprava  se 
stala jeho koníčkem. Dle jeho zaníceného 
vyprávění o nacházení, vykopání a očištění 
křížků až k výslednému postavení a uprave-
ní prostředí kolem mu tento koníček zabírá 
veškerý volný čas.

Zároveň přijal roli zvoníka ve Skalách 
(po panu Kubíkovi, který jej do této činnosti 
zasvětil), též ponocného – o Vánocích 2017 
chodil  a  troubil  ve  Skalách  a  přilehlých 
Budičovicích. Při tomto vyprávění si mnozí 
posluchači  evokovali  kouzelné  obrázky 
Josefa  Lady. V  nedaleké  Heřmani,  kam 
Skály, Štětice a Ražice farností patří, dělá 
kostelníka v tamějším kostele sv. Jiljí.

Zasloužil se o to, že ve válce zrekvíro-
vaný zvon byl nahrazen novým – z dílny 
zvonaře pana Michala Votruby z Myslkovic 
u Soběslavi. V Heřmani byl zvon vysvěcen 
a  slavnostně  zavěšen  r.  2017. V  kostele 
opravil i křtitelnici, pustil se i do opravy ol-
tářů v kostele. Posluchači nevěřili vlastním 
očím, jak ze zdevastovaných trosek oltářů 
vytvořil oltáře nové. Za 2  roky soustavné 
práce (očištění, mytí zbytku oltáře, napuště-
ní proti hmyzu, zlacení a lakování) byl oltář 
sv. Jana Nepomuckého hotov. Nyní pracuje 
na  opravě  sv.  Barbory.  O Velikonocích 
ozářily kostel sv. Jiljí metrové velikonoční 
svíce – paškály, které pan Hanus také vyrá-
bí. K vyhledávání křížků (Chce jich opravit 
v okolí patnáct), používá také staré digitálně 
zpracované vojenské mapy.

Z jakého materiálu byly křížky 
vyráběny?  Zpočátku  ze  dřeva,  později 
z kamene (pískovce). Našim předkům zá-
hy kámen připadal příliš  strohý, vytvářeli 
na  křížcích  plechové  korpusy  s  postavou 
Ježíše, s nápisy a malůvkami. V době prů-
myslové revoluce byly pak kříže vyráběny 
průmyslově. Do kamenného soklu byl zalit 
dřík, křížek pojištěn stahovacím třmenem 
a zadní vzpěrou.

Kde všude byly křížky stavěny? 
Zpočátku  v  místech,  kde  nebyla  kaple  či 
kostel,  křížek  také  označoval  místa,  kde 
byla  křesťanská víra  vyznávána,  připomí-
naly  nehody,  dobré  skutky,  neobvyklou 
událost,  byly  poděkováním  za  uzdravení, 
konec války, konec moru a zhoubných po-
vodní. Označovaly i místa, kde byl pohřben 
odsouzenec, popravený člověk,  jehož tělo 

32. SETKÁNÍ PROTIVÍNSKÉHO VLASTIVĚDNÉHO KLUBU

Foto R. Lenemajer



PROTIVÍNSKÉ LISTY 17. stránka

  SPOLEČENSKÁ KRONIKA  
NARODILI SE

	 15.	4.	syn	Jan
	 MUDr.	Aleně	Randákové	ze	Skal

	 9.	5.	syn	Šimon	Trnka
	 Gabriele	Ivanovičové	z	Protivína

	 10.	5.	syn	Lubor
	 Dagmar	Panské	z	Nuzova

	 13.	5.	syn	František	Žák
	 Janě	Manové	ze	Žďáru

ZEMŘELI
	 10.	4.	Jiřina	Šírová

	 90	let,	Protivín
	 13.	4.	Václav	Fousek

	 78	let,	Protivín

	 14.	4.	Ladislav	Háček
	 67	let,	Myšenec
	 20.	4.	Josef	Švamberk

	 62	let,	Žďárské	Chalupy
	 22.	4.	Václav	Kačírek

	 43	let,	Myšenec
	 23.	4.	Marie	Hanzlíková

	 87	let,	Protivín
	 24.	4.	Ludmila	Dunovská

	 87	let,	Krč
	 2.	5.	Miroslav	Zima

	 76	let,	Protivín
	 6.	5.	Anna	Bryčková

	 78	let,	Protivín

Do konce května máte mož-
nost zhlédnout výstavu členů 
Volného sdružení umělců jižních 
Čech – Montiho Kubrika a Petra 
Hofmana.

V červnu bude v podkrovních 
prostorách kaplanky vystavovat 
své obrazy Petr Němec.

K  projektu  nazvanému  Distur-
bing ideas autor uvádí:

„Za názvem Disturbing ideas 
se skrývají znepokojivé myšlenky, 
které nám plíživě zasahují do životů. 
Otázky života a smrti. Prolínání se 
reality se sny doprovázené věčným 
konfliktem mezi rozumem a city 
v momentech, kdy už není možné roz-
poznat co je co. Upadání do každo-
denní paranoii, doprovázené bojem 
s osobními démony, kteří se na nás 
v nestřežených chvílích vrhají.

Tím vším zjišťujeme, že naše živo-
ty nejsou o nic skutečnější než naše 
fantazie, ale obojí je ve výsledku 
stejně bezvýznamné a určující je jen 
perspektiva pohledu. Nebo ne?“

V  prostorách  infocentra  během 
května  a  června  uvidíte  fotografie 
kouzelného místa „Madeira – ost-
rov věčného jara a tisíce krás“. Tak 
nazval výstavu svých fotek Mgr. Jiří 
Hájek.

Těšíme se na vaši návštěvu denně 
od 9 do 17 hodin.

POZVÁNÍ 
DO KAPLANKY

Tento obraz ze soukromé sbírky byl 
vystaven 12. dubna v protivínském info-
centru. Jeho autorem je Štěpán Mikuláš 
Mareš. Měli jsme tak příležitost vzpome-
nout kamaráda, který odložil před dvěma 
roky navždy své malířské náčiní.

Drobná kresba z roku 2014 vznikla jako 
ukázka toho, jak lze kreslit na křídový papír. 
Není sice signována, ale má zato vepsáno 
věnování. Nikdo nebude na pochybách, že 
obrázek nakreslil ŠMM. Je rozdělený na dvě 
části a první, světlá, připomíná Štěpánovy 
rané smalty na ocelovém plechu. Na druhé 
části je kresba na tmavém podkladě, vychá-
zející z fantazie malíře.

V  katalogu  obrazů,  kreseb  a  trojroz-
měrných  objektů,  vydaném  v  roce  1998 
uvádí autor:

„Maluji se skousnutým spodním rtem 
a jen zdálky naslouchám slovům ve výstavní 
síni. Jak je možné, že žádný dnešní divák 

Obraz jednoho dne

nepoznává, že obrazy maluji napůl v nej-
hlubším stínu, napůl v oslnivém slunci.“ Š. 
M. M. 1990“

Připadá mně to až neskutečné, že se tato 
myšlenka objevuje  i na dnešním „Obrazu 
jednoho dne“.

Navíc nám nechal Štěpán na pozadí noci 
možná i vzkaz, vyjádřený záhadnými čísly 
a symboly...

V rámci akce se v 16 hodin návštěvníci 
shromáždili v pamětní síni Jiřího Koláře, 
aby zde zhlédli krátký animovaný film 
„Ludmilka“. Je prvním společným dílem 
ŠMM a Jaroslava Mašindy, orginální anima-
ce tohoto 8 minut dlouhého filmu vznikala 
pouhé tři měsíce. Jeho premiéra se odehrála 
na Vánoce roku 2011. Byly v něm využity 
nejen Štěpánovy orginální kresby, ale navíc 
je zde zaznamenán i jeho hlas.

Ing. Helena Mašindová
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Seděli jsme u nás pod třešní, když do-
razil,  samozřejmě na kole,  kamarád  Jirka 
Plíva. Sotva se posadil, už spustil o svém no-
vém nápadu. Asi za týden by se měl otevírat 
zase další kus rekonstruované Mírové ulice, 
zrovna před jeho krámkem s opravnou jízd-
ních kol. Jeho napadlo při této příležitosti 
udělat takový malý „slavnostní happening“, 
tedy nějakou  legraci při  tom zprovoznění 
„jeho“ části ulice.

Nám se jeho nápad strašně líbil. A začali 
jsme společně přemýšlet co a jak.

V pátek 20. dubna 2018 přibližně 
ve 14.30 hodin pracovníci stavebních 
firem odstranili silniční zátarasy a před-
mětný úsek Mírové ulice byl zprovozněn. 
Oficiální otevření se nekonalo.

Ale  před  Jirkovým  krámkem  se  již 
scházeli kamarádi, známí či náhodní chod-
ci, neboť zde bylo pro všechny připraveno 
bohaté občerstvení. Podávalo se nealko pivo 
či citronová limonáda, ledová káva nebo tu-
recká. Čerstvě upečené bábovky byly velice 
lákavé. Vyhrávala swingová muzika, blížil 
se čas našeho „otevření“.

Skoro přesně v 15 hodin Jirka zazvonil 
na zvonky z cyklo-dílů, zadeklamoval připra-
venou uvítací báseň, Míra Koštel zatroubil 
na trumpetu krásný song a my všichni účast-
níci,  bylo nás  asi  třicet,  jsme  si navzájem 
pogratulovali. I na láhev šampusu došlo.

Slavnostní otevírání Mírové ulice bez oficiálního požehnání

Sluníčko  nám  všem  do  toho  krásně 
svítilo,  jízdních  kol  všech  kategorií  bylo 
nesčetně, nálada byla výborná. Chlebíčky, 
jednohubky  i bábovky či koláčky pomalu 
mizely ze  stolů. Kdo chtěl, mohl zde vy-
zkoušet několik nových jízdních kol, včetně 

elektrokol. Však se také to „kolečko“ novým 
úsekem uskutečnilo.

Co  dodat,  byl  to  krásný  nápad,  který 
jistě vyšel. Radost to udělalo mnohým, nám 
tedy určitě!

Jarda Mašinda

O víkendu 21. – 22. 4. 2018 protivínské taekwondo reprezentovalo 
Českou republiku na Trenčín Open 2018.

V pátek v poledne se naši členové ve složení Václav Krippner, Matěj 
Hudák,  Nella  Kalíšková,  Martina  Babáková, Adéla  Zobalová,  Nikola 
Zobalová, Miroslav Plundrich, Šimon Svoboda a trenér Milan Zobal vy-
dali směr Trenčín, kam dorazili v podvečerních hodinách. Po příjezdu se 
zaregistrovali a vydali se spát po náročné cestě.

V sobotu se konal turnaj kyurugi – ve sportovním boji, kde nejprve 
proběhl slavnostní nástup a poté byl zahájen turnaj. Celkem se turnaje 
zúčastnilo  450  závodníků  z  Polska,  Maďarska,  Rakouska,  Chorvatska, 
Běloruska, Slovenska a České republiky.

Jako první nastoupila Nella Kalíšková, která  se probojovala do  finá-
lových bojů, kde nakonec nestačila na svou soupeřku a bylo z toho druhé 
místo. Václav Krippner se pral jak o život, ale semifinále prohrál a skončil 
na krásném 3. místě. Matěj Hudák prohrál ve finálovém boji o bod a skončil 
na výborném 2. místě. Stejně uspěla i Martina Babáková. Nikola Zobalová 
se při svém prvním vystoupení probojovala až do finále, ale zde narazila 
na silnější soupeřku z Rakouska a s prohrou skončila na 2. místě. Miroslav 
Plundrich ve  finálovém boji prohrál o  tři body se  slovenským soupeřem 
a obsadil 2. místo.
Umístění:
Stříbrná medaile:  Nella  Kalíšková,  Martina  Babáková,  Matěj  Hudák, 
Miroslav Plundrich, Nikola Zobalová
Bronzová medaile: Václav Krippner

V neděli probíhal turnaj v Chanbaře, kde naši svěřenci opět re-
prezentovali Českou republiku. Děti bojovaly v několika skupinách 
s různými zbraněmi. Jako první nastoupil Václav Krippner, náš nejlepší 
závodník – v kombinacích Kodachi (krátký meč), kde se pral jak o život, 
skončil na 2. místě,  též v  tate Kodachi (krátký meč a štít) a Kodachi + 
Kodachi (dva krátké meče) získal 2. místa.
Umístění:
Matěj Hudák  1. místo Chichen (dlouhý meč)
Václav Kripper  3× 2. místo
Šimon Svoboda  2. místo Kodachi
Martina Babáková, Miroslav Plundrich  3. místo

Děkujeme našim závodníkům za vzornou reprezentaci nejen Protivína 
a našeho oddílu, ale též naší vlasti. Velké poděkování patří všem rodičům, 
kteří s námi jeli a pomáhali – rodině Kalíšků, H. Kripnerrové a panu řidiči, 
který se o nás staral na cestě.  MZ,JK

Náročný víkend taekwondistů
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V průběhu posledního dubnového ví-
kendu probíhaly zkoušky na černé pásky 
pod záštitou mistra Lee Youn Jae (8. dan). 
Konkrétně se jednalo o sobotu 28. 4., kdy 
se v pražském klubu Hirundo sešlo na ty-
to zkoušky 20 adeptů z různých českých 
klubů taekwonda. Jedním z adeptů byl 
i náš svěřenec Miroslav Plundrich.

Zkušební den byl  rozdělen do  tří  blo-
ků. Adepti nejprve museli absolvovat dva 
semináře,  které  se  rovněž  připočítávaly 
ke  zkoušce,  a  posléze  mohli  přistoupit 
k samotnému skládání oné zkoušky. Prvním 
úkolem bylo složit písemný test zaměřený 
na teorii, terminologii, historii a pravidla bo-
jů taekwonda. Poté je čekala praxe. Museli 
prokázat v průpravných cvičeních znalost 
a  provedení  technik  a  jejich  aplikování 

Po dlouhých letech „černý pás“

ÚSPĚCH A ZKOUŠKY PROTIVÍNSKÉHO TAEKWONDA

(v jednokrokovém sparringu). Prokázat um 
osmi žákovských sestav a první mistrovské 
sestavy  (tzv.  poomse).  Projevit  znalost 
boje v zápase (kyorugi), zvládnout reálnou 
sebeobranu a v neposlední řadě obstát v dis-
ciplíně přerážen (kyokpa).

Zkoušky  byly  vskutku  vyčerpávající, 
protože  adepti  museli  strávit  dohromady 
osm hodin před zrakem mistra Lee a proká-
zat mu, že jsou hodni černého pásu.

Za  náš  klub  však  nyní  (s  odstupem 
času)  můžeme  pogratulovat  Miroslavu 
Plundrichovi, neboť úspěšně zkoušky zvládl 
a je nyní prvním svěřencem našeho klubu, 
který drží 1. dan (první mistrovský stupeň). 
Tímto to však teprve začíná a na řadě je další 
studium a zdokonalování se v technikách.

M.Z. a J.K.

V pondělí 16. dubna se konaly v našem 
oddíle zkoušky na vyšší technické stupně. Náš 
oddíl navštívil patron protivínského taekwonda 
korejský mistr Youn Jae Lee. Pod jeho vedením 
se konal dvouhodinový seminář, kde mistr vy-
světloval princip a význam jednotlivých technik. 
Zde si děti zdokonalily své již nabyté zkušenosti 
a vědomosti. Na závěr proběhly zkoušky na vyšší 
technické stupně. Mistr byl s výkony spokojený 
a  nadále  přislíbil  účast  na  dalších  trénincích. 
Všem, kdo složili zkoušky a získali vyšší „pás-
ky“, gratulujeme.  M.Z. a J.K.

ZKOUŠKY  
NA TECHNICKÉ STUPNĚ

V sobotu 14. dubna se konal již 15. ročník 
Panter Cup v Humpolci v kyurugi (sportovní 
boj). Z našeho oddílu se zúčastnili celkem čtyři 
závodníci. Konkurence byla silná, celkem starto-
valo 350 závodníků z Rakouska, Polska a klubů 
z  České  republiky.  Naši  svěřenci  dali  o  sobě 
vědět a všichni se probojovali až do finálových 
bojů.  Kromě  úspěchů  si  odvezli  velice  cenné 
zkušenosti.
Umístění:
Martina Babáková  2. místo
Václav Krippner  2. místo
Nella Kalíšková  3. místo
Matěj Hudák  4. místo  M.Z. a J.K.

Panter CUP Humpolec 2018

Závěrečné výsledky stolních tenistů Slavo-
je Protivín v sezoně 2017 – 2018.

DIVIZE MUŽŮ
Slavoj A : Velešín B  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .5:10
(Votava 2, Färber 1, debly)
Slavoj A : Přídolí A   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3:10
(Votava 3)
El . Strakonice : Slavoj A   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .10:4
(Cendelín 2, Šťastný st. 1, debl)

STOLNÍ TENIS SLAVOJ PROTIVÍN
Blatná : Slavoj A  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9:9
(Šťastný st. 3, Votava 2, Cendelín 2, Pro-
cházka 1, debl)

Pouhé tři výhry a  dvě remízy nestačily 
na udržení v divizi mužů.

KRAJSKÁ SOUTĚŽ
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)
Lhenice : Slavoj B  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .10:7
(Brabec 2, Mareš 2, Topinka 1, debly)
Sokol N . Ves : Slavoj B  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9:9
(Brabec 4, Topinka 2, Mareš 2, debl)
Slavoj B : Malovice A   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .5:10
(Brabec 2, Topinka 1, Najmanová 1, debl)
Vyšší Brod A : Slavoj C  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .10:3
(Zoch 1, Vařečka P. 1, debl)

Pokračování na straně 21   
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Fotbalové informace
„A“  tým  v  dubnu  neprožíval  zrovna  úspěšné 
období. Zranění a absence několika hráčů, s tím 
související pokleslá tréninková morálka zname-
naly, že se bodový zisk nenavyšoval tak, jak jsme 
si všichni přáli.

FK Protivín – SK Rudolfov 0:0
Nejlepší hráči: Hanus, Uhlík – Šindelář, Jasen-
ský, Kuna
Protivín: Hanus – Rothbauer, Ruczkowski, Uh-
lík, Fiala – Mikulenka (60. Zach), R. Vojta, Zb. 
Vorel, Říha, Růžička – J. Vorel.
Rudolfov byl úvodní  čtvrthodinku aktivnějším 
týmem.  Domácí  postupně  vyrovnali  hru,  ale 
na  tvrdším  zapískovaném  terénu  si  toho  moc 
nevytvořili. Dvě slibně rozvíjející se šance nedo-
táhli do konce. Protivínský gólman Hanus se tak 
nejvíce zapotil při nenápadném centru ze strany, 
který zaplachtil přímo pod břevno. Ve druhém 
poločase měli hosté více ze hry, hrozili především 
ze standardek. „Ve druhé půli zahrávali šest rohů 
a všechny byly nebezpečné,“ všiml si předseda 
Protivína Václav Křišťál. Největší  šanci  celého 
střetnutí měl na kopačce hostující Milan Pexa. 
V 65. minutě se řítil sám ze strany na Hanusovu 
branku, ale zakončil vedle. Na druhé straně akci 
bratrů Vorlů dokázal uhasit včasným vyběhnutím 
brankář Teringl. V závěrečných pěti minutách se 
Protivín hnal do útoku. Na ukazateli stále svítily 
dvě  nuly,  cítil  šanci,  že  by  mohl  rozhodnout. 
Ve druhé minutě nastavení si po faulu na J. Vorla 
na hranici šestnáctky vypracoval ideální možnost 
k provedení přímého kopu. J. Vorel dokázal zeď 
obstřelit, ale Teringl skvělým zákrokem zachránil 
svůj  tým od pohromy. Utkání mělo vyrovnaný 
průběh a převládala v něm především bojovnost. 
Remíza se dá označit za spravedlivou.

Hluboká – Protivín 1:1
Branka: Zb. Vorel ČK: 0:1 (38. Hanus)
Nejlepší hráči: Antoš, Legdan – M. Říha
Protivín: Hanus – Rothbauer, Ruczkowski, Uh-
lík, Fiala (46. Mikulenka) – Prášil, R. Vojta, Zb. 
Vorel, M. Říha – J. Vorel, Růžička
Hluboká  poprvé  v  jarní  fázi  soutěže  ztratila 
body. V zápase s Protivínem (nastoupil i Ondřej 
Prášil) měla vše ve svých rukou, vedla jedna nula 
a  navíc  hrála  proti  oslabenému  soupeři,  jenže 
hostující forvard Zbyněk Vorel v samém závěru 
odmítl  odjet  z  podzámčí  s  prázdnou  a  zajistil 
svému týmu bod. „Tenhle zápas se těžko hodnotí. 
My jsme působili od začátku hrozně nervózně, 
proti deseti potom snad ještě víc. Protivín věděl, 
že i v oslabení proti nám může hrát, postupně 
získával sebevědomí a za ten zápal a bojovnosti 
si nakonec bod zasloužil,“ ocenil přístup soupeře 
asistent hlubockého trenéra Cipra Jan Procházka. 
Důležitý moment se udál v 38. minutě, Hanus 
vyběhl před pokutové území, kde srazil Hájka, 
následovala  červená  karta  a  přímý  volný  kop, 
který ale Hluboká hrubě nezvládla. Kombinace 
Hájek – Antoš vyšla až ve 43. minutě, 1:0. Pro-
tivín náhradního gólmana na lavičce neměl, ze 
hřiště šel o přestávce bek Fiala a do branky se po-
stavil záložník Mikulenka. „Musím říct, že tam 
měl dva dobré zákroky. Jak výběh na centr, tak 
i střela zblízka,“ uznal kvality náhradního „gól-
mana“  Procházka. V  závěru  Protivín  zahrával 
od poloviny hřiště trestný kop, k míči se dostal 
Zbyněk Vorel a srovnal účet na konečných 1:1.

Protivín – Čimelice 1:3
Branky: 90. Zb. Vorel
Nejlepší hráči: nikdo – J. Hadáček, Varhan
Protivín:   Kubička  –  Rothbauer,  Uhlík, 
Ruczkowski (80. Mikulenka), Vojík – Fiala (46. 

Sládek), R. Vojta, Zb. Vorel, Říha, Růžička – J. 
Vorel.
Domácí obrana vyrobila tři obrovské chyby, kte-
ré zkušený soupeř náležitě potrestal. Trenér Ko-
betič nemohl využít čtyři důležité hráče. Chyběli 
mu J. Vojta, Hála, Prášil a distancovaný brankář 
Hanus. „Neměli jsme kvalitu, abychom zezadu 
hrajícího soupeře něčím překvapili.“  Přitom 
v prvním poločase byla hra vyrovnaná. Domácí 
zahrozili už v 7. minutě šancí Rothbauera z úhlu, 
ale Slavík zachránil na roh. Ve 21. minutě přišla 
první hrubka domácích. Přihrávku Čimelických 
před protivínskou brankou jeden z hráčů domá-
cích  špatně  trefil,  svíce doletěla  až k brankáři 
Kubičkovi, který  lehký míč neudržel a Martin 
Nekl  dorazil  do  prázdné  branky.  „Laciný gól 
s námi zacvičil a až do přestávky nás hosté k ni-
čemu nepustili.“ Domácí po obrátce zvedli hlavy, 
hýřili  aktivitou  a  zatlačili  hosty do  defenzívy. 
Nepřesně  střílel  čerstvý  Sládek,  nebezpečnou 
střelu J. Vorla k tyči vytěsnil Slavík. V 68. minutě 
zaspala domácí obrana, když pozdě zareagovala 
na dlouhý pas na  Jiřího Vitáka,  který  se vřítil 
do šestnáctky a za výstavní ranou pod „víko“ se 
nestačil brankář Kubička ani ohlédnout, natož 
zvednout  ruce.  Kalich  hořkosti  vypili  domácí 
až do dna v 75. minutě. Pronikajícího Varhana 
zastavil  ve  vápně  R. Vojta  jen  za  cenu  faulu 
a Radek Převrátil poslal penaltu přesně k pravé 
tyči. Protivín se korekce skóre dočkal v poslední 
minutě.  Zbyněk Vorel  obral  před  šestnáctkou 
o míč Nekla a skákavou střelou překonal Slavíka.

Želeč – Protivín 3:0
Protivín: Hanus – Rothbauer, Uhlík, Mikulenka, 
Vojík – Fiala, R. Vojta, Zb. Vorel, Říha, Sládek 
– J. Vorel
Nejlepší hráči: Šváb, Švec – Hanus
Domácí potvrdili i v tomto zápase s Protivínem, 
že doma body neztrácejí. Když už skálopevná 
obrana  Želče  pustila  soupeře  k  brance,  stála 
v  ní  tradiční  opora  Martin  Blažek. V  úvodu 
utkání musel několikrát zasahovat. Přišla však 
14. minuta a první gól, který si dali hosté sami. 
Po dlouhém autu Škrábka dezorientovaný stoper 
Uhlík  zády  k  vlastní  brance  přehodil  hlavou 
brankáře Hanuse. Domácí byli na koni a za sedm 
minut  po  rychlé  kombinační  akci,  skóroval 
po  ideální  přihrávce  Švába  zblízka  dorážející 
Jaroslav  Bosnyak  na  2:0.  Když  v  59.  minutě 
skóre  pokročilo  na  3:0,  bylo  o  osudu  utkání 
rozhodnuto. Hosté ve druhém poločase domácí 
branku téměř neohrozili. Domácí si tak v poklidu 
dokráčeli k zaslouženému vítězství.

Protivín – N. Včelnice 0:2
Nejlepší hráči: nikdo - Šlapanský
Protivín: Hanus – Vojík, Uhlík, Mikulenka, Hála 
– Říha, R. Vojta, Zb. Vorel, Fiala – J. Vorel, Zach.
Protivínští  nezvítězili  již  pět  zápasů  v  řadě 
a nečekanou ztrátu bodů pocítili  i  s novovčel-
nickým nováčkem. „Jsme dole, chybí nám lidi 
a nedaří se vůbec nic,“ komentoval momentální 
situaci v protivínském táboře šéf Václav Křišťál. 
Na lavičce jsme měli jen jednoho hráče z béčka, 
povolat jsme museli Hálu a nestárnoucího Za-
cha. Přitom ve vyrovnané první půli mohli vést 
Protivínští za čtvrt hodiny o dva góly, ale dvě 
obrovské příležitosti bratři Vorlové neproměnili. 
Hosté neměli co ztratit a poctivým výkonem šli 
druhé výhře venku naproti. „Hráli dobře, bránili 
a ze tří brejků nám vstřelili dva góly. Oproti tomu 
jsme znovu dělali neskutečné chyby v rozehrávce, 
které soupeř náležitě potrestal.“  Sotva  začala 
druhá půlka zápasu, poslal Šlapanský milimet-
rovým pasem do úniku Pacholíka, který ve váp-

ně  zachoval  chladnou  hlavu  a  namazal  před 
prázdnou branku Zdeňku Didkovi – 0:1. A když 
v 60. minutě domácí opět ztratili zbytečně míč 
na půlce, rozjel další protiútok Šlapanský, míč 
si převzal Stanislav Pacholík, obešel  i Hanuse 
a poslal míč do sítě – 2:0.

„B“ sbírá body hlavně doma, zápasy na hřištích 
soupeřů se hrají v termínech zápasů „A“, proto 
nemohou  do  hry  zasáhnout  „pendlové“,  kteří 
sedí na lavičce „A“. Na jejich místech nastupují 
nezkušení  dorostenci  a  v  některých  utkáních 
ještě nestačí.
Čížová B – Protivín 1:7
Branky: Cina 2,  Bartuška, Uhlík, Cvachovec, 
Sládek, Veselý
Utkání  mělo  jednoznačný  průběh,  Protivínští 
celkem dobře kombinovali a podařilo se jim brzy 
získat  uklidňující  náskok.  Bohužel  je  uklidnil 
příliš, začali hrát příliš komplikovaně, góly sice 
přidali, ale jednou tolik šancí neproměnili.

Protivín – Kostelec 3:2
Branky: Sládek, Veselý, V. Mikulenka
Začátek zápasu byl pro domácí šokující, hosté 
v 7. minutě vedli 2:0. Do konce poločasu se hra 
vyrovnala,  dalo by  se  říci,  že domácí přebrali 
iniciativu. Ve druhé části se role obrátily. Proti-
vínští také během 7 minut vyrovnali a zásluhou 
nestárnoucího  střelce V.  Mikulenky  se  dostali 
do vedení. Přes několik šancí na obou stranách 
už se skóre do konce zápasu nezměnilo.

Oslov – Protivín 6:1
Branka: Bartuška
V  týmu  Protivína  byli  4  hráči  starší  20ti  let 
a na oslovském minihřišti hrálo deset hráčů po-
prvé. Domácí umí rozměry svého hřiště využít 
a už do poločasu bylo rozhodnuto.

Protivín – Krč 6:2
Branky: Veselý 2, Burda,  Ji. Křišťál, Kubička 
pen., vlastní
Průměrný zápas, ve kterém byli možná hosté lep-
ší na míči, ale góly stříleli domácí. V první půli 
už vedli o 3 branky, soupeř vždy jen korigoval.

Albrechtice – Protivín 2:0
Opět hrála omladina a podle  slov  trenéra Sla-
víčka  si  vůbec  nevedla  špatně,  bohužel  střílet 
góly je pro kluky problém, zkušenější soupeř se 
dokázal prosadit.

„D“.  Během  zimní  přestávky  se  ze  soutěže 
odhlásil další soupeř, takže během dubna měli 
kluci dvakrát volno.
Vitějovice – Protivín 1:0
Protivín – Mirotice 6:1
Branky: Jíra 3, Studený, L. Nečas, Měšťan
Protivín – Vimperk 0:4

Žáci starší
Vodňany – Protivín 0:9
Branky:  Sochora  4, Viktora,  Urban,  Koštel, 
Kožmín, vlastní
Protivín – Slavia ČB 1:1
Branka: Kříž
Hradiště – Protivín 5:2
Branky: Urban 2
Protivín – Písek 3:13
Branky: Urban 2, Kříž
Netolice – Protivín 1:2
Branky: Schánilec, vlastní

Žáci mladší
Vodňany – Protivín 5:0
Protivín – Slavia ČB 3:9
Branky: Král 2, Kubec
Hradiště – Protivín 2:2
Branky: Král 2
Protivín – Písek 0:3
Netolice – Protivín 0:6
Branky: Jirášek 2, Kubec 2, Penc, Král

Václav Křišťál
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KŘÍŽOVKA O KNIŽNÍ ODMĚNU

Také letošní křížovky jsou věnovány moudrým výrokům známých osobností. Autor křížovek P. Šoba
Lepší je 1. tajenka cestou vydat a při nejhorším se vrátit, než 2. tajenka litovat, že jsme to nezkusili, a snít pohádky o tom, jaké to mohlo být KDYBY. – „Každý 
den s citátem“ Petr Havránek. 
Vyluštěnou tajenku zašlete do 4. června na adresu MěKS Protivín, Mírová 337, 398 11 Protivín, nebo e-mailem karfikova@kultura-protivin.cz
Knižní odměnu za správně vyluštěnou křížovku z dubnových novin získává pan  Jiří Rudolf z Protivína. Blahopřejeme!

STOLNÍ TENIS SLAVOJ PROTIVÍN

  Dokončení ze strany 19
Slavoj C : Kaplice B  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .8:10
(Zoch 3, Vařečka P. 2, Vařečka O. 1, debly)
Slavoj B obsadil poslední desáté místo, 
Slavoj C skončil šestý.

OKRESNÍ PŘEBOR PLAY OFF
Čvrtfinále
Svatkovice : Slavoj D  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .13:5
Slavoj : Svatkovice  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .7:11
Slavoj : Kovářov B   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .14:4
Kovářov B : Slavoj E  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .11:7
Semifinále
Písek A : Slavoj E  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .14:4
Slavoj : Písek A   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .10:8
Slavoj D zakončil sezonu ve  čtvrtfinále, 
Slavoj E v  semifinále Okresního přeboru 
play off.

DIVIZE ŽENY
VS Tábor : Slavoj  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5:5
(Marková 3, Najmanová 1, debl)
Slavoj obsadil v divizi žen čtvrté místo.

Karel Vařečka

V  klasickém termínu před 1. májem zorgani-
zovali členové Spolku fór Protivín společně se 
Svazem žen Protivín tradiční příjemné rodinné 
odpoledne. Na  programu byly soutěže pro 
děti, kouzelnické vystoupení, společné zdobení 
a  stavění májky a  na  závěr pečení špekáčků 

a posezení u ohně. Akce se zúčastnilo okolo 50 
dětí v doprovodu rodičů a prarodičů. Děkujeme 
za zázemí a podporu Třeštíkovým ze zahradní 
restaurace Belveder Protivín.

Pavel Koc
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BIKROSOVÉ NOVINKY HONZÍKA SEIDLA

VELKÝ ÚSPĚCH DĚTSKÉHO AEROBIKU 

UZÁVĚRKA
pro dodání příspěvků

do červnových
„Protivínských listů“  

je v pondělí 4 . 6 . 2018
do 12 hodin .

NOVINY VYJDOU
v pondělí 18 . 6 . 2018 

Honza Seidl se po dlouhé hokejové se-
zóně na kolo téměř nedostal, a tak zahájil 
bikrosovou sezónu poprvé až ve dnech 21. 
– 22. dubna závodem Českomoravského 
poháru v Třinci, kde  jel  jako  třináctiletý 
v kategorii 13 – 14 let. V sobotním závodě 
si po pěkných manévrech dojel pro 4. místo 
a v neděli po pádu v poslední klopence se 
do finále mezi čtrnáctileté „maníky“ nepro-
bojoval a v malém finále dojel druhý.

Po závodech odjel na soustředění do Bel-
gie, kde potrénoval s týmovými kolegy, aby 
se dostal po zimě opět do formy. Trénink byl 
zaměřen na techniku a vytrvalost. Navštívil 
několik bikrosových drah a odjel na ME 5/6 
do  holandského  Kampenu,  kde  28.  –  29. 
dubna  nastoupil  na  svůj  první  závod  ME 
do rozjeté sezóny. Skončil oba deštivé dny 
v semifinále. V sobotu 5. místo a v neděli 6. 
místo. V kategorii 13 let startovalo celkem 
65 jezdců.

Po příjezdu domů odjel do nedalekých 
Klatov, kde se jel za krásného – už letního 
– počasí druhý závod České ligy, na kterém 

Závodník Honzík Seidl na mistrovství  
Evropy v Holandsku.

se v sobotu Honzík umístil v kategorii 13 – 
14 let na pátém a v neděli na čtvrtém místě. 
Dalším závodem ME 7/8 je belgické Blegny 
19. – 20. 5., následně Českomoravský pohár 
v Praze Bohnicích a pak již mladý sportovec 
odlétá na Mistrovství světa BMX do Baku 
v Ázerbájdžánu.

Jako jednotlivec měl protivínský sporto-
vec úspěch v Odznaku všestrannosti olym-
pijských vítězů. Z okresního kola postoupil 

svými výsledky v pěti disciplínách: atletická 
– 60 m, skok do dálky; gymnastická – pře-
skoky  švihadla; herní – dribling  s míčem 
mezi dvěma metami; testy výbušné síly – 
hod dvoukilovým medicinbalem, obouruč 
přes hlavu vzad, trojskok snožmo z místa 
a  testy  dynamické  síly  –  shyby  na  šikmé 
lavičce, kliky,  leh-sedy do krajského kola 
17. května v Táboře. Zde bojoval o postup 
na „republiku“.

V úterý 8. května soutěžila proti-
vínská děvčata v rámci Mia Festivalu 
v Českých Budějovicích.  Starší  dívky 
vystoupily  se  sestavou  Cirkus  a  mladší 
se  sestavou Čertíci. Ve velké konkurenci 
získalo vystoupení  s názvem Cirkus zla-
tou medaili  a vystoupení Čertíci medaili 
stříbrnou.

Moc všem dívkám gratulujeme a děku-
jeme za skvělou prezentaci For Body studia.

Zveme Vás na Dětský den v protivín-
ském sportovním areálu v sobotu 2. červ-
na od 14 hodin, kde výše uvedené sestavy 
uvidíte. Přijďte podpořit vystupující a užít si 
s námi sobotní den plný pohybu a zábavy!

Hanka Bísková
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