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„NOVÉ PRACOVIŠTĚ“ TECHNICKÝCH SLUŽEB
Dovolte mi vás informovat, že se
nám podařilo zrekonstruovat pracoviště OS Technické služby Protivín,
které jako stávající již nesplňovalo
důstojné pracovní podmínky jak
pro zaměstnance, tak pro příchozí
občany. Tento prostor byl jedním z
posledních, který město mělo v plánu
rekonstruovat a myslíme si, že nyní
všechna pracoviště města jsou moderní, pro občany snadno dosažitelná
a na úrovni 21. století. Rekonstrukce
budovy skýtala kompletní výměnu
elektroinstalace, datových rozvodů,
truhlářských výrobků, sociálního zařízení a podlahových krytin. Ve všech
prostorech jsou osazena LED světla
a jednotlivé místnosti jsou vybaveny
novým kancelářským nábytkem.
Jaromír Hlaváč,
starosta města

REKONSTRUKCE
ULICE VE ŠKOLCE
V PLNÉM PROUDU
Dovolte mi vás informovat o probíhající rozsáhlé rekonstrukci této
ulice, která měla být původně dokončena v termínu do 30. 11. 2018.
Po jednání s dodavatelem se nám podařilo dodatkem smlouvy zkrátit dobu
plnění, a to o 3 měsíce, tj. do 31. 8.
2018. V současné době je dokončena
kanalizace a vodovod a nyní probíhají
práce na přípojkách k jednotlivým
nemovitostem. Poté budou položeny
optické kabely a bude následovat osazení obrub, montáž chodníků, veřejného
osvětlení a pokládka asfaltové vozovky.
Parkoviště budou řešena stejně jako
u průtahu městem, tj. přídlažbou z žulových kostek. Po dokončení si jistě obyvatelé této ulice uleví, protože zejména
prašnost a hlučnost je pro ně nyní velmi
omezujícím prvkem. V tomto území
nám pak bude chybět opravit již jen dvě
ulice – Oborská a K Rybníčku. S těmito
opravami počítáme v roce 2020 – 2021.
Jaromír Hlaváč,
starosta města

Město Protivín za finanční podpory Skupiny ČEZ zve na XII. Městské slavnosti protivínské, které se uskuteční v sobotu 25. srpna
2018 od 12.30 hodin na Masarykově náměstí
a přilehlém okolí zámku. V programu vystoupí
Netolička, Hana Zagorová s hostem Petrem
Rezkem, Bonsai 3, Janek Ledecký s kapelou,
Vlasta Redl, Tři sestry, The Tap Tap. Pro děti
je připraveno vystoupení Michala Nesvadby,
divadlo Víti Marčíka a mnoho dalšího.

ZE ŽIVOTA ŠKOLY

ZÁVĚR ŠKOLNÍHO
FLORBALOVÉHO ROKU

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ V PÍSKU

V pondělí 28. května se uskutečnilo
exhibiční utkání školních florbalových
družstev žáků z prvního a druhého
stupně. O prvenství zápolila jak děvčata,
tak hoši, členové dvou školních kroužků,
vedených učitelkou Lucií Markovou a učitelem Linhartem. Již 15 let trvá tento kroužek
na naší škole a za tu dobu se rozrostl z jedné
party hochů druhého stupně, kteří jej chtěli
tehdy hrát jako nový sport, na více než 70
dětí. Celková bilance je úctyhodná, neboť
se za ta léta blíží ke 200 žákům.
Pondělní utkání však mělo rodičům
ukázat, kam až je možno se dostat v podobě
fyzických sil a schopností řešit taktické úkoly v poli, stejně tak dovednosti, jež mohou
dosáhnout žáci v tomto kroužku. Především
nováčci měli co ukázat, neboť první exhibiční utkání v tomto školním roce na začátku
prosince byla spíše „metaná“, kdežto nyní,

V úterý 15. května se uskutečnilo
okresní kolo dopravní soutěže pod patronací společnosti BESIP a Jihočeského
kraje v Písku na dopravním hřišti. Žáci
naší školy se zúčastnili ve dvou kategoriích – mladších a starších žáků. Letošní
klání všech týmů bylo poměrně vyrovnané
a rozhodovaly opravdu jen jednotlivé body.
Celá soutěž se skládala ze čtyř disciplín:
jízda na dopravním hřišti podle pravidel
silničního provozu, jízda zručnosti s překážkami, zdravovědy a testy z pravidel
silničního provozu.
V první kategorii jsme měli vynikající
tým, který v konkurenci 8 škol obsadil moc
pěkné 3. místo a v kategorii druhé, tedy
starších žáků, kde již byla konkurence větší,
jsme obsadili 6. místo, přičemž neuznaná
jedna překážka soutěžící Pavly Čecháčkové

byla sporná, neboť magnet, držící předanou
metu nepodržel tak, jako jiným. I tak byla
však tato soutěž velice napínavá do poslední
chvíle a ceny, které si všichni účastníci
přivezli, byly dětem milé.
V budoucnu se pokusíme zaměřit více
nejen na teoretickou, ale i na praktickou
přípravu po dobu celého roku. Rád bych
otevřel kroužek Dopravní výchovy, v němž
by se mohly děti lépe a častěji připravovat
nejen na tuto soutěž, ale i na budoucí účast
v běžném provozu, neboť ti nejstarší se
věkem již dostávají do bodu, kdy si mohou
udělat zkoušky na řidičský průkaz malého
motorového vozidla.
Všem účastníkům děkuji za velice
svědomitou přípravu a kvalitní a slušnou
reprezentaci školy.
za ZŠ Protivín Jan Linhart
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KRAJSKÉ KOLO
PĚVECKÉ SOUTĚŽE
JIHOČESKÝ ZVONEK
Ve čtvrtek 17. května 2018 se sjeli
nejlepší zpěváčci z celých jižních Čech
do Strakonic. Zde se konalo krajské kolo soutěže Jihočeský zvonek. Naši školu
a okres Písek reprezentovala v I. kategorii
Tereza Říhová (5. tř.), která zde získala
bronzové pásmo. Ve čtvrté kategorii se
představilo duo ve složení Aneta Matoušková a Kateřina Kučerová (9. tř.). Písní
Malé zrnko písku si dívky vyzpívaly také
bronzové pásmo.
Dívkám gratulujeme k tomuto úspěchu
a zároveň děkujeme za reprezentaci školy.
Poděkování patří i Kristíně Nídlové za klavírní a kytarový doprovod.

XXV. JARNÍ KONCERT
DĚTSKÝCH PĚVECKÝCH
SBORŮ
V pátek 18. května se v protivínském
kinosále konal již 25. Jarní koncert
dětských pěveckých sborů. Zde vystoupily oba protivínské sbory pod vedením
Mgr. Lenky Přástkové, za klavírního doprovodu Kristíny Nídlové a kytary Mgr. Michala Nováka. Hostem byly tentokrát Dětské
pěvecké sbory při ZŠ Chotoviny, jejichž
sbormistryně je Mgr. Miroslava Honzová.
Reciproční koncert se uskutečnil v Chotovinách o týden později. Dopolední – pro
žáky 1. stupně v kulturním sále, večerní
v chotovinském kostelíku.
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REKONSTRUKCE ČÁSTI KULTURNÍHO
STŘEDISKA Protivín
Upozorňujeme občany, že vzhledem k rekonstrukci 2. patra
budovy bude od 25. června do 3. srpna 2018 omezený provoz.
V případě potřeby nás najdete ve 3. patře.
Knihovna bude po celou dobu mimo provoz.
Dovolená v kině bude od 27. července do 10. srpna 2018.
Děkujeme za pochopení.
S. Karfíková,
ředitelka MěKS

MĚSTSKÉ SPORTOVIŠTĚ PROTIVÍN
KOMPLETNĚ DOKONČENO

V sobotu 2. června 2018 se v areálu
městského sportoviště konal již III.
ročník „Dětského dne“ a při té příležitosti bylo všem přítomným umožněno
prohlédnout si detailně všechna sportoviště včetně zázemí pro sportovce,
které se v tomto areálu nachází. Téměř
400 lidí, ať již sportujících dětí či jejich doprovodů, si užilo toto odpoledne a mnozí
z nich využili možnost detailní prohlídky
sportoviště. Prohlídka začala u vstupní
brány, kde bylo představeno bezbariérové
sociální zařízení navazující na dětské hřiště. Poté jsme si společně prohlédli budovu
zázemí pro sportovce, kde se v přízemí nachází restaurační provoz a v 1. patře šatny
a tři pokoje s možností ubytování. Dále
jsme přešli do budovy šaten fotbalistů.
Tato budova prošla rekonstrukcí vnitřních
prostor a v letošním roce dostala nový
kabát a z garáže pro autobus vznikla nová
tělocvična. Následně jsme se byli podívat
na dvou tenisových kurtech, hřišti na nohejbal, beachvolejbal, pétanque a tenisové
zdi. Pro dokreslení ucelenosti sportovního

areálu byly ještě osazeny venkovní cvičící
stroje jak pro děti, tak i pro dospělé. Samozřejmě součástí sportoviště je i fotbalové
hřiště, na kterém v době prohlídky probíhaly zápasy našich nejmenších fotbalistů.
Byli bychom velmi rádi, kdyby tento
náš velmi pěkný sportovní areál navštěvovalo co nejvíce lidí, kteří si snad vyberou
druh sportu, který jim bude vyhovovat.
Areál jsme začali budovat v roce 2012
a po šesti letech můžeme říct, že je kompletně dokončený.
Těšíme se na vás.
Jaromír Hlaváč,
starosta města
Generálním partnerem je skupina ČEZ

RADA MĚSTA ZASEDALA
Vybráno z usnesení RM dne 6. 6. 2018
– bere na vědomí
předložený zápis z komise pro posuzování majetkových převodů ze dne 18. 5. 2018 a
1) souhlasí
s výkupem části pozemku p. č. 2799/3, ostatní plocha,
manipulační plocha v kú Protivín;
2) nesouhlasí
s prodejem části pozemku p. č. 476/8, ostatní plocha,
ostatní komunikace v kú. Těšínov u Protivína o výměře dle vyhotoveného GP
a nedoporučuje
zastupitelstvu města prodej části pozemku ke schválení;
3) nesouhlasí
s prodejem části pozemku p. č. 1012/1, ostatní plocha, ostatní komunikace v kú Chvaletice u Protivína
a nedoporučuje
zastupitelstvu města prodej části pozemku ke schválení
4) nesouhlasí
s prodejem části pozemku p. č. 192/45, trvalý travní
porost v kú. Myšenec o výměře dle vyhotoveného GP
a nedoporučuje
zastupitelstvu města prodej části pozemku ke schválení
– souhlasí
s pronájmem části pozemku p. č. 1199/1, ost. plocha,
manipulační plocha o vým. cca 40 m2 před čp. 1
Maletice, kú. Maletice
a ukládá
finančnímu odboru – správě majetku zveřejnění
záměru pronájmu předmětné části pozemku
– souhlasí
s uzavřením Smlouvy o výpůjčce předmětů – Madonky z protivínského zámku a americké vlajky na dobu
10 let, tj. do 31. 12. 2027
– schvaluje
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Průtah
městem Protivín – II. etapa Mírová ul. – Vodohospodářské objekty“
a pověřuje
starostu města jeho podpisem
– schvaluje
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci „Protivín –
Obnova kanalizace a vodovodu v ulicích Ve Školce,
Oborská a Obnova místní komunikace Ve Školce
v Protivíně“
a pověřuje
starostu města jeho podpisem
– bere na vědomí
předložené materiály týkající se dodávky elektřiny
a zemního plynu
a akceptuje
předloženou nabídkou dodávky elektřiny od 1. 1.
2019 do 31. 12. 2020 pro odběrná místa města
Protivín
a pověřuje
starostu města jejím podpisem
a dále akceptuje
předloženou nabídku dodávky zemního plynu na rok
2019 a 2020 pro odběrná místa města Protivín
a pověřuje
starostu města jejím podpisem
– bere na vědomí
informaci o konání veřejného zasedání zastupitelstva
města Protivín, které je starostou města svoláno
na čtvrtek 28. června 2018 od 18:00 hodin do
restaurace v areálu sportoviště FK Protivín
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V Záboří hasiči žehnali nové vozidlo
V sobotu 26. května 2018 proběhlo
v Záboří žehnání nového hasičského
vozidla. Jedná se o devítimístný požární
automobil zn. Ford Tranzit DA-L1Z a pořízen byl díky městu Protivín na základě
poskytnuté dotace vypsané Jihočeským
krajem. Zajímavostí je, že přesně na tento
den před 80 lety, tj. 26. května 1938, byla
zde v Záboří obdobná akce – tehdy se žehnalo dvoukolové stříkačce Sikmund LM 25
z roku 1938.
Letošní rok je rokem tzv. významných
osmiček. Něco málo z historie naší obce:
kraj kolem Záboří byl osídlen již v dávných
dobách. Záboří – osada za borem – tedy
za hlubokými lesy, patřila k panství Hluboká
a od roku 1598 k panství Protivín. Farností
patřila na Bílou Hůrku, až od roku 1786
do Protivína. Zvon umístěný v barokní
kapličce na návsi pochází z roku 1728.
Na přelomu srpna a září 1888 se mělo konat
na jihu Čech velké polní vojenské cvičení
a v Záboří bylo ubytováno dělostřelectvo.
Bohužel cvičení bylo zrušeno kvůli velké
vodě, která v noci z 2. na 3. září způsobila
obrovské škody. Tehdy nejen proti ohni, ale
i proti velké vodě bylo nutno bojovat, a snad
právě proto o 3 roky později, v roce 1891,
byl založen zábořský hasičský sbor. V roce
1895 byla pořízena tzv. koňská stříkačka
od firmy R. A. Smékal Smíchov. V roce
1908 byly od ústřední prodejny hasičských
potřeb zakoupeny dvě berlové stáloproudé stříkačky. Roku 1918, při příležitosti
vzniku Československé republiky, byly
v Záboří členy místního hasičského sboru
vysazeny na pamět 4 lípy, 3 před Hrabětů
a 1 proti Eliáškům. 18. 11. 1928 se Sbor
dobrovolných hasičů v Záboří usnesl zřídit
SAD TŘEŠŇOVÝ, a to na obecním vrchu,
k uctění památky 10. výročí trvání naší republiky. Sbor přispěl částkou 500,- Kč, resp.
zaplatil asi 50 stromků, a sad byl nazván
TŘEŠŇOVKOU HASIČSKOU.
V roce 1945 – v roce osvobození naší
republiky – byl dne 22. července hasičům
slavnostně předán osobní automobil Steyer
určený k sanitním účelům. Vůz byl darem
Františka Ježka, Záboří 9. Roku 1950 byl
zakoupen nový sborový prapor.
Místní členové jednoty tehdy Československého svazu požární ochrany v neděli
dne 30. března 1958 sehráli v sále u Balounů
divadelní hru J. K. Tyla PALIČOVA DCERA. Počátkem 70. let byl pořízen hasičský
automobil TATRA 805. V roce 1978 daroval
tehdejší MNV Protivín našemu hasičskému
sboru přívěs za auto nebo traktor vybavený
hasičskou stříkačkou a dále v 90. letech

UZAVÍRKA
Vzhledem k dobrému postupu na stavbě
„Průtah městem Protivín“ došlo k rozšíření
uzavírky Jiráskova ulice až po ulici Luční
místo 18. 6. 2018 již 6. 6. 2018.
Zastávka Jiráskova ulice oboustranná
byla přesunuta do ulice M. Krásové před
areál Školního rybářství.
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Foto David Linhart
byla zakoupena AVIA 30 od Jitexu Písek.
Roku 1980 začaly přípravy na stavbu nové
hasičské zbrojnice, která byla slavnostně
otevřena 12. 6. 1985 na počest 40. výročí
osvobození naší vlasti. Dalším významným
rokem pro naši obec – zase s osmičkou –
byl rok 2008, kdy bylo dne 1. září otevřeno
HASIČSKÉ MINIMUZEUM.

Dnes máme rok 2018, kdy si připomínáme 100. výročí vzniku Československé
republiky a 26. 5. 2018 jsme společně požehnali našemu novému hasičskému vozu.
Děkujeme městu Protivín za pořízení tohoto
vozidla.
JKo.

KONEC JEDNOHO HODINÁŘSTVÍ

Na protivínském náměstí v čp. 19 bylo
odjakživa hodinářství... Vlastně si pamatuji,
že už jako holka základní školou povinná
jsem chodila obdivovat hodinky a zlaté
šperky za výlohu. Tato tradice byla současným nájemcem panem Václavem Kubelkou
ukončena k 31. květnu 2018.
Při projednávání ukončení nájmu jsem
s úžasem zjistila, že na tomto místě bylo
hodinářství nepřetržitě od roku 1957, tj.
celých 61 let.
A kdo měl prostory celou dobu pronajaté?
• od roku 1957 – Lidové družstvo hodinářů v Českých Budějovicích.

od roku 1961 – Znak, lidové výrobní
družstvo České Budějovice
• od roku 1965 do r. 1991 Jihokov,
n. p., lidové výrobní družstvo České
Budějovice.
• v roce 1991 si o pronájem požádal pan
V. Kubelka, který již byl od roku 1987
zaměstnancem Jihokovu
Panu Kubelkovi bych chtěla poděkovat
za bezproblémovou spolupráci a popřát mu
do dalších let hodně zdraví, klidu a odpočinku.
•

Svatava Nečasová,
FO-správa majetku

z deníku

POLICIE ČR V PROTIVÍNĚ
Pokus znásilnění
Protivínští policisté zadrželi dne 20. května večer mladého cizince, který se měl
stejný den v podvečer pokusit znásilnit
svou krajanku na pokoji ubytovny. Muž
měl ženu vylákat do místnosti, kterou
uzamkl a násilím se měl dožadovat
soulože. Měl jí také vyhrožovat a přes
odmítání, pláč a opakované prosby ženu
držel na posteli.
Případ si od protivínských kolegů převzali kriminalisté a vyšetřovatel zahájil
proti muži trestní stíhání.

Nová výsadba v ulici B. Němcové mezi ordinací dětského lékaře a veterinární ordinací.

Čtyři medaile pro piva z Pivovarů Lobkowicz

Skupina Pivovary Lobkowicz potvrdila mimořádnou kvalitu, jedinečnou
chuť a výjimečnost piv ze svých pivovarů
ziskem čtyř medailí v prestižní soutěži
„Pivo České republiky 2018“. Piva skupiny obstála v konkurenci 45 pivovarů
a minipivovarů. Vedle zisku prestižních
ocenění skupina PLG nadále pokračuje
ve zvyšování své produkce. Tradiční
degustační soutěž proběhla 1. 6. 2018
v rámci Slavností piva na Výstavišti
v Českých Budějovicích.
Největším úspěchem je 1. místo v kategorii polotmavých piv pro polotmavou
třináctku Démon z pivovaru Vysoký Chlumec. Pivovar Protivín získal dvě medailová
umístění: 2. místo v kategorii tmavých
ležáků s pivem Lobkowicz Černý a 3. místo
v kategorii nealko piv za Lobkowicz Nealkoholický. Na třetím místě se v kategorii
„pšeničných piv“ umístil Velen z Pivovaru
Černá Hora.
„Získaná ocenění jsou důkazem toho, že
náš způsob vaření piva je tou správnou cestou. Navázali jsme tak na úspěchy z minulého ročníku,“ uvedl Kamil Špendla, generální
ředitel skupiny Pivovary Lobkowicz Group.
Všechna tři oceněná alkoholická piva
– tedy Démon, Lobkowicz Černý a Velen,
jsou i součástí speciálního balení, které
PLG letos uvedlo na trh a jmenuje se „7
šampionů Lobkowicz“. „Je v něm sedm
různých piv z našich pivovarů, která všechna
získala významná ocenění v uplynulých
dvou letech. A mám velkou radost, že
všechna tři alkoholická piva, oceněná letos,
jsou součástí tohoto balení. Je to důkaz, že
naši šampioni byli vybráni správně, jsou
skutečně vynikající a medaile nezískávají
náhodou,“ říká Kamil Špendla.

Kvalita piv ze skupiny PLG se projevuje
i v rostoucí poptávce. V celkovém výstavu
dosáhla skupina Pivovary Lobkowicz Group
podle dat Českého svazu pivovarů a sladoven
v roce 2017 druhého největšího růstu objemu
prodejů ze všech významných hráčů na trhu.
„Meziroční index růstu jsme měli ze všech
nejvyšší. Na tuzemském trhu jsme se dostali
na čtvrté místo a i na něm byl náš meziroční
index růstu nejvyšší. V exportu je nyní skupina na šestém místě a hodláme rozhodně naši
pozici posílit. V růstu pokračujeme i letos,“
uvedla Marcela Hrdá, předsedkyně dozorčí
rady skupiny Pivovary Lobkowicz Group
a výkonná viceprezidentka společnosti CEFC Group (Europe) Company.
K dosavadním výsledkům skupiny PLG
v letošním roce Marcela Hrdá dodává:
„V prvním kvartále letošního roku jsme
prodeje piva v České republice meziročně
zvýšili o 16%. Prodeje našich piv v obchodech v Česku přitom vyrostly v prvním
čtvrtletí meziročně o 44%. Do zahraničí
jsme vyvezli za první tři měsíce letošního
roku o 43% více piva než v prvním kvartále
minulého roku.“

UZÁVĚRKA

pro dodání příspěvků
do červencového
dvojčísla
„Protivínských listů“
je v pondělí 9. 7. 2018
do 12 hodin.
NOVINY VYJDOU
v pondělí 23. 7. 2018

Usedl za volant, ačkoli má vysloven zákaz
Mladý muž z Kolína jel dne 21. května
vozidlem Škoda Felicia po silnici číslo
I/20 od Písku na České Budějovice.
V katastru obce Protivín si řidiče všimli
dopravní policisté, kterým neuniklo, že
překračuje povolenou rychlost. Radar
ukázal 116 km/hodině na devadesátce.
Policisté se za vozidlem okamžitě vydali
a zastavili, během kontroly zjistili, že to
není jediný prohřešek.
Muž nepředložil svůj řidičský průkaz,
ale cizí doklad. Pokoušel se oklamat
policisty, protože vlastní řidičský
průkaz nemá, a to z důvodu uloženého
trestu zákazu řízení všech motorových
vozidel.
Policisté případ zpracovávají ve zkráceném přípravném trestním řízení pro
podezření ze spáchání trestného činu
maření výkonu úředního rozhodnutí
a vykázání.
Alkohol za volantem
Muž středního věku z Protivína usedl
dne 4. května večer do osobního automobilu značky Škoda a jel ulicemi
města. Na Krčské ulici řidiče zastavila
policejní hlídka a mimo jiné u muže policisté provedli dechovou zkoušku, která
byla pozitivní s hodnotou přes dvě promile. Policisté muži na místě zakázali
další jízdu, zadrželi mu řidičský průkaz
a případ zpracovali ve zkráceném přípravném trestním řízení pro podezření
ze spáchání trestného činu ohrožení pod
vlivem návykové látky.
Přestupky v dopravě
Během května řešili protivínští a dopravní policisté v katastru obce Protivín přes
čtyřicet dopravních přestupků, šlo o překračování rychlostí, vozidla v nevyhovujícím technickém stavu, nerespektování
dopravních značení a další prohřešky.
Hlavní tah na České Budějovice a dále
na hranice je místem, kam policisté svůj
dohled zaměřují pravidelně a s nastupující prázdninovou sezónou se kontroly
ještě zvýší. Bezpečné silnice jsou náš
společný cíl.
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Zprávičky z 2. Mateřské školy Protivín
•

Jaro se rychle přehouplo do léta, ač je
teprve začátek června. V květnu jsme si užili
nejen letní počasí, ale spoustu akcí.
• Nejdříve děti nacvičovaly program
na besídku pro maminky. To se ví, že
měly trému, aby to nepopletly a maminkám se to líbilo. Všechno se povedlo
a rodiče i prarodiče nadšeně tleskali
a byli na své potomky pyšní. Třída
Motýlci svůj taneční, pěvecký a recitační program předvedla také v obřadní
síni na Městském úřadě v Protivíně při
příležitosti „Vítání občánků“, miminka
si pobrukovala s nimi.
• Třída Kuřátka, naše nejmladší děti,
si ještě netroufla na vystoupení před
obecenstvem, proto pozvala rodiče
na tvořivé odpoledne s malováním porcelánových hrníčků.
• Také nás navštívilo divadélko „Letem
světem za pohádkou“. Děti byly jako

•

na palubě letadla, se kterým postupně
přistávaly v různých pohádkách a jejich
úkolem bylo poznat je podle písniček
nebo obrázků.
V květnu si děti užily společné výlety. Třídy Motýlci a Včelky se vydaly
do ZOO krokodýlů v Protivíně, kde speciálně pro ně připravili chovatelé krmení
těchto plazů živými rybami. Dozvěděly
se spoustu zajímavostí o vzácných krokodýlech, hadech i vodních želvách.
Berušky a Kuřátka jely autobusem
do Střední rybářské školy ve Vodňanech,
kde nadšeně prozkoumaly velká akvária
plná rybiček všech možných i nemožných tvarů, velikostí a barev z našich
řek, rybníků, ale i moří. Nejvíce se jim
líbil rejnok, ale hodně je zaujali ptáci
a zvířátka ze školního muzea.
Předposlední květnový den začal
oslavou svátku dětí. Pozvaný „dýdžej“
připravil program plný písní, tanců
a soutěží. Kdo zrovna netančil nebo
nesoutěžil, tak zdolával prolézačky, překážkovou dráhu nebo se jen tak proběhl
či odpočíval. Vše se totiž odehrávalo
na naší zahradě. Domů si děti nesly
velký kornout se sladkostmi a dárečkem.
Byl to moc hezký květen.
za 2. MŠ Ivana Byrtusová

ZE ŽIVOTA ŠKOLY
EXKURZE DEVÁŤÁKŮ DO PRAHY

Žáci devátých ročníků se vydali
ve středu 30. května na exkurzi do Prahy.
Tu jsme zahájili návštěvou České televize,
jejíž areál se nachází na Kavčích horách.
Po úvodním zhlédnutí krátkého filmu
o televizi nás paní průvodkyně provedla
po jednotlivých studiích, ve kterých se
natáčí filmy, seriály, soutěže či další pořady. Viděli jsme kulisy do nového seriálu
o skautech, studio, kde se natáčí pořad
Sama doma, jak se dělají další kulisy pro
Čtení do ouška a stali se svědky natáčení
do pořadu pro děti Planeta Yó. Nakonec
jsme se vrátili do sálu, kde jsme naše
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putování začínali a zde měli možnost
vyzkoušet si natáčení na kameru nebo si
stoupnout za zpravodajský pult a přečíst
zprávy z čtecího zařízení. Z televize jsme
se přesunuli na Karlov do Muzea policie,
kde nás paní průvodkyně seznámila s nejslavnějšími kriminalistickými případy
jako například vražda Otýlie Vranské, případ orlických vrahů, případ Mrázek a další. Poté jsme přejeli přes Nuselský most
a vydali se na procházku na Vyšehrad,
kde jsme na místním hřbitově vyhledali
několik hrobů slavných osobností. Exkurzi
jsme zakončili v nákupním centru Arkády.

ZÁVĚR ŠKOLNÍHO
FLORBALOVÉHO ROKU
Dokončení ze strany 2
po roce, již děti dokáží zpracovávat přihrávky, správně a přesně odehrát, ví, co mohou
z hlediska pravidel a mnozí získali i lepší
fyzickou kondici pravidelnými tréninky.
Každé pondělí hoši, každou středu dívky.
Také reprezentace školy, hlavně v okresní soutěži, která probíhá jen na podzim, je
velkým lákadlem pro mnohé a také dobrou
prověrkou zdatnosti, výdrže a také je
o kousku toho sportovního štěstí.
Celkem dvě hodiny zápolily naše týmy
v pětiminutových a čtyřminutových zápasech a předvedly, že opravdu umí. Dokonce
se již ukazují první velké talenty. Mnohý
gól byl odměněn potleskem z tribuny jak
ze strany diváků – rodičů, tak ze strany
spoluhráčů, čekajících na jejich zápas.
Děcka odvedla velmi dobrou práci
a předvedla se ve skvělém světle a za to bych
jim chtěl moc poděkovat. Nejen za fyzickou a materiální přípravu, ale i za skvělou
a čestnou reprezentaci naší školy na jiných
soutěžích. Mnozí z talentů, z devátých ročníků, letos odcházejí, což je pro školní týmy
velká škoda, nicméně další talentovaní žáci
se již derou na výsluní, a tak to má asi být!
Všem ještě jednou děkuji za vzornou
reprezentaci, odcházejícím přeji v životě
hodně zdraví a štěstí, a doufám, že s ostatními se sejdeme opět v příštím školním roce
na florbalovém hřišti!
za ZŠ Protivín Jan Linhart

KOCANĎÁCI A KYTIČKOVÝ DEN

Děti si vyzkoušely komunikaci a oslovování lidí. Někdy byly odmítnuty, jindy překvapeny
darovanou částkou. Foto R. Lenemajer.
Protivín – 22. ročník veřejné sbírky
Český den proti rakovině se uskutečnil
ve středu 16. května. Tematické zaměření
letošní sbírky jsou nádorová onemocnění
„Nádory tlustého střeva“.
Sbírka jde na nádorovou prevenci, zlepšení kvality života onkologických pacientů,
podporu onkologické výchovy, výzkumu
a vybavenosti onkologických pracovišť.
Posledních deset let se o prodej měsíčku
Vážení čtenáři,
Upozorňujeme, že
z důvodu rekonstrukce
bude od 25. června do
3. srpna 2018 uzavřena
Městská knihovna Protivín.
Děkujeme za pochopení.

lékařského, žlutých kytiček, v Protivíně
starají Kocanďáci.
Letošní ročník narušil déšť. Přesto
výtěžek byl 9 541,- Kč, který byl odeslán
na konto Ligy proti rakovině, která tuto
sbírku pořádá.
Děkujeme Základní škole Protivín
za uvolnění žáků a občanům za podporu
zakoupením kytičky.
za Kocanďáky Radek Lenemajer

Novinky
městské
knihovny
Pro dospělé:
Robin Böhnisch: Arménie – země hor,
klášterů a vína
František Nepil: Dobrý a ještě lepší život
– reprezentativní výbor nejpůsobivějších
textů rozsáhlé fejetonistické tvorby
Františka Nepila
Blanka Matragi: Jedu dál – o vztahu
k Čechám, o manželství, o umění
a byznysu, o nápadech, o princeznách,
o ocenění
Josef Káďa Kadeřábek: Motorkářský
průvodce po Čechách
Josef Káďa Kadeřábek: Motorkářský
průvodce po Moravě
Josef Káďa Kadeřábek: Motorkářský
průvodce po Slovensku
Isabella Hančlová: Olga Knoblochová
– Lady Dermacol – život a rady první
dámy české kosmetiky
Jiří Havel: Ruská setkání – aneb ani
velké země nejsou bez konce
Martin Jonáš, Veronika Jonášová: Příběh
Berlín – světová metropole odkrývá svá
tajemství
Marie Formáčková: Jan Tříska – příběh
českého Honzy, který šel do světa
a neztratil se tam
Hana Kneblová: Život v českých zemích
za Františka Josefa I. – zajímavosti
o českých zemích v dobách, kdy
s Rakouskem a nejen s ním tvořily soustátí

Jaro v Klubu žen Protivín
První letošní akcí měl být dětský karneval, ale ten se bohužel vzhledem k vysoké
nemocnosti dětí nekonal. O to úspěšnější
již bylo plánované březnové posezení s harmonikou paní Jany Vojíkové, které se všem
zúčastněným velice líbilo a určitě nebylo

poslední. Dále jsme poslední dubnový den
vypomohly Spolku fór Protivín se soutěžemi pro děti při pálení čarodějnic a stavění
májky na Belvederu.
Příprava na poslední zorganizovanou
akci začala vlastně již v loňském roce na začátku prosince. Díky nabídce paní Sylvy
Karfíkové z Městského kulturního střediska
v Protivíně jsme měly totiž možnost prodávat své výrobky na trhu při rozsvícení
vánočního stromu. Hned jsme věděly, že
výdělek nebude pro náš klub, ale že ho
věnujeme na charitu. Na výroční členské
schůzi bylo rozhodnuto, že veškeré získané peníze věnujeme neonatologickému
oddělení písecké nemocnice. A tak se i stalo. Po dohodě s panem primářem Chytrým
a vrchní sestrou paní Bendíkovou, kteří byli
velmi překvapeni naší nabídkou pomoci,
jsme pro miminka a jejich maminky pořídily
tolik potřebný kojící polštář pro dvojčata,
2 ohřívačky lahví a pár metrů látky na prostěradýlka do inkubátorů. Z neonatologie
vyřizujeme velký dík nejen členkám, které
upekly spoustu dobrot a vyrobily krásné
věci s vánoční tématikou, ale také vám
všem, kteří jste nás na vánočním trhu svým
nákupem podpořili. Opravdu jste pomohli
dobré věci.
za klub žen Protivín J. Kubecová
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ZE ŽIVOTA ŠKOLY
PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE
Ve čtvrtek 7. června zavítal do Městské knihovny Protivín rytíř
z Království abecedy. Sešlo se zde téměř pět desítek prvňáčků z protivínské základní školy, které rytíř pasoval na čtenáře. Než se jimi stali,
museli prokázat společným čtením básničky Pašíkova sláva, zda se
skutečně naučili číst. Poté v každé skupině nejlepší čtenář z dané třídy –
Anna Vlasáková z I. A a Dominik Racík z I. B přečetli slib. Rytíř
pasoval každé dítě. Na památku dostali všichni „čtenáři“ knížku
Hrajeme si s abecedou a diplom.
Věříme, že se do knihovny vrátí a stanou se náruživými čtenáři.

Foto S. Karfíková

Čtvrtstoletí se Dnem dětí
V sobotu 2. června 2018 se na Chatě
u lomu konal již 25. ročník celoměstské
oslavy Dne dětí pořádaný naším spolkem
Kocanďáci. O historii pořádání jste si mohli
přečíst v předchozím vydání PL. Letošní
ročník jsme nechali bez tématu. Vstupenkou
byl obrázek nebo výtvor na téma „Svátek
dětí“ aneb co bych si přál, jak nejlépe oslavit. Každý dostal účastnickou kartu s disciplínami, kterých se mohl zúčastnit. Ten, kdo
přinesl účastnickou kartičku z předchozích
ročníků, byl odměněn.
Házelo se balvanem na cíl, mnozí si vyzkoušeli Cornhole – házení pytlíků s pískem
na šikmé prkno s dírou, házení létajícím
talířem na cíl, lovili rybičky, stříleli ze
vzduchovky a luku. V perníkové chaloupce
poznávali nejen české pohádky a večerníčky. Házeli na plechovky, vyzkoušeli si
petanque, na lžících s pingpongovým
míčkem zdolávali slalomovou dráhu. Vyzkoušeli si chůdy a svou zručnost na lanových překážkách. Mnoho her a soutěží si
vyzkoušeli i rodiče.
Jednou z nejlepších atrakcí, bylo svezení
na koni. Po splnění všech disciplín si každý
mohl vybrat nejen ze sladkostí, ale i hraček,
skládaček a dalších předmětů. Na závěr
si účastníci opékali špekáčky. Odpoledne
jsme zakončili „pódiovkami“ v pití na čas,
kousání koláče, foukání balónku, zpěvem
nebo básničkou.
Potkal jsem se tam s rodiči, kteří tam
chodili jako děti. Jsem rád, že jsem se mohl
podílet na tomto odpoledni. Ukázat dětem
klasické disciplíny, kde se cvičí zručnost,
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obratnost, které se na počítači nenaučíte.
Stačí málo a dá se dobře zabavit. Na většině
disciplín se podíleli dětští členové oddílu
Kocanďáci.
Poděkování za hodnotné ceny patří partnerům: Město Protivín, Lékárna U Palmy,
Zahradní technika V. Brůžek, Stavební firma
Čajan, Jízdní kola Plívovi, Pekárna Klas
Protivín, Ranč Liberté Protivín, Řeznictví

U Rychtářů, Zahradní restaurace Belveder,
IP Staněk CZ, Elsomont s.r.o. a další.
Rovněž děkujeme všem, kteří se podíleli
na organizaci.
Další fotografie najdete na Událost
na FB: https://www.facebook.com/kocandaci/, web akce https://ddprotivin.webnode.
cz/rocniky/a25-rocnik-2018/
za Kocanďáky R. Lenemajer

červenec 2018

neděle 1. července v 16 hodin

JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ A LOKOMOTIVA EMA

film Německo

Dobrodružný/rodinný/fantasy. Jima Knoflíka, strojvůdce Lukáše a lokomotivu Emu čeká
více než podivuhodné dobrodružství. Jim je docela obyčejný kluk s tak trochu neobyčejným
příběhem. Jako malý se ocitl v Jasmánii, malém ostrovním království. Jeho nejlepším kamarádem je strojvůdce Lukáš, hrdý majitel parní lokomotivy Emy. Tahle nerozlučná trojice jednoho
dne poslechne volání dálek a vydávají se do světa.
Mládeži přístupný, dabováno, 110 minut, vstupné 120 Kč

neděle 1. července v 19 hodin

film Francie

LÁSKA BEZ BARIÉR

Komedie. Jocelyn je úspěšný podnikatel, sukničkář a nenapravitelný lhář. Je prototypem
muže, který se snaží obelstít a ulovit každou ženu, která kolem něj projde. Tak se také snaží
svést mladou a krásnou Julii předstíráním, že je postižený. Ale vše se zkomplikuje, když přijme
pozvání na oběd k rodičům. Julie mu tam představí svou sestru Florence na invalidním vozíku…
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 107 minut, vstupné 110 Kč

středa 4. července v 19 hodin

film USA

JSEM BOŽSKÁ

Komedie. Renee je běžná žena s lehkou kolísavou nadváhou a s těžce kolísavým sebevědomím.
Má kámošky, má práci, občas i kluka, občas i na delší dobu, ale když se podívá do zrcadla,
vidí jenom to nejhorší. Při jedné z jízd ve fitku spadne a praští se do hlavy. Pro jistotu hned
dvakrát. Když se pak probere, zjistí, že kouzla a spravedlnost přece jen existují. Stala se z ní
totiž božská modelka…
Mládeži od 12 let přístupný, titulky, 110 minut, vstupné 120 Kč

pátek 6. července v 19 hodin

film USA

ANT-MAN A WASP

Akční/dobrodružný. Nová kapitola o superhrdinech, kteří se umějí zmenšovat. Po událostech
filmu Captain America: Občanská válka musí Scott Lang čelit následkům svých rozhodnutí
nejen jako superhrdina, ale i otec. Sotva se mu podaří najít rovnováhu mezi osobním životem
a povinnostmi, objeví se Hope van Dyneová a dr. Hank Pym s novou naléhavou misí.
Mládeži do 12 let nevhodný, dabováno, 109 minut, vstupné dospělí 150 Kč/děti 130 Kč

neděle 8. července v 16 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 Nublar, exotickém ostrově,
kde prosperoval unikátní zábavní park Jurský svět, než se jeho exponátům podařilo utéct z klecí.
Mládeži do 12 let nevhodný, dabováno, 130 minut, vstupné 130 Kč

neděle 8. července v 19 hodin

film USA

MÁŠ JI!

Komedie na základě skutečnosti. Každý rok se pět velmi soupeřivých přátel zostra pustí
do měsíc trvající hry na babu, kterou hrají již od první třídy; ve hře, ve které neplatí žádná
omezení, riskují krk, práci i jejich vzájemný vztah, jen aby jeden druhého srazil k zemi s vítězným pokřikem: „Máš ji!“ Letos se hra koná ve stejném termínu jako svatba jediného dosud
neporaženého hráče, což by z něj konečně mělo udělat snadný terč. Ale on dobře ví, že se
blíží… a je připraven.
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 94 minut, vstupné 110 Kč

středa 11. července v 19 hodin

Španělsko/Belgie/Portugalsko/VB

MUŽ, KTERÝ ZABIL DONA QUIJOTA

Dobrodružný/komedie/fantasy. Toby býval idealistickým filmovým studentem. Jeho ztvárnění příběhu Dona Quijota mělo obrovský úspěch. Ale to bylo kdysi. Z Tobyho se stal arogantní
a cynický režisér reklam. Peníze a sláva ho změnily k nepoznání. A tak zatímco se ve Španělsku
snaží dokončit natáčení nové reklamy, užívá si s manželkou svého šéfa. Poté se mu do rukou
dostane stará kopie jeho studentského filmu a on se vydává na místo, kde svůj opus vytvořil…
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 132 minut, vstupné 110 Kč

pátek 13. července v 19 hodin

MRAKODRAP

film USA

Akční thriller. D. Johnson, největší akční hrdina současnosti, vyráží do smrtonosné pasti, aby
v ní přežil skleněné peklo a zachránil rodinu. Perla je nejvyšší a zároveň nejlépe zabezpečená

budova na světě. Přesto její majitelé najmou velezkušeného bezpečnostního experta W. Sawyera
(D. Johnson), aby to oficiálně potvrdil. Jenže pak začne v budově hořet a o technickou závadu
se rozhodně nejedná.
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 103 minut, vstupné 140 Kč

neděle 15. července v 16 hodin

film USA

HOTEL TRANSYLVÁNIE 3: PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ

Animovaný rodinný. S oblíbenou rodinkou strašidel se vydáme na výletní parník, kde si
má Drákula zaslouženě oddechnout od práce v hotelu. Drákulův doprovod si užívá klidnou
plavbu a s radostí využívá vše, co může luxusní plavidlo nabídnout. Když však Mavis zjistí, že
se Drákula zbláznil do záhadné kapitánky lodi Eriky, která skrývá strašlivé tajemství, stane se
z dovolené snů noční můra.
Mládeži přístupný, dabováno, 87 minut, vstupné děti 130,- Kč /dospělí 150,- Kč

neděle 15. července v 19 hodin

ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ

film ČR

Drama/komedie podle stejnojmenného knižního bestselleru J. Formánka. Dáš si ještě jedno?
Místy vtipný, místy smutný. Svou tragikomedii „o chlastu, vůli a vesmíru” vypráví úspěšný
spisovatel, který k práci i k mluvení s jinými lidmi potřebuje nejdříve jen skleničku a později
i celou láhev. V léčebně se pak Josef setkává s dalšími osudy těch, kteří jsou, či donedávna byli,
v pití alkoholu opravdovými mistry.
Mládeži od 15 let přístupný, 93 minut, vstupné 120 Kč

středa 18. července v 19 hodin

AKUMULÁTOR 1

film ČR

Sci-fi komedie. Digitálně remasterovaný film (1994) režiséra Jana Svěráka se vrací do kin. Sci-fi
komedie o světě za televizní obrazovkou, který vysává naši energii, je v době virtuální reality
a sociálních médií aktuálnější než před dvaceti lety. Hrají: P. Forman, Z. Svěrák, E. Brychta, M.
Labuda, J. Kodet, L. Smoljak a další
Mládeži přístupný, 102 minut, vstupné 100 Kč

pátek 20. července v 19 hodin

ESCOBAR

film Španělsko

Thriller. Pablo Escobar. Jméno, které jste slyšeli. Myslíte ale, že ho znáte? Že už víte všechno?
V novém thrilleru se jako legendární narkobaron představí Oscarový a charismatický Javier
Bardem. Zfilmovaný příběh jednoho z největších zločinců všech dob má překvapivého vypravěče. Novinářku, která s Escobarem prožila žhavý milenecký vztah a kterou ve filmu hraje
Penélope Cruz.
Mládeži od 15 let přístupný, titulky, 123 minut, vstupné 110 Kč

neděle 22. července v 16 hodin

DUKÁTOVÁ SKÁLA

film ČR

Pohádka/ rodinný. Obec Lukov v krásných Hostýnských horách si žije svými běžnými radostmi
i starostmi. Co se ale stane, když se skupinka dětí pustí do odhalování místní pověsti, kterou až
do teď všichni považovali za pohádku? Hrají: M. Dejdar, M. Zounar, K. Brožová, F. Blažek a další
Mládeži přístupný, 110 minut, vstupné 60 Kč

neděle 22. července v 19 hodin

MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN

film USA

Muzikál. Největší letní filmová pohoda se vrací. A s ní i nakažlivě lenošivá nálada pohádkového
ostrova Kalokairi, nesmrtelná ABBA a herci, kteří si s chutí zopakovali velkolepý řecký mejdan. Je
to přesně 10 let, co muzikál zboural kina po celém světě. Jen u nás se na tom „ničení“ podílelo
skoro 750 tisíc diváků, kteří od té doby sní věčný sen o pokračování. Sice to trvalo relativně dlouho, zato v pokračování Mamma Mia! Here We Go Again dostanete hned dva příběhy v jednom!
Mládeži přístupný, titulky, 114 minut, vstupné 130 Kč

středa 25. července v 19 hodin

DÁMSKÝ KLUB

film USA

Komedie. Čtveřici dlouholetých kamarádek pojí kromě pevného přátelství společná záliba
v knihách. Pravidelně se scházejí ve svém dámském knižním klubu. Jednoho dne se ponoří
do lechtivě erotického románu Padesát odstínů šedi. Tahle volba se ukáže jako více než inspirativní…Hrají D. Keaton, J. Fonda, C. Bergen a M. Stenburgen
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 103 minut, vstupné 100 Kč

Filmy označené tímto symbolem jsou sledovatelné brýlemi 3D-technologie

Rezervace vstupenek na www. mujbijak. cz nebo v MěKS telefonem 382 251 806, 382 251 996.
Předprodej vstupenek v MěKS a jednu hodinu před představením v pokladně kina.
DOVOLENÁ OD 27. ČERVENCE DO 10. SRPNA.

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK ZAHÁJEN
internetový předprodej: www.mujbijak.cz
telefony: 382 251 806, 382 251 996
e-mail: knihovna@kultura-protivin.cz • karfikova@kultura-protivin.cz
Dům kultury Protivín
pondělí 23. července 2018

Chairé Příbram
úterý 24. července v 19.00 hodin
Protivín – kaple sv. Anny

Lidové písně v proměnách času

od 10 hodin – Kašpárek na skalním hradu

Kterak Kašpárek hradního pána vysvobodil a k velkému štěstí přišel.

od 15 hodin – O Zubejdě solimánské
Loutková pohádka o tom, kterak mladý Lotrando
lásku krásné Zubejdy získal.

Poslechneme si písně šesti století.
vstupné 70 Kč

Vstupné 20 Kč / 1 představení

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
Plzeňský mls
Michal Nesvadba
Divadlo Víti Marčíka

33. SETKÁNÍ PROTIVÍNSKÉHO VLASTIVĚDNÉHO KLUBU
ATRIBUTY SVATÝCH
Na poslední předprázdninovou
besedu ve čtvrtek 17. května si připravil prezentaci památkář Jiří Hladký.
Tématem tentokrát byli svatí, jejich
život a atributy, které souvisejí nějakým způsobem s jejich smrtí. Přidal
samozřejmě i informace, ve kterých
kostelích na Písecku je můžeme vidět.
Začal, jak jinak, svatým Václavem.
K jeho životu se váže relativně dost pověstí, tu o Blaníku snad znají i malé děti.
Jak řekl pan Hladký: „Zatím u nás asi
nebylo ještě tak zle, aby vyjel a národu
pomohl.“ Už v 70. letech 10. století je mu
zasvěcen první kostel. „Když se vezme
v potaz datum jeho smrti, je to relativně
brzy,“ podotkl pan Hladký. Antropolog
Emanuel Vlček zkoumal ostatky sv. Václava z katedrály sv. Víta a došel k závěru,
že zemřel zhruba ve věku 40 let, byl
165 cm vysoký a měl krevní skupinu A.
Jedno z nejznámějších vyobrazení (s kla-

sickými atributy) se objevuje v sakristii
sv. Havla v Myšenci (knížecí čapka, kopí
s praporcem a orlicí, meč a brnění). Další
je v Krči, v kostele sv. Václava, kde se
jedná o hlavní oltářní obraz. Svatého
Václava lze spatřit i u morového sloupu
na píseckém Alšově náměstí, nebo jako
dřevořezbu v milevském kostele. A samozřejmě nelze opomenout kostel sv.
Václava v Písku. Pan Hladký nám představil i barokní sochu sv. Václava, ale jak
podotkl, téměř žádná barokní zpodobnění
se mu u svatých nelíbí.
Svatý Vít není náš, narodil se na Sicílii a umučen byl již v 18ti letech. Mezi
jeho atributy patří zejména palmová
ratolest, dále kohout, někdy drží knihu.
Kohout symbolizuje trojí zapření Krista. Je patronem herců, či ochránce před
nemocí posunčinou (tanec svatého Víta),
kdy člověk neovládá některé svaly. Vzývá se proti hysterii, proti blesku a bouři
a proti očním chorobám.

Svatý Vojtěch se narodil na Libici, byl
to Slavníkovec a druhý pražský biskup.
Zemřel mučednickou smrtí – podle některých výkladů sotva prý vstoupil na půdu
v pohanském Gdaňsku, byl ubit pádlem.
A podle pádla se pozná, je to jeho atribut
(př. v kostele v Sepekově) a samozřejmě
podle mučednické ratolesti. V kostele
v Čimelicích je s pádlem zlatým. Na 4
místech Evropy tvrdili, že mají jeho lebku. Pan doktor Vlček zkoumal ostatky
z katedrály sv. Víta. Zjistil, že lebka má
skupinu A a je shodná s dalšími kostmi,
které byly v hrobě. Věk určil kolem 45
let. Ostatní 3 místa mají lebku skupiny
0 a B. „Takže Češi tvrdí, že mají celého
Vojtěcha, když všechny kosti v hrobě
byly skupiny A,“ podotkl s úsměvem
pan Hladký.
První ženou v přehledu svatých byla
Ludmila, jejímž manželem byl Bořivoj,
Pokračování na straně 12

Kostelíky na Vodňansku s vlastivědným klubem
Je sobota půl deváté ráno a na protivínské náměstí přijíždí malý autobus.
Celkem i s řidičem je nás dvacet jedna.
Nasedáme a po chvíli přijíždíme do mého
rodného města – Vodňany, kde nás čeká
v městském muzeu paní Jitka
Velková. Provází nás poutavě její
částí věnovanou pánům Heritesovi, Zeyerovi a Otakaru Mokrému.
Děkujeme za hezký výklad
a uháníme k dalšímu klenotu
jižních Čech – bavorovskému
kostelu Nanebevzetí Panny Marie. Je velmi starý a má dvě věže.
Vzpomínám si na malý krámek
s jízdními koly v malé uličce
směrem na náměstí, kam jsem
jako malý kluk na kole jezdíval.
Vzpomínám na Pepíka Honsů,
vodňanského lodivoda, který
nám mnoho let u bavorovského
jezu na jaře řeku Blanici odemykal. Bavorovský správce kostela
s námi putoval do blízké vesničky
Blanice, kde nám odemyká jeden
z nejstarších kostelíků jižních
Čech. Kostel sv. Jiljí je ze 12.
století. Má novou střechu a dál
čeká na rozsáhlé opravy. Okolo
kostelíka je pár chaloupek, dole
teče řeka Blanice a ….po proudu se z pravé strany vlévá Zlatý
potok. Mám to tady rád. Moje
babička pocházela z nedaleké
vesnice Čichtice a jako malí kluci
jsme sem vláčkem jezdili.
Děkujeme správci kostela
a pokračujeme do Strunkovic nad
Blanicí, kde máme zamluvený
oběd. Jsme velice překvapeni,

vítá nás malá chaloupka s velkým citem
opravená, uvnitř světnička jako z pohádky. Domácí řízek s bramborovým salátem,
moc dobrý. Několik druhů kávy a domácí
zákusky. Usměvaví hostitelé, co dodat.

Až někdy pojedete do „Mexika“, tak tam
zajděte do okolí.
Zase nastupujeme do autobusu a jedeme do vesničky Protivec, kudy protéká
Zlatý potok a je zde krásně opravený most
s několiko klenutím. Ještě jsme
zastavili na malém odpočívadle,
kde byl překrásný výhled na široké okolí. Nasedáme do autobusu
a jedeme přes křižovatku „U Zeleného kříže“ nahoru do krásného
kraje chelčických třešní. Projíždíme Dlouhou Ves, Záhorčí,
kde žil můj kamarád – instalatér
Václav Němeček. Jedeme vpravo
přes malebnou vesničku Truskovice, rodnou vísku známého
protivínského fotografa Václava
Lenemajera. Po chvíli nás vítá
poutní místo Lomeček. Usedáme do lavic kostelíka a jedna
z „jeptišek“ nám povídá o historii
tohoto překrásného svatostánku.
Máme půl hodiny na posezení
před starobylou lípou „Naděje“
a jsme rádi, že „účastníci zájezdu“ mají úsměv na tváři. Je
úžasné, že i naše babička Andulka Hanzlíková i její kamarádky
výlet absolvovaly ve zdraví.
Též děkuji řidiči Víťovi z Písku,
Radkovi Lenemajerovi za pomoc
při nastupování a vystupování
z autobusu a hlavně panu Janu
Lažanskému za velmi dobře připravený poznávací výlet.
Vše hezké při putování po té
zemi české přeje Jirka Plívů,
Kola jízdní Protivín.
PROTIVÍNSKÉ LISTY 11. stránka

33. SETKÁNÍ
PROTIVÍNSKÉHO
VLASTIVĚDNÉHO
KLUBU

HASIČI ZAHÁJILI SEZONU NA JEDNIČKU

Dokončení ze strany 11

Na fotografii přípravka SDH na závodech ve Žďáru.
V květnu začala sezona hasičských
klání okrskovou soutěží, které se zúčastnila
družstva Milenovic, Krče, Platanu a Skal.
Další akcí 13. května bylo první kolo
soutěže dětí o pohár starosty OSH, která se
konala ve Žďáru, kde jsme obsadili v kategorii starší žáci 2. místo, v kategorii mladší
– družstvo A 3. místo a družstvo B 8. místo,
přípravka, tj. děti do šesti let, 1. místo.
Dne 26. května jsme se účastnili jarního, tj. závěrečného okresního kola hry

„Plamen“ s výsledkem – starší žáci 2. místo
a mladší 6. a 10. místo. Takže na začátek
skvělé výsledky.
Dále bych chtěl pozvat všechny, kdo
fandí požárnímu sportu, na soutěž jihočeské ligy, jejíž jedno kolo se bude konat
30. června v sobotu od 13 hodin na naší
nové sportovní dráze u vodárny mezi
Milenovicemi a Protivínem.
za SDH Milenovice Jiří Kvasnovský

PI
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první historicky doložený Přemyslovec.
Se snachou Drahomírou se nesnesla a ta
na ni poslala 3 vrahy, kteří ji uškrtili šálem. Je pohřbená v bazilice sv. Jiří. Pan
Hladký ukázal sochu Ludmily na různých
místech – př. v Krči, Mirovicích či Chyškách a Záhoří. Poznáte ji lehce – jejím
atributem je šál.
Poustevníka sv. Prokopa jistě netřeba
představovat. Na Sázavě jeho přičiněním
vyrostl klášter s benediktinskou řeholí
a slovanskou liturgií. A právě díky tomu se svatý Prokop snadno pozná: je
zpodobňován v benediktinském oděvu
přepásaném cingulem. Podle výzkumu
Emanuela Vlčka měl krevní skupinu 0
a zemřel mezi 55 – 60 lety. Je mj. patronem horníků. Různá zpodobnění Prokopa
můžete spatřit v kostele v Chyškách, či
netradičně na víku křtitelnice v Putimi.
A posledním svatým, kterého nám
pan Hladký představil, byl sv. Jan Nepomucký (dříve z Pomuku). „O něm by se
dalo povídat hodiny a hodiny,“ řekl pan
Hladký. Pomuk byl úředníkem na arcibiskupství. Společně s dalšími byl předvolán
ke králi kvůli sporům o kladrubský klášter
a jmenování nového opata. Ihned po příjezdu do Prahy byl zajat. Během mučení
zemřel, pak byl ještě vhozen do Vltavy.
Podle pověsti byl umučen proto, že neprozradil Václavu IV. královnino zpovědní
tajemství. Nepomuk ale nebyl zpovědník,
král ho za to tedy nemohl mučit. Sv. Jana
Nepomuckého poznáte snadno – má kolem hlavy 5 hvězd. Na okrese máme asi
36 Nepomuků, např. na parkovišti Orlík,
v Kostelci nad Vltavou ve hřbitovní zdi,
v Sepekově, nebo v kostele Povýšení
svatého Kříže (tam je ale překreslený, že
vypadá jak nemocný), či v Chřešťovicích
na návsi v kapličce. Nepomuk stojí také
před klášterem premonstrátů v Milevsku.
V době, kdy pan Hladký nastupoval
do Milevska jako památkář, byl sokl
sochy pomalován turistickými značkami.
Trvalo dva roky, než docílil toho, aby
byly turistické značky namalovány jinam
a sokl mohl být umyt.
V závěru odpovídal na otázky týkající
se hradu v Myšenci či farnosti v Protivíně
nebo kapliček a křížů. Písecký okres má
400 kapliček a na 900 křížů. Severní část
okresu směrem na Milevsko a Kovářov
má většinou kříže v kameni, tady dole je
spíše litina a kov. A touto informací pan
Hladký besedu ukončil.
Na tu další se můžete těšit zase na podzim. Sledujte kalendář akcí na https://
protivinnet.blogspot.cz/.
za PVK Petra Čecháčková

SLAVNÉ OSOBNOSTI A RODINY
Vojenský lazaret v protivínském zámku
Ve sbírkách Prácheňského muzea
se nachází fotografie nasnímaná pod
ozdobeným stromkem pár dní po vánoční nadílce. Při pohledu na ni se však
člověka zmocňuje spíše soucit a smutek,
než pocity radosti a štěstí. Byla to první
světová válka, která zvrátila vše, co lidé
na fotografii, stejně jako my, považovali
za přirozené. Téměř na tři roky změnila
i protivínský zámek, z jehož nádvoří
snímek pochází, na vojenskou záložní
nemocnici, chcete-li lazaret. Lazaret o 50
lůžkách na zámku fungoval od 19. listopadu 1914 do 10. března 1917 a byl zřízen
a vydržován jako odbočka Červeného
kříže kněžnou Terezií ze Schwarzenbergu. Řídícím lékařem byl MUDr. Křišťan
Pokorný, osobnost dobře známá pravidelným čtenářům Protivínských listů
z článků jeho pravnučky Ing. Heleny
Mašindové.
Pokud jste o záložní nemocnici v Protivíně ještě neslyšeli, tak vězte, že v Protivíně byl lazaret ještě jeden, umístěný také
v knížecích budovách. Ve druhém případě
se o zřízení dalších 50 lůžek pro raněné vojáky postaraly členky ženských odborů Národní jednoty pošumavské s předsedkyní
A. Skřidlovou (chotí pozdějšího starosty)
a Sokola se starostkou M. Haserovou (chotí učitele Josefa Házra-Píseckého). Po celý
týden po městě i v okolních obcích Chvaleticích, Milenovicích, Krči, Myšenci, Žďáru
a Skalách sbíraly nutné vybavení a získané
předměty pak upravovaly a vyspravovaly.
Po příchodu prvních raněných převzala
lazaret zřízený z dobročinnosti obyvatel
celého okolí protivínská obec a svěřila
jeho vedení komitétu v čele s chotí starosty
M. Zelenkovou. Zde byl řídícím lékařem
MUDr. Josef Vávra, narozený roku 1871,
který působil jako praktický lékař v Protivíně od roku 1907 do 25. 1. 1922, kdy jej
ranila mozková mrtvice přímo u nemocné
manželky schwarzenbergského tajemníka
Stumpfa.
Úkolem záložních nemocnic bylo
ulehčení vojenským nemocnicím, kde byli
tříděni pacienti z nemocnic polních. Těžší
zranění se léčila přímo ve vojenských
nemocnicích, ranění a nemocní nevyžadující intenzivní lékařskou péči pak putovali do nemocnic záložních, které vznikly
v různých veřejných budovách (školách,
sokolovnách apod.) téměř v každém větším městě monarchie. Můžeme tedy říci,
že vojáci na vánoční fotografii, z nichž
patrně mnozí ještě nedávno pohlíželi
na ozdobený stromek dětskýma očima,
mají to nejhorší peklo za sebou. Některé
ovšem ještě další očekává.
Antonín Kopecký se ve svých čtivých
vzpomínkách „Ve šlépějích praděda loutkáře“ vrací do lazaretu ve Štýrskem Hradci, kde prý bylo hodně Čechů: „Vzájemně

Vánoce v lazaretu 26. 12. 1915. Sedící třetí zleva kuchařka Radvanovská, dále zdravotní
sestra Marie Fričová, MUDr. Křišťan Pokorný, velitel lazaretu účetní šikovatel Sigmund
Kohn, zdravotní sestra Alžběta Sedláčková a kuchařka Anna Cheníčková.

radil jeden druhému, jak si udělat horečku; svěřovali si důvěrně tajemné recepty
na umělou malárii, žloutenku, žaludeční
katarh apod. A mnohdy si lékaři nevěděli
rady s takovým „margýrou“; neboť mýdlo,
glycerin, benzin, kousky prachu dělaly
divy. Inu, pomáhal si každý, jak mohl, zachránit život; ale zdraví si skutečně mnohý
podkopal tímto způsobem.“ Následně se
pozdější italský legionář a „polní loutkoherec“ Kopecký nechal přeložit do lazaretu
v Protivíně, aby byl blíže své snoubence
Márince Lagronové. Snoubenčin otec Antonín Lagron byl Kopeckého kmotrem, také „od kumštu“, a začátkem prosince 1916
hrál loutkové divadlo v hostinci U Hametů
(později U Boušků). Před Vánoci se ovšem
Lagronovo malé dřevěné království přesunulo do Sušice a odjela i Kopeckého „živá
princeznička Marie“. „Jako uvězněný
rytíř chodil jsem po zámeckých chodbách
s melancholií v mysli a s hněvem v srdci…
Přiblížilo se Ježíška. Pan šikovatel Khón,
velitel lazaretu, nejevil pro moje choré srdce velké pochopení; po velkém rozmýšlení
mi uštědřil tři dny dovolené do Sušic. Toho
roku jsem zažil nejkrásnější Vánoce za pět
roků vojny a v životě snad vůbec“, vzpomíná Kopecký, který po návratu na frontu
prožil několikadenní drama v alpském
tunelu ostřelovaném italskou artilerií.
Spolu s Kopeckým se do italského zajetí a následně legií dostali i jeho tři bratři.
Rakousko-Uherské jednotky byly doplňovány z konkrétních územních obvodů,
a tak služba sourozenců u stejného útvaru
nebyla výjimkou. Tak se v protivínském
zámku ve stejné době léčili i bratři Adolf
(nar. 1884), Alois (nar. 1886) a Jaroslav
(nar. 1893) Hovorkovi z Heřmaně z čp. 25.
Emotivní příběh v kulisách staletých zámeckých stěn měl šťastný konec, všichni tři

válku přežili a oženili se, snad také šťastně.
Vraťme se ovšem k vánoční nadílce,
která byla v roce 1915 financována z výtěžku sbírky, při níž se prodávaly prsteny
a Mikuláše vyrobené hospitalizovanými
vojáky. Sbírka vynesla ve městě 100
K a v okolních obcích ještě o trochu více,
navíc bylo na Štědrý den dodáno množství naturálií, a tak na Boží hod po zapění
císařské hymny rozdělily slečny Novotná,
Kandová, Ceplechová a Kubíčková vojákům dárky. Každý dostal talíř ořechů,
jablek a jižního ovoce, velkou vánočku,
krabici doutníků nebo cigaret a jednu
korunu na hotovosti. Slavnost pořádaná
dámami z místního spolku Červeného
kříže (založen v Protivíně 18. srpna 1915)
byla ukončena zpěvem koledy. Bohužel
se žádný z prstenů a Mikulášů nedostal
do muzejní sbírky, a tak zájemce o hmatatelné památky po záložní nemocnici
nezbývá než odkázat k pomníku padlých
na protivínském náměstí. Je totiž nejen
připomínkou lidského utrpení, ale také
pacientů z lazaretu. Nejenže od nich vzešla
myšlenka uctění zabitých spolubojovníků,
ale na pomníku v době rekonvalescence
na zámku pracoval protivínský kameník
Petr Kasa spolu s dalšími léčenými vojáky
příbuzných řemesel.
Jakým způsobem byl lazaret asi uzavřen, vypráví opět Antonín Kopecký:
„Do Protivína po Novém roce (1917)
padla puma létací zdravotní komise. Stáli
jsme, kdo se mohl udržeti na nohou, u lůžka, pan generál chodil od jednoho lůžka
ke druhému a jen ukazoval: ten, ten, a pan
šikovatel už psal poznámku: kádr.“.
Bohumír Bernášek,
Prácheňské muzeum v Písku
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Jiří Kolář: Úšklebek století
16. 05. 2018 – 02. 09. 2018 • Palác Kinských
kým dílem naznačuje, jak neortodoxně
dovedl Kolář umělecky formulovat svůj
účastný komentář ke světu. Významnou
součástí výstavy je Týdeník 1968, soubor
šedesáti šesti doličných koláží mapujících
dramatické události tohoto roku. Doplněn
je dalšími cykly mnohdy neznámých prací,
které ukazují, jak Kolář výtvarně otevřeně
budoval od druhé poloviny čtyřicátých let
až do sklonku života orbis pictus naší doby.
Mezi vybranými díly jsou práce z Národní
galerie v Praze, Musea Kampa, pozůstalosti
Jiřího Koláře, Neues Museum Nürnberg
i dalších soukromých sbírek.
Kurátorky: Marie Klimešová, Milena
Kalinovská

Národní galerie v Praze uspořádala
v roce 2000 rozsáhlou retrospektivu Jiřího
Koláře. Před několika lety se k jeho dílu
vrátila ve Veletržním paláci znovu, a to
výstavou Korespondáž, zaměřenou na jeho
inspirativní komunikaci s mladou francouzskou adeptkou žurnalistiky Beatricí Bizot,
probíhající v polovině 80. let. K výrazným
osobnostem, jako je Jiří Kolář, je ovšem
třeba vracet se stále znovu a hledat možnosti, jak pohled na ně zbavit stereotypů
a jak prostřednictvím rozmanitých úhlů
pohledu uchopit jejich mnohotvárné dílo.
Výstava Jiří Kolář: Úšklebek století se
zaměřuje na takový výběr Kolářových
prací, který v propojení s jeho básnic-

Marie Klimešová (1952) vystudovala
dějiny umění na FFUK. Absolvovala roční
studium na Université de Poitiers. Řadu let
pracovala jako kurátorka v Galerii hl. města
Prahy a v Národní galerii (zde též zastupující ředitelkou Sbírky moderního a současného umění), spolupracovala s londýnskou
galerií Raven Row. Realizovala desítky
velkých monografických i syntetických
výstav zaměřených především na nové komplexní zhodnocení českého umění druhé
poloviny 20. století (Ohniska znovuzrození:
České umění 1956 – 1963; Roky ve dnech:
České umění 1945 – 1957; Zbyněk Sekal;
Běla Kolářová; Jiří Kolář ad.). Všechny
výstavní projekty byly spojeny se zásadními
publikacemi. V současné době působí jako
docentka Ústavu pro dějiny umění FFUK
(od 2003).
Výstava se koná za finanční podpory
Ministerstva kultury ČR. Je součástí oslav
připomenutí významných výročí roku 2018
spojených s naší státností.

POZVÁNÍ DO KAPLANKY

V prostorách infocentra můžete ještě
do konce června obdivovat fotografie
kouzelného místa jménem Madeira –
ostrov věčného jara a tisíce krás. Tak
nazval výstavu svých fotek Mgr. Jiří
Hájek.
Do podkroví kaplanky přijďte
do 29. 6. 2018 zhlédnout výstavu obrazů Petra Němce.
Pro letní měsíce pro vás připravujeme:
v podkroví předvede výtvarník Václav
Lamr své kresby okolí Maletic a v infocentru vám nabídne svou novou tvorbu
fotograf Radek Lenemajer.
KVÍZ PRO POZORNÉ ČTENÁŘE
Již několik let pro vás v kaplance
s radostí připravujeme výstavy a poskytujeme služby turistického informačního
centra. Během těchto let jsme měli tu
čest přivítat v krásném prostoru více
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než 115 tisíc návštěvníků. Děkujeme
všem za přízeň.

Otázka pro vás:
Kolik let již uplynulo od soboty
8. května, kdy byla zahájena činnost
infocentra a možnost prohlídek expozic
v budově kaplanky?
Odpověď nám můžete doručit osobně, telefonicky na čísle 382 203 354, nebo
e-mailem infocentrum@muprotivin.cz.
Vylosovaný výherce, který nám sdělí
správnou odpověď, získá symbolickou
odměnu.
Těšíme se na vaši návštěvu denně od
9 do 17 hodin.
UPOZORNĚNÍ:
I n fo c e n t r u m bu d e v e s t ře d u
20. června 2018 z technických důvodů
uzavřeno.

Novinky
městské
knihovny
Pro dospělé:
Oldřich Doskočil, Pavel Rýva:
Z Litoměřic třetí branou proti proudu
Labe až na Říp
Petr Ryska: Praha neznámá III –
procházky po netradičních místech
a zákoutích
Ladislav Mitiska: Kanárské ostrovy –
od hlubokých údolí do ohnivých hor
Otomar Dvořák, Josef Pepson Snětivý:
Utajené hrady a zámky II – Prahou
podruhé po stopách panských sídel
Pavel Juřík: Schwarzenbergové – pohled
na historii a odkaz rodu Schwarzenbergů
Alena Doležalová: Domácí krabičková
dieta a „tukožrouti“ – o potravinách,
které nám pomáhají hubnout
Jana Tesařová: Toulky Krkonošemi –
horskou pěšinou po méně známých, ale
o to zajímavějších koutech Krkonoš
Gruzie, Arménie a Ázerbájdžán –
přehledné mapy, užitečné tipy, praktická
doporučení
Jana Brůžková: Důchodce, blondýna,
nebo dinosaurus? – vtipné postřehy
z úplně (ne)normálního života jedné
moderní ženy
Jíme zdravě s Fitrecepty – 120 zdravých
a chutných receptů pro celou rodinu
Jíme zdravě s Fitrecepty II – 120
snadných a netradičních receptů pro
každý den
Petr Vokáč: Železniční památky Čech,
Moravy a Slezska – máte rádi vlaky
a železnice?
Lucie Drbohlavová: Hedvábnou stezkou
– mozaika barev, vůní a osudů
Vendula Krejčová, Anetta Kubalová:
Objektiv objevuje svět – reportáže
nejstaršího českého cestovatelského
magazínu
Viktorie Hanišová: Houbařka - příběh
předem neúspěšného pokusu utéct
traumatu
Fredrik Backman: A každé ráno je cesta
domů delší a delší – boj stárnoucího
muže o zachování nejdražších vzpomínek
Michal Viewegh: Muž a žena – dvě
novely známého spisovatele
Anna Vlčková: Krev anděla – příběh
dvou přátel v malé vesnici na Šumavě
Renata Červenková, Pavel Kolář:
Labyrint pohybu – renomovaný
fyzioterapeut vysvětluje základní principy
lidského pohybu a jeho vývoje a také roli,
jakou v něm sehrává náš mozek, špatné
geny, stres, přetěžování, neuspokojivé
vztahy, absence spirituality, touha užívat si
Blanka Milfaitová: Nebát se přát si –
příběhy o hledání štěstí v životě
Petra Hülsmannová: Čokoládový
průšvih – právě nečekaná překvapení náš
život úžasně obohacují
Magdalena Mintová: Falešný
román – o strastiplné cestě za štěstím
s vynaložením minimální námahy
v krutém světě kapitalismu

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
NARODILI SE
18. 5. dcera Nikola Vojníková
Kristýně Kolářové z Protivína
1. 6. dcera Aneta Kandová
Zuzaně Schánilové z Protivína
ZEMŘELI
7. 6. Václav Lojda
90 let, Žďár

VZPOMÍNKA

Jen svíci hořící,
jen krásnou kytici na hrob položíme.
Tiše se zastavíme, tichounce pomodlíme,
na vás zavzpomínáme.
Dne 4. července tomu budou tři roky, co
nás navždy opustila
naše drahá maminka,
babička a prababička
paní Růžena Svobodová ze Skal.
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Dne 15. července
vzpomeneme druhé
výročí úmrtí našeho
bratra a strýce pana
Josefa Svobody ze
Skal.
Kdo jste je znali a měli rádi, vzpomeňte
s námi.
Jitka Mlejnková, Skály

POZVÁNKA NA 8. ČLENSKOU SCHŮZI

Výbor Spolku Svaz zdravotně postižených Protivín
srdečně zve své členy na 8. členskou schůzi, která se
bude konat v úterý 26. června 2018 od 13.30 hodin
v salónku restaurace U Rychtářů.
Rádi uvítáme nové zájemce o členství – věk ani zdravotní stav nejsou rozhodující. Informace na telefonu
607 524 922. Těšíme se na Vaši účast.
Přivítání nových občánků našeho města proběhlo v pátek
11. května v obřadní síni Městského úřadu Protivín.
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Na začátku přivítal Jaromír Hlaváč, starosta města,
prvního občánka Protivína roku 2018 – Adama
Jakubce (Na fotografii je s maminkou Olgou a tatínkem
Ondřejem). Narodil se 1. ledna 2018 v Českých Budějovicích. (foto 1)
Poté následovalo uvítání dvou skupin malých
občánků. (foto 2)
(zleva) Martina Wasserbauerová s dcerou Laurou Schwemmovou, Alena Pártlová a Ondřej Tryml s dcerou Adélou,
Lucie Schwemmová a Jan Pišinger se synem Oliverem,
Lucie Sochová s dcerou Dominikou Hrdličkovou, Marie
Dvořáková a Miroslav Bartoš s dcerou Eliškou.
(foto 3)
(zleva) Andrea a Michal Filasovi s dcerou Patricií, Julie
a Ondřej Pavlíkovi se synem Antonínem, Věra Mikšíčková
a Petr Kocourek se synem Jakubem, Dita Brůžková se
synem Adamem, Denisa Kubů s dcerou Adélou, Vendula
Kmochová a Vojtěch Urban s dcerou Annou Marií.
Foto Silvia Faktorová
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ZE ŽIVOTA ŠKOLY
KVĚTNOVÉ SPORTOVÁNÍ NA ZŠ
ŠTAFETOVÝ POHÁR 4. 5. 2018

FOTBALGOLF 24. 5. 2018
Fotbalgolf je poměrně nový sport vhodný pro všechny věkové kategorie. Hraje se
na hřišti podobnému golfu s 18 jamkami, ty
zahrnují přírodní i umělé překážky podobné
např. minigolfu. Hraje se fotbalovým míčem
a hráči se snaží na co nejméně kopů dostat
do jamky, která má rozměry 55 – 65 cm. Počty
kopů se zapisují do scorekarty.
Dne 24. května se 5 čtyřčlenných družstev
(z toho 2 dívčí) zúčastnilo krajského kola
ve fotbalgolfu na hřišti u Hluboké nad Vltavou. Mezi chlapci vyhrál Dan Kohout a mezi
děvčaty Barbora Zimová.

SPORTOVNÍ DNY

Štafetový pohár je atletická soutěž pro
žáky 1. stupně, která vznikla před několika
lety za podpory atletického svazu pod záštitou
úspěšné české běžkyně Ludmily Formanové. Celorepublikovými garanty letošního
ročníku byli čeští reprezentanti ve štafetě na
4 x 400 m.
Žákovské štafety se skládají z 16 členných
družstev, kde školy reprezentují 4 dívky a 4
chlapci z 1. až 3. tříd a 4 chlapci a 4 dívky
ze 4. až 5. tříd. Ti postupně běží 8 x 100 m
v každé kategorii a pak následují smíšené
štafety na 8 x 200 m. Výsledné časy (štafeta
mladších, starších a lepší ze smíšených) se

sčítají, čímž se dosáhne celkového času pro
konečné umístění.
Naši školu letos v okresním kole zastupovali Ella Matoušková, Lenka Kozová, Anička
Štiaková, Klárka Matoušková, Matyáš Dub,
Michal Viktora, Adam David a Jindra Timko
v kategorii 1. – 3. třída. Za ty starší pak Simona Svatošová, Michaela Marková, Tereza
Říhová, Sára Foučková, Lukáš Niebauer, Jára
Hájek, Patrik Šálek a Matěj Příhoda. Ti svou
kategorii krásným a přesvědčivým během
vyhráli. V součtu všech našich štafet celkový
čas stačil na konečné třetí místo v okresním
kole. Všem běžcům děkujeme za příkladnou
reprezentaci školy.

POHÁR ROZHLASU 16. 5.2018

Ve dnech 31. 5. a 1. 6. jsme jako již
tradičně uspořádali sportovní dny pro 1.
i 2. stupeň. Po oba dny nám přálo počasí,
a tak mohly děti naplno ukázat své atletické
přednosti ve vybraných disciplínách.
Ve čtvrtek byl sportovní den určený žákům
2. stupně, kteří změřili své síly v následujících
disciplínách: běh na 60 m, vytrvalostní běhy,
skok do dálky a výšky, hod kriketovým míčkem a vrh koulí. Tou nejlepší podívanou pak
byly štafetové běhy, které bývají spojené se
zdravou mezitřídní rivalitou.
V pátek pak soutěžily děti z 1. stupně.
Ty mimo atletických disciplín – běh na 60 m,
vytrvalostní běhy, skok do dálky, hod kriketovým míčkem a štafety, mohly prokázat
své dovednosti na stanovištích, které pro ně
připravili žáci 9. ročníků. Děti tak mohly
absolvovat překážkovou dráhu, přetahování
lanem, skok z místa, běh se lžící a míčkem
nebo si třeba namalovat obrázek na chodník.
Všichni sportovci, kteří se umístili na stupních
vítězů, dostali diplom, medaile a drobné ceny.

LIPENSKÁ NABÍDKA
Ve středu 9. 5. jsme využili nabídky
Lipnoservisu a zúčastnili se propagačního dne určeného pro učitele základních
i středních škol. Zástupci lipenského regionu
nás postupně seznámili s možnostmi nejen
sportovního vyžití na Lipensku. Bylo nám
umožněno vyšlápnout si na Stezku v korunách
stromů, projít si Království lesa, svézt se dolů
na koloběžkách a půjčit si kolo ke krátké
projížďce. Zároveň jsme si prohlédli možnost
ubytování na Chatě Lanovka. Vše bylo zaměřeno na možnosti využití Lipna a okolí pro
jedno či vícedenní školní výlety.
Lucie Marková, Zuzana Manová

LETNÍ TÁBORY
NA KOCANDĚ 2018
Přihlášky a informace
na www.kocandaci.cz
Pohár rozhlasu jsou tradiční atletické
závody, kterých se naše škola pravidelně
zúčastňuje. Letošní soutěžení bohužel silně
ovlivnilo počasí, kdy téměř půlku závodů propršelo, což se projevilo zejména na výkonech
ve skokanských soutěžích.
V jednotlivých disciplínách se na stupních
vítězů umístili Karel Penc 1. místo v běhu
na 1000 m, Adam Jirášek 1. místo ve skoku
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dalekém, Vojtěch Sochora 1. místo v běhu
na 1500 m, Lubomír Šimek 2. místo ve skoku
dalekém, Martina Babáková 3. místo ve skoku
vysokém. Družstvo starších žáků ve složení
Vojtěch Sochora, Lubomír Šimek, Dominik
Hodál, Jaromír Pouzar, Jaromír Nečas, Lukáš
Nečas, Zbyněk Kříž, Vojtěch Štěpka, Jakub
Klarner, Michal Urban se umístilo na celkovém 3. místě.

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)

Sportovní areál opět patřil dětem

V sobotu 2. června se konal již III.
ročník Dětského dne, jehož pořadatelem
bylo For Body studio Hanky Bískové.
Počasí nám přálo a tak si děti mohly
užít bohatý doprovodný program, který
byl tradičně doplněn vystoupením místních
a píseckých spolků a také dětí Dětského
domova Žíchovec. Všechna vystoupení
byla odměněna velkým potleskem, který
si všichni vystupující opravdu zasloužili.
Firma Alea opět odměnila všechny děti For
Body studia kvalitními funkčními triky s logem studia. Účast rekordního počtu bezmála
80 vystupujících dětí dětského aerobicu,
moderní gymnastiky, pole dance, taekwonda a dětí dětského domova potvrdila, že kdo
cvičí, ten nezlobí.
Atmosféru celé akce umocnila energií nabitá hudba ve vysoké kvalitě, která
byla zajištěna hudební aparaturou města
Protivína.
Během celého odpoledne si děti mohly
užít horolezeckou stěnu, zábavné soutěžní
hry, výtvarné dílničky, malování na obličej,
jízdu na koni a zlatý hřbet programu byla
kouzelná pěna od hasičů SDH Záboří, kde
se děti vyřádily opravdu do sytosti. Celé
odpoledne se neslo ve sportovním a vese-

lém duchu jak dětí, tak rodičů. Pro všechny
soutěžící děti byly připraveny věcné ceny

od sponzorů akce. Závěrečná tečka celého
odpoledního programu byla velká Zumba párty s Hankou Bískovou, při které si
zatančily nejen děti, ale i řada dospělých.
Roztančení účastníci Zumby si opět mohli
vybrat malý dárek od firmy Progress.
Ráda bych ocenila a vyzdvihla všechny
instruktory vystupujících spolků za jejich
profesionalitu a obětavost a také děkuji
všem nejmenovaným dobrovolníkům, kteří
mi pomáhají dětský den uskutečnit.
Velké poděkování patří generálnímu
partnerovi celé akce – městu Protivín
a dalším sponzorům, kteří podpořili konání dětského dne: Tiskárna Hemala, Bufet
u Fandy, Pekárna Klas, Alea, Shoemaker,
Casta, ČSAD Autobusy České Budějovice,
Progress.
Myslím si, že třetí ročník Dětského
dne v Protivíně se nám opět vydařil a návštěvnost bezmála 400 lidí to dokazuje a je
velkou výzvou pro uspořádání čtvrtého
ročníku v roce 2019.
Hana Bísková

TAEKWONDO
NA DĚTSKÉM DNU
V sobotu 2. června někteří svěřenci
našeho oddílu předvedli své umění na Dětském dnu, pořádané na hřišti FK Protivín.
Pod vedením Martiny Babákové ukázali
secvičené představení, ve kterém bylo k vidění předvedení technických sestav, kopů
a přerážecích technik.
Pokud vás naše ukázka zaujala a chtěli
byste si vyzkoušet Taekwondo WTF či
Chanbaru, přijďte na naše tréninky, které
jsou tradičně v pondělí od 16.00 do 17.30
hodin a v pátek od 15.30 do 17.00 hodin.
Rádi Vás mezi sebou přivítáme.
JK a EK
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Fotbalové informace
V „A“ týmu přibývá zraněných hráčů a ti
zbývající už toužebně očekávají konec soutěže. Únava se stupňuje, a dobré výsledky,
které nalévají nové síly do žil, přicházejí jen
sporadicky.
Centropen Dačice – FK Protivín 2:9 (0:5)
Branky: 17., 31., 47. a 58. J. Vorel, 15. Říha,
25. Rothbauer, 28. Prášil, 72. Z. Vorel, 82.
Fiala.
Protivín: Hanus – Rothbauer, Uhlík, Mikulenka (65. Vojík), Ruczkowski – Říha, R. Vojta,
Z. Vorel, Prášil, Fiala – J. Vorel.
Nejlepší hráči: Janák, Jindra – Prášil, J. Vorel
Domácí mohli jít na začátku do vedení, ale
jejich pokus z 8. minuty zastavila spojnice
brankové konstrukce. To byl pro hosty povel
k nastartování jejich brankostroje. Do konce
poločasu zatížili konto gólmana Zejdy pěti
zápisy. Dva svoje zásahy si připsal i kanonýr
Jaromír Vorel, rádi se přidali Martin Říha,
Václav Rothbauer a tvůrce hry Ondřej Prášil.
Domácí se i po přestávce snažili hrát útočně.
Například Tadeáš Jindra krásnou střelou orazítkoval břevno Hanusovy branky. Nakonec se ale
stejně prosadil. Po vlastním gólu Mikulenky,
přidal další gól Dačic a zmírnil jejich porážku.
Během času hosté pokračovali ve svém tlaku
a celkem se trefili devětkrát, další dvě branky
vsítil J. Vorel, mezi střelce se zapsali Zbyněk
Vorel a Martin Fiala. Protivín se po pěti zápasech bez výhry konečně dočkal a po zbytek
sezony má klid.
„I když jsme vyhráli takovým rozdílem, musím
ocenit, že se domácí nezabalili před svojí brankou a nehráli beton. Bylo vidět, že hra dopředu
je baví, ale dozadu se jim moc nechce. To nám
vyhovovalo, bylo to takové uvolněné sobotní
odpoledne,“ řekl spokojený trenér Protivína
Juraj Kobetič.
FK Protivín – FC MAS Táborsko 0:4 (0:2)
Protivín: Hanus – Rothbauer, Uhlík, Mikulenka (46. Hála), Ruczkowski – Fiala, R. Vojta,
Z. Vorel, Vojík – J. Vorel, Zach (71. Sládek).
Trenér Juraj Kobetič.
Nejlepší hráči: Hanus, Uhlík – Cais
Svěřenci trenéra Zdeňka Koukala zaslouženě
dokráčeli ke čtvrtému vítězství za sebou a pokračovali v úspěšné střelbě i v Protivíně, kde
měli v sestavě šest pendlů. „Kvalita na straně
Táborska se musela projevit. Zaslouženě
a jednoznačně vyhrálo. Našim klukům nemůžeme nic vytknout. Snažili se, bojovali
až do konce, ale vyloženou příležitost si
nevypracovali,“ řekl Jihočeskému fotbalu
protivínský šéf Václav Křišťál. Na hřišti
U Obory otevřel skóre v 17. minutě Tomáš
Valenta. Domácí obrana nestačila včas odvrátit nebezpečí po trestném kopu a Valenta
po přiťuknutí Vozihnoje zacílil před vápnem
technickou střelou do horního růžku. Za pět
minut zvýšil povedenou ranou opět Valenta.
Další šance stačila zadní řada Protivína v čele
s brankářem Hanusem zlikvidovat. Z domácí
strany stojí za zmínku trestný kop Jaromíra
Vorla ze slibné pozice, ale trefil jen prostředek
branky. Po přestávce Táborští ubrali na pohybu a trenér Koukal nebyl s jejich výkonem
spokojený. Až v závěru se prosadili střídací
Robin Cais, když po úniku překvapil z úhlu
brankáře čekajícího přihrávku, a zakrátko
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po Caisově centru zblízka dorážející Leoš
Vozihnoj, kteří podtrhli zaslouženou výhru.
FK Protivín – SK Otava Katovice 3:1 (0:0)
Branky: 2. J. Vorel, 20. a 57. Uhlík
Protivín: Hanus – Rothbauer, Uhlík,
Ruczkowski, Hála (46. Mikulenka) – Fiala
(86. Sládek), Zb. Vorel, Prášil, R. Vojta, Zach
(46. Vojík) – J. Vorel. Trenér Juraj Kobetič.
Nejlepší hráči: Uhlík, Hanus, J. Vorel –
Chylík, Uher
Protivínu se povedl vstup do zápasu. Již
ve 2. minutě se prosadil po Rothbauerově
skákavém centru kapitán Jaromír Vorel, který
za přihlížení hostující obrany dorážel zblízka
za Švehlova záda. Ve 20. minutě zahrál zkušený Prášil trestný kop do soupeřovy šestnáctky,
našel přesně hlavu Dominika Uhlíka a rázem
svítilo na ukazateli skóre 2:0. Katovickými
neotřásl ani druhý gól, naopak, nastartoval
jejich ofenzivu a ve druhé části první půle
zcela ovládli hru. Ve 29. minutě přišel gól
ze vzduchu i na druhé straně. Vladimír Uher
snížil „koníčkem“ a téměř vzápětí mohl vyrovnat po rychlé akci, avšak Hanus se blýskl
skvělým zákrokem a ránu pod břevno vyrazil
na roh. „Soupeře bylo v tu chvíli plné hřiště.
Zavřeli nás na naší polovině, ale naštěstí pro
nás už žádnou šanci neproměnil,“ poznamenal
šéf Protivína Václav Křišťál. Několikrát zasáhl
Hanus či na poslední chvíli obránci. Miklasův
lob skončil jen o kousek vedle. Domácí trenér
Kobetič reagoval o přestávce na dění na hřišti
dvojnásobným střídáním a tento tah se mu
vyplatil. Protivín vyrovnal hru a po dvanácti
minutách pohnul i se stavem zápasu. Velkou
příležitost měl na hlavě Prášil, jenž mířil těsně
vedle. V 57. minutě zahrával trestný kop Zbyněk Vorel, míč propadl až na zadní tyč, kam
si naběhl osamocený Uhlík a rybičkou zvýšil
na 3:1. Katovice opět pykaly za špatné bránění
standardek. Po zbytek zápasu domácí kontrolovali hru a až na šanci Kaguie v samém závěru,
kterou zlikvidoval výborný Hanus, se poslední
půlhodinu nic zásadního neudálo. „Vítězství
nás těší, ale nerodilo se lehce. Po přestávce
jsme se zase zvedli, oživení přinesla střídání,
a po třetím gólu v síti Katovic se jen dohrávalo,“ dodal Křišťál.
TJ Dražice – FK Protivín 2:1 (2:0)
Branky: 80. Zb. Vorel.
Protivín: Hanus – Rothbauer, Mikulenka,
Ruczkowski, Hála – Fiala, Zb. Vorel, R. Vojta,
Zach – J. Vorel, Sládek (35. Vojík). Trenér
Juraj Kobetič.
Nejlepší hráči: Hořejší, celý tým – Zach,
J. Vorel
Dražice neměly a nemají dobré jaro, ale
v prvním poločase ukázaly svou lepší tvář.
„Hráli jsme opravdu dobře, zaslouženě jsme
šli do dvoubrankového trháku,“ pochválil
za úvodní dějství svůj tým vedoucí Dražic
Lubomír Kolář. Protivín jasně tahal za kratší
konec a branka Daniela Štechera z přímého
volného kopu hostům příliš nepomohla – 1:0.
Navíc si ve 42. minutě vybral slabší chvilku
protivínský gólman Hanus, který podcenil
dlouhý nákop Miloše Veselého, pouze ho
vyrazil před sebe a tam už čekal na svou
příležitost Lukáš Stuchlík – 2:0. „Po obrátce
bylo na Protivínu vidět, že chtějí s výsledkem

něco udělat, takže hra už byla vyrovnanější,“
komentoval změnu ve druhém dějství Kolář.
Hosté se nakonec dočkali, snížení zajistil v 80.
minutě Zbyněk Vorel, který se výborně z první
opřel do Rothbauerova centru – 2:1. Dražický
brankář Baka si následně poradil s dalším tvrdým projektilem Zbyňka Vorla a domácí tým
proto bere důležité tři body.
Z „B“ týmu zbylo jen torzo a už se v něm
opět pohybuje více dorostenců než dospělých.
A a B jsou spojené nádoby a odliv zkušených
hráčů z B, kteří musí do A, je na týmu velmi
patrný.
Protivín – Záhoří 2:3
Branky: Rothbauer, Burda
Po vyrovnaném poločasu šli hosté do dvoubrankového trháku. Domácí snížili, chvilku
potom ještě Burda hlavou trefil tyč, ale na výsledku už se nic neměnilo.
Smetanova Lhota – Protivín 2:1
Branka: Studený
Protivínští mladíci šli po půlhodině hry do vedení, bohužel jej udrželi jen minutu. Ve druhé
části se hrál vyrovnaný fotbal, ve kterém se
jednou trefili domácí. Hostům se to nepodařilo
a odjeli domů bez bodu.
Protivín – Králova Lhota 0:9
Hosté hráli výborně, domácí dorostenci jim
absolutně nestačili, navíc své vystoupení
okořenili mnoha „minelami“, které musel hasit
brankář Kubička. Některé zákroky však byly
s faulem, a tak rozhodčí zapískal na domácí
celkem 3 penalty, které hosté vždy s přehledem
proměnili.
Borovany – Protivín 6:0
Stále stejná písnička. Dorostenci s ranním
zápasem v nohách, několik dospělých. Domácí hra Borovan nesedí ani týmu v nejlepší
sestavě, dlouhé nákopy na velkého útočníka,
jeho vyhrané souboje a následná střela. Tento
systém domácím opět vyšel a do poločasu bylo
rozhodnuto.
Dorost. Klukům zvlhl střelecký prach, nedaří
se jim hra dopředu a nedávají branky.
Protivín – Volyně 2:1
Branky: Šedivý, Timko
Vl. Březí – Protivín 2:1
Branka: Pikl
Protivín – Blatná 0:4
Čkyně – Protivín 0:0 pen. 4:3
Starší žáci pokračují v solidních výkonech
a po skončené sezóně mohou být nejhůře
pátí v tabulce, což je pro mladý tým, který se
sehrával za pochodu, pěkný úspěch.
Protivín – Strakonice B 2:3
Branky: Pikl, Schánilec
Protivín – Rudolfov 7:3
Branky: Urban 3, Pikl, Humpál, Sochora,
Schánilec
Vlachovo Březí – Protivín 0:2
Branky: Urban, Sháněl
Mladší žáci si na svou soutěž zvykli, odvádějí
výkony na hranici svých možností a pohybují
se uprostřed tabulky.
Protivín – Strakonice B 1:4
Branka: Král
Protivín – Rudolfov 3:2
Branky: Jirášek 2, Kajer
Václav Křišťál

KŘÍŽOVKA O KNIŽNÍ ODMĚNU

Také letošní křížovky jsou věnovány moudrým výrokům známých osobností.
Autor křížovek P. Šoba
Dokud se budeme zabývat tím, co si o nás kdo myslí, tak to jen těžko můžeme 1. tajenka. Občas je třeba vzdát se i lidí, na kterých nám záleží. To proto, abychom
do našeho života pustili lidi, kterým bude 2. tajenka. – „Každý den s citátem“ Petr Havránek.
Vyluštěnou tajenku zašlete do 9. července na adresu MěKS Protivín, Mírová 337, 398 11 Protivín, nebo e-mailem karfikova@kultura-protivin.cz
Knižní odměnu za správně vyluštěnou křížovku z květnových novin získává paní Marie Hanáková z Protivína. Blahopřejeme!

LETNÍ ZUMBA
s Hankou startuje!
Ráda bych pozvala
všechny děti i dospělé na společné letní
„zumbování“ pod širým nebem do sportovního areálu FK Protivín. Přijďte si to s námi
užít každou středu (mimo 20. 6. a 4. 7.)
od 18.30 hodin. V případě nepříznivého počasí cvičíme v nové tělocvičně v areálu FK.
Dobrá nálada a dostatek tekutin podmínkou:-)). Vstupné: 50,- Kč děti i dospělí.
Těším se na Vás!
Hana Bísková, instruktorka Zumby

Řádková inzerce

Prodám byt 2+1 v Protivíně, ulice Palackého. Cena 850 tis. Tel. 731 834 169
Poptáváme nepotřebná bílá prostěradla.
Možnost předat přímo v ordinaci pana
MUDr. Jana Koláře na Masarykově
náměstí v Protivíně.
PI
Zdraví fit, s.r.o.

Foto S. Karfíková
Mimořádný dárek ke Dni dětí připravilo pro kluky a děvčata Městské kulturní středisko
Protivín. A jak se ukázalo, nejen pro ně. Již potřetí se po určité odmlce mohli návštěvníci
potěšit kolejištěm modelů vlaků. Tentokrát ho pro ně přivezli a naistalovali členové Klubu
železničních modelářů z Českých Budějovic. O víkendu 26. a 27. května zavítalo
do vestibulu domu kultury více než 300 malých a velkých, někteří se i vraceli.
Poděkování patří Janu Bínovi z technických služeb za zajištění přepravy kolejiště.
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SEZÓNA HORSKÝCH
KOL 2018 ZAHÁJENA
Na začátku května vstoupil Kuba
Říha do další závodní sezóny. I když
je tato sezóna pro Kubu zároveň posledním ročníkem vysoké školy s diplomovou prací a státnicemi a navíc již na plný
úvazek pracuje, závody na horských
kolech opustit nemůže. Že to je dobré
rozhodnutí, dokazují jeho výsledky
z prvních letošních závodů:
• První závod ENDURO se jel 6. 5.
v Lipně nad Vltavou a Kuba vyhrál
svoji kategorii i absolutní pořadí.

Na fotografii Nikol Krakovičová s Valkýrou.

ÚSPĚCHY PROTIVÍNSKÉ STÁJE

O víkendu 26. a 27. května se zástupci
JK Šárka Protivín z.s. zúčastnili dvoukolového oblastního mistrovství v areálu farmy Kamír v Borové u Chvalšin.
V kategorii pony 135 – 148 cm se na 3.
místě umístila Daniela Čejková se Samem

a na 2. místě Nikol Krakovičová s Valkýrou.
V kategorii dětí na velkých koních se opět
zúčastnila Nikol Krakovičová s Elifem
a obsadili 2. místo. Kategorii seniorů zastupovala Šárka Drahošová s Lambruscem,
která se umístila na 5. místě.

Druhý ročník rybářských závodů

• Následoval závod ve sjezdu Český
DOWNHILL na Monínci ve středních Čechách a bylo z toho další
podium, tentokrát 3. místo.
• Dne 20. 5. odjel 1. závod SPECIALIZED ENDURO SERIE V Koutech
nad Desnou – 2. místo.
• Poslední květnový víkend obsadil
4. místo na závodu Central Europen
Enduro na Slovensku a poté první
části sezóny ukončil příbramský
DOWNTOWN, kde Jakub obhájil
loňské vítězství.
Přejeme hodně úspěchů i v dalších
závodech.

Český rybářský svaz, z.s. MO Protivín
pořádal v sobotu 12. května 2. ročník
rybářských závodů pro dospělé a mládež.
Konaly se na revíru Blanice Vodňanská 2
(421 008) tak zvaná Myšenecká přehrada.
Závodů se zúčastnilo celkem 46 závodníků.
Výsledky:
1. místo Jiří Havlín – 1 229 cm ryb
2. místo Václav Kaše – 425 cm ryb
3. místo Jaroslav Maruška – 377 cm ryb
Největší rybu – 60 cm dlouhou chytil
Miroslav Kraml.
Celkem se chytlo 122 kaprů.
Při závodech panovala spokojenost
nejen se zarybněním revíru, ale zejména

s celkovou přípravou a zajištěním závodů,
včetně bohatého občerstvení a hodnotných
cen.
Především chci poděkovat všem sponzorům: AG Blatná družstvo, Stavebniny
Řehoř, Melo Protivín, Čevak a.s., Křovina
s.r.o., Dodič Roman klempířské potřeby,
Aquazona České Budějovice, Radka Jelínková ZOO potřeby, Brůžek Vladimír Stihl,
Motyčák Tomáš zemní práce, Šafanda Jaroslav autodoprava, Starý Jan M.V.E., Křenek
Radek rybářské potřeby, LEKO stavební
firma, Rajtoral Lukáš Super box.
Těšíme se na setkání s vámi, rybáři, zase
za rok ve stejném termínu na stejném místě.
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