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Rekonstrukci hřbitovní kaple zahájíme 2. 4. 2019

18 Kč
RADA MĚSTA ZASEDALA
VYBRÁNO Z USNESENÍ RM 20. 2. 2019
vybrala
jako nejvýhodnější nabídku pro stavbu „Myšenec – přeložka vodovodu a výměna a doplnění kanalizačního řadu“
nabídku firmy Š+H Bohunice, s.r.o. Temelín 3, 373 01
Temelín
vybrala
jako nejvýhodnější nabídku pro stavbu„Výměna plynových
kotlů v ZŠ Protivín“ nabídku firmy
ČerTop, s.r.o., Luční 600, 373 82 Včelná
souhlasí
s návrhem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo mezi městem
Protivín a společností ZNAKON, a.s. Sousedovice 44, 386 01
Strakonice ve věci snížení rozpočtu pro stavbu„Rekonstrukce silnice III/1404 – průtah Protivín“ – III. část

Foto Ing. J. Fialová
Dovolte mi Vás informovat o plánované rekonstrukci budovy protivínského
hřbitova. Rozsáhlá rekonstrukce zahrnuje
kompletní odvodnění budovy drenážemi,
provedení nové elektroinstalace a audiovizuální techniky, odstranění jak střešních
krytin a nahrazení novými, tak klempířských a truhlářských konstrukcí, dodání
nového zvonu, restaurování vitráží a dřevěných otvorových prvků, nové podlahy mimo
vlastní kapli, nové zámečnické konstrukce.
Dále se kompletně opraví vnitřní omítky,
malby a vnější fasáda. Dalším zásahem
bude odstranění stávající asfaltové plochy
před kaplí, ta bude nahrazena žulovými
kostkami. Po provedení těchto prací bude následovat vybavení interiéru kaple
a prostorů pro pozůstalé a pohřební službu
novým nábytkem. Náš „hřbitov“ je kulturní
památkou již několik let a je nutno dodržet
všechny postupy tak, aby bylo možno vyhovět podmínkám památkářů a aby naše budova po rekonstrukci byla skutečně dalším
objektem, na který budeme náležitě pyšní.

I přes snahu zachovat možnost pohřbů
vždy v pátek jednou za 14 dnů bylo po dohodě s pohřební službou od tohoto upuštěno,
protože bychom nebyli schopni zajistit
důstojné rozloučení v těchto prostorech.
Proto je možné využít po dohodě s panem
farářem ing. J. Mičánkem budovu kostela
v Protivíně, a to jak pro církevní, tak pro občanské (necírkevní) obřady. Dalším místem
posledního rozloučení může též být nádvoří
„kaplanky“, kde by byl umístěn přenosný
katafalk. V neposlední řadě je samozřejmě
možné využít ke smutečnímu aktu případně
hřbitovy v Písku či Vodňanech.
Rekonstrukce objektu je velmi nutná
a předpokládá se, že bude dokončena
za čtyři měsíce. Poté budeme mít na dlouhou dobu tuto oblast vyřešenou a věřím,
že nově opravená budova bude historicky
velmi zajímavým objektem a obřady v ní
budou důstojné.
Jaromír Hlaváč,
starosta města

NOVÝ VÝTAH V PENZIONU

V průběhu dubna bude zahájena výměna výtahu v budově DZU – penzionu
– v centru náměstí, kde žijí naši senioři
a zdravotně postižení občané. Stávající
výtah „dosloužil“ a je nutné přistoupit
ke kompletní výměně, protože oprava již
z technických důvodů není možná. Bohužel
rozsah prací se specifikou nového výtahu
včetně úprav elektroinstalace, vstupních
dveří v každém patře a instalace kabelového kanálu bude časově náročný a realizace
bude trvat cca 5 týdnů. Práce zahájíme
v průběhu dubna, když přesný termín bude
oznámen nájemníkům správcem bytového
fondu cca dva týdny předem. Demontáž

původního výtahu, jeho odstranění a poté vložení nového do stávající výtahové
šachty včetně souvisejících stavebních
prací bohužel nájemníkům omezí provoz
a komfort života v domě a proto těm, kteří
ze zdravotních důvodů jsou nuceni používat
výtah, bude nabídnuto naší pečovatelskou
službou obstarání nutných pochůzek. Žádáme nájemníky o trpělivost, protože zejména
hluk a prach budou obtěžujícím prvkem
v průběhu realizace stavby. Věřím, že poté
bude výtah jak bezpečný, tak i nehlučný.
Jaromír Hlaváč,
starosta města

souhlasí
s uzavřením Smluv o smlouvách budoucích o zřízení
věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě) v rámci
stavby „Protivín, obnova vodovodu v areálu OM Protivín
a.s.“ mezi stranami:
město Protivín a
1. Jihočeský kraj – SÚS Jk, příspěvková organizace (pozemek parc. č. 2772/1)
2. ČR - Státní pozemkový úřad (pozemek parc. č. 2730/2) a
zaplacení jednorázové paušální úplaty za užívání budoucího služebného pozemku ve výši cca 500,- Kč
3. Jitka Koubová, Žďár 12 (pozemek parc. č. 1871/1, 2730/4)
4. OM PROTIVÍN, a.s. (pozemek parc. č. 552/1, 2772/3,
2772/4)
5. České dráhy, a.s. (pozemek parc. č. 2788/9)
– vše v kú Protivín
souhlasí
s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce pozemku
ze dne 26. 11. 2015, jehož předmětem je udělení souhlasu
k pokácení 95 ks dřevin a odstranění 120 m2 křovin na pozemku p. č. 915 v kú Milenovice
souhlasí
s uzavřením Smlouvy o zřízení služebnosti stezky a cesty
za účelem přístupu a příjezdu na pozemek parc. č. 130/34
a to na pozemku parc. č. 1434 v kú Krč u Protivína za jednorázovou úhradu ve výši 400,- Kč, když smlouva, GP
a poplatek za návrh na vklad do KN budou na náklady
oprávněných
jmenuje
v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 561/2004
Sb. (školský zákon) a vyhl. č. 54/2005 Sb. (o náležitostech
konkursního řízení a konkursních komisí) konkursní komisi
v rámci konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitel/ka ZŠ Protivín v tomto složení:
Předseda komise: Jaromír Hlaváč, starosta města
Členové komise: Věra Křišťálová, místostarostka města
Jana Palmová, pracovnice OŠMT KÚ JK
Mgr. Jan Adámek, ředitel ZŠ J. Husa a MŠ Písek
Mgr. Jana Houdková, pedagogický pracovník ZŠ Protivín
Mgr. Renata Pechoušková, inspektorka ČŠI
Mgr. Petra Čecháčková, členka školské rady ZŠ Protivín
a určuje
tajemníkem komise tajemníka MěÚ Protivín Ing. Miloslava
Kozu
nesouhlasí
s poskytnutím finanční dotace z rozpočtu města na provoz
turistického vlaku dle žádosti Klubu přátel Transverzálky,
z.s., V Koutě 190, Běrunice, a to s odvoláním na schválené
usnesení rady města č. 33/2019 ze dne 6. 2. 2019 (jiné
organizace, mimo místní spolky, mohou podat žádost
pouze v případě, že se jedná o sociální, zdravotní a podobné
služby, které poskytují služby občanům města Protivína)

ZE ŽIVOTA ŠKOLY
RECITAČNÍ SOUTĚŽ

OZNÁMENÍ
Ředitelství ZŠ v Protivíně oznamuje, že
ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU ZŠ
pro školní rok 2019 – 2020
(se zahájením výuky 1. 9. 2019)
bude proveden ve třídách 1. A a 1. B
v přízemí nového pavilonu Základní školy
Protivín.
Datum zápisu:
pátek 5. dubna 2019 od 14 do 17 hod.
sobota 6. dubna 2019 od 9 do 11 hod.
K zápisu se dostaví rodiče s dětmi, které
dovrší 6 let věku do 31. 8. 2019 a rodiče
s dětmi, které měly povolený odklad školní
docházky. Rodiče, jejichž dítě se narodilo
po 31. 8. 2013, nejsou povinni s ním k zápisu chodit.
Rodiče vezmou s sebou k zápisu svůj občanský průkaz, rodný list dítěte a oznámí, zda
dítě bude docházet do školní družiny. Dále
s sebou rodiče vezmou 60,- Kč na jmenovku
dítěte a vyplněný dotazník z mateřské školy.
Václav Křišťál,
ředitel školy

Dne 20. února proběhla na naší základní škole soutěž v recitaci. Celkem se
zúčastnilo 51 žáků a žákyň I. stupně ZŠ,
kteří si připravili jednu báseň. Básně byly
veselé i zadumané, o zvířátkách, rostlinách,
o zimě i o jaru, jídle i lidech. Většina recitátorů se velmi pečlivě připravila a jejich
přednes byl na 1 s hvězdičkou. Proto měla
porota nelehké rozhodování při udělování
prvních třech míst.
Nakonec je pořadí následující:
1. ročník
1. místo Vanda Mahdalová I. A
2. místo Alex Hron I. B
3. místo Karolína Jungwirtová I. A
2. ročník
1. místo Míša Žemličková II. A
2. místo Emma Skalová II. B
3. místo Jan Malík a Jan Čáp II. A

3. ročník
1. místo Zdena Holečková III. B
2. místo Magdalena Křečková III. B
3. místo Tomáš Hauer III. B
a Veronika Adamcová III. A
4. ročník
1. místo Tomáš Novák IV. B
2. místo Rozárka Dubská, IV. A
3. místo Gabriela Burdová IV. A
5. ročník
1. místo Jana Červeňáková V. C
2. místo Simona Svatošová V. A
3. místo Alžběta Morejová V. C
Paní učitelka Zdena Bízková děkuje porotě
a hlavně všem recitátorům za jejich krásná
vystoupení.
Ocenění recitátoři si odnesli diplomy a malé
odměny.
Z. Bízková

ZÁŽITKOVÁ HODINA PRO PŘEDŠKOLÁKY V ZŠ
Každoročně pořádáme před zápisem
do 1. tříd ve spolupráci s mateřskými
školami návštěvy předškoláků v prvních třídách. Děti jsou v rámci půlených
vyučovacích hodin zapojeny do vyučování.
Přicházejí se svými učitelkami z mateřských škol. V rámci seznamování se školním prostředím jsme letos nabídli rodičům
předškoláků ukázkovou hodinu, kterou
připravily zkušené paní učitelky z 1. a 2. tříd
– V. Hanzlíková, Z. Bízková, M. Marešová
a M. Michálková.
Dne 27. února se odpoledne shromáždilo 32 dětí, které jsme usadili do školních
lavic ve dvou prvních třídách. Rodičů, kteří
děti doprovázeli, bylo téměř dvakrát tolik.
Umožnili jsme jim všem zažít způsob školní
práce, střídání činností i potřebu se soustřePROTIVÍNSKÉ LISTY 2. stránka

dit a podat dobrý výkon. Byl čas na počítání,
průpravné cviky psaní, zpívání s klavírem,
žerty a hry.
Rodiče se závěrem dozvěděli, co je
pro přípravu dítěte na školu nejdůležitější
z našeho hlediska – chuť se učit, ochota
vytrvat u započaté práce, zvídavost. Je třeba
podporovat správné držení tužky, opravovat
důsledně výslovnost.
Ohlasy od dětí i rodičů byly velmi
kladné. Největší pochvalou pro nás bylo
prohlášení malého chlapce:
„Mami, to mě baví! Sem chci chodit!“
Doufáme, že je to dobrým znamením
před zápisem do 1. tříd, který se koná 5.
a 6. dubna 2019.
Těšíme se na setkání!
za ZŠ T. Vojtěchová

V úterý 16. dubna 2019
pořádá Základní škola
Protivín
Sběr papíru, kartonů
a plastových víček
Odevzdávat můžete
i slisované plastové lahve.
Roztříděný papír a kartony
nesmí být znečištěny.
Suroviny je možné uložit
na okna sklepa na dopravním
hřišti před datem 16. 4. 2019.

UZÁVĚRKA
pro dodání příspěvků
do květnových
„Protivínských listů“
je v pondělí 15. 4. 2019
do 12 hodin
NOVINY VYJDOU
v pondělí 29. 4. 2019

bral odstavený motorový vůz a k němu
připojený vagón a vytvořil na soupravě
několik nápisů, škoda je předběžně
vyčíslena na 54 000 korun. Policisté
případ prošetřují pro podezření ze
spáchání trestného činu poškození cizí
věci.

RADA MĚSTA ZASEDALA
USNESENÍ RM 11. 3. 2019
bere na vědomí
předložený zápis z jednání komise školské a tělovýchovy ze dne 11. 3. 2019
a schvaluje
rozdělení darů a příspěvků dle návrhu zmíněné
komise (do 50.000,- Kč)
sportovní organizace
• TK Protivín

40.000,- Kč

ostatní organizace pracující s mládeží
• JUNÁK Protivín
45.000,- Kč
• PASTELKA Protivín
44.000,- Kč
• Evangel. církev Protivín
16.000,- Kč
• KOCANĎÁCI Protivín
40.000,- Kč
• RYBÁŘI Protivín
40.000,- Kč
ostatní organizace
• SDH Krč
• SDH Protivín
• SDH Záboří
• SDH Maletice
• Spolek MYŠEŇÁCI
• HORIZONT Protivín
• Sdružení zdravotně postižených
		 Protivín
• Chovatelé poštovních holubů
		 Protivín
• Myslivci Protivín
• Včelaři Protivín
• APICENTRUM Protivín
• Český červený kříž
• Klub žen Protivín
• Spolek FÓR Protivín
• OS Těšínov
• Vlastivědný klub Protivín
• Centrum sociální pomoci Vodňany
• Centrum zrakově postižených
		 jižních Čech

18.000,- Kč
25.000,- Kč
25.000,- Kč
10.000,- Kč
10.000,- Kč
20.000,- Kč
35.000,- Kč
18.000,- Kč
15.000,- Kč
15.000,- Kč
15.000,- Kč
10.000,- Kč
15.000,- Kč
10.000,- Kč
10.000,- Kč
25.000,- Kč
10.000,- Kč
5.000,- Kč

a dále doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení dary a příspěvky
přesahující výši 50.000,- Kč
• FK Protivín
410.000,- Kč
• TJ Slavoj Protivín
170.000,- Kč
• TJ Platan Protivín
100.000,- Kč
• Jihočeský TAEHAN
80.000,- Kč
• TJ Blaník Milenovice
50.000,- Kč
• Sokol Krč
50.000,- Kč
• SDH Milenovice
56.000,- Kč

z deníku

POLICIE ČR V PROTIVÍNĚ
Zloděj v kolně
První únorový den přijali protivínští
policisté oznámení o krádeži věcí
z kolny a místní chaty. Pachatel překonal oplocení a vnikl na pozemek,
kde se dostal do kolny a odcizil zde
křovinořez, z pergoly líheň na vejce
a vzal i ošacení z prádelní šňůry a boty.
Zloděj také demontoval a odcizil světlo nad dveřmi a z koupelny v objektu
vzal toaletní potřeby. Celková škoda
dosahuje k 8 tisícům korun.

Pobíhající pes
Volně pobíhající pes měl dne 19. února v podvečer napadnout jiného psa
v ulici Sportovní v Protivíně a během
incidentu utrpěla zranění i panička napadeného psa, která nešťastně upadla
a zranila si horní končetinu. Policisté
případ prošetřují pro ublížení na zdraví.
Zákaz řízení
Protivínští policisté zpracovali ve zkráceném přípravném trestním řízení
případ muže, který měl uložen zákaz
řízení všech motorových vozidel, ale
přesto usedl dne 20. února odpoledne
za volant osobního automobilu Škoda
Octavia a jel z Protivína do Myšence,
kde skončil jízdu u policejní hlídky.
Muž je podezřelý ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního
rozhodnutí a vykázání.

Mobilní pedikúra

Posprejovaný vagon
Nad ránem dne 6. února vyjížděli
protivínští policisté prověřit oznámení
o vandalovi v obvodu depa místního
vlakového nádraží. Během noci zde
škodil nezvaný umělec. Sprejer si vy-

klasická mokrá
doma u klienta

Hana Bartošová
+420 721 178 880

PI

ROZPIS ČASŮ A ROZMÍSTĚNÍ SHROMAŽĎOVACÍCH PROSTŘEDKŮ (KONTEJNERŮ)
NA KOMUNÁLNÍ ODPAD – MIMO NEBEZPEČNÉHO A STAVEBNÍHO
1. dubna – 2. června 2018 a 2. září – 3. listopadu 2019
Svoz je prováděn jednou za 14 dnů - každý sudý týden.
Ve svátek 19. dubna, 1. května a 28. října budou svozy uskutečněny.
den

čas: 16.00 – 16.20 hod.

čas: 16.30 – 16.50 hod.

čas: 17.00 – 17.20 hod.

čas: 17.30 – 17.50 hod.

pondělí

ul. Švermova
u nádraží ČD

U Chudých

ul. Čechova
stavebniny

ul. M. Krásové
garáže ŠR

úterý

ul. Zámecká
u školy

ul. Komenského
výměník

ul. Družstevní
u Hrádku

ul. Mírová
u mlékárny

středa

ul. Smetanova
špejchar

ul. Ve Školce
u hřiště

na Ostrově
u zámku

ul. Blanická
u zastávky ČD

čtvrtek

Čačarky

ul. Nad Rybníkem

ul. Třešňová

ul. Na Skále

pátek

Selibov

Maletice

Myšenec

Protivín-Bor

čas: 8.00 – 8.20 hod.

čas: 8.30 – 8.50 hod.

čas: 9.00 – 9.20 hod.

čas: 9.30 – 9.50 hod.

sobota

Chvaletice

Milenovice 1

Milenovice 2

Záboří

neděle

Těšínov 1

Těšínov 2

Krč 1

Krč 2

den
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Večeře pro
manželské páry

SVĚCENÍ JARA – POHÁDKOVÉ
VELIKONOCE V PODZÁMČÍ
20. a 21. dubna 2019 Pohádková kovárna
Selibov
Jestli jste zvědaví, jak to o Velikonocích
vypadalo ve vesnickém stavení, jaká vajíčka
si malují čerti a hastrmani, proč odlétají
o Velikonocích zvony do Říma a jak se
zdobí perníčky, přijďte se i Vy podívat o velikonoční sobotě nebo neděli do Pohádkové
kovárny v Selibově u Písku.
Můžete si zde vyrobit vlastní velikonoční
výzdobu, uplést pomlázku, zúčastnit se
soutěží s kohoutkem a slepičkou a společně
ozdobíme obří vajíčko.Velikonoční pohádky
budou po celé dva dny hrát vodníci z divadelní skupiny Rybníkáři!
Kovárnou samotnou vás i tentokrát provede
velikonoční zajíček. Nebo že by kuřátko?

POZVÁNÍ PASTELKY
V pátek 29. března zveme děti od 1.
do 6. třídy na Noc s Andersenem. Jak
název napovídá, jedná se o přespávací akci,
takže začínáme v pátek v 18 hodin v Pastelce a končíme v sobotu 30. března v 8 hodin.
Děti čekají hry a soutěže, přinesou si svou
oblíbenou knihu a seznámí nás s ní. Rodiče mohou děti přihlašovat do 25. března
e-mailem na skppastelka@seznam.cz.
Informace jsou ke stažení na www.
skp-pastelka.webnode.cz.
Děti 1. až 6. tříd zveme na velikonoční
čtvrtek 18. dubna do Pastelky. Připravili
jsme pro ně dopoledne věnované tomuto
svátku, které budou provázet hry, vyrábění
a pobyt v přírodě. Začínáme v 9 hodin
a předpokládaný konec je ve 12 hodin. Přihlášky i dotazy je možné zasílat e-mailem
na adresu skppastelka@seznam.cz. Přihlašovat se je možné do 15. dubna.
PROTIVÍNSKÉ LISTY 4. stránka

To zjistíte, když navštívíte v sobotu 20. nebo
neděli 21. dubna 2019 od 10 do 17 hodin
Pohádkovou kovárnu.
Pokud byste chtěli okusit tuto veselou jarní
atmosféru jindy, máme dobrou zprávu –
Pohádková kovárna bude otevřena o všech
víkendech v dubnu, květnu a červnu od 10
do 17 hodin.
Všechny pohádkové bytosti se na vás moc
těší!
Více informací na
tel.: 724 913 100, 604 900 985,
e-mailu: info@pohadkovakovarna.cz
www.pohadkovakovarna.cz
facebookových stránkách
nebo Instagramu.

V týdnu, kdy se slaví svátek svatého
Valentýna, v naší zemi se na mnoha místech organizuje Národní týden manželství.
V Pastelce se k němu již řadu let připojujeme i my. Pozvání přijme vždy několik párů.
Letos jsme se sešli až v březnu, neboť jsme
museli termín vybrat tak, aby vyhovoval
všem těm, kteří pracují na směny.
Usedli jsme v pátek 8. března ke svátečně prostřenému stolu a ochutnali jsme
opravdu skvělé jídlo podle receptu Břicháče
Toma, totiž kuřecí prsní řízek s mozzarellou
a sušenými rajčaty. Jako přílohu jsme měli
skvělé brambory se zeleninovým salátem.
Po večeři jsme si mohli dát nějakou sladkou
tečku.
Když jsme si pochutnali, povídali
jsme si o zabijácích v manželství, z čeho
pramení a jak s nimi pracovat, abychom to
v manželství přežili a vydrželi. Připomněli
jsme si, že ačkoliv jsou muži a ženy téměř
naproto odlišní jedinci, je vlastně zázrak, že
spolu dokáží žít, a tak to chce notnou dávku
tolerance, trpělivosti, ochoty přimhouřit oko
nad nedostatky toho partnera a nezapomínat
na to, že ani my nejsme dokonalí a že partner musí častokrát zatnout zuby nad námi
samotnými.
Večer probíhal ve velmi radostném
duchu. Pobavili jsme se nad historkami,
které přinesl sám život. Smáli jsme se tak,
že jsme se doslova za břicha popadali, která
nás od smíchu dokonce i bolela. Dost jsme
si prodloužili život. Bylo nám spolu opravdu
hezky, a tak se může stát, že se takto nebudeme scházet pouze jednou za rok, ale častěji.
Všichni jsme tomu nakloněni.
Večeře se uskutečnila z podpory grantu
Krok rodiny od Komunitní nadace Blanicko-Otavské.
Mgr. M. Šálková

Zprávičky z 2. Mateřské školy Protivín

Únor je nejkratším měsícem v roce,
ale byl stejně bohatý na zážitky, jako jiné
měsíce. Děti si užily sníh při bobování
na zahradě i při stavění sněhuláků. Dne
5. února přijel do školky „Klauní cirkus“.
Klaun jezdil na „jednokolce“ a žongloval
míčky, kroužky, dával dětem hádanky. Přivezl s sebou pejska, který cvičil na žebříčku
a kostkách a děti moc rozesmál. Také jsme
se zúčastnili výtvarné soutěže na téma: „Naše

školka“ a „Požární ochrana očima dětí“.
Možná taky něco vyhrajeme. Držme palce!
Děti se také připravovaly na maškarní
rej. Vyzdobily třídy papírovými maskami,
seznámily se s tradicí masopustu, malovaly,
nalepovaly např. jitrnice a koláčky, pekly
koblížky. Ve středu 20. února ráno to vše
propuklo. Děti v maskách tančily, soutěžily,
ochutnávaly dobrůtky, zpívaly a hrály si.
Užily si spoustu legrace.
Ve čtvrtek 28. února byli naši předškoláci na návštěvě v „opravdické škole“, aby
viděli, jak to tam vypadá, co je třída, k čemu
je zvonění, k čemu přestávky. Viděli, jak se
děti učí počítat, poznávat číslice a písmenka.
S prvňáčky dokázali spolupracovat a paní
učitelka je chválila.
Koncem února jsme na procházkách
pozorovali první jarní kytičky. Děti jsou
zvědavé, které budou další. Tak už se na ně
moc těšíme.
za 2. MŠ I. Byrtusová

Pozvánka
do kaplanky
Zveme vás do podkroví kaplanky na výstavu obrazů MIROSLAVA KRÁLE –
ZTRACENÉ ILUZE, která potrvá do konce dubna. Od května pro vás připravujeme
novou výstavu obrazů Andreje Rádyho.
V prostorách infocentra se můžete přijít
pokochat do konce března dalšími fotografiemi ze sbírky Mgr. JIŘÍHO HÁJKA.
Nyní zde vystavuje krásné snímky Dolomit.
Dále je možno si v infocentru zakoupit
mapy, knihy, pohledy, trička, hrnky, lžičky, odznaky, zvonečky a spoustu dalších
upomínkových předmětů se znakem města.
Těšíme se na vaši návštěvu od pondělí
do pátku od 8 do 16 hodin.

Ze života v Mateřské
škole Krč
Ve středu 20. února se v Mateřské
škole Krč uskutečnil karneval se spoustou
krásných masek a kostýmů. Mezi dětmi
nechyběli princezny, čarodějové, piráti ani
zvířátka. Zábavu na karneval si pro děti připravila známá pohádková dvojce Křemílek
s Vochomůrkou. Děti soutěžily v házení
míčku, překonávání překážek i zabíjení
draka. Nechyběla ani muzika, na kterou
jsme si všichni společně krásně zatančili
a zaskotačili. Celý týden jsme se s dětmi
na karneval připravovali. Všechny děti se
podílely na výzdobě třídy, která byla díky
jejich výrobkům barevnější a veselejší. Už
teď se těšíme na další zábavné akce.
L. Klarnerová
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Černá hodinka

Za časů našich babiček se vpodvečer
scházeli sousedé k besedování a vyprávění.
V čase podzimních plískanic, za dlouhých
zimních večerů, když se venku stmívalo
a na domácí práce už nebylo vidět, sedávaly rodiny spolu ve světnici, osvětlené
jen ohněm z kamen. Všichni naslouchali
vypravěčovým příběhům ...
Ve čtvrtek 21. února 2019 se Protivínský vlastivědný klub sešel na svém
39. setkání – tentokráte právě na černé
hodince s příběhy ze staré Šumavy a okolí
hradu Kašperk.
Tento hrad je nejen krajinnou dominantou, ale i místem dějinných událostí.
Kašperk (Karlsberg) nechal postavit ve 14.
století Karel IV. na ochranu zemských
hranic a rýžovišť zlata. Obytné jádro mezi
dvěma čtyřpatrovými věžemi chránily
hradby s baštou a jedinou přístupovou
cestou. Na vyvýšenině asi 400 m od hradu
bylo zbudováno v 15. století opevnění, dnes
Pustý Hrádek. Vznikl z obavy před útokem
královského vojska a měl zabránit případnému ostřelování Kašperku z výšky. Kašperk
měl být správním střediskem, byl však často
zastavován a měnil majitele. Roku 1616 ho
koupilo město Kašperské Hory, hrad však
nadále chátral. Po třicetileté válce byl zcela
poničený a byl rozebírán na stavební materiál. Teprve od poloviny 19. století započíná
jeho rekonstrukce.
Místo bylo opředeno mnoha legendami
a bájemi. V prastarých zarostlých zdech zůstal prostor pro tajemno. Opuštěný Kašperk
ožíval v dávných příbězích lidské fantazie.
V pověstech se odrážela drsnost prostředí,
obtížnost živobytí, ale i určitá naivita lidí
a jejich naděje i obavy. Nadpřirozené síly
často pomáhaly chudákům a trestaly lidskou
pýchu a chamtivost, ne všechny příběhy
však vždy končily šťastně.
Pověsti z okolí Kašperku sebralo a zapsalo mnoho spisovatelů, např. Josef Pavel
v knize Pověsti českých hradů a zámků,
Jaroslava Voráčková – Skřítkové pod
Kašperkem (2000) a Ondřej Fibich – Strašidla na Kašperku (2018).
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Při naší černé hodince zaznělo 16 příběhů z posledně jmenované knihy. Přečetli je členové Protivínského vlastivědného
klubu a dokázali tím, že i po staletích nás
tyto převyprávěné pověsti mají stále čím
oslovit. Za podvečerního šera si účinkující
předávali světlo jako štafetu a všichni se
postupně zhostili svého úkolu. Mezi jednotlivými příběhy se měnila i scéna, promítány
byly kresby z kalendáře Štěpána Mikuláše
Mareše o strašidlech. Večer jsme prožili
v družné atmosféře a radostném zjištění,
že divadelní duch protivínských spolků
stále žije.
za PVK Helena Mašindová

Novinky
městské
knihovny

Pro dospělé:
Lidské tělo – ilustrovaný průvodce, který
velmi srozumitelným způsobem vysvětlí
anatomii
Jonas Jonasson: Stojednaletý stařík –
stařík se vrací, aby zachránil svět
Vlastina Svátková: Sama sebou –
velmi citlivá, upřímná a ženská knížka
v netradičním formátu
Miroslav Zikmund, Miroslav Náplava,
Petr Horký: Sloni žijí do sta let – cestopis
o návratech na Srí Lanku, který vychází
ke 100. narozeninám Miroslava Zikmunda
Vlastimil Vondruška: Husitská epopej
VII – za časů Vladislava Jagellonského
1472 – 1485
Cara Hunterová: Někdo blízký –
psychologické drama
Walter Isaacson: Einstein – jeho život
a vesmír

VÝSTAVA PRACÍ
DĚTÍ Z MATEŘSKÝCH
ŠKOL
Ve vestibulu Domu kultury Protivín jsou
k vidění výtvarné práce dětí z obou mateřských škol v Protivíně i mateřské školy
v Krči.
Přijďte se podívat, výstava je ke zhlédnutí
v měsících březnu a dubnu 2019.
Budeme rádi, když se zapojíte do hlasování
o Nejhezčí vitrínu.

Michael Gruenbaum, Tood Hasak-Lowy:
Někde ještě svítí slunce – dětství ve stínu
holokaustu
Sarah J. Maasová: Dvůr mrazu a hvězd
– příběh ze světa Dvoru trnů a růží
Emil Hruška: Vraždy v pohraničí –
kriminální případy z let 1927 – 1958
Bernard Minier: Sestry – pátý díl
bestsellerové série
Iveta Toušková: Toulavá kamera 25
Iveta Toušlová: Toulavá kamera 26
Iveta Toušlová: Toulavá kamera 27
Christina Laurenová: Miluji tě,
nenávidím tě – první rande s ním bylo
skvělé …
Dominik Landsman, TMBK: Továrna
na debilno – vzpoura pražské kavárny
Michal Viewegh: Miluj mě víc – povídky
Nora Roberts: Okouzlená šamanka –
román pro ženy
Eric Rickstad: Jména mrtvých dívek –
pokračování bestseleru Tiché dívky
Lynda La Plante: Vdovy – než by žily
osaměle, rozhodnou se loupit společně
Vlastimil Vondruška: Duch znojemských
katakomb – znovu Oldřich z Chlumu
Marie Lamballe: Hortenziová zahrada
– dvě dívky, dvě století a příběh osudové
lásky

duben 2019
středa 3. dubna v 19 hodin

ZELENÁ KNIHA

film USA

Drama/komedie/roadmovie. Cena Oskar 2019 za nejlepší film. Bývalý vyhazovač a drobný
podvodníček Tony „Pysk“ Vallelonga má mezi newyorskými Italy pověst chlápka, který dokáže
vyřešit každou šlamastyku. Slavný černošský klavírista Dr. Don Shirley si ho proto najímá jako řidiče
a bodyguarda na turné po divokých státech amerického Jihu 60. let. Horkokrevný, ne moc vzdělaný
Tony je protikladem Dr. Dona. Aby společně překonali nástrahy, musí k sobě najít cestu.
Mládeži od 12 let přístupný, titulky, 130 minut, vstupné 100 Kč

pátek 5. dubna v 19 hodin

CAPTAIN MARVEL

film USA

Akční dobrodružný snímek se odehrává v devadesátých letech 20. století a je tak zcela novým
dobrodružstvím z dosud neviděného období filmového světa Marvel. Film sleduje příběh Carol
Danversové (Brie Larson), ze které se stala jedna z nejmocnějších superhrdinek světa. Když Zemi
zasáhne mezihvězdná válka mezi dvěma mimozemskými rasami, Danversová se ocitá s malou
skupinou spojenců přímo v srdci konfliktu.
Mládeži do 12 let nevhodný, dabováno, 124 minut, vstupné 100 Kč

neděle 7. dubna v 16 hodin

DUMBO

film USA

Rodinný/dobrodružný. Majitel cirkusu pověřuje bývalou hvězdu H. Farriera a jeho děti, aby se starali
o novorozeného slona, jehož nadměrné uši jsou k smíchu publiku ve slávě upadajícím cirkusu. Ale poté,
co se zjistí, že Dumbo umí létat, zažívá cirkus neuvěřitelný návrat. Zároveň ale angažuje podnikatel
V. A. Vandevere Dumba do společného vystoupení s okouzlující a okázalou královnou vzduchu Colette.
Mládeži přístupný, dabováno, 112 minut, vstupné děti 110 Kč/ dospělí 130 Kč

neděle 7. dubna v 19 hodin

TERORISTKA

film ČR

Komedie je příběhem učitelky v důchodu, která celý život učila žáky, že základem všeho je slušnost
a násilí nic neřeší. Jenže zjistí, že přesně na to gauneři spoléhají. „Učitelky v důchodu přece nestřílejí
lidi“, říká darebák. „Právě. Ale teď už si tím nikdo nebude jistý“, odpoví mu paní, než odjistí zbraň.
Hlavní hrdinkou je Marie (Iva Janžurová), která si jednou řekne, že už si nechce připadat jako „kráva“.
Když jí proti arogantnímu strůjci lokálního zla (M. Hofmann) nepomůže ani starostka (T. Vilhelmová),
sežene si zbraň…
Mládeži do 12 let nevhodný, 95 minut, vstupné 130 Kč

středa 10. dubna v 19 hodin

MANŽELSKÉ ETUDY: NOVÁ GENERACE

film ČR

Dokument. Mirka a Kuba se seznámili na technoparty, narodila se jim dcera a rozhodli se vzít.
Svatbou začíná sedm let štěstí, lásky i bolestivých pádů. Dokáže rodina překonat společně největší
překážku? Pomocí časosběrné metody zachycuje Hana Třeštíková ve svém režijním debutu strhujícím
způsobem soukromá dramata.
Mládeži od 12 let přístupný, 91 minut, vstupné 100 Kč

pátek 12. dubna v 19 hodin

SHAZAM!

film USA

Akční/ dobrodružný/fantasy. V každém z nás dříme super hrdina a k jeho probuzení stačí jen
trocha magie. V případě Batsona stačí zvolat jediné slovo – Shazam! – a tento velkoměstem
protřelý čtrnáctiletý chlapec v pěstounské péči se zásluhou starého kouzelníka změní v dospělého
superhrdinu Shazama.
Mládeži přístupný, dabováno, 132 minut, vstupné 130 Kč

neděle 14. dubna v 16 hodin

HUDEBNÍ POŘAD PRO DĚTI
„VELIKONOCE S INKOU“
neděle 14. dubna v 19 hodin

AFTER: POLIBEK

film USA

Romantický. Nechte se svést. Spořádaná studentka se zamiluje do toho nejhoršího kluka široko
daleko, kluka s temnou minulostí i tajemstvím. Zdravý rozum je proti, ale nemůže si pomoci. Velení
nad jejím životem přebírá srdce a touha. Nic takového před tím nepoznala…
Mládeži od 12 let přístupný, titulky, 106 minut, vstupné 120 Kč

středa 17. dubna v 19 hodin

film ČR

TRABANTEM TAM A ZASE ZPÁTKY

Dokument. Velká cesta kolem světa končí! Poslední výprava uzavírá cesty žlutých trabantů napříč
kontinenty ve velkém stylu. V týmu tentokrát není žádná žena a putování smečky mužů v čele
s cestovatelem Danem Přibáňem nabírá často divoké obrátky. Žlutý cirkus jede z Indie až domů.
Překonává Himaláje i diktatury, láme výškové rekordy a prchá před policií.
Mládeži od 15 let přístupný, 105 minut, vstupné 100 Kč

pátek 19. dubna v 19 hodin

film USA

ŘBITOV ZVIŘÁTEK

Horor. Když si hrajete se smrtí, můžete se spálit. Někdy je prostě lepší, když mrtví zůstanou mrtvými.
Film je adaptací stejnojmenného slavného hororu Stephena Kinga. Ten o knize prohlásil, že ji považuje
za svůj nejděsivější psychologický román. Pro fanoušky neexistuje lepší doporučení.
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 100 minut, vstupné 120 Kč
film ČR

neděle 21. dubna v 16 hodin

VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ ČTYŘLÍSTKU

Animovaný/dobrodružný/rodinný. 50 let Čtyřlístku. Na kraji Třeskoprsk, v malém domku bydlí
čtyři kamarádi – Fifinka, Pinďa, Bobík a Myšpulín. U táboráku vzpomínají na dobrodružství, která
zažili v uplynulém roce. Každý vypráví příběh, který považuje za úplně nejlepší.
Mládeži přístupný, 72 minut, vstupné děti 100 Kč/dospělí 120 Kč

neděle 21. dubna v 19 hodin

ZRANĚNÁ SRDCE

film USA/V. Británie/Německo

Drama/romantický. Jedna žena a dva muži ve válkou zničeném městě. Keira Knightley v roli
spořádané manželky britského důstojníka přijíždí do vybombardovaného Hamburku, kde se střetává
nejen s následky válečných hrůz, ale i s pohledným německým vdovcem.
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 109 minut, vstupné 110 Kč

středa 24. duben v 19 hodin

ARCTIC: LEDOVÉ PEKLO

film Island

Drama, které nabízí výjimečný filmový zážitek. Je precizní, upřímný, čistý. Muž havaruje s letadlem
uprostřed nedozírné ledové pustiny. Každý den dodržuje rutinní úkony a doufá, že se dočká záchrany.
Jednoho dne se objeví vrtulník, silná sněžná bouře však zapříčiní pilotovu smrt a vážné zranění
jeho společnice. Muž pochopí, že jedinou šancí na život je se vydat na stovky kilometrů dlouhou
pouť s nejistým koncem.
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 97 minut, vstupné 100 Kč

pátek 26. dubna v 19 hodin

HELLBOY

film USA

Akční/fantasy/dobrodružný. Oblíbený temný hrdina Hellboy se vrací na plátna kin s plnou parádou.
Pod hlavičkou Úřadu paranormálního výzkumu a obrany se vydává do Londýna, kde se probrala ze
záhrobí obávaná čarodějnice Nimue. Hellboy musí „Královně krve“ zabránit, aby seslala na svět lidí
smrtící morovou ránu…
Mládeži do 15 let nepřístupný, dabováno, 121 minut, vstupné 110 Kč

neděle 28. dubna v 16 hodin

HLEDÁ SE YETTI

film USA

Animovaný/ dobrodružný/komedie. Letos jsou v módě chlupáči. Pan Článek je legrační a roztomilou postavou od cenami ověnčeného studia Laika. Sir Lionel Frost je chrabrý a energický dobrodruh,
který se považuje za předního odborníka na mýty a příšery. Ovšem nikdo jiný jeho objevům nevěří
a proto se vydává na americký severozápad objevit Yettiho.
Mládeži přístupný, dabováno, 95 minut, vstupné 120 Kč

neděle 28. dubna v 19 hodin

BOHEMIAN RHAPSODY

film USA/V. Británie

Drama/životopisný/hudební. Film, který trhá rekordy návštěvnosti, v kině Protivín již popáté!
Queen. Jediné, co je pozoruhodnější než jejich muzika, je jeho příběh. Bohemian Rhapsody popisuje
hudební dráhu i jedinečnou životní a uměleckou jízdu Freddieho Mercuryho od založení skupiny
Queen až po památný koncert Live Aid v roce 1985.
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 134 minut, vstupné 110 Kč

Filmy označené tímto symbolem jsou sledovatelné brýlemi 3D-technologie

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

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK

Aktuální informace o představeních v předprodeji naleznete na internetových stránkách www.mujbijak.cz

telefony: 382 251 806, 382 251 996, 734 271 080 • e-mail: knihovna@kultura-protivin.cz • karfikova@kultura-protivin.cz

čtvrtek 28. března od 18 hod.

Dům kultury Protivín
neděle 14. dubna od 16 hodin

Dům kultury Protivín

Přednáška Ing. Miroslava Hrabici
Od hlavy
až k patám
Vstupné 70 Kč

Zbrusu nový
velikonoční
hudební pořad
s Inkou Rybářovou
a klaunem Rybičkou.

úterý 14. května od 19.30 hod.
Dům kultury Protivín

Jakub Smolík s kapelou
Vstupné:
v předprodeji 280 Kč / na místě 330 Kč

Vstupné 60 Kč

Dům kultury Protivín
pondělí 8. dubna od 19 hodin

O lidech, bez nichž by
Král Šumavy nebyl
králem…
Přednáška s Janem Měšťanem,
autorem knihy, která získala
v loňském roce cenu
ŠUMAVA LITERA.
Doplněno promítáním.

Vstupné 40 Kč

SLAVNÉ OSOBNOSTI A RODINY
Jeden z největších patriotů města – MUDr. Alois Svoboda
Když se v roce 2017 konala v Památníku města Protivína výstava Protivín
v obrazech, předcházelo ji několikaměsíční
pátrání po malbách či kresbách s motivem
města nad Blanicí. Často se kurátoři při
pátrání po obrazech uchylovali k zápiskům
starého protivínského historika a učitele
Františka Krhouna. A z jeho záznamů jasně
vyplývalo, že asi největší sběratel obrazů
s protivínským zámkem, školou, rybníky
či dalšími dominantami, a tím pádem
i jeden z největších patriotů a milovníků
města, byl zdejší legendární pan doktor
Alois Svoboda.
V den narození Jana Evangelisty Purkyněho, slavného českého přírodovědce
a anatoma, se v šedesátých letech 20. století
v Československu udělovaly na návrh vlády
vynikajícím zdravotnickým pracovníkům
čestné tituly „zasloužilý lékař“. V roce 1963
putovalo toto ocenění poprvé do rukou lékaře,
který spojil svůj profesní život s železnicí. Byl
jím právě volyňský rodák MUDr. Alois Svoboda, jenž se roku 1930 rozhodl přestěhovat
do Protivína. A jak se později ukázalo, bylo
to rozhodnutí na celý život. Onoho roku 1930
si zde nejenom otevřel praktickou ordinaci,
ale i se tu oženil. Za manželku pojal Zdeňku
Dunovskou ze Štěkně.
Student píseckého gymnázia a později
Univerzity Karlovy přišel do Protivína jako
třicetiletý mladý muž. V té době měl za sebou
stáž na biologickém ústavu v Praze a praxi
na tehdejší okresní nemocnici ve Volyni.
Lékařskou službu převzal od MUDr. J. Kislingera, ve své nové ordinaci v Palackého
ulici byl k zastižení každý den, a to dokonce
i v neděli a ve dny sváteční, tak jak byl zvyklý
z volyňského špitálu. V Protivíně působil v té
době již jen starý a zasloužilý pan doktor Pokorný, kterého musel často jeho mladý kolega
zastupovat.
Hned od začátku své činnosti začal pečovat o pracovníky na dráze. Od roku 1938 se

stal státním obvodním a zároveň i úředním
železničním lékařem v Protivíně. A železnice
– to byla láska na celý život. Nejenže znal každý neduh a trápení snad každého železničního
zaměstnance v regionu, ale poznal každou, i tu
sebemenší vlakovou stanici a navíc se dokonale vyznal v železničním provozu.
Do života oblíbeného a úspěšného doktora
na malém městě vstoupila druhá světová válka
a zapsala ho do historie, na jejím úplném závěru se totiž Svoboda střetl s velkými dějinami.
Před jeho vilkou v Palackého ulici čp. 452 se
dne 13. května 1945 setkali sovětští a američtí
generálové, aby si upřesnili polohu velmi klikaté demarkační čáry na jihu Čech a tak trošku
taky společně oslavili vítězství. Právě tento
dům, kde měl Svoboda i svou ordinaci s rentgenem, si vybral sovětský generál Bogdanov
za přechodné obydlí a zde tedy své americké
spojence přivítal. Stručný text o jednání
s připojenými podpisy všech zúčastněných je
na papíře s razítkem „MUDr. Alois Svoboda“.
Michail Bogdanov, který velel osvobozování města a celého regionu v závěru II.
světové války, na Svobodovu pohostinnost
nikdy nezapomněl. Když v roce 1961 poslal
do Protivína dopis, ve kterém děkuje za zaslané album města a zároveň v něm přijímá
pozvání na oslavy konce války, nezapomene
právě Svobodu, jeho paní Zdeňku a i děti
pozdravovat. Ostatně nebyl to jenom sovětský
generál, který oceňoval Svobodovu pomoc
za války. Za spolupráci s partyzánskou skupinou Šumava II, která působila ve Vodňanech, si po válce zasloužil pamětní medaili
„Za svobodu“.
Pan doktor se přátelil s řadou osobností
tehdejší doby. Vydání slavné knihy Cirkus
Humberto mu například v roce 1941 věnoval spisovatel Eduard Bass a připsal: „Panu
MUDr. Svobodovi v Protivíně ve vzpomínce na to, když jsem tam chodil s tímto
outěžkem…“ Byl však mimořádně oblíbený
i u obyčejných místních obyvatel. Nejenže byl

Za svými pacienty MUDr. Svoboda často i docházel a jezdil. Pokud přišli sami,
léčil je v této ordinaci.

MUDr. Svoboda fungoval i jako sportovní
funkcionář.
lékař, což už by samo o sobě k vážnosti a úctě
stačilo, ale navíc třeba vedl dětskou poradnu
pro maminky s kojenci. Tehdy nebyla v Protivíně žádná pohotovost, ke všemu od porodu
až po infarkt volal se Svoboda. Pan doktor či
„mudrák“, jak mu často říkali, však měl zájmy pestřejší - býval předsedou protivínského
sportovního klubu a sám aktivně hrával tenis.
O přátelské povaze svědčí třeba i dochovaná gratulace od pracovníků protivínského
pivovaru, kterou Svoboda obdržel v roce 1946
po narození syna Josefa.
„Mudrák kouká jako sůva,
že je z něho rázem chůva.
Reparát s úspěchem obstál,
synáčka konečně dostal.
Doufáme, že prvním rokem
kojit bude naším mokem.
Posíláme piva bednu,
sám ať si dá také jednu.“
Jak již bylo zmíněno v úvodu, Svoboda
patřil mezi milovníky výtvarného umění. Jako
volyňský rodák se přátelil s bratry Boháčovými, svéráznými autory z Pošumaví. Jeho
kamarádem byl i český malíř Václav Dobrý,
který v Protivíně za války pracoval v lesích
a každou volnou chvilku většinou pastelem
zachycoval zdejší zákoutí a krajinu. Zároveň
vlastnil celou řadu obrazů od řady dalších
regionálních autorů – třeba akvarely, oleje
i kresby zdejšího učitele na protivínské obecné
škole J. Jiříka.
Doktor Svoboda odešel na věčnost
po dlouhé těžké nemoci v zimě roku 1965.
Pracoval až do poslední chvíle. Ve vzpomínkovém článku, který vyšel po jeho skonu, jeden
z jeho kolegů a blízký přítel MUDr. Alexander
Herman, napsal: „Když pacient od Tebe odešel, měl nejen recept v kapse a pocit, žes mu
dobře poradil, hřálo ho i vědomí, že se sešel
s opravdovým člověkem.“
Autor děkuje za poskytnutí řady fotografií
a materiálů o svém tatínkovi Josefu Svobodovi
z Úval u Prahy.
Jan Kouba,
Prácheňské muzeum Písek
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Co všechno patří k pivu…
V zahraničí jsou populární staré korbele,
zejména se sklopnými kovovými víčky.
Jak je tomu u vás?
Další člen klubu pan Topinka se zaměřuje především na skleněné půllitry a sklenice
s nápisy z našich pivovarů i minipivovarů.
Ale takových specialistů je v republice
daleko víc.

Jedním z nejrozšířenějších koníčků
v České republice je sběratelství a tvrdí
se, že v žádné jiné zemi není tolik sběratelů jako právě u nás. Původní sběratelské
kategorie zaměřené převážně na známky,
zápalkové nálepky či různé etikety se
postupem doby rozšířily na neuvěřitelné
komodity – od provazů přes automobilové
veterány až třeba po vojenské bunkry. Mezi
sběratelskými trvalkami však zůstávají již
celá desetiletí pivní etikety (mimochodem
v Československu a následně v Česku měly
vždy vysokou výtvarnou úroveň), tácky či
jiné předměty spojené s touto tematikou.
A tak není divu, že vznikl i klub, nebo spíše
kluby sběratelů pivních suvenýrů.
V jednom z nich, který má svůj hlavní stan v Písku, je předsedou Jaroslav
Řehůřek, aktivní sběratel a odborník
na tento sběratelský sortiment. A stejně
zajímavé jako obsah jeho unikátní sbírky jsou i odpovědi tohoto sběratelského
nadšence na otázky položené v našem
rozhovoru.
Věnoval se sběratelství už někdo z vaší
rodiny před vámi?
Ano, můj otec se zabýval dlouhou dobu
sbíráním známek a já v tom pak pokračoval.
Měl jsem samozřejmě výhodu v podobě jeho
rad a zkušeností.
A kdy jste se dostal ke sbírání pivních
etiket a dalších předmětů tohoto druhu?
V roce 1955 jsem začal sbírat také pivní
artefakty z celého Československa. Zapojil
jsem se rovněž do budování celostátní organizace sběratelů s tímto zaměřením a díky
tomu jsem získal spoustu přátel, kteří mají
stejného koníčka.
Máte k pivu, k pivovarnictví ještě nějaký
jiný bližší vztah?
Při shánění a sbírání pivních etiket jsem
měl možnost navštěvovat různé pivovary,
takže jsem měl i příležitost ochutnat pivo
různých značek. A vždy jsem si také odvážel
nové etikety do sbírky.
Sbíráte všechny sbírkové atributy s touto
tematikou, nebo se specializujete pouze
na některé?
Pivní korbele, lahve a plechovky mám
vesměs pouze z jihočeského regionu a po jednom kusu plechovky z celé republiky. Co se
týče etiket, tak mám ve sbírce staré etikety
pivovaru Budvar České Budějovice, Platan
Protivín a Dudák Strakonice. Člen našeho
klubu pan Slanec sbírá etikety z celého světa
– a to je hodně široký a pestrý záběr.
PROTIVÍNSKÉ LISTY 10. stránka

Považujete vytvoření klubu sběratelů
pivních suvenýrů za dobrý krok?
Vytvořením celostátního Sdružení klubů
historie pivovarnictví a pivních suvenýrů
se podařilo koordinovat schůzky, burzy,
výstavy a dokonce vydávat i časopis s názvem Svět piva. A to je nesporně dobrý krok
v tomto směru.
Kdy vlastně vznikl písecký klub a jak
dlouho jste jeho členem?
Klub v Písku vznikl v roce 1953 při
závodním výboru ROH Státní spořitelny,
později přešel pod ZV ROH Jitex Písek. Já
se stal jeho předsedou v roce 1991.
Máte členy také z Protivína?
Přímo členy klubu ne, ale jedním ze sběratelů pivních etiket je protivínský sběratel
pan Jaromír Hostička, který pravidelně jezdí
na naše burzy. A ty pořádáme dvakrát ročně.

V čem vlastně klub sběratelům napomáhá? A pomáhá sběratelství těchto
komodit posunout se na vyšší a zejména
přehlednější úroveň?
Tak klub pomáhá sběratelům při získávání novinek v pivních etiketách, korunkách
nebo táccích a sběratelé pak oplátkou pomáhají klubu například při pořádání výstav
a podobně.
Kde všude se tyto sběratelské výstavy
pořádají?
Byly uspořádány například v muzeu
v Milevsku, v Protivíně, Strakonicích…
Od roku 2000 pak pořádá klub každých pět
let velkou výstavu Svět piva. Tu poslední
navštívilo kolem devíti tisíc návštěvníků
z celé republiky a dokonce i ze zahraničí.
Program výstavy byl zpestřen navíc šesti
pivními degustacemi z pivovarů Budvar,
Platan, Sedlčany, Zvíkov, Dražíč a také
z pivovarů ze Slovenska.
Měli návštěvníci výstavy možnost získat
nějaké pivní suvenýry?
Nejen na této poslední výstavě, ale
i na těch předchozích měli návštěvníci
možnost odnést si zdarma drobné suvenýry,
které poskytly pivovary Budvar, Platan, Dudák a různé minipivovary naše i slovenské.

Jaké unikáty byly na výstavě k vidění?
Takovým unikátem poslední výstavy
byly staré prvorepublikové pivní lahve,
plechovky piva z Himalájí nebo třeba
ručně malovaný korbel z pivovaru Plzeň.
Značné pozornosti se těšily také ceny
z výstav v Českých Budějovicích a v Brně,
které byly uděleny jihočeským pivovarům.
V této expozici bylo mimo jiné vystaveno
i ocenění, které získal klub a jeho členové
v soutěži o nejlepší pivní etiketu, korunku
a tácek.
Podílel se písecký klub také na celostátním setkání sběratelů pivních artefaktů?
Ano, podílel a navíc ke svému tehdejšímu výročí vydal symbolické pivní etikety,
pamětní list a korbele s věnováním jednak
svým členům, jednak význačným českým
a slovenským sběratelům. Klub rovněž vydává pro své členy každoroční kalendářík
a k příležitosti každé konané burzy krabičku
zápalek s vyobrazením etikety nějakého
pivovaru z jižních Čech.
A jak přispívá ke sběratelské činnosti
konkrétně pivovar Platan?
Pivovar Platan přispívá různým propagačním materiálem na pořádané burzy
v Písku a rovněž na svatou Annu v Protivíně. My na oplátku propagujeme Platan
na všech svých výstavách a setkáních,
zejména pak v Táboře, Praze, Pardubicích,
Brně, kde je mezi sběrateli ceněn nejen cel-

kový design jeho artefaktů, ale pochopitelně
i chuť jeho piva.
Asi bychom se mohli na chvíli zastavit
také u vašich klubových tiskovin.
Časopis Svět piva vychází již pětadvacet let, odebírají ho a přispívají do něj
zejména členové klubu a já osobně jsem
byl od jeho založení až do roku 2015 jeho
šéfredaktorem. Mezi aktivní dopisovatele
a spolupracovníky časopisu patří členové
klubu – pánové Topinka, Slanec a Škarvada. Svět piva vychází čtyřikrát ročně, a to
dokonce s přílohou Novinky pivních etiket.
Získal klub za svou dlouhodobou činnost
nějaké speciální ocenění?
Za své aktivity byl klub v roce 2000
odměněn celorepublikovou radou Zlatým
korbelem a při příležitosti pětačtyřicátého
a pětašedesátého výročí existence čestným
diplomem za svou dosavadní činnost.
V červenci se chystají protivínské slavnosti Platan Day. Co připravují sběratelé
konkrétně pro tuto událost?
Při této příležitosti na svatou Annu
uspořádá náš klub sběratelskou burzu v jídelně pivovaru Protivín. Tato burza si již
získala skvělou pověst mezi sběratelskou
veřejností a přijíždějí na ni sběratelé doslova z celých Čech.

Jak hodnotíte vztahy klubu s pivovarem
Platan?
S protivínským pivovarem Platan má
náš klub dlouholetou a velice užitečnou
spolupráci a já jako předseda klubu jsem
vděčný za jeho podporu. Vítám tuto příležitost poděkovat tak panu Voldřichovi a jeho
kolektivu za pochopení a vstřícnost, což nám
velice pomáhá v naší činnosti i v rozšiřování
našich sbírek.
Rozmlouvala Hanka Hosnedlová
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Království času zve
na velikonoční hledání vajíček
Protože se blíží Velikonoce, připravili
jsme v termínu od 6. do 22. dubna pro

každého malého návštěvníka zábavný úkol
s velikonoční tématikou a malou odměnou.

Český rybářský svaz,
z.s. MO PROTIVÍN
pořádá v sobotu 11. května 2019

3. ročník rybářských závodů
pro dospělé a mládež
na revíru
Blanice Vodňanská 2 (421008)
(Myšenecká přehrada)
Časový harmonogram:
6.00 – 7.00 hod. – prezentace závodníků, losování míst pro 1. a 2. kolo
7.00 – 10.00 hod. – první kolo závodu
10.00 – 11.00 hod. – přestávka,
občerstvení
11.00 – 14.00 hod. – druhé kolo
závodu
15.00 hod. – vyhlášení výsledků,
předání cen

Milé děti, ve vile jsme uschovali 12 barevných vajíček, vaším úkolem je všechna
najít a správně umístit do hodin. Komu se podaří úkol splnit, dostane od nás
malou odměnu:).

Novinky
městské
knihovny
Lucie Kohoutová: Recepty ze šumavské
vesnice
Lucie Kohoutová: Tradiční svátky
a recepty ze šumavské vesnice
Iva Karlíková: Muslimská pomsta –
pokračování hitu Muslimské peklo
Laura Moriarty: Gardedáma – román
z dvacátých a třicátých let minulého
století
Rosie Walsh: Muž, který už nezavolal –
sedm nádherných, dokonalých dní. Pak
zmizel …
Marek Toman: Cukrárna U Šilhavého
Jima – lehká parodická žánrovka
Danka Šárková: Ukradené dětství
Kamily – podaří se Kamile najít
ztracenou víru v sebe?
Jiří Hanibal: Baroni z Větrova –
historický román
Jan Štifter: Sběratel sněhu – tři časové
linie, tři generace a osudy mnoha lidí, se
kterými si pohrála historie
Jan Štifter: Café Groll – atmosféra
českobudějovických nevěstinců a příběh
mladého lékaře
Ladislav Beran: Kriminálka v ofsajdu –
opět parta píseckých kriminalistů
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František Niedl: Inspektor Prevít –
krimiromán
Simon Mawer: Pražské jaro – román
o událostech roku 1968
Halina Pawlowská: Díky za fíky – příběh
napsaný s nadhledem a vášní
Zbigniew Czendlik: Uchem jehly – kniha
rozhovorů s milými hosty
Radkin Honzák: Psychosomatická
prvouka – hledání pravdy o zdraví
a nemoci
John Grisham: Pohledávka – dokáží se
vyrovnat s podvodem, jehož obětí se stali?
Robert D. Hare: Bez svědomí –
znepokojivý svět psychopatů mezi námi
Pro děti:
Ben Brooks: Příběhy pro kluky, kteří se
nebojí být výjimeční – pravdivé příběhy
úžasných mužů, kteří učinili svět lepším
Adrián Macho: Gerda – příběh velryby
Carnovsky, Kate Davies: Hravá
anatomie – nahlédněte do lidského těla
pomocí magické trojbarevné čočky
Jeff Kinney: Deník malého poseroutky
13 – Radosti zimy
Vojtěch Matocha: Prašina – děti
pátrají ve strašidelné čtvrti po dávných
tajemstvích
Eva Prchalová: Příručka mladého
hledače – knížka o dospívání, hledání
kamarádů, první lásky i sebe sama
Ivona Březinová: www.bez-bot.cz – Ben
se musí vyrovnat s faktem, že přišel o obě
nohy
Lukáš Csicsely: Předvečer svatého
Mikuláše – mikulášská noc z pohledu
chlapce

Startovné:
dospělí 200 Kč, mládež 100 Kč.
Počet míst je omezen na 60.
Podmínky účasti:
Závodník musí nejpozději v den závodu
dosáhnout 15 let věku.
Chytá se na jeden prut s max. dvěma návazci s jednoháčky (plavaná, položená).
Krmení povoleno po zahájení závodu,
nástrahy dle RŘ.
Povinná výbava dle RŘ.
Bodování:
Měří se každá ulovená ryba co 1 cm to
1 bod (ouklej, plotice a perlín se do bodování nezapočítává). Měření probíhá
hned po ulovení, rozhodčí zapíše počet
bodů do karty závodníka.
Občerstvení: Zajištěno po celou dobu
závodu a samozřejmě i po jeho ukončení.
Souřadnice: 49.223569, 14.204007
Rezervace:
Po zkušenostech z předchozích ročníků
jsme nuceni upravit způsob rezervace.
Místo na závody si můžete zamluvit kdykoliv, avšak v týdnu od 27. 4. do 5. 5. je
nutné přihlášku potvrdit. Bez potvrzení
nebude rezervace platná.
Přihlášky do závodu: p. Schánilec
tel. 777 049 897
Všeobecné podmínky:
Vyhrává závodník s největším počtem
bodů. V případě rovnosti rozhoduje
počet ulovených ryb. Během závodu se
chytá systémem „Chyť a pusť“. Každá
chycená ryba bude vrácena zpět do vody.
Rozestupy závodníků 3 metry. Každý
závodník chytá na vlastní nebezpečí.
Protesty lze podávat po zaplacení kauce
500 Kč. V případě kladného rozhodnutí
se vklad vrací. Nedodržení závodního
řádu má za následek vyloučení závodníka ze závodu bez nároku na vyplacení
startovného. Závodník zaplacením
startovného, potvrzuje seznámení se
s pravidly. Chytá se za každého počasí.
Co není povoleno, je zakázáno.
Revír bude před závody 14 dní hájen a to
až do 12. 5.
Garant závodu:
Český rybářský svaz, z.s. MO Protivín
www.crsprotivin.cz

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
NARODILI SE
27. února dcera Bella Žáková
Ing. Haně Bínové ze Žďárských
Chalup
13. března syn Václav
Pharm. Dr. Marii Neškodné z Krče

VZPOMÍNKA

16. března syn Tobiáš Potenec
Michaele Hodálové z Milenovic
ZEMŘELI
7. 3. Anna Skalová
74 let, Krč

Bohoslužby o Velikonocích
ŘÍMSKO-KATOLICKÁ FARNOST PROTIVÍN
18. dubna – Zelený čtvrtek
Protivín, kostel sv. Alžběty
od 18.30 hodin – mše svatá

od 20.30 hodin (začátek farní dvůr) –
Slavná vigilie Vzkříšení

19. dubna – Velký pátek
Protivín, kostel sv. Alžběty
od 15.00 hodin – velkopáteční obřady

21. dubna – Nedělní mše svatá
8.00 hodin – Myšenec
9.30 hodin – Protivín
11.00 hodin – Krč
16.00 hodin – Heřmaň

20. dubna – Bílá sobota
Protivín, kostel sv. Alžběty
Zmrtvýchvstání Páně

22. dubna – Pondělí velikonoční
Protivín, kaple sv. Anny
18.30 hodin – mše svatá

Dne 8. března uplynulo deset let od umrtí
naší maminky, paní Marie Jarešové.
S láskou stále vzpomínají děti s rodinami.
Helena Brabcová

VZPOMÍNÁME

Březen – měsíc čtenářů

Březen ještě není úplně u konce, ale už
teď můžeme alespoň částečně zhodnotit,
jak se Městské knihovně Protivín podařilo
zapojit do celostátní akce Březen – měsíc
čtenářů.
Na počátku měsíce jsme jako vždy trochu
rekapitulovali minulý rok 2018.
Nejvýznamnější akcí roku 2018 byla rekonstrukce 2. podlaží Městského kulturního
střediska Protivín a hlavně Městské knihovny
Protivín. Rekonstrukce posunula naši knihovnu o třídu výš a výrazně zpříjemnila našim
čtenářům prostředí.
Zde se hodí ještě jednou poděkovat městu
Protivín za financování, pracovníkům technických služeb za ochotnou pomoc při stěhování
a hlavně realizační firmě za skvěle odvedenou
profesionální práci.
I přes nepohodlí, které rekonstrukce našim
čtenářům způsobila, jsme dosáhli vynikajících
výsledků. Přestože byla knihovna téměř dva
měsíce uzavřena, počet výpůjček se zvýšil
o 1969.
Současně se nám za poslední tři roky podařilo získat téměř stovku nových čtenářů.
Svědčí to o tom, že knihy a čtení stále ještě
nejsou překonány a stále je o ně zájem a veřejné knihovny mají občanům co nabídnout.
Jako každý rok jsme vyhodnotili nejlepšího čtenáře. Za rok 2018 s největším počtem
výpůjček se nejlepším čtenářem stává paní
Bartušková.
Současně byl vyhodnocen i Mistr četby
2018, tzn. nejlepší čtenář – muž, který si

v knihovně vypůjčil nejvíce knih. Tím se stal
pan Zikuda. Oběma čtenářům srdečně blahopřejeme a v knihovně na ně čeká odměna.
Nejčtenější knihou roku 2018 byla
kniha Táni Keleové – Vasilkové „Přítelkyně“.
Na dalších místech se umístily knihy Erin Watt
„Papírová princezna“ a Michaely Klevisové
„Kroky vraha“. V dětské literatuře dominuje
Enid Blynton a její „Správná pětka“, potom
klasika Václava Čtvrtka „O Česílkovi“ a novinka roku 2018 Petry Soukupové „Kdo zabil
Snížka“. Z časopisů je největší zájem o Květy,
Instinkt a Vlastu.
Do knihovního fondu jsme v březnu
zařadili 46 nových knih. O jejich podrobné
nabídce informuje vždy pravidelná rubrika
měsíčníku Protivínské listy a webové stránky
Městského kulturního střediska Protivín.
Čtenáři využili i možnosti roční registrace do knihovny zdarma a knihovna získala pět
nových čtenářů. I amnestie upomínek ušetřila
několika zapomnětlivým čtenářům poplatek
za pozdně vrácené knihy.
Ve vestibulu kina probíhá výstava výkresů dětí z mateřských škol a návštěvníci
vybírají panel s nejhezčími obrázky. Na vítěze
ankety bude čekat drobná odměna.
Děti v březnu potěšila a pobavila loutkoherecká skupina Loudadlo a jejich loutková
revue Veselá pouť.
Dne 28. března se uskuteční ještě seminář
Ing. Miroslava Hrabici Od hlavy až k patám
o nemocech a jejich léčení. Knihy Ing. Hrabici
máme v našem fondu a je o ně stabilní zájem.
A do konce března ještě budeme moci
hlasovat o nejlepší knize vydané v roce 2018
v rámci soutěže Magnesia Litera.
Děkujeme všem našim milým čtenářům
za projevovanou přízeň a věříme, že se budeme
setkávat i nadále.
Pavla Lišková,
knihovnice

Dne 21. března uplynulo třicet let, co nás
navždy opustil náš drahý a milovaný tatínek
a dědeček, pan Václav Pavlík z Protivína.
Dne 9. dubna vzpomeneme šesté výročí
úmrtí naší milované a drahé maminky a babičky, paní Alžběty Pavlíkové z Protivína.
Stále vzpomínáme a nikdy nezapomeneme.
dcera Jana Nováková s rodinou

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
NA HŘBITOV V ROCE 2019
Fotbalový klub Protivín po dohodě se Spolkem Svaz zdravotně postižených Protivín
bude i v letošním roce zajišťovat autobusovou dopravu na místní hřbitov.
Jezdit se bude jednou za 14 dní vždy v pátek v 17.30 hodin (s výjimkou července
a srpna).
Nástupní i výstupní místa budou autobusová zastávka u Flopu a Masarykovo
náměstí. Cena jízdy 10 Kč.
Nabídka platí pro všechny občany.
Termíny jízd:
29. března
12. dubna
26. dubna
10. května
24. května
7. června
21. června
6. září
20. září
4. října
18. října
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Fotbalové informace
„A“ pokračovalo v přípravě zápasy Hlubocké zimní ligy s těmito výsledky:
FK Spartak Kaplice – FK Protivín 4:2
(1:1)
Branky: Moravec, Sládek.
Protivín: Hanus (46. Kubička) – Hornát,
Mikulenka, Vojík - Zach, Bečvář, Moravec,
Zb. Vorel, Rothbauer, Vojta – J. Vorel.
Střídali Sládek, Dan, Cvachovec, Říha st.

Protivín – Boršov 0:3
FK Protivín: Kubička – Slavíček, Mikulenka, Barbotkin, Vilímek – Cina, Janeš,
Cvachovec, Prášek – Sládek, Buko, Štiak
„D“ po tvrdé zimní přípravě sehrál první
přátelské utkání. Trenér Sajtl byl spokojen
nejen s výsledkem, ale i hrou.

Milevsko ml. dorost – Protivín 2:4
Branky: Leškanič 2, Nečas L.,
Cvachovec

„Starší žáci“ úspěšně absolvovali závěrečné turnaje v Týně nad Vltavou.

FK Protivín – FC Bavorovice 2:1
Branky: Říha, Z.Vorel
Protivín: Hanus – Rothbauer, Blažek, Mikulenka, Zach – Bečvář, König, Moravec,
Z.Vorel, Říha – J.Vorel
Střídali: Dan, Buko, Barbotkin
Generálka na mistrovskou soutěž:
FK Protivín – Semice 5:2
Branky: Kasík 3, Zach, Říha
Protivín: Hanus – Rothbauer, Blažek,
Hajný, Zach – Bečvář, Z.Vorel, Moravec,
Říha – J.Vorel, Kasík
Střídali: Buko, Mikulenka, Dan
V sestavě se objevily posily „last minute“.
Z nich se nejlépe prezentoval Adam Kasík,
který přichází z Písku, střelec 3 gólů.
„B“ zaskočilo za „A“, které hrálo doma
na trávě generálku se Semicemi, v posledním zápasu o umístění na Hluboké.
Prohrálo, ale drželo se soupeřem krok až
do samého závěru, soupeř rozhodl v poslední čtvrthodině. FK Protivín se tak v turnaji
umístil na 6. místě.

FK Protivín st. ž. Týn: na snímku jsou starší žáci po posledním turnaji v Týně.
Zleva stojí trenér Zach, Jirášek, Troják, Pikl, Kožmín, Beránek, Král, Humpál, Sháněl. Leží gólman Žalud.

Konečné pořadí turnaje:
Poř.
1.
2.
3.
4.
5.

Mužstvo
SKP Č. Budějovice
SK Ševětín
FK Protivín
SK Čtyři Dvory Č. B.
TJ Loko Č. B.

Skóre Body
20:10
12
11:10
6
8:14
4
10:12
4
6:9
2

Richard Pikl byl vyhlášen nejlepším hráčem
našeho mužstva.
Mladší žáci také dohráli „Týnskou zimní
ligu. Protože v mistrovských zápasech hrají
2 týmy, na zápasy jezdily výběry podle
určení trenérů tak, aby všichni odehráli určitý počet zápasů, takže ne vždy hráli kluci
v nejsilnější sestavě.
Celkové pořadí skupiny o 6. – 10. místo:
6. Hradiště
19 bodů
7. TJ LOKO Veselí
14 bodů
8. FK Protivín
12 bodů
9. FK OLYMPIE Týn
6 bodů
10. SK Jankov
5 bodů
Nejlepší střelci týmu: Penc 6, Handschuh
4, Kajer 3, Kubec 3
FK Protivín ml. ž. Týn
stojící zleva: trenér P. Urban, Niebauer, Hruška, Jíra, Doubek, Kajer, Penc, trenér Bláha
sedí zleva: Handschuh, Kříž, Kozma; leží gólman Kubec
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Václav Křišťál

KŘÍŽOVKA O KNIŽNÍ ODMĚNU
1.

2.

3.

Také letošní křížovky jsou věnovány moudrým výrokům známých osobností.
Autor křížovek P. Šoba
Nenechme 1. , 2. a 3. tajenka... pozitivní semínka. – „Každý den s citátem“ Petr Havránek.
Vyluštěnou tajenku zašlete do 15. dubna 2019 na adresu MěKS Protivín, Mírová 337, 398 11 Protivín, nebo e-mailem karfikova@kultura-protivin.cz
Knižní odměnu za správné vyluštění minulé křížovky získává paní Kvěchová z Protivína. Blahopřejeme!

ZUMBA V TĚLOCVIČNĚ ZŠ PROTIVÍN OPĚT PRASKÁ VE ŠVECH:-)
Děkuji všem „Zumbicím“, že i po přestěhování lekcí ze sportovní haly do tělocvičny je návštěvnost velká a Zumbu si
každé pondělí opravdu užíváme. To, co se
nám podařilo v Protivíně, to by nám mohl
kde kdo závidět. Umíme se bavit bez rozdílu

věku a spojuje nás láska k pohybu a k hudbě
bezmála osm let. Plánujeme tematické lekce
Zumby a opět se těšíme na venkovní lekce
Zumby na fotbalovém hřišti v Protivíně.
Kdo nevěříte, přijďte si to s námi vyzkoušet
každé pondělí od 18 hodin.
PI

Jsem ráda, že mohu svým úsilím v Protivíně předávat lásku k pohybu nejen dospělým, ale také dětem v lekcích Dětského
aerobicu a dalších plánovaných aktivitách.

Připravuji:
PRAVIDELNÉ CVIČENÍ PILATES!

Od 1. dubna 2019 připravuji dle zájemců
každé pondělí pod vedením certifikované
instruktorky
První lekce ZDARMA! Případní zájemci se
můžou hlásit telefonicky na recepci
For Body studia: 727 868 131, nebo e-mailem: info@forbodystudio.com
Podrobné info naleznete na plakátech.

DĚTSKÝ DEN – KDO CVIČÍ,
NEZLOBÍ!

Pozvánka v sobotu 25. května od 14 hodin
do areálu fotbalového hřiště v Protivíně.
Účinkovat budou dětské soubory a spolky.
Připraven je bohatý doprovodný program.
Vstup zdarma.
Hana Bísková,
ForBody studio
www.forbodystudio.com
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Protivín Cup 2019 ve velkém stylu
V sobotu 9. března se konal Protivín Cup
ve velkém stylu. Poprvé v historii turnaje
se soutěžilo nejenom ve sportovním boji, ale i v sestavách a v japonské umění
s meči Chanbaře. Turnaje se celkem
zúčastnilo celkem 120 závodníků z celé
české republiky.
Turnaj byl kvalitně obsazen i reprezentačními závodníky. Naši protivínští taekwondisté
bojovali a předváděli své dovednosti, jak jen
jim síly stačily. Jejich snaha byla korunována množstvím získaných ocenění.
Umístění sportovní boj:
Jiří Jáchym Melichar,
Martina Babáková
1. místo
Nikola Zobalová, Nella Kalíšková 2. místo
Ondřej Hudák, Matěj Hudák,
Petr Ouda
3. místo
Sportovní sestavy:
Jiří Jáchym Melichar
Nikola Zobalová
Ondřej Hudák

Foto: EK
1. místo
2. místo
2. místo

Kategorie děti
Japonská chanbara:
KODACHI (krátký meč)
3. místo
Nella Kalíšková
TATE KODACHI (štít + krátký meč)
1. místo
Nella Kalíšková
CHOKEN FREE (dlouhý meč):
Jiří Jáchym Melichar
3. místo
a Nella Kalíšková
Matěj Hudák
2. místo

Kategorie Junioři
KODACHI (krátký meč)
Martina Babáková
Nikola Zobalová

1. místo
2. místo

TATE KODACHI (štít + krátký meč)
Martina Babáková
1. místo
Nikolka Zobalová
3. místo
Nejlepší závodnice Grand Master Martina Babáková.

Velké poděkování patří všem rodičům za pomoc a organizaci na závodech, českému svazu Chanbary za rozhodování turnaje a městu
Vodňany za poskytnutí výborného zázemí
pro pořádání turnaje takových rozměrů.
Na závěr mi to opět nedá si postesknout,
že protivínský turnaj jsme nuceni pořádat
ve Vodňanech. Opět je tu k zamyšlení, zda
našemu městu nechybí odpovídající prostory pro podobné halové akce (nevyhovující
sportovní hala a nefunkční Sokolovna).
MZ a JK

Jan Seidl – úspěšný hokejista
Protivínský sportovec Jan Seidl vybojoval s VTM týmem (Výběr talentované
mládeže ročník 2005) Jihočeského kraje
1. místo na píseckém zimním stadionu.
Dne 24. února v Písku obsadil domácí
tým Jihočeského kraje 1. místo v turnaji.
Tento pohár si kluci získali za výhru v zápase JIHOČESKÝ – PARDUBICKÝ kraj
5:1 a výhru po nájezdech (základní část
3:3) s krajem VYSOČINA. Jan Seidl utrpěl
po nárazu na mantinel na začátku první třetiny prvního zápasu s Pardubickým krajem
nepříjemný úder, ze kterého se po třetině
vzpamatoval a nastoupil opět do zápasu.
Soupeřům ještě stačil nadělit gól na 5:1.
Druhý zápas proti kraji Vysočina byl velice vyrovnaný, přestože Jihočeši první dvě
třetiny vedli. Formu potvrdili úspěšnými
nájezdy.
Klukům velká gratulace.
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