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NOVÉ POVRCHY VOZOVEK V NAŠICH OBCÍCH

XIII. MĚSTSKÉ SLAVNOSTI PROTIVÍNSKÉ
SOBOTA 31. SRPNA 2019

V měsíci dubnu a květnu se 
nám  podařilo  opravit  více  jak 
3 000 m2 cest v našich místních 
částech. Opravy jsme zahájili 
v Selibově, kde jsme položili 
nové povrchy vozovek k domům 
čp. 9 a čp. 54 a dále u objektů 
zemědělského družstva. Poté 
jsme pokračovali v Maleticích, 
kde jsme položili nový povrch vo-
zovky k domu čp. 9, dále na návsi 
a u zemědělské farmy, a nový 
povrch včetně konstrukčních 
vrstev vozovky k domu čp. 3. 
Následně jsme nový povrch vo-
zovky provedli v Milenovicích 
u mlýna a k domu čp. 70. Poslední 
opravu cesty jsme provedli v Krči, 
a to přes propust u Mlýnského 
rybníka. Všechny nové povrchy 
opravovaných cest byly prove-
deny obalovanou drtí z důvodu 
její životnosti a vhodnosti použití 
do obytných zón.

Věřím, že těmito opravami 
jsme zlepšili dopravní komfort 
a bezpečnost občanů v jednotli-
vých místních částech.

Jaromír Hlaváč,
starosta města 

Dovoluji si Vás informovat,
že se nám podařilo ve velmi krátkém čase 
třech týdnů provést výměnu již technicky 
nevyhovujícího výtahu v domě pro seniory 
(penzion) nad poštou. Po odstranění starého 
výtahu jsme museli upravit vstupy dveří 
ve všech patrech a elektroinstalaci, a opra-
vit a vymalovat výtahovou šachtu, do které 
se následně vestavěl nový výtah. Moderní 
výtah je opatřen všemi bezpečnostními 
prvky a jeho provoz je významně méně 
hlučný, než výtahu dosavadního. Věřím, že 
touto investicí jsme zvýšili komfort bydlení 
obyvatelům tohoto domu.

Jaromír Hlaváč,
starosta města

NOVÝ VÝTAH V PENZIONU 
JIŽ V PROVOZU

Obec Skály a město Protivín zvou ob-
čany na veřejný seminář k poslední výzvě 
tzv. kotlíkových dotací, který se usku-
teční ve čtvrtek 6. června 2019 od 17.00 
hodin v kinosále Městského kulturního 
střediska Protivín. Na semináři budou 
přítomni pracovníci Krajského úřadu 
Jihočeského kraje, kteří problematiku 
dotací vysvětlí, příp. budou odpovídat 
na dotazy.

Ing. Miloslav Koza,
tajemník MěÚ Protivín

KOTLÍKOVÉ DOTACE –  
POSLEDNÍ VÝZVA

RADA MĚSTA ZASEDALA
VYBRÁNO Z USNESENÍ RM DNE 15. 5. 2019
souhlasí
 s uzavřením Smlouvy o zřízení služebnosti inže-

nýrské sítě – vodovodního vedení a kanalizačního 
vedení, spočívající v právu ji provozovat a udržovat 
na pozemcích parc. č. 452/1 a 452/2 v kú Myšenec, 
za jednorázovou náhradu ve výši 5.900,- Kč, když 
smlouva, GP a poplatek za návrh na vklad do KN 
budou na  náklady oprávněných, tj. manželů 
Macháčkových

souhlasí
 s uzavřením Smlouvy o zřízení služebnosti spočíva-

jící v právu strpění kanalizace a dále v právu chůze 

Pokračování na straně 3   
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 ZE ŽIVOTA ŠKOLY 
VÝSLEDEK SBĚROVÉ AKCE

DOJMY OSMÁKŮ  
Z EXKURZE DO PRAHY 

NA „KRÁLOVSKOU CESTU“

Tradiční školní akce byla velmi úspěšná. 
Díky dlouholeté spolupráci školy s pro-
tivínskou veřejností jsme dosáhli těchto 
výsledků:
• karton  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 130 kg
• noviny . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 320 kg
• PET lahve . . . . . . . . . . . . . . . . .  110 kg
• PET víčka . . . . . . . . . . . . . . . . .  300 kg

Zároveň opakovaně prosíme o neukládá-
ní sběru na dopravní hřiště! Až do září 
2019 probíhá výstavba kotelen ve sklepě 
školy.  Nemáme  prostor  na  skladování 
papíru.

za ZŠ Protivín T. Vojtěchová

Na fotografii je Tomáš Pexídr a Adam Jirášek při třídění a nakládání.

Celkem bylo do sběrny odvezeno 15 860 
kilogramů odpadových surovin.
Výtěžek sběrové akce věnujeme na zpestře-
ní odměňování a popularizaci didaktických 
soutěží.

Největší část spotřebujeme na knižní od-
měny pro nejlepší žáky, na medaile, drobné 

První dubnový týden se vydala skupi-
na 25 dětí a dvě učitelky angličtiny na ja-
zykový kurz na Šumavu, do obce Nové 
Hutě.  Krásné jarní počasí nás provázelo 
celý týden. Jeli jsme se naučit nová slovíčka, 
procvičit angličtinu v konverzacích, zpívat 
písničky a odpoledne si užít celotýdenní 
hru. Dopoledne jsme se pilně učili v malých 
skupinách, kdy trochu jiná forma výuky než 
ve škole, hraní her, vyplňování pracovních 
listů a dělání plakátů, dělalo učení trochu 
zábavnější. Nejvíc se líbila odpolední hra 
Treasure Hunt, kdy týmy získávaly body 
a vteřiny, které pak na konci týdne zúročily 
při hledání pokladu. Také šití rozlišovacích 

JAZYKOVÝ KURZ NOVÉ HUTĚ 2019

čepiček a maskování bylo kreativní částí 
naší hry. Protože bylo počasí celý týden 
skoro ukázkové, odpoledne jsme se pravi-
delně vydali posílit naši fyzickou kondici 
a nadýchat čerstvého vzduchu po krásné šu-
mavské krajině. Pěší výlet do Borové Lady, 
na Zadov a po pláních s možností nákupu 
sladké odměny nakonec potěšil i lenochy 
a kňouraly, kteří si stěžovali na dlouhé 
vzdálenosti. Všichni jsme si jazykový pobyt 
užili a těšili se na víkend doma.
(pozn. Na jazykový kurz byli vybráni žáci 
dle prospěchu, chování a počtu zameška-
ných hodin.)

Z. Manová

odměny a diplomy při sportovních, výtvar-
ných a dalších školních akcích.

Děkujeme ještě jednou za pomoc a pod-
poru všem občanům.

Exkurze se mi docela líbila, akorát ná-
ročná byla ta cesta. Nejvíce se mi líbilo, jak 
jsme byli na Pražském hradě. (E.N.)

Exkurze se mi líbila. Nelíbilo se mi tam 
jenom, že tam bylo moc lidí. Na Hradě se 
mi líbilo – katedrála. (D.Ž.)

Na exkurzi se mi líbilo. Nejhezčí byl 
Pražský hrad. Akorát jsme chytli hodně 
lidí (Karlův most). Zlatá ulička byla hezká 
i vevnitř v těch domcích to bylo hezké. 
(A.K.)

Nejvíce se mi líbil chrám sv. Mikuláše. 
Bylo to nádherné. Vadila mi jenom jedna 
věc, a to že byly trhy. Je úžasné, co lidi dřív 
dokázali a jak žili. Sice u mučednických 
zbraní se mi nedělalo dobře, protože bylo 
hrozné, co se dělo zároveň. Bylo úžasné, ko-
lik věcí jsem se dozvěděla. Vše paní učitelky 
vyprávěly do detailů a zároveň nám to chtěly 
nějak zpříjemnit. Užila jsem si mnoho zába-
vy a odnesla i nové informace. Mohu říct, že 
jsem do té doby nevěděla o historii a kráse 
Prahy skoro nic. Čekala jsem po cestě, že to 
bude strašné a že mě budou bolet nohy, ale 
pravda byla opak. Líbila se mi i Lennonova 
zeď. Je nádherné aspoň vidět, že na Lennona 
po smrti nezapomněli a že ho pořád uctívají. 
Jediná škoda je, že tam bylo moc lidí. (N.Č.)

Pokračování na straně 16   
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Květnové dny roku 1945 jsme si v Protivíně připomněli dne 7. května. Při pietním 
aktu u pomníku padlých na Masarykově náměstí připomněla V. Křišťálová, místostarostka, 
historická fakta osvobození. Spolu s ing. M. Kozou, tajemníkem MěÚ, položili k pomní-
ku symbolický věnec. Čestnou stráž drželi protivínští skauti. Součástí aktu byla tradiční 
přehlídka dobových vojenských vozidel.

OSLAVY 74. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ

Foto M. Černá

Foto M. Černá

a jízdy za účelem kontroly, údržby a oprav tohoto 
zařízení, a to na pozemku parc. č. 2783/5 v kú Pro-
tivín, za jednorázovou náhradu ve výši 10.000,- Kč 
+ DPH, když smlouva, GP a návrh na vklad do KN 
budou na  náklady strany oprávněné, tj. města 
Protivín

souhlasí
 s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě za  účelem umístění 
– uložení vodovodu a  kanalizace na  zatížené 
nemovitosti a  práva přístupu za  účelem jejich 
provozování, jejímž obsahem bude právo zřídit, 
provozovat, opravovat a  udržovat vodovod 
a kanalizaci v pozemcích parc. č. 2666/1, 2763/1, 

RADA MĚSTA ZASEDALA
  Dokončení ze strany 1

2769, 2770/1 v kú Protivín, když právo služebnosti 
bude zřízeno bezúplatně. GP, smlouva a poplatek 
za návrh na vklad do KN (po dokončení stavby) 
budou nákladem budoucího oprávněného, tj. 
města Protivín.

schvaluje
 Smlouvu o  připojení k  distribuční soustavě ze 

sítě NN č. 12517136 Smuteční kaple na hřbitově 
v Protivíně

a pověřuje
 starostu města jejím podpisem

schvaluje
• předložený zápis kroniky města za  rok 2018 

včetně dvou přílohových částí počítačově psaných  
kronikářkou města paní Alenou Lieblovou

• samostatnou fotodokumentační část kroniky 
za rok 2018 zpracovanou Ing. Jaroslavou Fialovou 

dle zákona č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí, když 
po  počítačovém zpracování kroniky bude násle-
dovat ruční přepis kronikářkou města a  svázání 
kroniky i  fotodokumentační části za  roky 2015, 
2016, 2017 a 2018

dále bere na vědomí
 oznámení kronikářky města paní Aleny Lieblové 

o ukončení své práce kronikářky, kterou vykonává 
12 let

vybrala
 jako nejvýhodnější nabídku pro realizaci zakázky 

„Výměna kotlů a oprava technologického zařízení 
plynové kotelny v  Komenského ulici Protivín“ 
nabídku firmy ČerTop, s.r.o. Luční 600, 373  82 
Včelná s nabídkovou cenou ve výši 3.878.900,- Kč 
bez DPH 

Opět kradl
 V úterý 7. května odpoledne si od pro-

tivínských policistů vyslechl sdělení 
podezření ze spáchání trestného činu 
mladý muž poté, co měl překonat oplo-
cení areálu místního pivovaru a odcizit 
zde tři pivní přepravky. Již v minulosti 
byl za majetkovou trestnou činnost 
odsouzen. Policisté případ zpracovávají 
ve zkráceném přípravném trestním říze-
ní.

Bagr bez nafty
 Během noci z pondělí 6. na úterý 7. květ-

na škodil zloděj v katastru obce Těšínov. 
Pachatel si vyhlédl bagr odstavený 
u řepkového pole, odstranil víčko pali-
vové nádrže a odčerpal ze stroje na 150 
litrů motorové nafty.

 Škoda na poškozeném bagru a odcizené 
naftě činí nejméně 6500 korun.

 Případ prošetřují policisté protivínského 
obvodního oddělení.

Vloupání do kanceláře i ordinace
 Protivínští policisté, kriminalistický 

technik i policejní psovod se služebním 
psem vyjížděli v pondělí 29. dubna 
ráno do ulice Švermova v Protivíně, 
kde škodil zatím nezjištěný pachatel. 
V době od odpoledne dne 27. dubna 
do včerejšího rána kdosi násilně vnikl 
do prvního objektu, dostal se až do kan-
celáře, kterou prohledal a nechal za se-
bou poškozené telefonní a další kabely. 
Pachatel se vloupal také do vedlejší 
budovy, kde prohledal ordinaci. Pacha-
tel sice nic neodcizil, přesto způsobil 
škodu předběžně vyčíslenou na 22 000 
korun.

 Policisté na místě zajistili stopy, vše 
důkladně zadokumentovali, pátrají 
po pachateli a zjišťují další okolnosti 
případu.

z deníku
POLICIE ČR V PROTIVÍNĚ
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V úterý 7. května pokřtil v Kroko-
dýlí  ZOO  Protivín  nového  chovance 
– samičku aligátora čínského, poslanec 
europarlamentu pan Tomáš Zdechovský. 
Protivínská ZOO se již jedenáct let podílí 
na záchraně ohrožených druhů krokodý-
lů, jako jediná na světě odchovala oba 
dva nejvzácnější krokodýly – gaviála 
indického a krokodýla filipínského. Stala 
se tak světově proslulou a i pan europo-
slanec uvedl, že se se jménem Krokodýlí 
ZOO Protivín setkává na svých cestách 
např. v USA nebo Japonsku. Aligátor 
čínský je další z ohrožených druhů, které 
se bude snažit zoo odchovat, samička, 
která dostala jméno Xena, přiletěla 
z Číny rozšířit protivínský chov. Pan 
Tomáš Zdechovský se po křtu zúčastnil 
i schůze České asociace zoologických 
zahrad a akvárií, které předsedá zástupce 
Krokodýlí ZOO Protivín.

Křtiny v protivínské ZOO

Na snímku panu Tomáši Zdechovskému 
asistovala při křtu ošetřovatelka  
krokodýlů Jana.

V pátek 3. května měly děti z 1. Ma-
teřské školy Protivín možnost zúčastnit 
se  vystoupení  biketrialové  skupiny 
RideWheel  ve  sportovní  hale  při  ZŠ 
Protivín.

I přes deštivé počasí, které ten den pano-
valo, se jich na poměrně dlouhou pěší cestu 
vypravilo celkem 37. Děti se před samot-
nými ukázkami dozvěděly, že biketrial je 
sport, při kterém se na speciálně upravených 
kolech musí překonávat překážky, aniž by se 
samotný jezdec dotkl země čímkoli jiným, 
než pneumatikami. S velkým zájmem pak 
sledovaly, co oba sportovci zvládnou. Ně-
kolik nejstarších chlapců zjistilo, že již po-

Děti z 1. Mateřské školy Protivín se vydaly za sportem

Zážitky Emilky Bartošové z vystoupení na kolech.

dobný sport někde vidělo, a my se ujistili, že 
tato skupina v Protivíně vystupovala během 
městských slavností. Devadesát minut dlou-
hé vystoupení uteklo jako voda, děti měly 
možnost zapojit se aktivně a ve znalostním 
kvízu vyhrát odměnu.

Děkujeme za pozvání vedení základní 
školy, že umožnilo našim 5 – 7 letým dětem 
dostat tento zajímavý sport do povědomí, 
neboť se samy na vlastní oči mohly pře-
svědčit, že na kole se dá jezdit i jinak, než 
jsme zvyklí. A že to byl zážitek hluboký, 
dokázaly samy děti při kresbě v MŠ.

Zde malá ukázka.
Eva Cimburová

Pozvánka  
do kaplanky

Do konce června si můžete přijít pro-
hlédnout perokresby, kresby a grafiku  
Moniky Sádlové a Ivy Bukačové v pod-
kroví kaplanky. V prostorách infocentra 
je možno zhlédnout výstavu fotografií  
Kristýny  Zíkové pod názvem Rozmani-
tost.

Dále je možno si v infocentru zakoupit 
knihy, mapy, pohledy, trička, hrnky, propi-
sovačky, lžičky, zvonečky a nové odznaky 
na hůl se znakem města. Máme také v pro-
deji keramické a textilní výrobky z chráněné 
dílny Horizont, z.ú.

Ještě v květnu se těšíme na Vaši návště-
vu od pondělí do pátku od 8 do 16 hodin 
a od června každý den od 9 do 17 hodin.
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RADA MĚSTA ZASEDALA
VYBRÁNO Z USNESENÍ RM DNE 17. 4. 2019
souhlasí
 s vypsáním výběrového řízení na veřejnou zakázku 

malého rozsahu dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, na stavbu „Protivín – Komunikace u dět-
ského zdravotního střediska“

a ukládá
 obeslat následující firmy k zpracování a předložení 

nabídky
 – LEKO Protivín
 – Š+H Bohunice s.r.o. Temelín
 – RENO Šumava
souhlasí
 s  rozšířením zadání projektu kanalizace k  čp. 432 

v  Partyzánské ulici v  Protivíně o  projekt celkové 
rekonstrukce kanalizace v ulici, a to od křižovatky se 
Švermovou ulicí

bere na vědomí
 předložené zprávy o  činnosti Sborů dobrovolných 

hasičů obce Protivín, Milenovice, Záboří a Krč
souhlasí
 se zpracováním monitorovacích zpráv o udržitelnosti 

projektu „Automobil pro sociální služby“
a schvaluje
 Smlouvu o dílo s G-PROJECT, s.r.o. České Budějovice, 

jejímž předmětem je zpracování monitorovacích 
zpráv o udržitelnosti tohoto projektu, a to po dobu 
pěti let

bere na vědomí
 zápis z konkursního řízení na vedoucí pracovní místo 

ředitele/ředitelky Základní školy Protivín
a jmenuje
 v souladu s ust. § 33 odst. 3 a 4 zákona č. 262/2006 

Sb., zákoník práce, v platném znění, § 166 odst. 2 
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a  jiném vzdělávání 
(školský zákon), v  platném znění, a  § 102 odst. 2 
písm. b) zákona č. 128 Sb., o obcích, v platném znění, 
s účinností od 1. 7. 2019 ředitelkou Základní školy 
Protivín paní Tamaru Vojtěchovou

bere na vědomí
 zápis č. 2 z jednání komise bytové, místního hospo-

dářství a dopravy ze dne 10. 4. 2019
a souhlasí
 s pronájmem bytu č. 1, 2+0 o celkové vým. 59 m2, 

na  adrese Protivín, K  Rybníčku 70, a  to na  dobu 
určitou ½ roku za nájemné platné pro tento byt

souhlasí
 s pronájmem nebytových prostor v čp. 101, Mírová 

ul. v Protivíně, a  to na dobu určitou od 1. 7. 2019 
do 31. 12. 2019, za roční nájemné 46.000,- Kč + DPH

a ukládá
 finančnímu odboru – správě majetku zveřejnění 

záměru pronájmu předmětných nebytových prostor
a dále nesouhlasí
 s  umístěním stolků před provozovnou ve  směru 

do Palackého ulice
souhlasí
 s vypsáním výběrového řízení na veřejnou zakázku 

malého rozsahu dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, na akci „Výměna kotlů a oprava technolo-
gického zařízení plynové kotelny v Komenského ulici 
Protivín“

a ukládá
 obeslat následující firmy:
 – ČerTop, s.r.o. Včelná
 – CONORS PLUS, s.r.o. České Budějovice
 – KLIMAINTOP, s.r.o. Písek
jmenuje
 novou členkou komise zdravotní a sociální paní Věru 

Kubičkovou

VYBRÁNO Z USNESENÍ RM DNE 30. 4. 2019
souhlasí
 s prodejem pozemku p. č. 1159/6, orná půda o vý-

měře 898 m2 v kú. Chvaletice u Protivína
a doporučuje
 zastupitelstvu města prodej tohoto pozemku 

ke schválení
a souhlasí
 s prodejem pozemku p. č. 1160/8, orná půda o vý-

měře 970 m2 v kú. Chvaletice u Protivína
a doporučuje
 zastupitelstvu města prodej tohoto pozemku 

ke schválení
souhlasí
 s tím, že město Protivín bude pořadatelem Protivín-

ské poutě konané v termínu od 27. 7. do 28.7.
 Na dobu od příjezdu lunaparku bude zajištěno uza-

vření náměstí (PO – NE) a s tím související objížďky, 
autobusová zastávka bude od  22. 7. 00,00 hodin 
do 28. 7. 24,00 hodin přemístěna do Komenského 
ulice, provoz atrakcí a hudební produkce v týdnu 22. 
7. – 28. 7. bude v těchto časech: PO – ČT: 14 – 21 
hod., PÁ: 14 – 22 hod., SO: 8 – 23 hod., NE: 8 - 21 
hod.

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

tradiční protivínské pouti zajistil pan Kučera Josef, 
České Budějovice a s  uzavřením Dohody o  krátko-
dobém pronájmu pozemků

a ukládá
 OS Technické služby Protivín zajistit umístění do-

pravního značení a označníků zastávek autobusů do 
Komenského ulice dle povolení MěÚ Písek a odboru 
výstavby, dopravy a životního prostředí v Protivíně 
a umístění kontejnerů;

ukládá
 OS Městské policii Protivín zajistit výběr poplatků 

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

ukládá
 OS Městská policie Protivín zajistit umisťování stánků 

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

a stanovuje
 odpovědnou osobu za  průběh zvláštního užívání 

komunikace při protivínské pouti pana Jaromíra 
Seberu, strážníka OS Městská policie Protivín

a dále stanovuje
 odpovědnou osobu za umístění dopravního značení 

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

schvaluje
 upravené investiční priority Základní školy Protivín 

pro Místní akční plán rozvoje vzdělávání na Písecku 
II.

V pondělí 6. května proběhlo v Pro-
tivíně  národní  finále  (pro  oblast  Čech) 
III. ročníku programu Akademie Pivních 
Znalců. Do programu se každoročně zapo-
juje několik set hostinských z celé republiky. 
Do národního finále, která se konají dvě, to 
první proběhlo minulý týden v Černé Hoře, 
postoupili ti nejlepší z regionálních kol.

Regionální finále se letos konala v Uher-
ském Brodě, Jihlavě, Klášteře Hradiště nad 
Jizerou a v Praze. Vítězové z obou národních 
kol postoupili do celostátního finále, které 
proběhlo 20. května v Praze.
Do  celostátního  finále  se  dostalo  6  nej-
lepších výčepních. Z národního kola pro 
Moravu to jsou:

Ondřej Macháček ze Štenberku, Petr 
Pavlica z Veselí nad Moravou, Daniel Krejčí 
z Brna.

Pivovar Protivín přivítal nejlepší výčepní z Čech

K těm se v pondělí přiřadili:
Držitel zlaté plakety Akademie Pivních 

Znalců z národního finále pro Čechy Lucie 
Choutková z Českých Budějovic.

Držitel stříbrné plakety Akademie Piv-
ních Znalců z národního finále pro Čechy 
David Marek z Prahy.

Držitel bronzové  plakety Akademie 
Pivních Znalců z národního finále pro Če-
chy Ilona Kuklová z Ústí nad Orlicí.

V prostředí pivovaru Protivín před-
vedli účastníci svoje umění čepování piva 
a znalosti ve čtrnáctiotázkovém testu před 
pětičlennou porotou, ale také před svými 
kamarády či návštěvníky, kteří se přišli 
podívat, jak má správně načepované pivo 
vypadat.
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Včelařství na Protivínsku
V poslední době se stále častěji hovo-

ří o užitečnosti včel a hmyzu všeobecně. 
Často nám ani nedochází, co všechno díky 
nim máme. Čtyři pětiny kvetoucích rostlin 
jsou opylovány hmyzem. Bez včel bychom 
přišli o velkou část úrody a některé plodiny 
bychom nesklidili vůbec. V České republice 
však jen za posledních dvacet let ubyla více 
než třetina chovaných včelstev...

Ve čtvrtek 25. dubna 2019 se Proti-
vínský  vlastivědný  klub  sešel  na  svém 
41. setkání – tentokráte s Josefem Rot-
bauerem, předsedou Včelařského spolku 
Apicentrum  vzdělávání Václava  Jakše 
z.s.. Členy tohoto spolku spojuje zájem 
o  ochranu  přírody  a  krajiny,  zejména 
v  oboru  včelařství.  Chtějí využít nové 
možnosti nejenom ve včelařské praxi, ale 
i při získávání nových včelařů, v propagaci 
českého medu a ostatních včelích produktů, 
v posílení všeobecného povědomí o posta-
vení a úloze člověka v přírodě.

Chov včel má v Protivíně dlouhou 
historii, mnoho dokladů se však nezacho-
valo. Výraznou osobností byl protivínský 
rodák Václav Jakš (1862 – 1938), známý 
včelařský odborník. V letech 1903 až 1923 
(do svého penzionování) působil jako učitel 
na měšťanské škole v Protivíně, ke včelaření 
a ochraně přírody vedl i školní děti. Po 40 let 
byl členem píseckého včelařského spolku, 
roku 1932 založil Včelařský spolek v Pro-
tivíně. Spolek měl 154 členů!

Václav Jakš se věnoval i vzdělávací 
a osvětové činnosti, přednášel ve včelař-
ských spolcích a na včelařských akcích. 
V roce 1896 byla jeho přičiněním v Proti-
víně uspořádána velká včelařská výstava. 
Publikoval články, psal příručky. Nejpopu-
lárnějším byl spis Včelař začátečník, který 
se dočkal několikerého vydání. Václav Jakš 
zastával funkce v regionálních i ústředních 
včelařských institucích. Byl náměstkem 
starosty Zemského ústředí včelařských 
spolků v Praze. Za svou práci získal mnoho 
vyznamenání, při svých sedmdesátinách 
v roce 1932 obdržel stříbrnou medaili mi-
nisterstva zemědělství.

Zřejmě největšího rozkvětu včelařské 
organizace v Protivíně bylo dosaženo za-
čátkem 60. let minulého století, kdy bylo 
organizováno 186 včelařů se 1860 včelstvy.

Včelařské tradice však na Protivínsku 
pokračují. Roku 2004 byla ve Chvaleticích 
u Protivína otevřena provozovna Česká 
včela, která slouží jako středisko služeb 
pro včelaře jihočeského regionu, s možností 
výkupu medu, výměny vosku i prodeje 
včelařských potřeb.

Zájem o včelaření a ochranu životního 
prostředí má ve svém programu i občanské 
sdružení Apicentrum z r. 2008, v roce 2012 
zapsané jako Včelařský  spolek Apicent-
rum vzdělávání Václava Jakše z.s.. Nabízí 
odborné přednášky a semináře v oboru 
včelařství pro včelaře i občanskou veřejnost 
a školy, spolupracuje s Českým svazem vče-
lařů a ostatními subjekty v mikroregionech 
při zabezpečení různých výročí, výstav, kul-

turních akcí s propagací včelařství a včelích 
produktů s využitím audiovizuální techniky.

Spolek chce pomáhat začínajícím vče-
lařům v počátcích jejich včelařské praxe 
i dalším zájemcům, například při podávání 
žádostí na podporu včelařství a při zefek-
tivnění jejich práce při chovu kraňské včely. 
Do Oborské ulice v Protivíně, kde je vybu-
dován naučný včelín, přicházejí žáci škol 
na exkurze s naučným programem.

Včely  protivínských  včelařů mají 
k dispozici území v přibližné rozloze přes 
80 km2. Odečteme-li z této rozlohy vodní 
a zastavěné plochy, zbývá téměř 76 km2 
k opylování a medné snůšce. Z toho je asi 
50 % orné půdy, 27 % lesů, 15 % travních 
porostů, zahrady, ovocných sady a ostatní 
plochy. Mimo města Protivína jsou to i okol-
ní obce Milenovice, Chvaletice, Myšenec, 
Skály, Maletice, Žďár, Žďárské Chalupy, 
Krč, Těšínov a Záboří. Snůškové podmínky 
jsou na protivínsku průměrné.

Pan Josef  Rotbauer nás seznámil 
prostřednictvím krátkých filmů s životem 
včel – vývojem dělnic, úkoly trubců a včelí 
královny. Včela dolétne při opylování květů 
a sběru nektaru jen přibližně do vzdálenosti 
4 km od svého úlu. Je 50krát citlivější než 
člověk, vybírá si nejsladší nektar. Při vel-
koplošném pěstování sladké řepky nezná 
za dobu jejího květu bohužel nic jiného. 
I řepkový a slunečnicový med je však v po-
slední době ceněn pro obsah vitamínů a pylů 
a vyvážel se do severských zemí. Český 
med je unikátní, kvalitní produkt také proto, 
že včely v České republice nejsou léčeny 
antibiotiky. Podle tvaru pylového zrna se 
pozná, odkud včely pocházejí.

Nejdůležitější z práce včel je však opy-
lování. Včela k naplnění medového váčku 
obletí až tisíc květů. Med vyrábí hlavně pro 
svou další generaci – 90 kg pro larvy, jen 
10 kg pro včelaře. Včely nám „nedávají“ 
med, my jim ho krademe! Z jednoho úlu 
je asi 5 až 10 kg medu. Od včel získáváme 

kromě medu další produkty – vosk, mateří 
kašičku, propolis, včelí jed.

Význam života a práce včel v přírodě je 
veliký, přesto je po roce 1990 na protivínsku 
zaznamenán trvalý úbytek včelařů (o jednu 
polovinu) i včelstev (o jednu třetinu). Jako 
nejsložitější se do budoucna jeví struktura 
členské základny a její úbytek členů, zdra-
votní situace v chovu včelstev a ekonomika 
včelařských provozů (v poslední době 
i na nákladná opatření proti chorobám včel 
způsobenými například negativními vlivy 
narušeného životního prostředí - špatná 
skladba potravy z málo pestrého prostředí, 
narušení potravních řetězců chemikálie-
mi...).

Bude zapotřebí co nejdříve navázat 
na staré tradice a jejich popularizací upoutat 
pozornost ostatní občanské veřejnosti.

za PVK Helena Mašindová

Jak doma pomoci včelám?
• Na vaší zahradě by mělo od časného jara 

až do podzimu stále něco kvést, aby měli 
opylovači co jíst. Ponechte část trávníku 
kvetoucím lučním rostlinám a koste 
ho postupně, aby hmyz neztratil naráz 
všechny zdroje potravy.

• Pěstujte květiny, obrubte jimi i na hmyzí 
potravu chudé zeleninové záhony. Kvě-
tiny vhodné pro včely: krokusy, plicníky, 
pampelišky, hluchavky, kopretiny, slu-
nečnice, hvozdíky, náprstníky. Z bylinek 
meduňka, rozmarýn, šalvěj, levandule, 
dobromysl. Z popínavých rostlin na per-
goly pak zimolez, z okrasných keřů vrba 
jíva nebo dřín (svída).

• Hmyz potřebuje na zahradě také zdroj 
vody – například ptačí pítko.

• K hnízdění potřebují divocí opylovači 
různé dutiny a otvory ve dřevě, hlíně, 
mezi, cihlách a podobně. Můžete při-
pravit nejrůznější domečky pro čmeláky.

Zdroj: Včely v ohrožení, www.apicentrum.cz



PROTIVÍNSKÉ LISTY 7. stránka

V  dubnu brzy  začalo  jaro,  sluníčko 
hřálo a lákalo děti svlékat bundy a čepice 
při hrách na zahradě. Počasí však bylo 
aprílové  a  zase  se  vrátil  chlad. V  naší 
školce však byl bohatý program a spousta 
dubnových akcí.
• Hned 2. dubna navštívily třídu předško-

láků paní učitelky z protivínské základní 
školy. Děti jim v tematickém bloku 
o hmyzu předvedly, jak umí počítat, 
skládat PUZZLE, hledat cesty v laby-
rintu, zda znají jména různých zástupců 
hmyzu a co o nich vědí.

• Ve středu 3. dubna k nám přijelo divadlo 
„Luk“ s moderní verzí pohádky Perníko-

Zprávičky z 2. Mateřské školy Protivín
vá chaloupka. I v této pohádce nakonec 
všechno dobře dopadlo. Děti poznávaly 
charakterové vlastnosti pohádkových 
postav, co se jim na nich nelíbí nebo co 
je správné.

• Další návštěvou v naší školce byl fo-
tograf z Listů Písecka, takže děti mají 
v novinách své foto s kamarády.

• V dubnu jsme se připravovali na veliko-
noční svátky. Děti vyráběly tematické 
ozdoby, malovaly vajíčka, učily se 
říkadla. Při poslechu vyprávění zážitků 
svých kamarádů se seznamovaly s lido-
vými tradicemi Velikonoc a moc se jim 
líbily.

• Na čtvrtek 23. dubna připravily učitelky 
v jednotlivých třídách program ke „Dni 
země“. Děti plnily úkoly v třídění 
odpadků, poznávaly kytičky, větvičky 
stromů, seznamovaly se s jejich názvy. 
Za každý splněný úkol získaly body 
a na závěr sladkou odměnu.

• V pátek 26. dubna k nám zavítala „Kou-
zelnická bublinková show“. Děti zažily 
spoustu legrace při kouzlení penízků 
a pinpongových míčků nebo při foukání 
velkých a malých bublin, které do sebe 

různě vklouzávaly nebo dětem seděly 
na hlavě a rukou.

• V dubnu jsme začali s nácvikem básní, 
tanečků a písní na besídku ke svátku 
matek. Maminky se již těšily a děti byly 
zvědavé, jak to dopadne.

za 2. MŠ I. Byrtusová

Protivínský vlastivědný klub, z.s. je 
sdružení dobrovolných zájemců o histo-
rii, vlastivědu, literární místopis, kulturu, 
cestování, přírodu a mnoho dalších oborů 
lidského konání.

Za svůj cíl si dal mimo jiné prostřed-
nictvím pořádaných besed a přednášek šířit 
povědomí o historii Protivínska a v rámci 
trvalého projektu shromažďovat dokumenty 
o živnostnících v době po 2. světové válce až 
do znárodnění. Projekt se postupně rozrostl 
a dostal název „Protivínské domy“.

V loňském roce byly získány z několika 
rodinných archivů staré fotografie a jejich 
zvětšené kopie byly připraveny pro výstavu 
v muzeu. Památník města Protivína tím 
1. května 2019 zahájil svou letošní sezónu.

Na vernisáži vystoupil zástupce ředitele 
Prácheňského muzea v Písku Mgr. Jan Adá-
mek a návštěvníky přivítal i Jaromír Hlaváč, 
starosta Protivína. Ing. Helena Mašindová je 
seznámila s tématem výstavy - 70 fotografií 
na 17 panelech zobrazuje nejen staré pro-
tivínské domy, ale ukazuje i jak žili jejich 
obyvatelé.
Originální  fotografie  a  dokumenty  po-
skytli:

Marie Pexídrová, Jaroslava Maidlová, 
Irena Lenská, Petr Mareš, Helena Mašin-
dová, Miroslav Adamec, Marie Kašparová, 
Květa Sládková, Jiří Plíva, Jiří Škrna, Věra 
Boušková, Jaromír Koštel, Hana Rybáko-
vá, Dana Kancírová, Rudolf Nachmüller, 
Štěpán Jíra.

Vystavované fotografie byly doplněny 
texty článků z Protivínských listů, životo-
pisů z připravované publikace Protivínský 
Slavín, zápisků MUDr. Křišťana Pokorného, 
Jaroslava Bouška a literární tvorby Petra Foto Jaromír Koštel

Výstavu „STARÉ DOMY PROTIVÍNSKÉ“
připravil Protivínský vlastivědný klub

Sládka. Historie rodu obuvníka Vojtěcha 
Rambouska a kožešníka Františka Urchse 
byla ve spolupráci s jejich rodinami sepsá-
na na základě údajů v digitálním archivu 
v Třeboni.

K příjemné atmosféře vernisáže přispěla 
svým zpěvem a hrou na klavír i Mgr. Marie 
Krejsová z Prachatic.

Všem děkujeme za spolupráci a dou-
fáme, že se výstava bude líbit. Můžete ji 
navštívit do 7. července 2019.

za PVK – Helena Mašindová

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky  
našeho chovu typu Tetra hnědá,  

Dominant ve všech barvách a slepičky  
Green Shell typu Araukana.

Stáří 14 – 19 týdnů,  
cena 159 – 209,- Kč/ ks.

Prodej: 19. června 2019 v 9.20 hod.  
Protivín u vlakového nádraží

Výkup králičích kožek –  
cena dle poptávky.

Informace:  
pondělí – pátek od 9 do 16 hod.

Telefon: 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz

PI
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Pro dospělé:
Kristy Brombergová: Rychle a smyslně 
– Rylee je zvyklá mít všechno pod 
kontrolou, potká však muže, který udělá 
všechno pro to, aby veškerou kontrolu 
ztratila
Kristy Brombergová: Rychle a vášnivě – 
vztah Rylee a Coltona pokračuje
Kristy Brombergová: Rychle 
a nespoutaně – kolem Rylee a Coltona 
se všechno hroutí. Najdou sílu o sebe 
bojovat?
Josef Škvorecký, Zdena Salivarová: 
Krátké setkání, s vraždou – původní 
česká detektivka
Jesper Stein: Sbohem, ptáčku – je 
sériový násilník opravdu i vrahem 
nalezené dívky?
Jana Benková: Čistá láska – kolik 
šokujících událostí hrdince připraví nejen 
osud, ale i zbožňovaný muž?
Sabrina Jeffries: Anděl smrti – lord 
Gabriel přezdívku Anděl smrti nese hrdě 
a snaží se všem dokázat, že je pro něj ctí
Monika Wurmová: Nesmíš mě milovat, 
Barvy lásky – příběh z 19. století konžské 
otrokyně a jejího majitele se prolíná 
s příběhem ze současnosti

Novinky
městské
knihovny

PI

V  sobotu  15.  června  roku  2019  bu-
deme pořádat pátý ročník úspěšné nos-
talgické jízdy z Českých Budějovic přes 
Protivín, Číčenice a Temelín do Týna nad 
Vltavou a zpět.

Jízda vlaku se bude opět konat v den 
konání tradiční Vltavotýnské pouti a jejím 
cílem je jednak připomenout železniční 
provoz v malebné vltavotýnské krajině, 
jednak rodinný výlet plný zábavy a her 
na pouť v Týně nad Vltavou. Akce je určena 
nejen pro zájemce o železnici, ale přede-

Vlakem za týnskou poutí 2019

vším pro rodiny s dětmi, jež s námi mohou 
strávit pohodový a zábavný den. Akce se 
koná za každého počasí, za přepravu a její 
bezpečnost ručí České dráhy.

Jízdní řád a celý přehled jízdného 
najdete na www.vltavotynskalokalka.cz. 
Jízdenku můžete zakoupit v předprodeji 
na jizdenky.vltavotynskalokalka.cz. Sledo-
vat nás můžete rovněž na facebooku.

Pavel Ryšlavý,
místopředseda spolku

Vltavotýnská lokálka, z. s.

V sobotu 27. dubna pořádalo Skautské středisko Stínadla 
Písek na své základně Lísek okresní kolo Svojsíkova závodu, 
kterého se zúčastnili i Platánci z Protivína. Přípravu na závody 
nepodcenili a věnovali jí několik schůzek. Sami si naplánovali cestu 
tam i zpět, připravili lékárničku a vyrazili. Samotný závod byl roz-
dělen na několik stanovišť, např. zdravověda, krizové situace, řešení 
konkrétních problémů, vztah k vlasti a skautingu, pobyt a přežití 
v přírodě, kuchařské dovednosti a mnoho dalších. Se všemi se po-
prali statečně a díky týmové spolupráci a vědomostem se mohou 
pyšnit postupem do krajského kola, které se koná 14. – 16. 6. 2019. 
Budeme rádi, když chlapcům budete držet palce a snad se jim 
na kraji povede alespoň z poloviny tak dobře, jako na okrese.

za Středisko Blanice Protivín L. Klarnerová

Platánci postoupili do krajského kola



červen 2019

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

Filmy označené tímto symbolem jsou sledovatelné brýlemi 3D-technologie

neděle 2. června Den dětí 
v 16 hodin a v 19 hodin nepromítáme 
v 17 hodin MIMOŘÁDNÉ PROMÍTÁNÍ                                 film USA 
ALADIN

Rodinný/dobrodružný/komedie. Aladin je vzrušující příběh o okouzlujícím pouličním zlodějíčkovi 
Aladinovi, kurážné a cílevědomé princezně Jasmíně a džinovi, který je dost možná klíčem k jejich 
budoucnosti. Film režíruje Guy Ritchie, který do pohádkového přístavního města Agrabahu vnese 
svižnou a  strhující akci. Na  scénáři podle klasického animovaného filmu studia Disney se kromě 
režiséra Richieho podílel i John August.
Mládeži přístupný, dabováno, 128 minut, vstupné 50 Kč

středa 5. června v 19 hodin film USA
FREE SOLO

Dokument. Oscar pro nejlepší celovečerní dokument 2019. Směsice napínavého thrilleru a inspirativ-
ního životního příběhu sportovce, který si klade fyzicky i psychicky náročné cíle a snaží se dosáhnout 
hranice nemožného. V období začátku příprav na obtížný výstup se jeho aura nepřemožitelnosti, 
kterou si po desetiletí zdařile budoval, nečekaně rozpadá. Vztah s novou přítelkyní znamená též 
změnu ve vnímání nebezpečí úrazu a nezdarů.
Mládeži přístupný, titulky, 100 minut, vstupné 100 Kč

pátek 7. června v 19 hodin film USA
X-MEN: DARK PHOENIX

Akční/dobrodružný/fantasy. X- Meni čelí nejhroznějšímu a nejsilnějšímu nepříteli: Jean Grey, 
která pochází z jejich vlastních řad. Během vesmírné záchranné mise Jean téměř zemře, ale když se 
vrátí domů, zjistí, že ji neznámá vesmírná síla udělala silnější, ale zároveň mnohem nestabilnější. 
Zrodila se Dark Phoenix. Když skupina X-Menů vyrazí na celkem rutinní záchrannou misi na oběžné 
dráze k ohrožené posádce raketoplánu, zdá se, že mají vše pod kontrolou a operace probíhá zdárně. 
Ale zdání klame.
Mládeži do 12 let nevhodný, dabováno, 114 minut, vstupné 150 Kč

neděle 9. června v 16 hodin film Francie
MIA A BÍLÝ LEV

Rodinný/ dobrodružný. Přátelství je to největší dobrodružství! Rodinné dobrodružství o dívce a jejím 
přátelství s bílým lvem. Jedenáctiletá Mia dostane malého bílého lva a stanou se z nich nerozluční 
kamarádi. Když ale trochu povyrostou a přestanou být mláďata, musí spolu utéct do africké divočiny, 
aby vzácné zvíře zachránili před lovci trofejí.
Mládeži přístupný, dabováno, 98 minut, vstupné 110 Kč

neděle 9. června v 19 hodin film USA
ŠPRTKY TO CHTĚJ TAKY

Komedie. Zapomeňte na jedničky. Toto jsou jiná čísla! Nejlepší kámoška a zároveň nejlepší studentky 
ve třídě – Amy (K. Dever) a Molly (B. Feldstein) jsou velmi moudré, šikovné a neoblíbené. Myslí si, že 
život je ukryt jen v učebnicích. Den před skončením studia si obě uvědomí krutou pravdu a rozhodnou 
se v poslední den na střední škole to pořádně roztočit…
Mládeži od 15 let přístupný, titulky, 102 minut, vstupné 120 Kč

středa 12. června v 19 hodin film Španělsko
BOLEST A SLÁVA

Drama. Salvator Mallo je slavný filmový režisér, který posbíral mnoho úspěchů. Nyní se jeho svět 
hroutí. Cítí jen prázdnotu a není schopen tvořit. Jestli chce dál tvořit, musí najít příčinu. Film vypráví 
o složitosti oddělit tvůrčí proces od vlastního života a vášní, které žití dávají smysl a naději. V hl. 
rolích A. Banderas a P. Cruz.
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 113 minut, vstupné 100 Kč

pátek 14. června v 19 hodin film USA
JOHN WICK 3

Akční/krimi/thriller. Ve třetí části této adrenalinové akční série má super zabiják John Wick (Keanu 
Reeves) v patách celou armádu lovců odměn usilujících o získání 14 miliónů dolarů vypsaných na jeho 
hlavu. Poté, co porušil pravidla a zabil člena tajného mezinárodního spolku nájemných vrahů High 
Table se z Johna Wicka stává excommunicado – psanec, který je terčem zabijáků po celém světě. 
Připravte se na válku!
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 131 minut, vstupné 110 Kč

neděle 16. června v 16 hodin film Německo
V OBLACÍCH

Animovaný/rodinný/dobrodružný. Mávni křídly a nech se unést. Ptačí animované dobrodružství. 
Malý Manou je výborný letec a těší se na zkoušku létání, kterou musí podstoupit každý racek, aby se 
mohl s celým hejnem bezpečně vydat na zimu do jižních krajů. Nešťastnou náhodou ale skončí jako 
zmoklá slepice v moři a musí si vyslechnout posměšky od mladších racků a výtky od těch dospělých. 
Na mořského racka je totiž neobvykle malý a není se co divit. Ve skutečnosti je Manou rorýs, mezi 
racky se jako pískle tak nějak omylem připletl…
Mládeži přístupný, dabováno, 88 minut, vstupné 110 Kč

neděle 16. června v 19 hodin film USA
RODIČE NA TAHU

Komedie. Salma Hayek a  Alec Baldwin jsou Rodiče na  tahu v  bláznivé a  nekorektní komedii 
o manželích a rodičích, kteří se čas od času ocitnou pod obraz, a jednou navíc zjistí, že jsou úplně 
švorc. Zachovávají si ovšem noblesu i soudržnost a vymýšlejí, jak se z problémů dostat. Bohužel si 
k tomu dají skleničku, rozhodnou se potají pronajmout sousedův dům a pak už nestíhají počítat 
katastrofy, které tím spustí.
Mládeži od 12 let přístupný, titulky, 97 minut, vstupné 120 Kč

středa 19. června v 19 hodin film USA / V. Británie
ROCKETMAN

Drama/životopisný. Hudební fantazie, která vypráví životní příběh jednoho z  nejúspěšnějších 
muzikantů současnosti. Elton John vždycky zpíval jako bůh, oblékal se jako nikdo jiný, žil jako pravý 
rocker a navzdory tomu přežil, aby vám o sobě mohl vyprávět.
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 120 minut, vstupné 130 Kč

pátek 21. června v 19 hodin film USA
SYN TEMNOTY

Superhrdinský horor. Co kdyby na Zemi havarovalo se svou kosmickou lodí nadané dítě z  jiné 
planety, ale namísto toho, aby se pro lidstvo stalou hrdinou, bychom zjistili, že jeho záměry jsou 
mnohem temnější. – Tori Breyerová (E. Banks) touží po mateřství, ale je nucena čelit náročným 
problémům s plodností. Její sny se splní ve chvíli, kdy do jejího života vstoupí tajemný chlapec…
Režie James Gunn (Strážci Galaxie, Slimák)
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 90 minut, vstupné 120 Kč

neděle 23. června v 16 hodin film USA
TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2

Dobrodružný/animovaný. Z prvního dílu víme, co zvířecí kamarádi dělají, když nejsme doma. 
Připravte se na další překvapení. V pokračování zjistíte, jak se vaši miláčci vyrovnávají s velkými 
emocemi. A že to jsou často dramata!
Mládeži přístupný, dabováno, 86 minut, vstupné děti 110 Kč/dospělí 130 Kč

neděle 23. června v 19 hodin film USA
PODFUKÁŘKY

Komedie. Svět plný bohatých, zkažených a sebejistých mužů. A přesně takové milují hrdinky této 
komedie. Okouzlující Angličance Josephine (A. Hathaway) a trošku neohrabané Američance Penny 
(R. Wilson) totiž nejde o lásku, ale jen a jen o peníze… hodně peněz.
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 94 minut, vstupné 120 Kč

středa 26. června v 19 hodin film V. Británie
SPITFIRE

Dokument. Říkalo se, že je to učiněná krása. Jenže tahle krása uměla zabíjet. Spitfire vypráví 
impozantní, velký příběh o vizi, odhodlání a odvaze. Příběh letounu, který vznikl ze soutěživosti, 
nabral obrysů v době, kdy se stahovala válečná mračna, a své ostruhy si vysloužil v žáru boje – a stal 
se nejslavnějším stíhacím letounem na světě. Příběh letounu Spitfire, který změnil běh světových 
dějin, je vyprávěný posledními dosud žijícími veterány druhé světové války.
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 99 minut, vstupné 90 Kč

pátek 28. června v 19 hodin film USA
GODZILLA II: KRÁL MONSTER

Akční/thriller/sci-fi. Další kapitola z  filmového „monstrsvěta“. Ve  výpravném dobrodružství se 
Godzilla střetne s jedním z nejznámějších monster v historii popkultury. Nový film sleduje osudy 
kryptozoologické agentury Monarch, jejíž členové změří síly s armádou obrovských monster včetně 
impozantní Godzilly.
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 132 minut, vstupné 130,- Kč

neděle 30. června v 16 hodin film ČR
TvMiniUni: ZLODĚJ OTÁZEK

Rodinný/animovaný film, který tu ještě nebyl. Kombinace herců a svérázných loutek. Bude to pořád-
nej Boďův maglajz! Celovečerní TvMiniUni: Zloděj otázek ve velkém stylu zakončuje seriál TvMiniUni, 
který na D:čku České televize běží už pět let a má na kontě téměř 150 epizod. Na velká plátna se tak 
dostane pan Vrána, praještěr Voráček, králík Fleggy, Valentinka, Bóďa, Franta Štajn a další známé 
i nové postavy. Spolu s nimi pak Pavel Liška, Barbora Poláková a Miroslav Krobot v lidských rolích.
Mládeži přístupný, 80 minut, vstupné 120 Kč

neděle 30. června v 19 hodin film V. Británie
YESTERDAY

Komedie/hudební. Ještě včera všichni znali Beatles. Dneska si ale jejich písničky pamatuje jediný 
člověk. Toho by měl využít. Dvě legendy britského filmu, oscarový režisér Danny Boyle a scenárista 
legendárních komedií Richard Curtis, spojili síly a natočili originální a hravou komedii o muzice a lásce.
Mládeži přístupný, titulky, 117 minut, vstupné 130 Kč

Sponzor:



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

vstupné 100 Kč

úterý 23. července 2019 od 19 hodin
Kaple sv. Anny Protivín

Jubilující Lubomír Brabec

od 17 hodin
promítání filmu Aladin

Vstupné 50 Kč

Slavíme Den dětí
neděle 2. června 2019 
Dům kultury Protivín

Sponzor:

od 10 hodin dopoledne
Nanuková show Fešáka Pípa

Vstupné děti 60 Kč/ dospělí 80 Kč
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Zelený  čtvrtek  již  několik  let  pořá-
dáme  pro  děti  velikonoční  dopoledne. 
Letos jsme pro děti měli připravený program 
podobně jako roky předešlé. Děti si nejprve 

Velikonoce v Pastelce

vyrobily zajíčka, pak hledaly vajíčka v par-
ku u Svaté Anny. Vyslechly si velikonoční 
příběh. Děti při jedné z her posbíraly va-
jíčka, z nichž každé skrývalo nějakou věc, 

která se pojila k biblickému velikonočnímu 
příběhu. Musely tedy dávat dobrý pozor, 
o čem se právě mluví, a pokud si myslely, 
že zrovna tu věc mají ve vajíčku, přišly, 
ukázaly ji a řekly, že to je ono. Nakonec 
ještě hrály hru v lese. Program byl nabitý, 
dětem se líbilo, bavilo je to a nás nakonec 
mrzelo, že musíme končit tak brzy, protože 
kluci potřebovali jít vyřehtávat.

Děkuji paní Marii Kupcové, která si 
pro děti připravila vyrábění, a taky Zuzce 
Doubkové a Marušce Šálkové, protože to 
byly právě ony, kdo běhal do parku, aby na-
chystal hru, pak to zase posbíraly a spěchaly 
do lesa, aby si děti mohly zahrát tam. Byly 
velkou pomocí. Děkujeme paní Dvořákové 
za skvělý mazanec, který upekla.

Velikonoční  dopoledne  podpořila 
Komunitní  nadace  Blanicko-Otavská. 
Děkujeme.

Mgr. M. Šálková

POZVÁNKA
Zveme rodiče s malými dětmi na Dětský 
den, který se uskuteční v pátek 31. května 
na farní zahradě v Mírové ulici od 15 do 17 
hodin.

Na letošní pochod na Kamýk ve stře-
du  8.  května  si  zábořští  hasiči  vybrali 
ideální počasí – svítilo sluníčko a přitom 
nebylo  ani  horko  ani  zima. V tento čas 
však nejkrásnější byla „Kamýcká bučina“, 
která hýřila svěží zelenou barvou, balzám 
to pro oko i duši. Žaludek jsme pak také 
nasytili v pěkně upravené Havraní osadě, 
kde jsme zanechali písemnou zprávu o naší 
výpravě a samozřejmě pořádek. Odměnou 
pro ty, co zdolali 160 schodů na rozhlednu, 
byl pěkný výhled do okolí, někteří poznali 
i svoji chalupu.

Matador výpravy Vašek Mazín vybral 
tentokrát trasu na Kamýk od „Seníku“, 
kde jsme nechali auta a dál pokračovali 
po svých. Cesta byla velmi pohodlná, 
což ocenily zejména maminky s kočárky 
a malými dětmi, které statečně šlapaly 
s dospělými. I když trasa byla delší oproti 
minulým rokům, spokojeno s ní bylo všech 
47 účastníků.

M. Burdová

Výstup na Kamýk

Ve středu 1. května se konal v Praze 
seminář Haedong Kumdo – boj s mečem 
pod vedením korejského velmistra  svě-
tové federace Kim Jeong Seong, držitele 
stupně 9. dan.

Za náš protivínský oddíl se zúčastnili 
Nikola Zobalová, Anežka Vaněčková a Mi-
lan Zobal.

Seminář byl zaměřen nejen na základní 
techniky, ale i na opravdový boj s mečem, 
který jsme si mohli vyzkoušet. Naostro 
jsme zkoušeli techniky naučené v sestavách. 
Mistr byl velmi přátelský a ukázal nám 
spoustu nových věcí. Již nyní se těšíme, že 
se do České republiky zase rád vrátí.

MZ a JK

PROTIVÍNŠTÍ TAEKWONDISTÉ  
NEZÁHÁLELI ANI VE SVÁTEK
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Český  rybářský  svaz,  z.s.  MO  Protivín 
pořádal  v  sobotu  11.  května  3.  ročník 
rybářských  závodů  pro  dospělé  a  mlá-
dež. Závody se konaly na revíru Blanice 
Vodňanská 2 (421 008) takzvaná Myše-
necká přehrada. Zúčastnilo se celkem 58 
závodníků.

Výsledky:
1. místo Blecha Miroslav s 448 cm ryb
2. místo Kaše Václav s 376 cm ryb
3. místo Král Bohuslav s 343 cm ryb

Největší  rybu  –  53  centimetrů  chytil 
Václav Kaše.

Celkem se chytilo 61 kaprů a 5 kusů pstru-
hů.

Při závodech panovala spokojenost nejen 
se zarybněním revíru, ale zejména s cel-
kovou  přípravou  a  zajištěním  závodů, 
včetně  bohatého  občerstvení  a  hodnot-
ných cen.

Především chci poděkovat všem sponzorům: 
AG Blatná družstvo, Stavebniny Řehoř, 
Pártl Vlastimil – Stavební práce, MELO 
Protivín, Radek Hofhansl – Autoopravna, 
Motyčák Tomáš – Zemní práce, Rajtoral 
Lukáš - Superbox, Křovina – Školní náby-
tek, Šafanda Jaroslav – Autodoprava, Pavel 

Rybářské závody na Myšenecké přehradě

Trubka, Aquazona – rybářské potřeby Č.B., 
Jungwirt Strakonice – rybářské potřeby, 
Třeštík – zahradní restaurace Belveder,  
Pivovar Platan Protivín, Tesařová – Zverimex 
U Fíka, Vladimír Brůžek – Stihl Protivín.

Těšíme se na setkání s Vámi rybáři zase 
za rok na stejném místě. Petru zdar!

Laně Milan,
předseda MO
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Fotbal patří nejen v naší zemi k nejpopu-
lárnějším sportům vůbec. Jména, která jsou 
s touto oblíbenou míčovou hrou spojena, 
zná téměř každý napříč generacemi a jsou 
navždy zapsána v paměti fanoušků i ve fot-
balové historii. Úspěchy v mezinárodních 
zápasech jsou pak oslavovány doslova jako 
válečná vítězství.

Ovšem nic není zadarmo – a to ani 
v tomto sportovním oboru. Pochopitelně 
záleží i na určitém vrozeném talentu pro 
kopanou, ale jinak je sportovní úspěch 
v tomto směru vysloužený tvrdou dřinou, 
bezpočtem tréninkových hodin, stejně jako 
odříkáním a osobními obětmi.

K těm, kterým se fotbalový míč stal 
osudem,  patří  také  Jihočech  Tomáš 
Schánělec, který v prvním letním měsíci 
oslaví krásných sedmnáct. Jeho fotbaloví 
přátelé  mu  říkají  Lafi,  zřejmě 
podle jeho velkého sportovního 
vzoru, a hraje v útoku.

V dnešním rozhovoru si s ním 
popovídáme nejen o jeho začátcích 
a úspěších, ale i snech a přáních…

Kdy jsi vlastně s fotbalem začal?
Bylo to v roce 2005 a byly mi tři 
roky.

A  kdo  tě  k  tomuto  sportu  při-
vedl?
Byl to můj otec, který mě už 
v takhle útlém věku začal trénovat 
na fotbalovém hřišti v Protivíně 
a nastartoval tak moji fotbalovou 
kariéru.

Máš své fotbalové idoly a vzory?
Mohl bych jmenovat Davida Lafatu, Lionela 
Messiho, Kyliana Mbappé...

Vzpomeneš si ještě na svůj první zápas?
I když je to už dávno, nezapomněl jsem 
na to. Bylo to v roce 2006 a byly mi čtyři 
roky. Bylo to utkání přípravky FC Písek, 
kde jsem nastupoval jako útočník.

Jak dlouho jsi hrál za FC Písek?
Nepříliš dlouho. V roce 2007 jsem dostal 
nabídku od SK Dynamo České Budějovice 
a od pěti let jsem pak hrál za tento tým.

Jak na tom bylo Dynamo co se týče úspěš-
ných zápasů?
Tým Dynama v těch letech získal spoustu 
ocenění z mezinárodních turnajů a také 
v České republice jsme se umisťovali pra-
videlně tak do třetího místa.

A co tvé osobní výsledky a úspěchy?
V některých uváděných turnajích v té době 
jsem získal ocenění nejlepšího střelce nebo 
nejlepšího hráče. Byla to pro mne vždycky 
velká radost, ale i velké povzbuzení.

Ale ani Dynamo nebylo  tvou konečnou 
štací…
Ne, po čase, přesněji v roce 2011, jsem 
přestoupil do 1. FK Příbram.

Fotbal není jen míč na hřišti
Máš spočítané góly, které jsi nastřílel pod 
hlavičkou příbramského týmu?
Bylo jich přesně čtyři sta sedmdesát pět. 
A navíc jsem byl mnohokrát vybraný 
i do výběru Středočeského kraje, kde proti 
sobě hráli nejlepší hráči ze všech krajů 
republiky.

A měl jsi někdy možnost reprezentovat 
ve fotbale i protivínskou základní školu?
Ano, to bylo už v roce 2013, kdy jsme se 
pod vedením pana ředitele Václava Křiš-
ťála účastnili celorepublikového turnaje 
McDonald's Cup. Probojovali jsme se s na-
ším tehdejším výborným týmem do repub-
likového finále a já si navíc přivezl domů 
cennou trofej za nejlepšího střelce turnaje, 
kterou mi osobně předával ligový fotbalista 
Pavel Horváth.

Jak dlouho jsi hrál celkem v Příbrami?
Až do roku 2017. Tehdy jsem byl osloven 
zástupci AC Sparta Praha a FC Viktoria 
Plzeň, jestli bych neměl zájem hrát za je-
jich týmy.

A jak ses rozhodl?
AC Sparta sledovala mé výkony a výsled-
ky už od roku 2012 a také jsem byl s nimi 
průběžně v kontaktu, takže jsem se logicky 
rozhodl pro přestup právě do Sparty.

Nelituješ svého rozhodnutí?
Rozhodně ne, jsem v AC Sparta už dva roky 
a jsem tam spokojený.

Jaké tvé osobní úspěchy se vážou k téhle 
etapě?
Za první sezonu v pražské Spartě jsem na-
střílel čtyřicet dva gólů v české lize dorostu 
U16 a také jsem vyhrál titul nejlepšího 
střelce uváděné soutěže. A kromě toho jsme 
vyhráli tuhle soutěž i jako tým.

A co hraješ nyní?
V současnosti hraji celostátní ligu dorostu 
U17 a zatím jsem nastřílel čtyřiadvacet gólů 
a jsem druhým nejlepším střelcem této ce-
lostátní soutěže – chybí mi jeden jediný gól, 
aby to bylo místo první. Zatím můj tým je 
v čele tabulky, vedeme před SK Slávia Praha.

Hraje se jen na českých hřištích, anebo 
se jezdí i do zahraničí?
S AC Sparta jezdíme samozřejmě také 
hodně na zápasy a do zahraničí, to k tomu 
prostě patří změřit síly i s hráči jiných zemí.

A tvůj osobní postup?
Letos v dubnu jsem byl nominovaný 
do reprezentace České republiky U17, a to 
na dvě utkání s Belgií, která se odehrávala 
právě v Belgii.

Byl trenér s výsledky těchto utkání spo-
kojený?
Určitě ano. První z těchto zápasů skončil 
2:2 a já dal jeden gól. Ve druhém jsme 
pak vyhráli 4:0 a zase jsem dal jeden gól 
a na druhý jsem přihrál.

Tak jsme probrali tvou fotbalo-
vou kariéru, ale co škola?
Chodím na anglo-německou ob-
chodní akademii v Praze, která je 
propojená s naším fotbalovým klu-
bem AC Sparta, takže termíny tré-
ninků jsou stanovovány v souladu 
s výukou. Bydlení mám zajištěné 
v Praze, o to se postaral můj klub.

A jak je to se spolužáky?
Ve třídě mám spoluhráče z naše-
ho týmu a řada spolužaček také 
hraje fotbal nebo se věnuje jiným 
sportům, takže v podstatě nejsou 
v tomto směru žádné potíže. Školu 
zvládám v pohodě a nemám pro-
blémy ani v týmu.

Zbývá ti ještě čas na jiné koníčky?
Miluji rybaření, takže si občas zarybařím, 
jezdím na kole, rád si zahraji ping-pong 
nebo sálovou kopanou…

Kde trávíš prázdniny?
Nejraději u babičky, kde si „v klídku“ uží-
vám chvíle volna a pohody.

Máš nějaký konkrétní  sen v  souvislosti 
s fotbalem?
Chtěl bych hrát první fotbalovou ligu 
za A-tým AC Sparta Praha a následně pak 
ve Španělsku, ale k tomu je ještě dlouhá 
cesta…

A jinak? Tvá velká a trvalá přání?
Hlavně si přeji zdraví a také přiměřenou 
dávku štěstí, bez toho to také nejde. Ale 
chtěl bych využít této příležitosti a podě-
kovat mé rodině za pochopení a trpělivost, 
mým současným i bývalým trenérům, kteří 
se zasloužili o můj fotbalový vývoj. A můj 
dík patří i kamarádům a všem, kteří mne 
podporovali a podporují v mé fotbalové 
kariéře. I jim tak vlastně patří kousek mých 
osobních úspěchů...

Hanka Hosnedlová
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Spolek Svaz zdravotně postižených 
Protivín uspořádal pro své členy ve stát-
ní svátek ve středu 1. května od 14 hodin 
příjemné posezení v restauraci Belveder 
v Protivíně. Programem bylo posezení 
s hudbou, o kterou se postarali tři hu-
debníci – pánové Pavel Trkovský a Jan 
Nováček a paní učitelka Základní školy 
Protivín Mgr. Jana Horažďovská. Všich-
ni tři zahráli na harmoniku. Dále každý 
z členů obdržel opečené špekáčky, 
o které se postarala restaurace.

Přítomní se hezky mezi sebou ba-
vili a naslouchali hudbě, která se všem 
líbila. Muzikanti hráli až do půl páté 
k velké spokojenosti členů, neboť hráli 
většinou známé písničky.

Za toto krásné odpoledne patří dík 
paní učitelce Mgr. Janě Horažďovské, 
pánům Janu Nováčkovi a Pavlu Trkov-
skému, panu Petru Třeštíkovi a perso-
nálu restaurace Belveder a přesedkyni 
spolku Danuši Hlouchové, která vše 
vymyslela a dobře zařídila a k velké 
spokojenosti vede náš spolek.

Rudolf Nachmüller

Přátelské posezení 
v restauraci Belveder

Foto T. Zdobnický

Ve  středu  15.  května  proběhla  již 
23.  celorepubliková  sbírka  na  podporu 
prevence rakoviny. Tentokrát byla zamě-
řena na rakovinu plic, která bývá často 
důsledkem  kouření.  V Protivíně prodej 
kvítků, které jsou známým symbolem, za-
jišťuje pravidelně náš spolek a jeho členové. 
Přestože počasí nebylo moc přívětivé (moc 
děkujeme za čaj na zahřátí v naší cukrárně), 

Český den proti rakovině v Protivíně

podařilo se nám prodat celou zásobu 450 
kvítků a vybrat tak krásných 12 700 Kč. 
Děkujeme všem dárcům za příspěvek! Dále 
bych chtěl obzvláště poděkovat dobrovolní-
kům Báře, Kláře, Sáře a Lukášovi, celý den 
aktivně s úsměvem nabízeli kvítky a zaslou-
žili se tak o úspěšnou sbírku.

za Kocanďáky Tomáš

V  úterý 26. března  se  od  13.30 hodin 
konala v salónku Restaurace U Rychtářů 
10. členská schůze Spolku Svazu zdravotně 
postižených  Protivín.  Zúčastnilo  se  jí  75 
členů.

Na každé „jarní“ schůzi spolku již tradičně 
vystupují děti s pásmem básniček a písniček, 
kterými nás naladí na příjemnou atmosféru 
přicházejícího nejkrásnějšího ročního období. 
Tentokrát vystoupily děti z 1. Mateřské školy 
Protivín pod vedením paní učitelky Cimburo-
vé a paní učitelky Sajtlové. Vystoupení bylo 
velice hezké, děti zpívaly a přednášely s chutí 
a radostí, která se přenesla i na účastníky 
schůze. Velice jim za jejich vystoupení děku-
jeme, protože z původně ohlášených 22 dětí 
nakonec zbylo jen „sedm statečných“ – ostatní 
byly nemocné. Zhostily se svého úkolu dobře 
a velký dík patří i paní učitelkám, které musily 
určitě hodně improvizovat. Ale výsledek byl 
velmi zdařilý.

Jednání se ujala předsedkyně organizace 
Danuše Hlouchová. Při krátkém úvodu infor-
movala o poskytnutí finanční dotace od města 
Protivín na rok 2019 ve výši 35 tisíc korun. 
Na této dotaci závisí většina nákladů na naši 
činnost. Jsme za ni velice vděčni, bez ní by 
byla činnost spolku značně omezená. Jen 
menší část příjmů tvoří členské příspěvky 
a sponzorské dary.

Členské příspěvky byly díky iniciativě 
paní Anny Skalové na letošní rok již od všech 
členů vybrány.

Z jednání 10. členské schůze Spolku SZP Protivín
Přivítali jsme rovněž mezi námi dvě nové 

členky – paní Anežku Hanzlíkovou a paní 
Alenu Švecovou. Každý je mezi námi vítán, 
přihlášky pro další zájemce máme k dispozici.

Zprávu o finančním hospodaření v roce 
2018 podala hospodářka organizace paní 
Marie Honzíková a zprávu revizní komise 
přednesla paní Zdeňka Vojtová.

Ve spolupráci s Fotbalovým klubem Proti-
vín opět jezdí autobus na protivínský hřbitov – 
první jízda byla 29. března, poslední bude 18. 
října. Podmínky jsou stejné jako v minulých 
letech – 1x za 14 dní (mimo července a srpna) 
vždy v pátek z protivínského náměstí v 17.30 
hodin (předtím zastávka u Flopu). Jízdné činí 
10 Kč a nabídka platí pro všechny občany. 
Letáčky s plánem jízd jsou již vyvěšeny a byly 
zveřejněny v dubnových Protivínských listech.

Od začátku roku 2019 se sešli členové vý-
boru na dvou výborových schůzích, na kterých 
upřesnili program naší činnosti. Základní věci 
jsou v podstatě stejné jako loni, protože se 
osvědčily a členové jiné požadavky nevznesli.

Novinkou bylo prvomájové hudební od-
poledne s písničkou na Belvederu ve středu 
1. května od 14 hodin, o které přítomní členové 
projevili dostatečný zájem. Součástí bylo po-
hoštění v podobě opékaných buřtů.

Při výběru zájezdů se zaměřujeme na lo-
kality, které nejsou příliš daleko a které 
jsou dostupné i pohybově handicapovaným. 
Ve středu 15. května jsme jeli na zámeček Dub 
u Prachatic. Po prohlídce a procházce zámec-

kým parkem jsme se přesunuli do Prachatic. 
Účastníci schůze projevili o tento zájezd znač-
ný zájem. Jsme rádi, že jel zaplněný autobus.

Ve druhé části schůze jsme s předstihem 
oznámili program následující 11. členské 
schůze, která se bude konat v úterý 25. června 
od 13.30 hodin. Na ní popřejeme členům, 
kteří se v letošním roce dožívají 80. roku ži-
vota a předáme jim drobný dárek. Oznámíme 
podrobnosti o dalších dvou chystaných zájez-
dech – do Českého Krumlova a do Jihočeského 
divadla v Českých Budějovicích. Do Českého 
Krumlova se vypravíme pravděpodobně 
v září a kromě jiných pamětihodností mohou 
zájemci navštívit i exkluzívní prohlídkovou 
trasu – Zámecké barokní divadlo, zachovaný 
středoevropský unikát, který má konkurenci 
pouze ve Švédsku a ve francouzském Versailles. 
Divadelní představení v Jihočeském divadle 
v Českých Budějovicích se nikdy nevybírá 
snadno, repertoár se zaměřuje spíše na mladší 
publikum a na náročnější diváky. V našem 
výběru zvítězila činohra Saturnin, známá 
z humoristické knížky Zdeňka Jirotky i ze zda-
řilého filmového zpracování. Návštěvu tohoto 
představení plánujeme na říjen nebo listopad.

Závěrem bylo poděkováno členům výboru 
za přípravu schůze a za jejich činnost, hostům 
za pozornost a bylo podáváno občerstvení.

Děkujeme všem, kteří s námi spolupracují 
a přejeme jim hezké, příjemné a milé zážitky 
po celý letošní rok.

za výbor organizace Zdeňka Vojtová
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NARODILI SE
	 23.	4.	syn	Jan	Vejvoda

	 Sandře	Vlasaté	z	Protivína
	 27.	4.	dcera	Alžběta

	 MUDr.	Aleně	Randákové	ze	Skal
	 2.	5.	dcera	Tereza

	 Veronice	Monzerové	z	Protivína
	 13.	5.	dcera	Hana

	 Pavle	Skalové	z	Chvaletic
	 14.	5.	syn	Tadeáš

	 Monice	Profantové	z	Protivína

ZEMŘELI 
	 3.	5.	Ludmila	Procházková

	 82	let,	Maletice
	 14.	5.	Jana	Valhodová

	 71	let,	Protivín
	 18.	5.	Petr	Hanzlík

	 62	let,	Protivín
	 20.	5.	Anežka	Tomíčková

	 84	let,	Protivín

UZÁVĚRKA
pro dodání příspěvků

do červnových
„Protivínských listů“  

je v pondělí 10. 6. 2019
do 12 hodin

NOVINY VYJDOU
v pondělí 24. 6. 2019  

POZVÁNKA  
NA 11. ČLENSKOU SCHŮZI  
SPOLKU SVAZ ZDRAVOTNĚ  
POSTIŽENÝCH PROTIVÍN

Spolek Svaz zdravotně postižených Proti-
vín srdečně zve své členy na 11. členskou 
schůzi, která se koná v úterý 25. června 
od 13.30 hodin v restauraci U Rychtářů.
Těšíme se na Vaši účast.

D. Hlouchová,
předsedkyně spolku

 SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

1. fotografie (zleva)
Michaela Gocalová s dcerou Karolínou, 
Klára Šímová a Jakub Profant se synem  
Tobiášem, Veronika Bláhová a Jiří Chrt se 
synem Lukášem, Katarína a Petr Fritzovi se 
synem Petrem, Tereza Houdková a Robert 
Beca s dcerou Rozalií, Martina a Pavel 
Cvrčkovi se synem Štěpánem a Kateřina 
Singerová a Filip Vítek s dcerou Terezou

2. fotografie
Eva a Tomáš Halounovi se synem Tomášem, 
1. občánkem roku 2019 města Protivín

3. fotografie (zleva)
Jana a František Říhovi s dcerou Emou,  
Jana Hančurová s dcerou Eliškou, Erika  
Jarošová s dcerou Olivií, Soňa Kučová 
s dcerou Soňou a Hana Ručkayová  
s dcerou Natálií

Ve dnech 25. a 26. dubna přivítal Jaromír Hlaváč,  
starosta města, nové občánky Protivína.

1

2

3
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           ZE ŽIVOTA ŠKOLY           
DOJMY OSMÁKŮ Z EXKURZE DO PRAHY  

NA „KRÁLOVSKOU CESTU“

CHARITATIVNÍ MARATON

  Dokončení ze strany 2

Exkurze v Praze se mi líbila. Jediné, co 
se mi nelíbilo, jsou obrovské davy lidí. Pod 
pojmem Praha se mi vybaví chrám sv. Víta, 
chrám sv. Mikuláše, Pražský hrad, orloj či 
Karlův most. (V.M.)

Plusem bylo samostatné vyplňování 
pracovních listů, zajímavé vyprávění, které 
zabíhalo do detailů a návštěva mnoha pamá-
tek. Mínusem bylo rozhodně plno turistů 
(tlačenice ve Zlaté uličce na Karlově mostě) 
a občas jsem neslyšela vyprávění vyučují-
cích, hlavně ve Zlaté uličce a katedrále sv. 
Víta. (M.Š.)

Exkurzi jsem si velmi užil. Nejvíc se mi 
líbil chrám sv. Víta a Lennonova zeď. Jediné, 
co mi vadilo, byla hromada lidí na Karlově 
mostě. I pracovní listy, které jsme dostali, 
nebyly vůbec špatné. Byly hezky propraco-
vané a vše šlo dobře vyplnit. Také výměna 
stráží se mi líbila, ale nechápu, jak tam 
mohou vydržet. Samotná Praha je nádherné 
město a každý by se tam měl aspoň jednou 
podívat. (K.Š.)

Exkurze do Prahy byla zajímavá, ale 
všude bylo moc lidí. Nejhorší to bylo 
na Karlově mostě, byli jsme namačkaní jako 

sardinky a k soše Jana Nepomuckého jsem 
se dostala jen těžko. (B.H.)

Exkurze se mi celkově hodně líbila. Nej-
hezčí byla katedrála sv. Víta a Staroměstské 
náměstí. Jediné, co mě zklamalo, byla 
Lennonova zeď. Hodně jsem se na ni těšil 
a viděl jsem pouze bílou zeď s podobiznou 
Johna Lennona. (O.V.)

Exkurze do Prahy mě zaujala hlavně 
tím, že jsme šli Zlatou uličkou. A ta svojí 
skromností. V Praze bylo hodně lidí, což 
zpomalovalo chod exkurze. Je omotaná 
spousty pověstí a známých osobností. 
U mě od začátku panovala starost, aby nás 
neokradli, což se naštěstí nestalo. Exkurze 
byla rozsáhlá, rozhodně děkuji učitelkám 
za podělení o vědomosti. (T.P.)

Když se řekne Královská cesta, vybaví 
se mi školní exkurze na Pražský hrad, kde 
jsme viděli střídání stráží a katedrálu sv. 
Víta. Bezvadná byla i cesta metrem, ale 
nejlepší byla mučírna (Daliborka), kde byl 
příjemný chládek. (M.K.)

Exkurze se mi líbila. Prohlédli jsme si 
mnoho věcí, ale také jsme se dost prošli. 
Na nějakých místech se mi nelíbilo, protože 
tam bylo moc lidí, každý do mě narážel 
a několikrát jsem se zatoulala. (K.H.)

Exkurze se mi líbila. Moc se mi líbil 
staroměstský orloj nebo Karlův most, 
kde bylo ale moc lidí. Takže jsme se 
tam všichni na sebe mačkali. Vtipní byli 
růžoví holubi, ale bylo mi jich na jednu 
stranu líto. Nebo se mi líbilo chození 
za modrým deštníkem…. Pražský hrad 
byl také moc pěkný, ale byla tam příšerná 
fronta, ale stálo to za to. Než bych to vše 
napsala, byli bychom tady ještě dlouho. 
Moc se mi to tedy líbilo, bylo to moc 
hezké. (P.M.)

Na exkurzi mě zaujal Strahovský kláš-
ter, hezká byla také Zlatá ulička, jak byly 
na sebe namačkané ty domky. Exkurze se 
mi líbila. (R.P.)

Nejvíce mě zaujala Lennonova zeď 
s portrétem Johna Lennona. Počasí nám vy-
šlo na jedničku. Akorát mi vadily ty dlouhé 
fronty a davy turistů. (A.Č.)

Exkurze se mi líbila celá. Ale nejvíce 
mě zaujala Zlatá ulička. Počasí vyšlo dobré. 
(K.N.)

Exkurze v Praze mě bavila, byla dlouhá 
a i celkem náročná, jak říkala paní učitelka 
Čecháčková. Na druhou stranu ale náročná 
a zábavná. Když bych šel cestou, co jsme 
šli, sám, řekl bych: „Hm, nějaká gotika.“ 
Ale když jsme k tomu měli i komentovanou 
prohlídku, bylo to mnohem lepší a zajíma-
vější. (F.K.)

Ve čtvrtek 9. května proběhl na škol-
ním  hřišti  charitativní  běh. Akce  měla 
podpořit  práci  písecké  charity,  přispět 
do jejich potravinové banky a rozhýbat 
žáky naší školy.

Podmínkou účasti bylo donést jako star-
tovné jednu trvanlivou potravinu, nejlépe 
konzervu, a uběhnout minimálně jedno ko-
lečko na našem školním hřišti (200 m). Cí-
lem běhu bylo uběhnout společnými silami 
délku maratonského běhu – 42,193 km, což 
se nám povedlo překonat mnohonásobně.

S celkovým počtem 3 309 koleček jsme 
dohromady uběhli 661,8 kilometrů, což je 
jistě obdivuhodný výkon.

Děkuji všem třema stům osmdesáti třem 
zúčastněným žákům, jejichž výkony byly 
vynikající, mnohdy až ohromující, šestnácti 
učitelům, kteří nás podpořili, a také jedno-
mu tatínkovi, který přispěl nejen konzervou, 
ale také svým výborným během.

Nejen za sebe mohu říct, že vše, včetně 
počasí, vyšlo na výbornou a jistě se všichni 
budeme těšit na příští rok, kdy se budeme 
snažit svůj letošní výkon pokořit.

za žákovský parlament  
Zuzana Křišťálová

V pátek 17. května zaplnily prosto-
ry  protivínského  Domu  kultury  čtyři 
dětské pěvecké sbory. Konal se zde 26. 
Jarní výměnný koncert. Jako host našich 
protivínských sborů zde vystoupily dětské 
pěvecké sbory z Velešína. Na dopoled-
ním koncertu pro 1. stupeň naší školy 
a na večerním velkém koncertě zazněly 
nejen sborové písně, ale i písničky autorů 
J. Uhlíře, I. Mládka, skupiny Jelen a zá-
věrečná, společně zazpívaná, „Otázky“ 
Petra Jandy.

Pochvalu si zaslouží všichni účin-
kující, neboť příprava na koncerty 
byla opravdu náročná. A i ti nejmenší, 
prvňáčci, vše zvládli. Chtěla bych po-
děkovat klavíristovi Janu Vavruškovi, 
velkým holkám za překvapení, které mi 
připravily a které mě dojalo, paní učitelce 
Mirce Čížkové za organizační pomoc. 
Poděkování patří i třídě 8. A a třem dív-
kám ze třídy 7.A za výpomoc s přípravou 
koncertu. Velký dík i všem rodičům 
zpívajících dětí, kteří se v době mezi 
oběma koncerty postarali o velešínské 
děti. Děkuji i vedení školy za vstřícnost 
při přípravě koncertů.

Lenka Přástková,
sbormistryně

TRADIČNÍ VÝMĚNNÝ  
KONCERT
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z deníku
POLICIE ČR V PROTIVÍNĚ
Dopravní akce
 Policisté se o Velikonocích zapojili do ce-

lorepublikové dopravně bezpečnostní 
akce a ve dnech 17. a 22. dubna zvýšili 
dohled nad svátečním provozem na silni-
cích Písecka. Během těchto dvou dnů se 
na dopravní akci vystřídalo třicet policistů, 
kteří zkontrolovali přes 400 vozidel.

 Policisté řešili 71 přestupků, šlo především 
o nedodržení nejvyšší povolené rychlosti, 
špatný technický stav vozidel a také nepo-
užití bezpečnostních pásů. Policisté se za-
měřovali také na alkohol, v tomto případě 
patří šoférům pochvala, během akce jsme 
přistihli jen jednoho řidiče, který byl pod 
vlivem alkoholu.

 Během prodlouženého víkendu však došlo 
ke čtrnácti dopravním nehodám, bohužel 
si vyžádaly i dvě těžká zranění, ostatní 
nehody byly s lehkými zraněními nebo 
jen s majetkovou škodou.

 Velikonocemi zvýšený dohled nekončí, 
dopravní policisté budou v kontrolách 
pokračovat.

Maření výkonu úředního rozhodnutí
 Dne 10. dubna před třiadvacátou hodinou 

kontrolovali policisté v Protivíně řidiče 
s osobním automobilem značky Audi. Muž 
jel od benzinové čerpací stanice po silnici 
I/20 směrem na České Budějovice. Hlídka 
zjistila, že muž má opakovaně uložen trest 
zákaz řízení, a to až do roku 2021.

 Policisté u muže samozřejmě provedli také 
dechovou zkoušku na alkohol, která byla 
negativní.

 Muž, který si z rozhodnutí soudu opako-
vaně nic nedělal, je podezřelý ze spáchání 
trestného činu maření výkonu úředního 
rozhodnutí a vykázání. Policisté případ 
řešili ve zkráceném přípravném trestním 
řízení.

Protivínské fotbalistky mají za sebou 
zimní  přípravu  a  také  téměř  polovinu 
jarní části fotbalové divize žen. V našem 
týmu se přes zimní období událo několik 
změn. Nejbolavější místo našeho týmu, tedy 
šíři kádru, bylo třeba intenzivně řešit. S po-
těšením mohu říct, že oproti podzimní části 
nám přibylo devět nových hráček, z nichž 
mnohé mají s fotbalem již nějaké zkušenos-
ti. Samozřejmě jejich sehrání bude nějaký 
čas vyžadovat. Na druhé straně se nám ale 
nevyhnuly ani odchody. Kapitánka Nikola 
Trnková musela přerušit činnost, protože si 
při jednom z tréninků na umělé trávě poranila 
koleno a s největší pravděpodobností ji čeká 
operace. Do TJ Jiskra Třeboň pak odešla 
dlouholetá opora týmu Adéla Kubičková.

S tímto novým složením týmu jsme 
vstupovali do jarní části sezóny s nadějí 

Fotbalistky nastoupily do jarní sezony

Fotbalistky na halovém turnaji v Soběslavi.

na lepší výsledky a očekáváním, jak se nové 
hráčky začlení do kolektivu, jehož soudrž-
nost byla v předešlých měsících jeho hlavní 
devízou. První zápas s Jiskrou Domažlice 
jsme však smolným gólem prohráli 0:1. Ná-
sledovaly porážky s fotbalově jasně lepšími 
týmy Borovan a Třeboně. Po těchto zápa-
sech přišlo zlepšení v pochopení taktických 
prvků a výsledkem byl bod za remízu 0:0 
v Blatné, prohra po gólech v závěru utkání 
se čtvrtým mužstvem tabulky VS Plzeň 1:3 
a prohra 0:2 s lídrem celé divize, týmem 
Spartaku Kaplice. V těchto utkáních byla 
týmu oporou brankářka Kyrianová.

Ze zbývajících utkání se děvčata svým 
fanouškům na domácím trávníku představila 
naposledy 26. května, kdy v okresním derby 
přivítala rivala z nedalekého Hradiště.

Marek Hanus

Pro dospělé:
Otomar Dvořák, Josef Pepson Snětivý: 
Místa zrychleného tepu – tipy na cesty 
za skrytou krásou
Jesper Stein: Fízl – další případ 
vyšetřovatele Axela
Petr Gajdošík: František Vláčil – život 
a dílo jednoho z nejuznávanějších českých 
filmařů
Michelle Obama: Můj příběh – 
vzpomínky bývalé první dámy USA
Ina Píšová: Transsibiřská odysea – 
po stopách legionáře Jana Kouby
Hana Marie Körnerová: Hlas kukačky 
– tajemství, o němž se i v nejužším 
rodinném kruhu jen šeptá
Hakan Nesser: Případ G – další  
severská krimi
František Niedl: Rytíři z Vřesova – píše 

Novinky
městské
knihovny

se rok 1310 a do Čech přijíždí mladičký 
Jan Lucemburský
František Niedl: Ve službách mocných 
– dva rody, dva udatní rytíři, kteří chrání 
svého krále
František Niedl: Rozervané království 
– dvě královny, které se pro dobro země 
vydávají na cestu
Wilbur Smith: Na leopardí skále – život 
jako z románu

Pro děti:
Alena Mornštajnová: Strašidýlko Stráša 
– malé strašidlo, které se všeho bojí
Vendula Borůvková: 1918 aneb Jak jsem 
dal gól přes celé Československo – první 
léta Československé republiky očima 
jedenáctiletého Jendy Vosiky

Naše třída navštívila na začátku měsíce 
dubna Království času v Protivíně. V novém 
muzeu jsme obdivovali všechny druhy ho-
din a hodinek – nástěnné, stojací, náramko-
vé, kapesní, stolní a mnohé další. Také jsme 
mohli nahlédnout do hodinářské dílny, což 
se každému hned tak nepoštěstí. Po první 
části exkurze jsme se přesunuli do dílniček, 
kde si každý mohl vyrobit svého vlastního 
papírového budíka či náramkové hodinky. 
Nakonec si pro nás průvodci muzea při-
pravili překvapení – hledání velikonočních 
vajíček, která byla poschovávaná v přízemí 
muzea. Všechna nalezená vejce jsme nale-
povali do připravených hodin a za správné 
umístění jsme se dočkali sladké odměny. 
Všichni zúčastnění děkují panu Kubelkovi 
a jeho spolupracovníkům za krásné dopo-
ledne, na které budeme ještě dlouho rádi 
vzpomínat.

Žáci II. B

 ZE ŽIVOTA ŠKOLY 

KRÁLOVSTVÍ ČASU
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Fotbalové informace
Výsledky „A“ jsou jak na houpačce, jednou 
výhra, jednou prohra. Ale body nepřibývají, 
domácí ztráty narůstají, a závěr soutěže 
bude ještě hodně dramatický.

Sokol Lom – FK Protivín 2:1 (1:0)
Branky: 55. Moravec (pen.).
Protivín: Hanus – Vojta, Zb. Vorel, Zach, 
Dan (70. Mikulenka) – Bečvář (83. König), 
Říha, Moravec, Blažek – Kasík (90. Buko), 
J. Vorel. Trenér Juraj Kobetič.
Juraj Kobetič, trenér Protivína: „V utkání 
s Lomem jsme chtěli víc než těsnou prohru 
a slušnou hru v druhé půli. Nepovedlo se 
a jako příčinu vidím neproměnění brankové 
příležitosti na začátku utkání a pak první 
branku do naší sítě, kdy domácí přehráli 
naši zavřenou obranu. Ve druhé půli jsme 
chtěli být aktivnější. Druhá branka domá-
cích po krásné akci kluky neodradila od bo-
jovnosti a do konce utkání jsme po bodu 
sahali. Bohužel nám vyrovnání pro údajný 
ofsajd odepřeli.“
FK Protivín – FK Slavoj Č. Krumlov 
1:3 (1:0)
Branky: 37. R. Vojta
Protivín: Hanus – Rothbauer, Vojta, Zb. 
Vorel, Zach (76. König) – Bečvář (65. 
Uhlík), Říha (62. Blažek), Moravec (83. 
Mikulenka), Prášil – Kasík, J. Vorel. Trenér 
Juraj Kobetič.
Protivín začal aktivně a v prvních pětiminu-
tovce si vypracoval dvě nebezpečné situace, 
ale míče z kopaček domácích hráčů těsně 
míjely krumlovskou branku. Ve 37. minutě 
se už Protivínští konečně radovali, Morav-
cův roh vracel Říha opět před branku, tam 
naskočil Radek Vojta a hlavou otevřel skóre. 
To bylo do poločasu vše. Domácí sice vedli, 
ale Krumlov hrál velmi dobře, byl aktivnější 
a fotbalovější. Druhé poločasy Protivínu 
v poslední době doma vůbec nevycháze-
jí. Zase začal ospale, soupeř pokračoval 
v dobrém výkonu a během dvou minut skóre 
otočil. Druhý gól poslal Protivín do kolen. 
Od té doby byli Krumlovští jednoznačný-
mi pány na hřišti, my byli v útlumu. Sice 
jsme se snažili a bojovali, ale nedařila se 
kombinace a s dlouhými nákopy si hostující 
stopeři vždy poradili. Navíc jejich protiúto-
ky byly stále nebezpečné a brankář Hanus 
se mnohokrát zapotil při jejich likvidování.
FK Protivín – SK Otava Katovice 0:2 (0:0)
Protivín: Hanus – Rothbauer (7. Dan), 
Vojta, Zb. Vorel, Zach – Bečvář (85. König), 
Říha (78. Uhlík), Prášil, Moravec, Blažek 
(46. Kasík) – J. Vorel. Trenér Juraj Kobetič.
Ve vyrovnaném zápase byli hosté šťastnější 
a odvezli si tři body. V první půli byly šance 
na obou stranách a diváci se bavili. Druhý 
poločas byl spíše boj. Ojedinělé zaváhání 
jinak výborně chytajícího Hanuse využil 
Požárek. Poté po nůžkách Miklase trefil 
šibenici Uher a bylo rozhodnuto. Rychlé, 
tvrdé a důrazné utkání odřídili dobře všichni 
tři rozhodčí.
SK Jankov – FK Protivín 1:2 (0:0)
Branky: 51. Zb. Vorel, 79. Kasík
FK Protivín: Hanus – Zach, Uhlík, Vojta, 

Blažek – Vorel J., Moravec, Vorel Z., Říha, 
Bečvář – Kasík (88. Mikulenka)
Petr Kadlec, trenér Jankova: „Další domácí 
utkání, které se nám nepodařilo. Hosté 
na nás byli dobře připraveni, předvedli po-
ctivý výkon a zaslouženě vyhráli. My jsme 
se nedokázali dostat do nějaké souvislejší 
kombinace a to i díky našim často nevynuce-
ným ztrátám. Šance jsme sice měli, ale pro-
měnit jsme je nedokázali. Nakonec jsme se 
pěknou brankou z přímého kopu prosadili, 
ale na nějaký velký obrat už nebylo mnoho 
času a hosté si konečný výsledek zkušeně 
pohlídali.“
FK Protivín – Jiskra Třeboň 1:1 (0:1)
Branka: 81. Zb. Vorel
Protivín: Hanus – Zach, Vojta, Uhlík, 
Blažek – Říha, Zb. Vorel, Moravec, Bečvář 
– Kasík (70. Dan), J. Vorel. Trenér Juraj 
Kobetič.
Juraj Kobetič, trenér Protivína: „Odehráli 
jsme dobré utkání. V prvním poločase jsme 
dokázali diktovat tempo hry a přišly i šan-
ce, které se nám nepovedlo proměnit. Trest 
v poslední minutě první půle nám sebral 
vítr z plachet, a tak jsme hledali další řešení 
nepříznivého stavu. Soupeř hrál agresivněji 
a neměli jsme už tolik prostoru. Patnáct 
minut před koncem jsme ale svoji hru zrych-
lili a zjednodušili a naštěstí po standardce 
jsme srovnali. Bod je pro nás málo, výkon 
byl dobrý, ale dát branku byl pro nás velký 
problém.“
FK Protivín – FK Olešník 0:2 (0:1)
Protivín: Hanus – Zach, R.Vojta, Uhlík, 
Blažek (60.Kasík) – Říha (86.Dan), Prášil, 
Z.Vorel, Moravec (86.König), Bečvář – 
J.Vorel
V sobotním dopoledni se Protivínu příliš 
hra nedařila, nedokázal za celý zápas vážně 
ohrozit branku soupeře. Olešník hrál za ne-
příznivého počasí a stálého deště soustře-
děně a udeřil v závěru poločasu. Po domácí 
ztrátě ve středu pole přišel Grobárův pří-
zemní centr zprava a jeden z protivínských 
obránců tečoval míč do vlastní sítě. Ještě 
předtím měl Hanus dobře postavené tyče. 
Lafata nejdříve hlavou nastřelil břevno 
a za pár minut nohou pravou tyč. Po pře-
stávce hosté hru kontrolovali, domácí nebyli 
schopni je ohrozit a po další chybě v obraně 
inkasovali po Štosově dorážce podruhé. 
Ale kdyby do míče nekopl, byl by to druhý 
vlastenec.

„B“ v dubnu prohrálo pouze jednou, v der-
by v Milenovicích, jinak se veze na vítězné 
vlně.
Protivín – Krč 4:0
Branky: Jaroš, Křišťál, Mikulenka, Sládek
Domácí, i když hráli v tréninkovém tempu, 
dovedli zápas do vítězného konce.
Milenovice – Protivín 2:0
V dalším derby zkušení domácí více chtěli, 
byli lepším týmem a zaslouženě zvítězili.
Protivín – Borovany 8:1
Branky: Janeš 2, Cina, Cvachovec, Urban, 
Prášek, Růžička, Sládek
I když hosté vedli z první akce 0:1, domácí 

nezpanikařili a už do poločasu bylo rozhod-
nuto. Více gólů již nepadlo, protože domácí 
se předháněli ve hře na efekt, ne efektivnost.
Čížová B – Protivín 1:4
Branky: Cina, Janeš, Sládek, Křišťál
Hosté nedali soupeři šanci překvapit a v kli-
du dovedli utkání k zasloužené výhře.

Mládežnické kategorie:
„D“
Protivín – Volyně 2:1
Branky: Morej, Urban
Protivín – Osek 19:0
Branky: Vančura 4, Šedivý 4, Urban 3, 
Fakol 2, Morej 2, Janeš, Klarner, L. Nečas, 
Trnka
Vacov – Protivín 1:1 (pen. 3:5)
Branka: Urban
Protivín – Mirotice 6:2
Branky: Urban 2, Nečas L. 2, Morej, Klarner

Starší žáci
Vodňany – Protivín 2:2 (pen. 4:2)
Branky: Sháněl, Král
Protivín – Týn 6:0
Branky: Král 3, Pikl 3
Hradiště B – Protivín 1:2
Branky: Pikl 2
Protivín – Strakonice B 6:1
Branky: Viktora 2, Pikl, Král, Koštel, Kubec

Mladší žáci
Vodňany – Protivín 1:1 (pen. 4:3)
Branky: M. Křišťál
Protivín – Týn 8:0
Branky: Kajer 3, M. Křišťál, Sláma, Kříž, 
Doubek, Kozma
Hradiště B – Protivín 1:2
Branky: Kajer (vlastní)
Protivín – Strakonice B 0:7

Mladší žáci B
Hradiště D – Protivín 3:5
Branky: Chalupský 3, Jíra, Doubek
Protivín – Čížová 6:4
Branky: Chalupský 3, Malý, Kříž, Niebauer
Semice – Protivín 1:4
Branky: Chalupský 2, Kříž, Štěpka
Protivín – Hradiště C 2:7
Branky: Kříž, Niebauer

Václav Křišťál

Přijďte posílit své svaly a zároveň  
zlepšit svou fyzickou kondici!

Cvičíme každé úterý a čtvrtek  
od 18:00 do 19:00 hod.

Kde: Fotbalové hřiště Slavoj Protivín
Další informace na tel: 720 375 802

PI
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Také letošní křížovky jsou věnovány moudrým výrokům známých osobností. Autor křížovek P. Šoba
Tajenka… zmuchláš, už ho nikdy perfektně nenarovnáš. – „Každý den s citátem“ Petr Havránek. 
Vyluštěnou tajenku zašlete do 10. června 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 Dorňáková z Kralup nad Vltavou. Blahopřejeme!

KŘÍŽOVKA O KNIŽNÍ ODMĚNU

S  nastupujícím  jarem  se  rozběhla 
nová  závodní  sezóna  horských  kol. 
Prvním  závodem,  kterého  se  Jakub 
Říha zúčastnil, byl volný závod horských 
kol v Žihli – Satanský Drtikol a přivezl si 
první letošní vítězství.

Hned další týden 21. 4. se jel v lyžař-
ském středisku v Dolní Moravě historicky 
první závod DropDown na našem území. 
Jedná se o závod s hromadným startem top 
35 závodníků po předchozí kvalifikaci. 
Jede se na sjezdových tratích doplněných 
o traily v lese. Celý závod měřil 7 kilo-
metrů s převýšením 575 m a začínal 
na vrcholu na sněhu. Pro všechny to byl 
nový závod a vzhledem k podmínkám 
ve sněhu a bahně se ani Kuba nevyhnul 
pádu na sněhu. Po velké stíhací jízdě na-
konec dojel na výborném 2. místě.

Další víkend se na Ještědu jel 1. závod 
ENDURO SERIE 2019. Ani tady počasí 
nepřálo, pršelo, sněžilo a teplota se pohy-
bovala kolem 1°C. I tady si Kuba dojel pro 
pódium – celkově 2. místo. 

HORSKÁ KOLA sezóna 2019

Je dobrý občas zkusit taky něco jiného. 
Satanský Drtikol.

Snad poslední „zimní“ víkend si zá-
vodníci MTB užili na prvním letošním 
závodě BLINDURA  500 v Lipně nad 
Vltavou, doplněném o AIR  DH (sjezd 
v bikeparku). Kubovi se u nás na jihu da-
řilo. Po vyhrané sobotní kvalifikaci vyhrál 
závod ve sjezdu i nedělní závod Blindura 
ve své kategorii ELITE 21 – 29 let i cel-
kově ve všech kategoriích

Opravdu povedený začátek sezóny. 
Gratulace.

1. díl
tajenky

2. díl
tajenky

3. díl
tajenky
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Protivínští taekwondisté bodovali na soutěži

Zástupci JK Šárka Protivín z.s. se zú-
častnili v sobotu 13. dubna Hobby drezur-
ních závodů v Plané u Českých Budějovic. 
V první soutěži Z1 se na první příčce 
umístila Lucie Haviarová, ale ani ostatní 
členové klubu nezůstali pozadu a obsadili 
1. – 6. dekorované místo. Ve druhé soutěži 
Z4 se na prvním místě umístila Nikola 
Böhmová a ostatní zástupkyně klubu 
obsadily 3. – 6. místo.

V sobotu 27. dubna jsme se zúčastnili 
drezurních závodů v Dubenci u Vodňan, 
kde Nikol Krakovičová získala 3. místo 
v soutěži stupně Z a dále se jí podařilo 
splnit první kvalifikace s oběma koňmi 
na Mistrovství ČR pony a velkých koní.

O 14 dní později, v sobotu 11. května 
jsme vyrazili na závody do Heroutic u Ne-
veklova ve Středočeském kraji. Závodnice 
Šárka Drahošová v první soutěži stupně 
S obsadila 3. místo a v druhé soutěži 
stupně S 4. místo.

Všem účastníkům gratulujeme.
Bc. Šárka Drahošová

Úspěchy JK Šárka Protivín

Na snímku Miroslava Dlouhá

V  sobotu  27.  dubna  protivínský 
Taehan vyrazil do Prahy na Hirundo 
cup 2019. Byl to třetí turnaj tohoto roku 
NLP (národní liga mládeže poomse) a EP 
(extraliga poomse) a konal se v hale Luži-
ny. Taehan Praha, Taehan Kolín i Taehan 
Protivín reprezentovalo dohromady 38 
závodníků. Turnaje se zúčastnilo celkem 
170 závodníků. Soutěžilo se v technic-
kých sestavách a ve speciálních přeráže-
cích technikách.

Začátek byl stanoven na 9.50 hodin. 
Nastaly ale potíže se systémem a zaha-

jovalo se až o hodinu později. Soupeřilo 
se na třech plochách – na ploše A cvičili 
závodníci vyšších pásků, na ploše C zá-
vodili cvičenci pásků nejnižších.

Za protivínský oddíl se zúčastnili 
Martina Babáková, Nella Kalíšková, 
Adéla a Nikola Zobalová, Jiří Jáchym Me-
lichar, Jiří Vaněček, Matěj Hudák. Naši 
svěřenci předvedli své dovednosti podle 
svých schopností. Přestože se hlavně při 
trénincích věnují boji a sebeobraně, tak se 
vůbec neztratili. Jednotlivé kategorie byly 
obsazeny převážně dětmi, které se věnují 

nejvíce jen technickým disciplínám. 
Po sestavách následovalo technicky ná-
ročnější přerážení umělohmotných desek, 
kde též naši svěřenci bodovali.
Umístění poomse (technické sestavy):
Jiří Jáchym Melichar 2. místo
Nella Kalíšková, Martina Babáková,  
Adéla a Nikola Zobalová 4. místo
Matěj Hudák, Jíří Vaněček 4. místo
Přerážecí techniky:
Adéle Zobalová 1. místo
Nella Kalíšková 1. místo
Jiří Jáchym Melichar 1. místo
Výsledek celého turnaje – týmy:
1. místo – TAEHAN
2. místo – Kangsim
3. místo – Hradec nad Moravicí
Celoroční soutěže – týmy:
Protivínský oddíl
Národní liga – TAEHAN 2. místo
Extraliga – TAEHAN 1. místo

Poděkování patří všem rodičů za pomoc 
při dopravě a podpoře našich závodníků.

MZ, JK, EK

Oranžový rok 2019
25. 5. 2019 Dětský den v Protivíně
27. – 28. 7. 2019 Svatoanenská pouť
31. 8. 2019 XIII. Městské slavnosti protivínské


