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1. Mateřská škola Protivín přivítá  
o prázdninách děti upravenou zahradou

XIII. MĚSTSKÉ SLAVNOSTI PROTIVÍNSKÉ

SOBOTA 31. SRPNA 2019
Podrobný program naleznete uvnitř novin.

Pokračování na straně 3   

V  průběhu  června  a  července  byly 
technickými službami provedeny sadbové 
úpravy zahrady v areálu mateřské školky, 
a to zejména průřezem a úpravou keřů a dře-
vin. Celá zahrada tak „prokoukla“ a věřím, 

že si ji naši nejmenší budou v průběhu léta 
náležitě užívat.

Jaromír Hlaváč,
starosta města

Dne 30. 8. 2019 od 12.00 hodin 
do 31. 8. 2019 do 24.00 hodin  bude 
z  důvodu  konání  Městských  slavností 
protivínských  přemístěna  autobusová  za-
stávka  z Masarykova náměstí do ulice 
Komenského.

FO – správa majetku
L. Štěpánová

Informace pro občany
PŘEMÍSTĚNÍ AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY

Nová dvoupokojová garsoniéra v DZU 
– penzion – byla v průběhu června předána 
novému  nájemci.  Byt  prošel  kompletní 
rekonstrukcí,  která  skýtala výměnu všech 
rozvodů, rekonstrukci elektroinstalace, to-
pení, nové dlažby a obklady včetně bezpeč-
nostních prvků, dále nové malby, podlahové 
krytiny,  dveře  atd.  Město  tak  pokračuje 
v postupné rekonstrukci bytového fondu.

Věřím, že novému nájemci se bude 
v našem zařízení líbit.

Jaromír Hlaváč,
starosta města

Další  
zrekonstruovaný byt

1. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje kon-
trolu usnesení ze zasedání ZM konaného dne 
26. 3. 2019

2.1. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
bezúplatnou směnu dílu „b+c“ o výměře 1 m2 
ve vlastnictví města Protivín za díl „d“ o výměře 
1 m2 ve vlastnictví pana Němce a prodej části 
nově vzniklého pozemku p. č. 1110/7, ostatní 
plocha, neplodná půda o výměře 229 m2 za cenu 
41.378,- Kč a pověřuje starostu města podpi-
sem smlouvy.

2.2. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje prodej 
pozemku p.  č. 140/5, ostatní plocha, ostatní 
komunikace o  výměře 25 m2 v  kú Milenovice 
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za cenu 2.131,- Kč a pověřuje starostu města 
podpisem kupní smlouvy.

2.3. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje prodej 
části pozemku p. č. 2433/1, ost. plocha, mani-
pulační plocha o vým. cca 24 m2 v kú Protivín 
firmě E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice 
na  umístění trafostanice za  cenu 775,- Kč/m2 

a pověřuje starostu města podpisem Smlouvy 
o smlouvě budoucí kupní.

2.4. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje bez-
úplatný převod pozemku p. č. 1516/20, ostatní 
plocha, ostatní komunikace o výměře 1766 m2 
v  kú Protivín od  ČR – ÚZSVM do  vlastnictví 
města Protivín.
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 ZE ŽIVOTA ŠKOLY 
NÁŠ PAN ŘEDITEL

My, pracovníci Základní školy Pro-
tivín, chceme touto cestou veřejně podě-
kovat panu Václavu Křišťálovi za 40 let 
práce. Vystřídal za tu dobu roli pedagoga, 
pak  zástupce  ředitele  a  19  let  vedl  školu 
ve funkci ředitele.

Již v době učitelských začátků na I. stup-
ni byl trenérem mladých fotbalistů. Tomuto 
velkému  koníčku  zůstal  věrný  po  celou 
dobu  své  činnosti.  Jeho  zásluhou  spousta 
dětí, chlapců i děvčat, našla vztah ke sportu, 
k aktivnímu trávení volného času. Jeho svě-
řenci se stávají pokračovateli jeho záslužné 
práce v této oblasti.

Po 17. listopadu 1989 si pana Křišťála 
vybral  do  týmu  vedení  školy  jako  svého 
zástupce pan ředitel Jiří Jarolímek. A že to 
byla dobrá volba, ukázala následující léta, 
kdy  pokračoval  v  práci  zástupce  ředitele 
s panem ředitelem Vladimírem Bouchalem.

Pak usedl do horkého šéfovského křesla 
sám. Po 19 let řídil školu, převedl ji do práv-
ní subjektivity, provedl ji složitými dobami 
legislativních změn.

Náš kolega zavedl sportovní dny, pod-
pořil  rozvoj  lehké  atletiky,  dívčí  házené, 
chlapeckého  basketbalu,  stolního  tenisu. 
Vždy  pomohl  dalším  novým  sportovním 
oddílům  najít  tréninková  místa.  Umožnil 
žákům  rozvíjet  se  v  dalších  nových  od-

ROZLOUČENÍ SE ŽÁKY DEVÁTÝCH ROČNÍKŮ

větvích sportu (např. florbal, taehan, tenis, 
zumba...). V tomto okruhu cítil pan ředitel 
velkou zpětnou vazbu od dětí a čerpal z ní 
vždy sílu pro další práci.

Nejvíce jsou vidět výsledky práce pana 
Václava Křišťála na zrekonstruovaných pavi-
lonech I. stupně, školní jídelny, sportovním 
hřišti u školy. Skryté zrakům veřejnosti jsou 
zmodernizované odborné učebny, které jsou 
vybaveny interaktivními tabulemi, novými 
pomůckami a nábytkem. K těmto změnám 
patří samozřejmě nové instalace a rozvody 
elektřiny, vody, odpadů. O peníze na  tyto 
velké akce musel pan ředitel tvrdě bojovat 
v žádostech o granty. Dotační tituly, které 
ministerstva  vypisují,  jsou  odrazovým 
můstkem. Je nutné nebát  se složité admi-
nistrativy, nevzdat žádost ani po několike-
rém neúspěchu. Náš pan ředitel neúnavně 
sepisoval žádosti, sháněl další a další nutné 
podklady,  následně  odesílal  nekonečné 
monitorovací  zprávy, podrobné  statistické 
údaje.  O  úspěchu  vypovídají  nejlépe  ja-
zyková  učebna,  pracovny  chemie,  fyziky, 
přírodopisu,  učebny  zeměpisu  a  dějepisu. 
Stále se obměňují obě počítačové učebny. 
V naší škole se tak učí moderně.

To  oceňují  všichni  členové  pedago-
gického  sboru.  Mají  možnost  učit  podle 
svého nejlepšího vědomí a svědomí. Je jim 

Foto Mgr. Martin Johanna

Foto Mgr. Martin Johanna

Dne 28. června se na slavnosti v Alšo-
vě síni ZŠ sešli naši svěřenci. Slavnostního 
rozloučení se základní školou se tradičně 
účastní rodiče, prarodiče, učitelé, starosta 
města i zástupci mladších spolužáků.

Letošní slavnost byla nabitá emocemi. 
Chlapci  v  oblecích  a  dívky  ve  společen-
ských  šatech  přicházeli  za  zvuků  hudby. 
Třídní učitelé, paní Jaromíra Čížková a pan 
Radim Kalný, je představili publiku včetně 

oboru, který si vybrali do budoucna. Všichni 
pak ztichli,  aby vyslechli vzpomínky dětí 
na léta strávená v lavicích protivínské školy. 
Projevy byly citlivé a zároveň vtipné. Proto 
se u posluchačů střídalo dojetí se smíchem, 
tak to bývá.

Slova se ujal starosta města Jaromír Hla-
váč a popřál žákům hodně odvahy a štěstí 
v  dalším  studiu  a  životě.  Pak  promluvil 
k absolventům ředitel školy Václav Křišťál 

a předal odměny nejúspěšnějším z nich.
Jsou to:
Kryštof Kalina – 2. místo v krajském kole 
dějepisné olympiády
Zbyněk  Kříž  –  3.  místo  v  běhu  na  60  m 
v Poháru rozhlasu
Jaromír Pouzar – účast v celostátním kole 
soutěže v chemii
Štěpán Šedivý – 5. místo v okresním kole 
soutěže v anglickém jazyce
Zuzana Šourková – 7. místo v okresním kole 
zeměpisné olympiády

Tito naši talentovaní a pracovití mladí 
lidé  obdrželi  poukazy  v  hodnotě  300  až 
500 Kč  na  knihy  dle  vlastního  výběru 
v knihkupectví Elim v Písku.

Loučení se školou má letos i jiný roz-
měr. Květiny  jako dík za záslužnou práci 
převzaly  odcházející  paní  asistentky Věra 
Křišťálová, Dana Pešková a Iva Lichá.

Na  závěr  slavnosti  dětí  jsme  společně 
děkovali paní Daně Neškodné, která doved-
la třídu 9. B až k přijímačkám z matematiky 
a rok před tím se loučila po letech ve funkci 
zástupce ředitele.

Panu Václavu Křišťálovi za 40 let od-
pracovaných za katedrou a 19 let ve funkci 
ředitele školy jsme nakonec tleskali ve stoje. 
Děkujeme za trpělivou práci, nadhled při 
řešení problémů a sportovního ducha, kte-
rého vdechl celé naší škole!

Pracovníci školy

k dispozici nejnovější dostupné vybavení.
V  období,  kdy  se  pohled  společnosti 

na vzdělání mění, víme, že se máme o co 
opřít.

Děkujeme panu Václavu Křišťálovi 
za to, že umožnil vzniknout dobré partě 
dospělých a dětí. Připojujeme se k přání 
žáků 9. ročníku, které zaznělo v proslo-
vu na slavnostním rozloučení v aule 28. 
června 2019:

„Děkujeme, pane řediteli, a doufáme, 
že si budete maximálně užívat života mimo 
školu, kterou jste tak úspěšně vedl.“

Všichni pracovníci školy
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VYBRÁNO Z USNESENÍ RM 19. 6. 2019
souhlasí
 s navrhovaným stavebním záměrem – s uložením 

zemního kabelového vedení NN a spojek na pozemku 
parc. č. 2768/3 v kú Protivín v rámci stavby „Protivín 
Zámecká, Kůča: NN připojení kab“

a dále souhlasí
 s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene za  účelem umístění distribuční 
soustavy – kabel NN, spojky na  zatížené nemovi-
tosti a za účelem jejího provozování, jejímž obsahem 
bude právo zřídit, provozovat, opravovat a udržovat 
distribuční soustavu, též provádět úpravy za účelem 
její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její 
výkonnosti včetně jejího odstranění v pozemku parc. 
č. 2768/3 v  kú Protivín, za  jednorázovou náhradu 
ve  výši cca 400,- Kč + DPH, když přesná náhrada 
bude určena po dokončení stavby na základě GP; GP, 
smlouva a poplatek za návrh na vklad do KN budou 
nákladem oprávněného

souhlasí
 s  uzavřením Smlouvy o  zřízení věcného břemene 

za účelem umístění distribuční soustavy – STL pří-
pojka za účelem jejího provozování, jehož obsahem 
je právo zřídit, provozovat, opravovat a udržovat dis-
tribuční soustavu, též provádět úpravy za účelem její 
obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její vý-
konnosti, včetně jejího odstranění, to vše v pozemku 
parc. č. 2750 v kú Protivín za jednorázovou náhradu 
ve výši 600,- Kč + DPH, když smlouva, GP a návrh 
na vklad do KN budou na náklady oprávněného

schvaluje
 Příkazní smlouvu č. 22/19 ve věci zajištění výkonu 

technického dozoru stavebníka po  dobu realizace 
stavby „Protivín – komunikace u  dětského zdra-
votního střediska“ se společností MZ TENDER s.r.o., 
Strakonická 268, 397 01 Písek

a pověřuje
 místostarostku města podpisem smlouvy

schvaluje
 Smlouvu o dílo ve věci stavby „Protivín – komunikace 

u dětského zdravotního střediska“ se zhotovitelem 
stavby Jaromír Hlaváč – LEKO, Husova 389, 398 11 
Protivín

a pověřuje
 místostarostku města podpisem smlouvy

schvaluje
 paní Helenu Vlachovou, členku Zastupitelstva města 

Protivín, pro výkon občanských obřadů – k  přijetí 
prohlášení o uzavření manželství v matričním obvodu 
Protivín

RADA MĚSTA ZASEDALA

  Dokončení ze strany 1
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2.5. Zastupitelstvo města Protivín

• schvaluje prodej pozemku p. č. 1159/6, orná 
půda o výměře 898 m2 v kú Chvaletice u Pro-
tivína za cenu 554.066,- Kč a pověřuje starostu 
města podpisem kupní smlouvy

• schvaluje prodej pozemku p. č. 1160/8, orná 
půda o výměře 970 m2 v kú Chvaletice u Pro-
tivína za cenu 598.490,- Kč a pověřuje starostu 
města podpisem kupní smlouvy

• schvaluje prodej pozemku p. č. 1160/6, orná 
půda o výměře 889 m2 v kú Chvaletice u Pro-
tivína za cenu 548.513,- Kč a pověřuje starostu 
města podpisem kupní smlouvy.

2.6. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje Roz-
počtové opatření č. 1 v předloženém znění.

2.7. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
Závěrečný účet města a Zprávu o výsledku pře-

zkoumání hospodaření za rok 2018 s výrokem 
bez výhrad.

2.8. Zastupitelstvo města Protivín bere na vědomí 
Zprávu o  zajištění finanční kontroly u  města 
Protivín a  konstatuje, že zavedený systém 
finanční kontroly je přiměřený a  účinný pro 
zajištění hospodárného, efektivního a účelného 
nakládání s veřejnými prostředky.

 Zastupitelstvo města Protivín projednalo 
Protokol o kontrole výkonu samostatné působ-
nosti provedené u  města Protivín na  základě 
§ 129 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve  znění pozdějších předpisů 
a pověřuje starostu města přijmout opatření 
dle závěrů protokolu.

 Zastupitelstvo města Protivín projednalo 
Petici občanů obce Milenovice, včetně odpovědi 
na ni zpracované starostou města a adresované 
předsedkyni petičního výboru.

Narazil a ujel
  V noci z 30. června na 1. července škodil za-

tím nezjištěný řidič v ulici Družstevní v Proti-
víně. V této době kdosi před domem s číslem 
popisným  590  narazil  do  zaparkovaného 
osobního automobilu značky Chevrolet Cruze 
a ujel. Obracíme se na případné svědky, aby 
neváhali a kontaktovali policisty. Děkujeme 
za pomoc.

Dopravní akce
  V  pátek  21.  června  probíhala  na  silnicích 

Písecka dopravně bezpečnostní akce, do které 
se zapojili dopravní policisté z celého jiho-
českého  kraje  v  čele  s  krajským  ředitelem 
i  zástupcem  vedoucího  Územního  odboru 
Písek.

  Akce  se  zúčastnilo bezmála 40  dopravních 
policistů v automobilech v barevném prove-
dení policie i v civilním provedení, policisté 
na motocyklech i policejní vrtulník. Během 
čtyř  hodin  policisté  zjistili  167  přestupků 
a  jeden  trestný  čin.  144  přestupků  vyřešili 
na místě a uložili pokuty za více než 100 000 
korun,  další  řešili  oznámením  správnímu 
úřadu. Jednalo se především o nedodržení nej-
vyšší povolené rychlosti, v sedmi případech 
šlo o přestupek na úseku alkoholu a v jednom 
případě šlo o alkohol v rovině trestného činu. 
Čtrnáct pokut policisté udělili za nevyhovující 
technický stav a v devíti případech šlo o zá-
držné systémy. Za pomoci podpory leteckého 
dohledu se podařilo zjistit přestupky týkající 
se předjíždění v místech, kde je to zakázáno 
a dochází zde k častým dopravním nehodám.

  Během dopravně bezpečnostní akce policisté 
naměřili „rekordmany“ u Chlaponic na silnici 
R 20 s rychlostí 180, u Selibova na devade-
sátce 162 a na silnici I/19 v obci Orlík nad 
Vltavou na padesátce 82 kilometrů v hodině.

  S přicházející letní sezónou budou policisté 
v zesílených kontrolách pokračovat.

z deníku
POLICIE ČR V PROTIVÍNĚ

 Přejeme všem slušným řidičům šťastnou cestu 
na dovolené a na ty nezodpovědné si posvítíme!

Kradli naftu, půjdou před soud
  Protivínští  policisté  vyjížděli  ve  čtvrtek 

20.  června  krátce  po  půlnoci  k  pracovním 
strojům, které stály zaparkované v Protivíně. 
Právě v  tu chvíli zde  totiž byli dva zloději, 
kteří  ze  strojů  odčerpávali  naftu.  Policisté 
po příjezdu na místo oba pachatele zadrželi 
přímo při činu. Jednalo se o muže (41 let) ze 
Strakonicka a ženu (34 let) z Českobudějo-
vicka. Ti společně na místě činu vyšroubovali 
a odcizili víčko palivové nádrže u pracovního 
stroje Kramer a odčerpali z něj 80 litrů mo-
torové nafty. Dále pak poškodili zámek dveří 
a poškodili víčko palivové nádrže u vozu Nau 
Fuso Canter. Dále pak poškodili pracovní stroj 
značky Hamm, když se vloupali do palivové 
nádrže a omačkali okraj hrdla nádrže. Při od-
čerpávání nafty z nákladního vozu značky Daf 
pak naftu rozlili na zem, na místo pak museli 
přijet hasiči, kteří větší množství rozlité nafty 
likvidovali. Zloději svým jednáním způsobili 
předběžnou škodu za více než 24 000 korun.

Neoprávněné užívání automobilu
  Protivínští  policisté  řešili  ve  zkráceném 

přípravném  trestním  řízení  případ,  kdy  se 
měl dne 12. června v ranních hodinách muž 
zmocnit vozidla partnerky a bez jejího vědomí 
vůz užívat. Když automobil po neoprávněné 
jízdě vrátil zpět, měl havarovanou přední část 
se škodou několik tisíc korun. Policisté případ 
řešili pro podezření ze spáchání trestného činu 
neoprávněné užívání cizí věci.

Krádež peněz
  Protivínští  policisté  řešili  ve zkráceném pří-

pravném trestním řízení případ krádeže peněz. 
V pondělí 10. června odpoledne si poškozený 
muž pozval  na pokoj  ubytovny v Protivíně 
dva muže  (1999 a 2000), hosté měli  využít 
nepozornosti muže a z odloženého oblečení mu 
odcizit finanční hotovost ve výši 1900 korun.

  Po oznámení krádeže na místo vyjížděli poli-
cisté místního obvodního oddělení. Podezřelí 
muži nejsou pro policisty neznámými, oba již 
mají trestní minulost a byli již i pro protipráv-
ní činy odsouzeni.

Omluva za pochybení
V minulém vydání Protivínských lis-

tů byl v rubrice Z redakční pošty otištěn 
příspěvek, který e-mailovou poštou ob-
držela redakce od paní Jitky Urbanové. 
V  průvodním  dopise  žádala  o  otištění 
bez udání autora. Žádost o anonymitu 
článku byla opomenuta. Za pochybení 
se tímto omlouváme.
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 ZE ŽIVOTA ŠKOLY 
ROZLOUČENÍ SE ŽÁKY 9. TŘÍD

Foto Mgr. Martin Johanna Vítěz v anketě Sportovec roku  
Karel Penc 7. A

ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT

Od  října  minulého  roku  začal  na  naší 
škole fungovat žákovský parlament. Od 5. 
do  9.  ročníku  byli  zvoleni  z  každé  třídy 
dva  zástupci,  kteří  se  scházeli  pravidelně 
na  zasedáních  v  jazykové  učebně  a  měli 
možnost  svými  návrhy  a  připomínkami 
ovlivnit  dění  a  chod  školy.  Pod  vedením 
paní učitelky Zuzany Křišťálové a Zuzany 
Manové pomohli zorganizovat a zrealizovat 
několik  akcí.  Na  začátku  školního  roku 
byli  zvolení  zástupci  slavnostně  jmeno-
váni do  funkce  ředitelem školy Václavem 
Křišťálem. Přestože byl  letošní školní rok 
pilotní, mnoho se podařilo.  Jako první  se 
parlament postaral o výzdobu školy v prv-
ním listopadovém týdnu k Památce zesnu-
lých  (nebo  také Halloweenu). Strašidelná 
výzdoba tříd a chodeb, masky dětí i učitelů 
a soutěž o nejlépe vyzdobenou třídu, to vše 
zpestřilo běžnou výuku. O vánoční dekorace 
na oknech školy se také postarali členové 
žákovského parlamentu. Velkou oporou paní 
družinářek byli „parlamenťáci“ při pomoci 
a přípravě soutěží pro děti na školní karne-
val. Lízátkový den se konal 14. února, kdy 
si každý mohl v tomto týdnu koupit několik 
lízátek za symbolickou cenu a potom je s vě-
nováním  komukoliv  poslat.  O  organizaci 
a prodej se opět postarali členové ŽP. Mezi 
nejvíce povedené akce patří CHARATON 
nebo-li  charitativní  maraton.  Běžci,  kteří 
chtěli svým výkonem přispět ke školnímu 
rekordu  uběhnutých  kilometrů,  museli 
jako startovné přinést jednu trvanlivou po-
travinu, nejlépe konzervu. Neuvěřitelných 
661,8 kilometrů, skoro 16 maratonů a 369 
konzerv  si  zaslouží  obdiv.  O  celodenní 
chod akce se postarala paní učitelka Křiš-
ťálová a také patří dík všem pomocníkům, 

zapisovatelům,  záchranářům,  dýdžejovi, 
razítkářům, komentátorům z  řad zástupců 
ŽP  a  hlavně  všem  zúčastněným  běžcům. 
Doufám,  že  příště  bude  více  běžců  z  řad 
rodičů  a  rodinných  příslušníků  a  rekord 
se  nám  podaří  překonat. Výtěžek putoval 
do  potravinové  banky  v  Písku,  kde  nám 
přislíbili další spolupráci v rámci návštěvy 
jejich  zázemí.  Odměnou  a  poděkováním 
všem členům ŽP za celoroční snahu a práci 
byl výlet do  sportovního areálu v Hlubo-
ké  nad Vltavou  poslední  týden  v  červnu. 
I když bylo třeba odolat extrémně vysokým 
teplotám, tak se sportovně zaměřený výlet 

moc  povedl  a  všichni  si  ho  užili.  Každý 
měl možnost  si  zahrát minigolf,  zaskákat 
na obří trampolíně a osvěžit se a vyzkoušet 
paddleboardy na Vltavě.

Další  nápady  navrhované  členy  par-
lamentu,  které  nebylo  možné  uskutečnit 
v  letošním  školním  roce,  se  pokusíme 
zrealizovat rok příští. Doufám, že si „par-
lamenťáci“ získají ještě větší podporu z řad 
svých  spolužáků  a  učitelů  a  svým  úsilím 
zlepší a zpestří dění a výuku na naší škole.

za ŽP Zuzana Manová
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Červen  byl  od  začátku  měsícem 
s letními teplotami, proto děti trávily 
většinu každého dne na školní zahra-
dě.  Byl  také  měsícem  výletů  a  akcí 
pořádaných v naší mateřské škole.
•  Hned  5.  června  jely  děti  autobu-

sem  do  MEVPIS  ve Vodňanech 
na zábavně – vzdělávací program 
o  putování  úhořů  z  řeky  do  mo-
ře. Také  poznávaly  na  obrázcích 
i v reálu různé druhy ryb a hmyzu, 
zdolávaly překážkovou dráhu jako 
úhoři putující do moře.

•  10. června jeli naši motýlci do Škol-
ní přírodní rezervace ve Zdenicích 
u Prachatic. Od autobusu k chatě 
jsme šli  lesní cestičkou a některé 
děti,  zřejmě  poprvé  v  lese,  byly 
vystrašené z hmyzu, který tu lezl 
nebo poletoval. Přesvědčily se, že 
jim neublíží a zvědavě pozorovaly 
mravence  nebo  vážky  na  louce 
u mokřadu. Děti v rezervaci plni-
ly  úkoly  zaměřené  na  poznávání 
stromů  a  jejich  význam  pro  naši 
krajinu. Také tvořily obrázky z pří-
rodnin na plátně a moc je to bavilo. 
Při poznávání lesa měly zapojovat 
sluch a čich se zavřenýma očima. 
Prohlédly  si  chráněné  rostliny, 
které zde rostou, pozorovaly hmyz 
z mokřadů zvětšovacím sklíčkem, 
což bylo zážitkem i pro učitelky.

•  12.  června  byli  naši  předškoláci 
pozváni na Městský úřad Protivín 
k  panu  starostovi  J.  Hlaváčovi 
k slavnostnímu přijetí do řad ško-
láků. Této akce se zúčastnili  také 
rodiče  a  pěvecký  sbor  Základní 
školy v Protivíně si připravil krás-
ný program. Naše děti měly radost 
také z dárků a upomínkových listů.

•  Nejvíce se však předškoláci těšili 
na  čtvrtek  13.  června,  kdy  přišli 
do školky znovu v 18 hodin. Čeka-
la je na zahradě indiánská hra, při 
které museli splnit úkoly, aby zís-
kali dary na vyléčení nemocného 
šamana „Tašunky Sapa“. Vše nako-
nec dobře dopadlo a s šamanem si 
zatančili za zvuku bubnů před jeho 

Zprávičky z 2. Mateřské školy Protivín

Mobilní pedikúra
klasická mokrá
doma u klienta

Hana Bartošová
+420 721 178 880 PI

teepee.  Na  oplátku  od  něj  každý 
dostal  figurku  „tajemného  zvíře-
te“.  Pak  už  děti  čekala  společná 
večeře na zahradě a kouzelná noc 
ve školce. Všichni nakonec zvládli 
odloučení od rodičů, i když se před 
spaním  nějaké  slzičky  objevily. 
Společné ranní vstávání a snídaně 
byly příjemným oživením následu-
jícího dne ve školce.

•  17.  června  jsme  na  zahradě  spo-
lečně s rodiči netradičně a poprvé 
oslavili  „Den  otců“.  Všechny 
děti  společně  tatínkům  zazpívaly 
a  přednesly  básničky,  kterými 
dojaly také maminky. Milým pře-
kvapením, za které moc děkujeme 
panu Kopeckému a jeho kolegům 
z místního HZS, byl příjezd dvou 
hasičských vozů. Děti si nadšeně 
prohlédly vybavení aut a sledovaly 
hašení smyšleného požáru. Zúčast-
nilo  se  mnoho  rodičů,  kteří  akci 
velmi  chválili.  Odměnou  dětem 
byla zmrzlina a pro všechny byly 
grilované buřty na přání.

•  Za dva dny přijel do naší MŠ zá-
chranář.  Naštěstí  se  nikomu  nic 
nestalo. Přijel s medvídkem Teodo-
rem, který si při pádu z kola poranil 
nohu. Děti měly s sebou z domova 
plyšáky  a  tak  mohly  společně  se 
záchranářem  dle  pokynů  poskyt-
nout první pomoc. Dozvěděly se, 
jak zavolat záchranku z jakéhoko-
liv telefonu a co je při tom nutné 
říct.  Děti  se  poučily  i  pobavily 

a  celý  den  se  staraly  o  nemocné 
plyšáčky.

•  20. června navštívily děti ze třídy 
Včelka a Motýlek Památník města 
Protivín,  kde  se  jim  líbila  inter-
aktivní  výstava  ze  života  zvířat 
a podmořského světa. Na zpáteční 
cestě si pochutnaly na zmrzlině.

•  25. června jeli předškoláci vláčkem 
do  Putimi  do  malé  ZOO. Viděli 
tu  hady,  želvy,  dravce,  klokany, 
pštrosy,  papoušky,  kozy,  ovce, 
kachničky. Museli zvládnout pěší 
túru  od  nádraží,  nést  si  batůžky 
s jídlem a pitím. Všem se to líbilo 
a ještě si pochutnali na nanuku.

•  28. června se děti rozloučily s uči-
telkami a školním rokem. Školka se 
však ještě nezavírá, čeká ji prázd-
ninový provoz a přijdou i některé 
děti z 1. Mateřské školy Protivín. 
Tak ať nám počasí přeje!

za 2. MŠ Ivana Byrtusová
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 ZE ŽIVOTA ŠKOLY 
MÁME RÁDI VČELKY

UZÁVĚRKA
pro dodání příspěvků

do říjnových
„Protivínských listů“ 

je v pondělí 9. 9. 2019
do 12 hodin

NOVINY VYJDOU
v pondělí 23. 9. 2019  

Dne  14.  června  navštívily  obě  první 
třídy  ZŠ  včelín  pana  Rotbauera.  Děti 
si  nasadily  včelařské  klobouky,  ruka-
vice  a  usedly  na  lavičky  ve  včelíně, 
kde si poslechly povídání o včelkách. 
Na závěr si prohlédly vnitřní prostory 
úlu. Ve škole si vyplnily pracovní listy 
s  tématikou včelího života a vytvořily 
pěkné obrázky.

ŽÁCI ZŠ VE ŠVÝCARSKU

Ve dnech 9. – 16. června se zúčastnilo 
sedm žáků naší školy v doprovodu paní 
učitelky Olgy Závorkové poznávacího 
zájezdu do Švýcarska. Naši osmáci a devá-
ťáci cestovali neplánovaně, takzvaně na po-
slední  chvíli.  Rozhodně  nelitují  námahy 
při  spěšném  vyřizování  všech  cestovních 
náležitostí.

Domů  jsme se vrátili plni nových po-
zitivních  zážitků  a  dojmů.  Návštěva Alp, 
největšího  evropského  ledovce,  stoupání 

kolem nádherných vodopádů nás odměnily 
za  námahu. Túra  k  nejkrásnější  a  nejpo-
pulárnější  hoře  Švýcarska  Matterhornu 
(4  478 m  n.m.)  byla  fyzicky  náročná,  ale 
nezapomenutelná. A jako třešnička na dortu 
ještě procházka po Vaduzu, hlavním městě 
Lichtenštejnska.

Rozhodně  stojí  za  to,  zvednout  se  ze 
židle a vyrazit do světa.

za ZŠ Protivín Olga Závorková

Ředitelka  2.  Mateřské  školy  Protivín, 
ulice  B.  Němcové  806,  děkuje  za  po-
skytnutí darů:
Spolku včelařů Protivín za med pro děti 
do školní jídelny.
Řeznictví U Rychtářů  za  špekáčky 
na oslavu Dne otců.

UPOZORNĚNÍ PRO ČTENÁŘE
Ve dnech 29. července až 9. srpna 2019
bude Městská knihovna Protivín uzavře-
na z důvodu dovolené.
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Na své 43. setkání ve čtvrtek 
20. června vyjel Protivínský vlastivědný 
klub autobusem do nedalekého Záboří. 
První  zmínka  o  osadě  „Za  bory“  je  již 
z roku 1490, kdy byla majetkem Viléma 
z  Pernštejna. Vedla  tudy  stará  zemská 
silnice  „Landstrasse“.  Zábořští  sedláci 
povozničili  – vozili  po ní  z Rakous  sůl 
a  železo  do  skladů  v  Písku,  s  železem 
jezdili až do Plzně.

Zábořím  protéká  Zábořský  potok, 
který  rozděluje  vesnici  na  „Dolejšek“ 
a  „Hořejšek“.  U  potoka  stojí  i  bývalá 
obecní  pastouška,  ve které  byl  v  letech 
1948  až  1964  místní 
národní výbor. Dlouho 
zde  fungovala  také 
knihovna a místní roz-
hlas. Vysílání rozhlasu 
je  nyní  z  Protivína, 
pobočka  knihovny 
byla  zrušena  a  „poli-
ce“  využilo  hasičské 
minimuzeum pro své 
exponáty. Na jeho zří-
zení  má  velký  podíl 
starosta místního SDH 
Josef Kovářík. Ten nás 
před ním také přivítal 
a provedl expozicí.

Muzeum  vzniklo 
v roce 2008 a k vidění 
jsou zde staré unifor-
my,  přilby,  odznaky,  ceny  v  soutěžích, 
hasičské časopisy, fotografie, části koň-
ské  stříkačky  a  mnoho  dalšího.  Hasiči 
si velmi cení  ručně vyšívaného praporu 
z 50. let minulého století, se kterým chodí 
na slavnosti. V muzeu zaujme i kostým 
svatého Floriána. Vyrobil ho člen činohry 
Jihočeského divadla Jan Dvořák, který se 
v něm při jedné slavnosti v Záboří schoval 
do kapličky, a když k ní přišel průvod, vy-
šel z ní k úžasu všech jako svatý Florián.

V  druhé  místnosti  si  každý  hned 
všimne  divadelní  kulisy. Ta  byla  údaj-
ně  namalovaná  v  50.  letech  v  Českých 
Budějovicích pro hasiče ze Záboří, kteří 
tenkrát  hráli  divadlo.  Je  zde  vystaveno 
i  mnoho  dalších  „retro“  předmětů,  se 
kterými  se  návštěvníci  dříve  setkávali 
v  každodenním  životě.  Účel  některých 
jsme však nepoznávali – například ruční 
mechanickou kalkulačku.

Hasičské minimuzeum v Záboří
Josef Kovářík zodpověděl naše 

dotazy ohledně činnosti SDH Záboří. 
Ve  vesnici  žije  136  obyvatel,  více  než 
polovina  jsou  dobrovolní  hasiči.  Letos 
slaví  sbor  už  128.  výročí,  byl  založen 
v roce 1891.

Sbor dobrovolných hasičů Záboří má 
zásahové družstvo, operační středisko je 
v Písku. Výjezdů je minimálně, důležité 
je provádění prevence.

Paní Hanzlíková předala svůj osobní 
dárek – malý džbánek – jako připomínku 
na hasiče z Protivína.

důležitou součástí obce. Na její zvon se 
zvonilo třikrát denně (za úsvitu, v poled-
ne  a  za  soumraku)  a  při  mimořádných 
událostech (požár, úmrtí). Sloužila nejen 
jako zvonice, ale konalo se zde i poslední 
rozloučení  se  zemřelým  spoluobčanem, 
který byl pak obvykle průvodem doprová-
zen na hřbitov do nedaleké Krče. Obsluhu 
zvonu měl za povinnost zdejší kovář. Po 2. 
světové  válce  řemeslo  ve  vsi  zaniklo, 
zvonění se ujali dobrovolníci. V roce 2005 
město  Protivín  nainstalovalo  do  kaple 
zvonění elektrické, zvoní se automaticky 
denně v poledne a večer právě v 19 hodin. 
Poslechli jsme si zvon, Josef Kovářík nám 

otevřel kapličku a mohli 
jsme  si  prohlédnout  ná-
stěnnou  malbu  z  1.  pol. 
18.  století,  odkrytou  při 
opravě v roce 2001. Vlevo 
stojí sv. Jan Nepomucký, 
vpravo sv. Florián (patron 
hasičů).  Mezi  nimi  je 
vyobrazena hořící stavba, 
nápadně  připomínající 
protivínský hrad před je-
ho přestavbou na barokní 
zámek.

Před  kapličkou  jsme 
se  vyfotili  a  čekalo  nás 
již  rozloučení  s  našimi 
zábořskými  průvodci. 
Děkujeme jim, že se po-
slední akce Protivínského 
vlastivědného klubu před 

prázdninami  podařila  a  doufáme,  že  se 
v Záboří na nějaké další sejdeme.

za PVK Ing. Helena Mašindová

Po  prohlídce  hasičského  minimu-
zea  se  někteří  účastníci  zájezdu  odešli 
občerstvit,  jiní vyrazili ke studánce sv. 
Floriána a na Hasičskou vyhlídku 
na Vrchu. Celou dobu se nám věnovala 
také  paní  kronikářka  a  autorka  knihy 
Záboří u Protivína „Moje rodná vesnice“ 
paní Marie Burdová. Brožura vyšla v roce 
2011 ke 120. výročí založení SDH Záboří 
a  současně  k  setkání  místních  rodáků. 
K tomuto výročí byla také otevřena Hasič-
ská  vyhlídka.  Nachází  se  ve  výšce  445 
metrů nad mořem a zve všechny návštěv-
níky  na  překrásný  pohled  na  Šumavu. 
Na informačním panelu jsou vyznačeny 
jednotlivé vrcholy – Kleť, Plechý, Knížecí 
stolec, Libín, Bobík, Boubín.

Po  krátké  přestávce  v  hasičském 
kulturním  středisku  jsme  se  přesunuli 
přesně na 19. hodinu k barokní kapličce 
se zvoničkou.  Kaple  z  roku  1723  byla 

Bohoslužby  
o svatoanenské pouti

sobota 27. července v 18.30 hod.
–  kostel svaté Alžběty na náměstí
–  dětská mše svatá s příběhem svaté  

  Anny

neděle 28. července
–  v 8 hodin mše svatá v kapli svaté Anny
–  v 9.30 hodin mše svatá v kostele svaté  
  Alžběty na náměstí
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Svatopluk Klimeš svojí výstavou 
nazvanou VE VZDUCHU/ VE VODĚ 

vzdá poctu Jiřímu Koláři

POZVÁNKY DO KAPLANKY
Během prázdninových měsíců můžete v podkroví Kaplanky zhlédnout výstavu obrazů 
architekta KARLA ZOCHA  nazvanou „Svět kolem…“
V prostorách infocentra na vás čekají pohledy na svět objektivem JIŘÍHO KVASNOV-
SKÉHO. Fotografie lidí, koní, exotických zvířat, přírody kolem nás…
Do konce září se na vaši návštěvu těšíme denně od 9 do 17 hodin a v den 
XIII. Městských slavností protivínských zde budeme do 18 hodin.

Autor na výstavě nazvané VE VZDUCH / VE VODĚ tentokrát předsta-
vuje obrazy s tématikou ryb a ptáků. Ve své tvorbě již od poloviny 70. let 
používá oheň, pomocí kterého na obrazy svá témata a vzkazy zaznamenává, 
propaluje a kreslí. Na výstavě se tak symbolicky setkávají tři živly. Ptáci 
opanující vzduch, ryby vodu a oheň, pomocí kterého byly jejich podoby 
vytvořeny. K nezaměnitelnému výtvarnému rukopisu Svatopluka Klimeše 
napsala paní Lucie Šiklová: ,,Oheň jako podpis. Všude v Klimešově tvorbě 
narážíme na jeho stopy: signatura vypálená rozžhavenou raznicí, dokreslení 
obrazu či fotografie pálením (interpretace ohněm), samotný konečný popel. 
Oheň je Klimešovou prodlouženou rukou, výsadní prostředek vyjádření 
a zároveň příměr, metafora. Jeden ze čtyř živlů, posvátný, očistný, obno-
vující. Nositel Ducha. Také ničící, vzbuzující posvátnou bázeň, obávaný. 
Oheň vášně, pekelná tlama. Zkrocený oheň je spojovaný s lidstvím. Klime-
šovy obrazy mohou skrze symbolický obsah živlu vyvolávat animistické 
představy jakéhosi dávného rituálu. To má na svědomí síla symbolu, jenž 
má moc uvádět v život skryté obsahy. Klimeš oheň uchopuje jako nástroj. 
Jistě, ze své podstaty nástroj více či méně „posvátný“. Jeho přístup ke tvo-
ření je směsicí úcty, hry a náhody. Tvorba se stává akcí, situací a konečné 
dílo je částečným záznamem této skutečnosti. Na svět přicházejí obrazy 
hravé, jemné, nenásilné, plné jedinečné, citlivé poezie. Autorovo probuzené 
vnitřní dítě i v nás probouzí své bratříčky a sestřičky. Přirozeně a účinně 
občerstvuje z netečnosti a vybízí k prožití a k sebe přesahu.“

Výstavu můžete zhlédnout v Památníku města Protivína do 31. říj-
na 2019.
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Předprodej vstupenek v MěKS a jednu hodinu před představením v pokladně kina.

Filmy označené tímto symbolem jsou sledovatelné brýlemi 3D-technologie

DOVOLENÁ 1. – 9. SRPNA
neděle 11. srpna 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 zjistíme, jak se vaši 
miláčci vyrovnánají s velkými emocemi. A že to jsou často dramata!
Mládeži přístupný, dabováno, 86 minut, vstupné děti 90 Kč/dospělí 110 Kč

neděle 11. srpna v 19 hodin film USA/V.Británie
BOHEMIAN RHAPSODY

Drama/životopisný/hudební. Film, který trhá rekordy návštěvnosti, v kině Protivín již 
pošesté! Queen. Jediné, co je pozoruhodnější než jejich muzika, je jeho příběh. Bohemi-
an 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

středa 14. srpna v 19 hodin film Francie
IBIZA

Komedie. Christian Clavier, známý z veleúspěšné francouzské komedie Co jsme komu 
udělali?, je ideálním taťkou na pořádnou party a díky němu dostává filmový žánr 
“zpackané prázdniny” úplně nový rozměr. Ibiza je ideální podívanou pro fanoušky 
bláznivých dovolených Griswoldovic rodiny. 
Mládeži od 12 let přístupný, titulky, 86 minut, vstupné 100 Kč

pátek 16. srpna v 19 hodin film USA
DĚTSKÁ HRA

Horor. Ve  verzi hororové klasiky Dětská hra se na  plátna vrací zlovolná zabijácká 
panenka Chucky. Andy dostane od mámy k narozeninám úchvatnou hračku, nejno-
vější výkřik technologií, panenku, která umí cokoliv. Už to není jenom hračka, je to 
ten nejlepší kamarád. Zatím ale nikdo neví, že dokáže i zabíjet, že vraždí moc ráda 
a s vynalézavostí těch největších psychopatů. Přišel čas si trochu pohrát.
Mládeži od 15 let přístupný, titulky, 88 minut, vstupné 120 Kč

neděle 18. srpna v 16 hodin film Francie
WILLY A KOUZELNÁ PLANETA

Animovaný. Malý Willy cestuje s rodiči vesmírem. Po nehodě vesmírné lodi záchranné 
kapsle rodinu rozdělí a Willy se sám dostává opačným směrem na neznámou, divokou 
planetu. Naštěstí má s sebou důležitého parťáka – robota Bucka. V cizím světě na ně 
číhá mnoho nástrah a objevů.
Mládeži přístupný, dabováno, 90 minut, vstupné 130 Kč

neděle 18. srpna v 19 hodin film USA/V. Británie
RYCHLE A ZBĚSILE: HOBBS A SHAW

Akční. Co spojuje vysvalenou americkou mlátičku Hobbse a elegantního britského 
zabijáka Shawa? Jeden všehoschopný gauner, kterého by sami zastavit nedokázali. 
Dwayne Johnson a  Jason Statham řádí v  akční jízdě, která je o  poznání rychlejší 
a zběsilejší. Když ti dva stanuli poprvé tváří v tvář ve filmu Rychle a zběsile 7, byla 
z toho nenávist na první pohled. Nakonec byli donuceni spolupracovat a navzdory 
nekonečné averzi se jim to poměrně dařilo.
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 134 minut, vstupné 130 Kč

středa 21. srpna v 19 hodin film USA
TENKRÁT V HOLLYWOODU

Drama. Film je natočen na motivy skutečných událostí a odehrává se koncem 60. let. 
Hlavními postavami jsou bývalá westernová hvězda Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) 

a jeho dlouholetý kaskadér Cliff Booth (Brad Pitt). Slávu si slibují od slavné a krásné 
sousedky Sharon Tate (Margot Robbie). Její manžel, režisér Roman Polanski, je na na-
táčení v Evropě. Sharon je ale zanedlouho zavražděna fanatickým sériovým vrahem 
Charlesem Mansonem (Damon Herriman) a jeho "rodinou".
Mládeži od 12 let přístupný, titulky, 159 minut, vstupné 130 Kč

pátek 23. srpna v 19 hodin film USA
NOČNÍ MŮRY Z TEMNOT

Horor Noční můry z temnot udělá z letošního léta období hrůzy. Děsivé noční můry 
a příšery totiž vystoupí z našich nejtemnějších fantazií do skutečného světa. Hlavním 
úkolem pro partu teenagerů nebude překonat svůj strach, ale přežít. Film od scenáristy 
a producenta - výjimečného tvůrce Guillermo del Tora.
Mládeži od 12 let přístupný, titulky, 90 minut, vstupné 120 Kč

neděle 25. srpna v 16 hodin film ČR
HODINÁŘŮV UČEŇ

Nová filmová pohádka přináší zábavu i klasický pohádkový příběh o boji dobra 
a lásky se zlem, lakotou a podlostí. V hlavních rolích se představí V. Preiss, J. Plesl, V. 
Neužil, J. Plodková nebo M. Krobot. Ústřední dvojici hrají Michal Balcar a slovenská 
herečka Dana Droppová. Nad kolébkou novorozeného Urbana stojí tři sudičky: dva 
dobří duchové osudu mluví o bohatství a lásce, zlá sudička o chudobě a nekonečných 
strastech. Čí sudba bude silnější?
Mládeži přístupný, 102 minut, vstupné 120 Kč

neděle 25. srpna v 19 hodin film USA
LATE NIGHT

Komedie/drama. Katherine Newbury je jedinou ženou, které se kdy povedlo po ně-
kolik let moderovat úspěšnou večerní talkshow. Když je však označena za „ženu, která 
nenávidí ženy“, rozhodne se urychleně přijmout nezkušenou Molly, která je tak jedinou 
ženou mezi stávajícími scénáristy. Přijetí Molly možná přišlo pozdě.
Mládeži přístupný, titulky, 102 minut, vstupné 100 Kč

středa 28. srpna v 19 hodin film Velká Británie
DIEGO MARADONA

Dokument/sportovní/životopisný. Diego je usměvavý kluk z  předměstí, který 
miluje fotbal a  svou velkou rodinu. Díky obrovskému talentu plní sny sobě, svým 
blízkým i stovkám milionů fanoušků po celém světě. V Neapoli, kde by i ďábel po-
třeboval bodyguarda, se Diego stává Bohem. Fanatický obdiv a slávu je těžké ustát 
a Diego skrývá svou lidskou tvář čím dál víc pod masku Maradony.
Mládeži od 12 let přístupný, titulky, 130 minut, vstupné 100 Kč

pátek 30. srpna v 19 hodin film ČR
PŘES PRSTY

Komedie Petra Kolečka o  lásce pod volejbalovou sítí a  hlavně o  tom, že člověk 
sice udělá hodně chyb, ale přesto vždycky přijde od života nová šance. Příběh filmu 
Přes prsty se odehrává na  beach volejbalových hřištích, ale nejen na  nich. Linda 
(P. Hřebíčková) a Pavla (D. Nesvačilová) jsou parťačky, které beach volejbalu obětují 
všechno. Tedy skoro všechno. Mladší Pavle tak trochu začínají tikat biologické hodiny 
a s přítelem Hynkem (V. Dyk) chce co nejdříve otěhotnět.
Mládeži do 12 let nevhodný, 101 minut, vstupné 130 Kč
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Aktuální informace o představeních v předprodeji naleznete na internetových stránkách www.mujbijak.cz  
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úterý 3. prosince od 19.30 hod.
Dům kultury Protivín

Aneta Langerová
Koncert za doprovodu kapely a smyčcového tria.

Vstupné v předprodeji 450 Kč/na místě 550 Kč.
Předprodej od 1. 9. 2019.
www.langerovaaneta.cz
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 ZE ŽIVOTA ŠKOLY 
SPORTOVNÍ DEN OBJEKTIVEM

Foto Mgr. Martin Johanna
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Učitel – je rozhodně něco víc než zaměstnání, 
nejblíž tomu bude asi slovo: poslání… Ona vlast-
ně pedagogika byla vždy předmětem vášnivých 
diskusí  a  názorových  rozporů,  vzpomeňme  si 
třeba  na  prvorepublikové,  dnes  již  kultovní 
filmy o škole, studentech a kantorech. Už i tam 
se řešila problematika přístupu kantora k jednot-
livým  studentům,  jejich  schopnostem,  talentu 
či  povaze.  Dnešní  doba  je  nesporně  složitější 
nejen pro výuku, pro studenty samotné, ale zá-
konitě i pro pedagogy. Učitel však stále zůstává 
osobou, která formuje své žáky, jejich vzdělání, 
postoje, ale i to, co si odnáší do života z hledis-
ka morálního. A o tom všem si dnes budeme 
povídat s Václavem Křišťálem, dlouholetým 
pedagogem na Základní škole Protivín, jemuž 
s příchodem letošních prázdnin nastává věk 
důchodový...

Jak dlouho jste vlastně na protivínské základ-
ní škole působil?
Čtyřicet  let,  od  roku  1979  do  roku  1990  jako 
učitel, pak do roku 2000 jako zástupce ředitele 
a  dalších  devatenáct  roků 
do  konce  tohoto  školního 
roku jako ředitel.
Předpokládám, že jste 
vystudoval Pedagogickou 
fakultu v Českých Budě-
jovicích.
Ano, aprobaci – první stupeň 
a pak specializaci na tělesnou 
výchovu.
Kam jste nastoupil po skon-
čení studií?
Hned  na  základní  školu 
v  Protivíně. A  to  25.  srpna 
1979.
Stýskalo se vám po učení, 
když jste absolvoval rok 
vojny předepsaný pro vy-
sokoškoláky?
Stýskalo  se  mi  celkově 
po všem, co jsem měl rád – te-
dy po rodině, škole a fotbale.
Byl jste vždycky přesvěd-
čený o tom, že chcete být 
učitelem? Šel jste na peda-
gogickou fakultu už s tímto 
cílem?
Ano, tehdy to nebylo tak, že 
šel student gymnázia na pe-
dagogickou fakultu jen proto, 
aby měl vysokoškolské vzdě-
lání. Tenkrát nebyl za absolvování studia titul, 
a když nás po roce 1990 oslovili, že si můžeme 
o titul požádat, neudělal jsem to. A všichni ab-
solventi v té době odcházeli do škol a teprve pak 
někteří z těch škol odcházeli do jiných profesí. 
Já  jsem v sedmnácti  letech začal  trénovat děti 
fotbal, s některými jsem si potom ještě zahrál, 
a  zjistil  jsem,  že  mě  to  baví. Takže  jsem  šel 
na „pajdák“ dobrovolně a rád.
Nezaváhal jste nikdy během studií, zda jste 
si vybral dobře?
Během studií ne, ale během učitelování ano – v ro-
ce 1984 jsem měl zaječí úmysly a chtěl se věnovat 
fotbalu, tedy trénování na plný úvazek. Studoval 
jsem  trenérskou  školu,  ale  dostal  jsem  zápal 
plic, a tak jsem nemohl absolvovat jeden víkend 
školení,  čímž  jsem  byl  automaticky  vyřazený, 
bez možnosti  zkoušky absolvovat v náhradním 
termínu. A další rok už přišel nácvik na spartaki-
ádu, to jsem věděl, že to neskloubím, a za další 
rok jsem asi zlenivěl a už jsem ve školství zůstal.
Měl jste pak někdy v průběhu let nabídky 
na jinou školu, třeba atraktivnější?
Nabídku na učitelování nevím, nepamatuji si, ale 
na fotbal několik. Ovšem všechny jsem odmítl, 

Učitel je víc než jen zaměstnání
protože  už  jsem  byl  zapřažený  do  trénování. 
Nechtěl jsem své kluky opustit.
Jste takový patriot?
Patriot jsem. Od té doby, co mě maminka přivezla 
z porodnice v Písku, žiju tady, v Protivíně. I na vy-
soké škole, pokud bylo jen trochu času, jsem jezdil 
domů, hlavně kvůli fotbalu. Mám Protivín a lidi 
v něm prostě rád, cítím se mezi nimi dobře.
Vaše paní je rovněž učitelka – poznali jste se 
ve školním prostředí?
Poznali jsme se na fakultě a jiskra asi přeskočila 
na lyžařském kurzu v lednu nebo únoru 1976.
Byla pro vás škola, výuka a žáci spíš pojítkem 
ve vztazích, nebo i předmětem případných 
rozporů?
Někdy pojítkem, někdy předmětem rozporů, ale 
to je asi ve všech rodinách, kde oba partneři dělají 
ve stejném oboru.
Bavili jste se doma o svých žácích, o třídních 
a školních problémech? Pomáhalo vám to 
v rozhodování a jednání?
Jako mladí třídní učitelé dost často. Pak, když 
jsem začal vlastně své ženě dělat nadřízeného, 

přestal  jsem učit naukové předměty a učil  jen 
tělovýchovu, tak mnohem méně. A jako ředitel 
ještě  méně,  protože  problémy  třídní  a  školní 
jsou hodně daleko od  sebe. Ale když  se moje 
paní  stala  místostarostkou,  diskutovali  jsme 
o škole častěji. Já jako ředitel, ona jako zástupce 
zřizovatele.
Měl jste raději žáky tiché, příliš se neprojevu-
jící, nebo spíš živější a činorodé?
Mám rád lidi, kteří se projevují, živé a činorodé, 
tudíž i žáky. Ale i ti pilní a tiší žáci se uměli pro-
jevit, třeba na výletech nebo jiných akcích mimo 
školu. Proto jsem akce mimo školu vyhledával, 
organizoval, protože tam jsem děti poznal z jiné 
stránky a mohl s nimi pak ve škole třeba pracovat 
jinak než s ostatními.
Přesahoval váš zájem o žáky i do jejich do-
mácího prostředí, řešíval jste nějaké zásadní 
případy v konfliktu s rodinou apod.?
My nejsme zrovna malá škola, měli jsme pořád 
kolem čtyř set dětí, to je víc než na třech písec-
kých. A když jsem nastupoval jako ředitel, bylo 
ve škole 543 žáků. Ale k otázce. Jako učitel jsem 
takové  záležitosti  neřešil,  jako  zástupce málo, 
ale jako ředitel bohužel několikrát ano. Ale aby-

chom si rozuměli. My jako škola podle zákona 
nemáme žádnou pravomoc zasahovat do funkce 
rodiny, i když se nám tisíckrát bude zdát, že tam 
něco nehraje. My můžeme maximálně upozornit 
příslušné orgány na to, že není něco v pořádku. 
Například,  když  děti  nechodí  do  školy,  nebo 
chodí zanedbané či nedej bože s modřinami.
Měl jste kromě základní výuky ještě jiné po-
vinnosti v rámci školního rozvrhu?
Samozřejmě, že jsem vedl kroužky – například 
sportovních her, později fotbal těch nejmenších, 
když ještě neexistovaly ve fotbale přípravky, tak 
asi tři. A fotbal, to jsem už zmiňoval, ten jsem tré-
noval celý život. Skončil jsem odpolední, narval 
do kufru všechny sešity, které jsme za ten den 
použili, a večer je po tréninku dětí a svém opra-
voval. Kolikrát jsem se dětem musel druhý den 
omlouvat, protože mi spadla hlava a já to cvičení 
celé přeškrtl, i když bylo naprosto bez chyby.
Hrál jste fotbal také aktivně?
Já hrál od svých prvních krůčků až do úplného 
konce kariéry za Protivín. Jak jsem říkal, nabídky 
byly, ale já se tady cítil dobře a měl jsem kluky 

kolem sebe rád. Neměl jsem 
potřebu  hrát  jinde.  Končil 
jsem  ve  třiačtyřiceti  a  pak 
jsem  si  prodloužil  kariéru 
ve  Skalách. To  byl  vlastně 
takový  malý  Protivín,  hrálo 
tam hodně kluků, které jsem 
trénoval,  trénoval  jsem  pak 
i  jejich  kluky,  takže  krásně 
ukončená  kariéra.  Končil 
jsem na podzim roku 2000, 
když  jsem už byl ve  funkci 
ředitele.
Jaké měl oddíl výsledky? 
Někdy  dobré,  někdy  špat-
né,  jako  v  životě.  Kdo  by 
chtěl  vědět,  jaké  měl  TJ 
Slavoj a potom FK Protivín 
výsledky,  může  kouknout 
na stránky FK Protivín, tam 
si to najde.
A co další koníčky?
Dělám pětadvacet let předse-
du  fotbalového  klubu. Tak-
že  to  je  obrovský  kůň,  teď 
v poslední době spíše druhé 
zaměstnání,  i  když  nepla-
cené.  Pořád  trénuju  dětičky 
a  asi  jak  stárnu  a  senilním, 
tak dneska už ty úplně malé 
– čtyři až šest let. Ale vážně, 

jsem  rád,  že  se  mi  podařilo  kolem  sebe  shro-
máždit tatínky a bývalé fotbalisty, kteří si udělali 
licenci a jednotlivá mužstva vedou. Dříve jsem 
zvládl oboje žáky, oba dorosty a ještě svůj fotbal, 
ale dneska už to nejde.
Sport  byl,  je  a  bude  můj  koníček  číslo  jedna, 
fotbal  zejména,  jeho  historie,  statistiky  atd. 
Mám spoustu knížek o fotbale, které  jsem dal 
do poličky s tím, že si je prostuduju, až bude čas. 
Tak teď třeba bude.
A co třeba zahrádkaření?
Pozor, já sice mám zahrádku, ale já nic nepěs-
tuju. Já tam trávím volný čas, když je, ale určitě 
ne na záhonech nebo ve skleníku. Já  jsem jen 
konzument  výpěstků.  Jsem  tam  rád,  relaxuju 
tam, hlavně v létě s vnoučaty u bazénu, ale nic 
nepěstuju. Občas se snažím něco zkrášlit a podle 
pokynů  manželky  dělám  zemní  práce. Ty  mi 
jdou, v tom jsem dobrý. A pak strašně rád topím 
v krbu, když se na gril pokládá krkovička!
Vaší učitelskou kariérou prošly stovky dětí. 
Určitě mezi nimi byli i úspěšní nebo i slavní 
lidé. Nechtěl byste některé jmenovat?
Nechtěl, protože mojí učitelskou kariérou prošly 
stovky dětí, které nebyly všechny velice úspěšné 



PROTIVÍNSKÉ LISTY 13. stránka

a slavné, ale jsou z nich skromní, slušní a hodní 
lidé, kteří se starají o svou rodinu, milují své děti 
a snaží se z nich vychovat stejně takové, jako jsou 
oni sami. A že neměli třeba ten kousek štěstí, není 
pro mne rozhodující…
Vedl jste si nějakou kroniku v průběhu svých 
učitelských let?
Fotbalovou ano, učitelskou ne. Ale zatím mám 
dobrou paměť a skoro všechny školní události si 
pamatuju. A jak se říká, špatné člověk zapomene, 
hezké si v paměti uchová, tak moje vzpomínky 
jsou  v  drtivé  většině hezké  a  pozitivní. Navíc 
existuje  školní kronika,  tam si všechno najdu, 
kdybych zapomínal. Což samozřejmě budu.
Vaše učitelská kariéra zasahovala i do doby 
totalitního režimu – měl jste s tím někdy 
problém?
Já  jsem  nikdy  ve  straně  nebyl,  i  když  mně  to 
bylo  „doporučováno“,  nevstoupil  jsem. Tota-
litní  režim  byl  špatný.  My  jsme  museli  bušit 
komunistické ideje nejen do těch malých dětí, 
ale i do rodičů na rodičovském sdružení. Zaplať 
pánbu, že  jsem měl  tehdy ve  třídách normální 
rodiče, kteří na mne nepráskli, že jsem je místo 
ideového  školení  učil  množiny,  aby  to  mohli 
naučit děti. Školství se pořád nějakým způsobem 
měnilo, byly množiny, pak se od nich upustilo, 
že jsou špatné, apod. Nikdy v tom nebyl systém.
Kdybyste měl srovnat tehdejší a dnešní 
školství…
Předtím  to  byla  politika,  protože  jsme  museli 
hlavně  hlídat  důležitá  komunistická  výročí, 
dnes má každá škola svůj vzdělávací program. 
A nedej bože, že se dítě přestěhuje a má první 
jazyk němčinu místo angličtiny jako my. A sou-
časnost? Mně třeba teď vadí inkluze. Stát rozbil 
speciální  školství,  které  fantasticky  fungovalo 
na speciálních školách, teď chce, abychom s těmi 
žáky pracovali, a učitelé se jen školí v tom, co jiní 
vystudovali. Místo toho, aby se v klidu připravili 
na své hodiny. Ale speciálního pedagoga si mu-
síte vybojovat v projektech, dotačních titulech. 
Jak ho tedy můžete přijmout, když nevíte, jestli 
na  něj  dostanete  peníze? Ale  za  pedagogické 
asistenty je stát vyhazuje plnými hrstmi. Ale to 
je spíš politická záležitost. Teď jsem ale mluvil 
o žácích se sníženým intelektem, se žáky s dys 
jsme pracovali už předtím, učitelky se proško-
lily a umí s nimi pracovat. Dále ale vyplňujeme 
nesmyslné výkazy, které posíláme stejné pětkrát 
za rok. A navíc, dnes už bohužel zase strategicky 
plánujeme, bez strategického plánu nemáš šanci 
získat dotace, samé místní akční skupiny a plány, 
analyzujeme zanalyzované, bohužel mám pocit, 
že se zase vracíme. Víte, když jako ředitel zod-
povídám naprosto za všechno a pak se s kolegy 
domluvíme, že bychom udělali tohle a tohle, ale 
bohužel to nejde, protože to není ve strategickém 
plánu na pět let dopředu, tak jsme zase v někde 
v osmdesátých létech. Jéje, nějak jsem se rozoh-
nil. Školství – to je na deset stránek povídání a já 
nechci čtenáře nudit.
Jak dalece se změnily vaše priority a vlastně 
i pracovní náplň, když jste se stal zástupcem 
ředitele školy a později pak jejím ředitelem? 
Postrádal jste něco z té předchozí, pouze 
kantorské působnosti?
Jasně, že se to změnilo, ale to je v každém za-
městnání. Když se z řadového pracovníka stane 
pracovník vedoucí, změní se priority, pracovní 
náplň,  někdy  i  vztahy.  Já  jsem  se  celou  dobu 
snažil, aby vztahy mezi mnou a ostatními učite-
li, se kterými jsem učil, byly na stále přátelské 
úrovni,  i  když  jsem  jim  musel  přikazovat.  Já 
měl hlavně štěstí na spolupracovníky, se kterými 
jsem byl ve funkci. Pány Jarolímka a Bouchala 
jako  ředitele  a  potom  paní  Danu  Neškodnou, 
jako mého zástupce. Byli jsme spolu v kanceláři 
od roku 1996 – já byl ta hlava a ona krk, který 
s  tou hlavou točí. To bylo jako v rodině. Taky 
jsme se neshodli a měli na věc  jiný názor, ale 
pak jsme vždycky našli řešení. Věděl jsem, že se 
můžu spolehnout, že danou věc vyřídí, a mohl 
to pustit z hlavy. A štěstí jsem měl i na sekre-

tářku, paní Janu Tomkovou. Mockrát, než jsem 
se stačil vůbec rozhoupat, už jsem měl nějakou 
záležitost vyřízenou k podpisu na stole. Musím 
jim poděkovat, protože bez nich bych  tam asi 
tak dlouho nebyl.
Postrádal jste něco z té předchozí, pouze 
kantorské působnosti?
Já dvacet let neměl třídu a učil jen tělovýchovu, 
takže  asi  mi  zpočátku  chyběla  ta  každodenní 
řehole  před  tabulí. Ale  tělocvik  mne  vždycky 
bavil,  zvykl  jsem  si  rychle  na  jeho  specifika, 
takže v poslední době ne.
Působil jste v radě města Protivín. Snažil jste 
se něco ovlivnit ve prospěch školy?
Působil jsem v radě v devadesátých létech a pak 
po nástupu do funkce ředitele jsem skončil kvůli 
tehdejšímu,  tuším, zákonu o  střetu zájmů. Asi 
abych  neovlivňoval  rozhodnutí  zastupitelstva 
ve prospěch školy. Nevím, jestli ten zákon ještě 
platí, ale asi ne, když může pan Babiš dělat před-
sedu vlády. Vždycky mi vadilo, když do komu-
nální politiky vstupovali lidé, kteří osobní zájmy 
povyšovali nad zájmy společnými. Snažil jsem 
se pracovat pro oblasti, ve kterých jsem působil, 
a to je školství a sport. A jak se mi to 
dařilo, musí posoudit jiní.
Část svého volného času věnujete 
i zdravotně postiženým – jakým 
způsobem?
Ježíšmarjá,  to  je  minimum,  to  nestojí 
ani  za  řeč.  Fotbalový  klub  Protivín 
poskytuje  autobus  pro  tyto  občany, 
aby mohli navštívit své blízké na hřbi-
tově a jednou, dvakrát za rok i nějaké 
divadlo. A  já,  z  pozice  ředitele  školy 
a předsedy FK je zajdu jednou za rok 
pozdravit  na  jejich  členskou  schůzi. 
Začali jsme za předsedování pana Mu-
ziky, pokračujeme i teď, když předsedá 
paní Hlouchová, mimochodem pokladní 
FK Protivín.
I když nyní vstupujete do řad dů-
chodců, určitě svou pupeční šňůru 
se školou zcela nepřeříznete. Jak 
a v čem budete udržovat další kon-
takty?
Ne, nepřeříznu. Slíbil jsem novému ve-
dení školy, že jim pomůžu v oblastech, 
které  jsou  jim  zatím  vzdálené.  Chci, 
aby se nové vedení za ten rok zaběhlo 
v pedagogické oblasti, a já jim pomůžu 
v té ekonomické a úřednické. Budu mít 
na starosti několik projektů, které jsou 
v současné době podané, probíhají nebo 
probíhá doba jejich udržitelnosti. Je jich 

asi šest. Budu je učit vyplňovat výkazy, kterých 
je během školního roku mnoho a některé docela 
komplikované, a hlavně na základě vyplňování 
těchto  výkazů  škola  získává  finance  na  svůj 
chod. Myslím tím platy zaměstnanců, učebnice, 
pomůcky a další věci. Musím je naučit sestavit 
úvazky  učitelů,  rozvrh  školy  a  další  provozní 
záležitosti. Budu chodit do školy  ještě rok, už 
jen na pár hodin a jako úředník. Myslím si, že 
možná  ani  ne  tak  dlouho,  protože  nová  paní 
ředitelka Tamara Vojtěchová  je velmi schopná 
a do řízení pronikne velice brzy a bude to dělat 
určitě moc dobře.
Kdybyste měl možnost vrátit se nyní do mlá-
dí, volil a jednal byste jinak při rozhodování 
o své profesi?
Jednoznačně říkám, ne. Vždycky mě to bavilo. 
Jestli se toho dožiju, zeptejte se mě za deset let. 
Třeba v té době zjistím, že by mě něco bavilo 
ještě víc.

Hanka Hosnedlová
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V předchozích dvou měsících prošla 
naše zásahová jednotka několika výcviky. 
Při prvním výcviku se jednotka zaměřila 
na neodkladnou první pomoc.  Členové 
cvičili zejména resuscitaci a použití nového 
automatického elektronického defibrilátoru. 
Výcvik probíhal na stanici HZS Jihočeské-
ho kraje ÚO Písek. Dále se členové jednotky 
seznámili s novým vybavením a novým zá-
chranářským batohem k první pomoci. Tyto 
pomůcky  byly  umístěny  do  výjezdových 
vozidel. Hasiči si vyzkoušeli své dovednosti 
a zároveň načerpali další užitečné informace 
od zkušených záchranářů HZS.

Při druhém školení se jednotka zaměřila 
na lanovou techniku. Členové jednotky byli 
proškoleni od profesionálních lezců HZS. 
V první části výcviku se členové jednotky 
seznámili se základními uzly používanými 
v lezectví. Poté si prozkoušeli používané po-
stroje pro jištění a na závěr si vyzkoušeli vše 
v praxi. Jednotka tímto školením načerpala 
nové informace, které budou moci členové 
využít při zásahu.

V pátek 14. června vyrazila jednot-
ka na polygon HZS Jihočeského kraje 
do Českých Budějovic.  Hasiči  si  zde 
v  dýchací  technice  prošli  zátěžovým  tre-
nažérem, který vyzkoušel  jejich  fyzickou 
zdatnost  a  následný  polygon  zdolávaný 
v úplné tmě v uzavřeném prostoru prověřil 
orientaci i psychickou zdatnost. Rovněž si 
hasiči  vyzkoušeli  svou  spotřebu  vzduchu 
v dýchacím přístroji při zátěži. Zkušenosti 
z výcviku mohou hasiči zároveň využít u zá-

Výcvik zásahové jednotky protivínských hasičů aneb „Těžko na cvičišti, lehko v boji“

sahů, k nimž vyjíždějí. Díky tomuto školení 
byli zaškoleni i tři noví členové, kteří jsou 
oprávněni používat dýchací přístroj.

Na  závěr  bychom  chtěli  ještě  vyslo-
vit  velké  díky  všem  školitelům  za  jejich  
zajímavé informace a hlavně za čas strávený 
na těchto výcvicích, které jsou vždy velkým 
přínosem ke zdokonalení členů naší zása-
hové jednotky.

Petr Novák, Lukáš Dolejší

„Bože, ty jsi stvořil člověka jako hos-
podáře stvoření. Prosíme tě, na přímluvu 
svatého Huberta, požehnej všem, kdo se 
starají o lesy a honitby, o rostliny, stromy 
a vše živé, aby byli pozorní, moudří, ohle-
duplní, aby svěřené bohatství milovali, 
neboť ty miluješ vše živé. Vzdal od nich 
každou zlou myšlenku, pýchu kořistníka 
a necitlivost k těm nejmenším. A nám všem 
daruj uprostřed přírody odpočinutí a zdroj 
síly pro všednodenní starosti.“

„Na věčnou paměť druhům myslivec-
kým z našeho cechu, kteří nás opustili 
a vydali se do nebeských výšin. Nákladem 
a péčí členů Mysliveckého spolku Platan 
Protivín. L.P. 2018“

Toto je nápis pod obrázkem sv. Huberta, 
který zdobí místo nedaleko naší myslivecké 
chaty na Skalce u Milenovic. Pietní místo 
s  krásnou  vyhlídkou  do  krajiny  doplňuje 
ještě  veliký  balvan  z  nedaleka  ozdobený 
jednoduchým  kovaným  křížkem  z  dílny 
píseckého  kováře  pana  Bajera. Vše  jsme 
vybudovali již v loňském roce. Letos však 
došlo v  rámci  tradičního červnového přá-
telského posezení pro členy spolku, kolegy, 
kamarády  a  rodinné  příslušníky  k  malé 
duchovní slavnosti. Nám všem a místu sa-
motnému přijel požehnat českobudějovický 
P.  Maxmilián.  Strávili  jsme  spolu  krátký 
čas, nicméně jeho slova o lese jako chrámu, 
ochraně krajiny, dědictví předků a tichém 

Foto Pavel Koc
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rozjímání v přírodě v nás budou ještě dlou-
ho rezonovat. Moc za ně děkujeme. A pak 
samozřejmě následovalo přátelské posezení, 
sdílení  loveckých  i  jiných  historek,  pro-
hlížení  kronik  a  samozřejmě  ochutnávání 
dobrého jídla a pití. Tak jak to má na letní 
slavnosti být.

za MS Platan Protivín 
Pavel Koc

Novinky
městské
knihovny

Pro dospělé:
Amor Towles: Pravidla zdvořilosti – 
mladá hrdinka si v New Yorku třicátých 
let plní americký sen
Petr Nazarov: Kia Ora E Hoa – cestopis 
z Nového Zélandu
Pavel Mészáros, Eva Tůmová: A taky 
jsem vařila u Werichů – osobní zpověď 
poslední žijící pamětnice, hospodyně, 
ošetřovatelky a tak trochu kuchařky Jana 
Wericha
Petr Nazarov: Doteky přírody 
a moudrosti – fotografická galerie 
přírodních scenérií doplněná citáty 
a myšlenkami slavných lidí
Michel Houellebecq: Serotonin – životní 
bilancování šestačtyřicátníka, který 
vzpomíná na své bývalé lásky
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Druhá členská schůze v letošním 
roce proběhla v úterý 25. června. I přes 
velmi horké počasí se jí zúčastnilo padesát 
členů a dva hosté. Zahájena byla netradič-
ně – vzpomínkou a krátkým rozloučením 
s  dlouholetým  předsedou  organizace 
panem Mgr. Františkem Muzikou, který 
opustil tento svět 8. dubna. Byl dobrým 
předsedou a dobrým člověkem. Rozlou-
čení se konalo jen v kruhu rodiny a tak 
jsme  alespoň  na  členské  schůzi  uctili 
jeho památku. Na  jeho obvyklém místě 
jsme zapálili svíčku a umístili rudou růži. 
Minutou ticha jsme mu vzdali čest.

Na tuto schůzi byla pozvána jako host 
paní Lýdie Kalinová, vedoucí Protivínské 
sedmikrásky z.s. Seznámila nás s činnost-
mi a posláním této organizace, vysvětlila 
nám, v čem pro nás může být užitečná, 
jakou nám může poskytnou pomoc a jak 
se s ní můžeme v případě potřeby spojit.

Pozván  byl  i Václav  Křišťál,  ředitel 
Základní školy Protivín a předseda Fot-
balového klubu Protivín, se kterým máme 
již léta velmi dobrou spolupráci. Hovořil 
o  protivínském  školství  a  o  změnách, 
které se chystají v provozu školy.

Poté  vystoupila  předsedkyně  spolku 
Danuše Hlouchová a velmi srozumitelně 
hovořila o činnosti organizace, o pláno-
vaných akcích, jejich plnění a o plánech 
do  budoucna.  Na  červnových  schůzích 
je  vždy  předána  malá  pozornost  a  bla-
hopřání členům, kteří v příslušném roce 
oslavili nebo oslaví 80. narozeniny. Letos 
máme  šest  členek –  jubilantek. Také  je 
předán malý dárek členům, kteří se pro 
svůj zdravotní stav nemohou akcí spolku 
zúčastňovat.  Distribuci  dárků  tentokrát 
obstará pan Nachmüller.

Z akcí naplánovaných na letošní rok 
se již uskutečnil zájezd na zámeček Dub 
a  do  Prachatic  a  prvomájové  opékání 
buřtů – setkání s písničkou a harmonikáři 
na Belvederu. Ti, kteří na Belveder přišli, 
nelitovali. A proto pro úspěch této akce se 
uskutečnila znovu v pátek 12. července. 
Všem  třem  účinkujícím  harmonikářům 
i obsluze pana Třeštíka patří náš velký dík.

Ve středu 11. září v 8 hodin z pro-
tivínského náměstí vyjede autobus 

11. členská schůze Spolku Svaz zdravotně postižených
na zájezd do Českého Krumlova. Hlavní 
náplní zájezdu  je prohlídka Zámeckého 
barokního divadla. Kdo se na prohlídku 
nepřihlásil,  může  si  zvolit  svůj  vlastní 
program.  Památných  míst  je  v  Českém 
Krumlově víc než dost. Odjezd je stano-
ven na 15 hodin, takže bohužel všechna 
významná  a  zajímavá  místa  nebudeme 
moci  za  jeden den navštívit. Ve středu 
9. října pojedeme v 17.30 hodin z pro-
tivínského náměstí do Jihočeského 
divadla v Českých Budějovicích na ko-
medii Saturnin.  Známá  kniha  Zdeňka 
Jirotky se dočkala úspěšného filmového 
zpracování, takže věříme, že i divadelní 
inscenace se bude všem líbit. Z repertoáru 
Jihočeského divadla je velmi těžké vybrat 
představení, které by vyhovovalo věkové 
skupině našich  členů. Většinou  zařazují 
moderní nebo zmodernizované hry a paní 
Vyhnalová má dost starostí najít pro naše 
členy  něco  vhodného.  Cena  vstupenky 
na  představení  Saturnin  je  280 Kč,  pro 
člena našeho spolku 200 Kč (spolek hradí 
80 Kč). Kdo není členem, hradí plnou výši 
ceny vstupenky.

Zatím  všechny  své  plánované  akce 
uskutečňujeme a zařazujeme  i něco na-
víc. Letos se zúčastníme i akce „Daruj 
kabelku“, kterou organizuje Písecký 
deník. Sběr nepotřebných kabelek bude 
probíhat v úterý 27. srpna odpoledne 
od 15.30 do 19.00 hodin a ve čtvrtek 
29. srpna od 9.00 do 12.00 hodin před 
Domem s pečovatelskou službou Proti-
vín. Kdo máte zbytečnou kabelku, kte-
rá už jen překáží, přineste ji. Součástí 
bude i sběr použité bižuterie a dětských 
knížek.

Schůze byla ukončena kolem 16. ho-
diny podáním malého občerstvení.

Příští 12. členská schůze se bude ko-
nat v úterý 17. prosince od 13.30 hodin. 
Po jejím ukončení nám bude vyhrávat pan 
Novák a všichni se budeme těšit na oblí-
bený kuřecí řízek.

Přejeme všem krásné prožití letního 
období ve zdraví a radosti.

za Spolek SZP
Zdeňka Vojtová

V úterý 17. zá-
ří  2019  uplynulo 
10 let ode dne, kdy 
nás  navždy  opus-
til manžel, tatínek 
a dědeček pan Jiří 
Macháček. S lás-
kou stále vzpomí-
nají manželka Jiřina a syn Jiří s rodinou.

Kamila Macháčková

  SPOLEČENSKÁ KRONIKA  
NARODILI SE

	 18.	6.	dcera	Natálie
	 Monice	Marešové	z	Protivína

	 24.	6.	syn	Michal
	 Pavle	Fialové	z	Protivína

	 8.	7.	dcera	Emma	Souhradová
	 Mgr.	Markétě	Liškové	z	Těšínova

ZEMŘELI
	 23.	6.	Stanislav	Kužel

	 84	let,	Protivín

	 30.	6.	Růžena	Brůžková
	 91	let,	Skály

	 2.	7.	Jiří	Sajtl
	 70	let,	Protivín

	 3.	7.	František	Kovařík
	 66	let,	Protivín

	 6.	7.	Jaroslav	Řehoř
	 71	let,	Protivín

	 13.	7.	Josef	Zahradil
	 86	let,	Protivín

Vzpomínka

Vzpomeňte
Neplačte a nechte nás
klidně spát i bez slz
možno vzpomínat.

Dne 4. 7. tomu byly 4 roky, co nás navždy 
opustila  naše  drahá  maminka,  babička 
a prababička paní Růžena Svobodová ze 
Skal.

Dne 15. 7. jsme vzpomněli 3. výročí úmrtí 
našeho bratra a strýce pana Josefa Svobody 
ze Skal.

Kdo  jste  je  znali  a  měli  rádi,  vzpomeňte 
s námi.

Jitka Mlejnková, Skály

DŮLEŽITÉ 
UPOZORNĚNÍ!

V termínu uzávěrky Protivínských  listů 
zbývalo  na  zájezd  na  představení  Sa-
turnin  ve  středu  9.  října  ještě  několik 
volných  míst.  Hlásit  se  můžete  u  paní 
Anny Skalové.
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Začátek července patří našim kaž-
doročním vyjížďkám. Letos jsme zamí-
řily do Českého Ráje. Tentokrát jsme byly 
téměř v plném počtu. Jelo nás šest. Naším 
cílem byl Jičín, kde jsme měly zamluvené 
ubytování od tělovýchovné jednoty Jičín. 
Ve  středu  brzy  ráno  nás  vláček  odvezl 
do Prahy. Tam jsme bleskově přestoupi-
ly na rychlík do Nymburka. Vlak, který 
nám navazoval do Jičína, nebral kola, tak 
jsme musely čekat dvě hodiny na další. 
Čekání  jsme využily k prohlídce Nym-
burka a na oběd. Dál  jsme pokračovaly 
do Kopidlna a odtud už na kole do Jičína, 
protože  tady  byla  výluka.  Bylo  to  jen 
dvacet kilometrů, ale dalo nám to pěkně 
zabrat. Bylo horko a poměrně dost kop-
covitý terén. V Jičíně nás nikdo nečekal. 
Po chvilce telefonování pan správce přijel 
a ubytoval nás. Hned jak jsme vybalily, 
skočily jsme na kola a odjely do čtrnáct 
kilometrů  vzdálené  Bystřice  za  Libou 
Dryeovou, kamarádkou Jany, která pochá-
zí z Heřmaně. Čekalo nás milé přivítání, 
veselé povídání a plný stůl dobrot.

Druhý  den  ráno  jsme  se  vydaly 
do  Hořic.  Po  cestě  jsme  se  zastavily 
v  Ostroměři,  abychom  pozdravily Věry 
známou, protože svět je malý a o setkání 
není  nouze. V  Hořicích  jsme  si  přály 
ochutnat  originální  trubičky.  Pomohla 
nám náhoda - hned první dům v Hořicích, 
ke  kterému  jsme  přijely,  byla  výrobna 
a prodejna všech druhů trubiček, které se 
tu  vyrábějí.  Na  hořickém  náměstí  jsme 
se povzbudily nezbytnou ranní kávičkou 
a  zamířily  do  sochařského  parku.  Zde 
jsou  vystavena  díla  umělců,  účastníků 
sochařských  sympozií. Všechny  sochy 
a  plastiky  jsou  vytvořeny  z  pískovce. 
Za zmínku stojí zvláště honosný portál, 
který je vstupní branou na hřbitov Svaté-
ho Gotharda. Dál naše cesta pokračovala 
do  města  Lázně  Bělohrad.  Je  to  malé 
lázeňské městečko, kde se od roku 1936 
léčí nemoci pohybového ústrojí. Cestou 
zpět do Jičína jsme jely přes Valdice, kde 
je  impozantní  barokní  klášter  ze  sedm-
náctého  století,  postavený Albrechtem 
z Valdštejna. V současné době je jedním 
z nejpřísnějších vězení v republice. Pře-
kvapilo nás, že v těsné blízkosti je bytová 
zástavba. Asi bych tam nechtěla bydlet. 
Valdice  s  Jičínem  spojuje Valdštejnská 
lodžie, barokní letohrádek. Na něj nava-
zuje dva kilometry dlouhá čtyřdílná lipová 
alej,  založená  také Albrechtem  z Vald-
štejna. Doposud je pravidelně udržována 
a dosazována novými stromy. Den jsme 
zakončily návštěvou divadelního předsta-
vení „Stará historie“ od Julia Zeyera, které 
skvěle zahráli místní ochotníci v arkádách 
jičínského zámku.

V  pátek  ráno  jsme  odjely  vlakem 
do Turnova. Prohlédly jsme si město, na-
sedly na kola a vyjely na hrad Valdštejn. 
Očekávaly jsme zříceninu hradu, ale opak 
je pravdou. Hrad je v soukromých rukou, 

CYKLORAFANDY V ČESKÉM RÁJI

krásně opravený a udržovaný. Na nádvoří 
se  právě  odehrávaly  středověké  půtky. 
Ve  vojenském  ležení  se  připravovaly 
středověké  pokrmy.  Pavlínka  ochutnala 
placky  se  zelím.  Nechtěla  by  se  vrá-
tit  do  středověku.  Dalším  zastavením 
na cestě byl hrad Hrubá Skála. O státním 
svátku se neprovádělo, vstup byl možný 
jen na nádvoří a věž, ze které byl krásný 
výhled na okolní pískovcové skály. Pak 
jsme  pokračovaly  na Trosky,  které  pro 
nás  byly  orientačním  bodem  na  našich 
cyklotoulkách po Českém Ráji. Zřícenina 
nás překvapila svojí mohutností a výškou. 
Nejprve jsme vystoupaly na Babu a ne-
bylo  to  zrovna  lehké. Foukal  silný vítr, 
dřevěnými schody bylo vidět dolů a lidí 
tu bylo jako much. Hela měla závrať, ale 
zvládla vylézt až nahoru. Ovšem výhled 
po  Českém  Ráji  stál  za  to.  Na  druhý 
vrchol Pannu nebyla  cesta  tak náročná. 
Zážitek  to  byl  nádherný. Ten  den  jsme 
ještě navštívily Prachovské skály. Vzhle-
dem k tomu, že už bylo dost pozdě, pro-
šly jsme si malý žlutý okruh s krásnými 
vyhlídkami. Večer nám oplatila návštěvu 
Líba  s  manželem.  Byla  to  hezká  tečka 
po náročném dni.

Sobotní  dopoledne  jsme  prožily 
na  jičínském  náměstí.  Byl  tam  sobotní 
trh  a  přehlídka  veteránů  vyrobených 
před  rokem  1918.  Součástí  přehlídky 
bylo  i  dobové  oblečení  posádek  auto-
mobilů.  Zvláště  dámy  byly  úchvatné. 
V  deset  hodin  jsme  odjely  vlakem 
do  Sobotky.  Na  náměstí  jsme  si  prošly 
tradiční  sobotecký  trh  s  regionálními 
výrobky a dobročinným bazárkem. Dalo 
se  tu koupit  prakticky všechno. Dalším 
naším  cílem  tu  byl  lovecký  zámeček 
Humprecht.  Cestou  jsme  míjely  krásně 

opravené a udržované roubenky, kterých 
je  tu  opravdu  hodně.  Na  Humprechtu 
nás  přivítal  mladý  průvodce,  který  nás 
pobavil  vtipným  výkladem.  Je  tu  krás-
ný  rezonanční  sál,  kde  ozvěna  se  nese 
celých osm vteřin. Z ochozu byl krásný 
výhled po okolí. Zámeček je momentálně 
ve vlastnictví města Sobotka a je pečlivě 
udržovaný.  Z  Humprechtu  jsme  přejely 
na hrad Kost, vzdálený jen pět kilometrů. 
Tento hrad překvapivě nestojí na kopci. 
Byl vystavěn v místě, kde se setkávají tři 
údolí – Prokopské, Plakánek a Turnovské. 
Je to zachovalý mohutný hrad, který byl 
postupně  přistavován  různými  majiteli 
do  současné podoby. V  současnosti  byl 
navrácen  rodu  Kinských,  potomkům 
z italské větve. Přesto, že bylo na hradě 
několik požárů, byl vždy znovu opraven. 
Odtud jsme se vracely zpět do Jičína. Celý 
den jsme měly Trosky na dohled. Poslední 
večer  jsme balily  a probíraly  si  zážitky 
uplynulých dní.

Brzy  ráno  jsme  vstávaly  na  vlak 
do Prahy. Z Hlavního nádraží jsme se pře-
sunuly na Smíchov, samozřejmě kolmo. 
Tady byla poslední společná káva a takto 
posilněny  jsme  najely  na  cyklostezku 
okolo Berounky. Jely jsme ji už loni, ale 
moc  se  nám  líbila,  tak  jsme  si  ji  letos 
zopakovaly.  Z  Berouna  pak  vlakem  až 
domů. Námi naplánované  trasy  jsme  si 
splnily  tak,  jak  jsme si přály. Najezdily 
jsme asi dvěstětřicet kilometrů a nacho-
dily také hodně.

Jičínsko se nám moc líbilo a právem 
tomuto kraji náleží označení Český Ráj. 
Tak snad zase někdy příště.

Všem čtenářům Protivínských listů 
přejeme krásné léto plné nových zážitků.

Cyra
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Již na začátku sezóny avizoval, že tato 
sezóna je pro něj na lavičce FK poslední. 
Po  nevydařeném  podzimu  jako  správný 
chlap řekl, že neuteče z potápějící se lodi 
a  zůstal  ještě  půlrok.  Zůstal  a  dokázal  se 
s týmem udržet v KP. K týmu přišel v zimě 
roku 2013, ještě v I. A třídě. Ve čtvrté sezóně 
postoupil s týmem do KP a dokázal se tam 
udržet 3 sezóny.

Bilance trenéra Kobetiče v jednotlivých 
sezónách:

2012/13  I. A třída – 6. místo

2013/14  I. A třída – 2. místo, boj 
  o postup s Barteskovou Želčí

2014/15  I. A třída – 11. místo, 
  po nevydařeném jaru boj 
  o záchranu

2015/16  I. A třída – 1. místo postup, 
  pouze jedna prohra v sezóně

2016/17  KP – 8. místo

2017/18  KP – 11. místo

2018/19  KP – 7. místo

My všichni z klubu víme, že Jura tady 
odvedl obrovský kus práce. Dokázal kluky 
nejen natrénovat,  namotivovat,  ale přimět 
k tomu, aby o sobě a fotbale dokázali pře-
mýšlet. Vštěpoval jim myšlenku, že fotbal 
hrají pro radost, a že je třeba hrát a trénovat 
tak, aby z něj radost měli. Přesvědčoval je, 
a na mnoha případech ukázal, jak je v životě 
důležité mít kolem sebe partu, se kterou je 
mi dobře.

Dovolte  mi,  abych  za  všechny  členy 
a  věřím  i  příznivce  FK  panu  Kobetičovi 
poděkoval  za  obětavou  práci,  kterou  pro 
náš klub odvedl a popřál mu, aby jeho další 
trenérské mise, pokud se na nějakou další 
vydá,  byly  minimálně  tak  úspěšné  jako 
u nás v Protivíně.

Václav Křišťál

Trenér Kobetič odchází 
od A týmu po 7 sezónách

V předposledním červnovém týdnu 
proběhla na fotbalovém hřišti dokopná 
nejmladší fotbalové přípravky FK Proti-
vín. Pro děti tak nastal čas odměn za jejich 
jedenáctiměsíční snažení. Jejich vytrvalost 
se ukázala při ukázkové docházce na více 
než 100 trénincích a odměnou jim byly už 
samotné zápasy, při kterých vstřelily více 
než 200 gólů. Další odměny sklízely na tur-
najích, kde si odvážely druhé místo a to hned 
dvakrát. Z dalších si pak vezly alespoň po-
žitek ze hry a radost z kolektivního výkonu. 
Jeden z těchto výkonů předvedly dokonce 
před  7  132  diváky,  kdy  během  poločasu 
prvoligového utkání FK Příbram: SK Slavia 
Praha  sehrály  mini  utkání.  Na  konci  této 
náročné sezóny byli pak všichni odměněni 
medailí,  párkem  a  „limčou“  :o)  za  snahu 
a někteří za individuální dosažené úspěchy.

Zakončení úspěšné sezóny mladší přípravky II.
Nejlepší střelci okresu:
1. místo  Max Kropáček – 56 gólů
3. místo  Dominik Moucha – 39 gólů
8. místo  Jan Čáp – 30 gólů
Nejlepší hráč jarní sezóny v celkovém 
hodnocení:
1. místo  Max Kropáček
2. místo  Jan Čáp
3. místo  Vítek Němejc
Nejlepší střelec jarní sezóny:
1. místo  Max Kropáček
2. místo  Dominik Moucha
3. místo  Jan Čáp
Nejlepší střelec halových turnajů:
1. místo  Dominik Moucha
2. místo  Jan Čáp a Max Kropáček

za FK L. Kropáčková

Vítek Němejc, Dominik Moucha, Václav Schánilec, Jan Čáp, Matěj Brůžek, Jakub Šafařík, 
Zdenka Sládková, Max Kropáček

Zaslouženou odměnu za první fotbalové tréninky si odnesly i ty opravdu nejmenší 
,,fotbalové žížalky“. Na fotografii Tomáš Čáp, Patrik Šafařík, Hugo Kropáček, 
Jan Vojtěch Hrdlička, Ladislav Křehlík
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Fotbalové informace
„A“  se  po nevydařeném podzimu postupně 
šplhalo tabulkou a nakonec obsadilo 7. příčku 
s 39 body a skóre 42:40.
Trenér Kobetič na své poslední hráčské schůzi 
u mužstva hodnotil jaro asi takto:
Nebyl spokojen se zimní přípravou, podle jeho 
slov měla daleko k  ideálu. Kladně hodnotil 
vstup  do  soutěže  –  vítězství  v  Želči,  doma 
s  Hlubokou  a  v  Dražicích.  Domácí  zápasy 
s Blatnou a Katovicemi jsme bohužel vydrželi 
hrát s nasazením jen 1. poločas. Druhý poločas 
v Lomu, i když jsme zápas prohráli, hodnotil 
jako poločas s největším nábojem a tam začal 
věřit v záchranu. Nejlepší zápas podle něj, ale 
nejen podle něj, sehráli kluci v Jankově, a to 
byl odraz k záchraně.
Problémem byl malý počet vstřelených bra-
nek. Po několika dvouciferných sezónách se 
odmlčel  Jaromír Vorel. Zastoupil ho brácha 
Zbyněk, který vstřelil 10 branek. Dále násle-
dovali J. Vorel 7, Kasík 6, Bečvář 5, Moravec 
5, Říha 3, Uhlík a Blažek po 2, R.Vojta a Prášil 
po 1.
V kádru mužstva dochází k několika změnám. 
Do Hradiště se vrací Jan König, do Vodňan 
odchází Jan Moravec, do přípravy píseckého 
A  naskočí Adam  Kasík.  Služby  zkušeného 
Ondry Prášila se budou pravděpodobně počítat 
v sezóně na prstech jedné ruky, ostatní hráči 
včetně nestárnoucího Míry „Zekona“ Zacha 
by  měli  v  kádru  zůstat.  Úkolem  manažera 
Bečváře je přivést k týmu několik hráčů, kteří 
se pokusí odcházející borce nahradit. Největší 
změnou v týmu je však odchod trenéra Jury 
Kobetiče,  který  od  mužstva  odchází  po  6ti 
a půl sezónách. V trenérském křesle jej nahradí 
jeho jarní asistent, Miroslav Říha.
„B“ skončilo na 3. místě s 56 body a skóre 
73:31. Mužstvo se již několik sezón umisťuje 
pravidelně mezi nejlepšími a neustále v něm 
probíhá proces budování a omlazování. Cel-
kově nastoupilo 36 hráčů, z  toho pět z „A“ 
a  osm  dorostenců.  Z  celkového  hodnocení 
vyplynulo,  že  tým  obdržel  nejméně  gólů 
za  všech  týmů,  což  je  dobrá  vizitka  nejen 
brankáře a obrany, ale i ostatních hráčů.
Nejlepší  zápasovou  i  tréninkovou docházku 
měli Tomáš Janeš a Radim Cvachovec.
Nejlepším střelcem byl s 13 góly Petr Sládek, 
za ním s 9 góly skončili David Růžička, Vojta 
Cina a Tomáš Janeš.
„D“  skončil  na  5.  místě  tabulky  s  27  body 
a  skóre  68:32.  Nepodával  však,  zejména 
v  podzimní  sezóně,  dobré  výkony.  Hráčům 
chyběl  lepší  přístup,  větší  zaujetí  pro  hru, 
smysl pro kolektiv. Po náročné zimní přípravě 
přišlo  velké  zlepšení,  po  několika  výhrách 
nastalo opět uspokojení a pokles tréninkové 
i  hráčské  morálky.  Kádr  týmu  byl  široký, 
během sezóny se v něm vystřídalo včetně vy-
pomáhajících starších žáků 23 hráčů. Všechny 
zápasy sehráli Šimek a Š. Šedivý, nejlepším 
střelcem byl L. Nečas s 12 góly, následují M. 
Urban a F. Šedivý s 11 brankami. Z mužstva 
odchází pouze R. Cvachovec.
Vzhledem k dostatečnému počtu a dobrému 
věkovému rozložení se výbor klubu rozhodl 
přihlásit dorost do KP, ve kterém hrají mužstva 
staršího i mladšího dorostu.
Starší žáci mají za sebou velmi dobrou sezó-
nu. Ve své skupině skončili druzí, o 1. místo 
je připravil výpadek ve Vodňanech. I přesto 
se  dostali  do  semifinále  nadstavby  o  vítěze 

I. A  třídy, bohužel v zápasu v Lomnici nad 
Lužnicí 3x inkasovali a i přes obrovské úsilí 
a několik vyložených šancí ztrátu nedohoni-
li.  Přesto  patří  jejich  úsilí  velkou  pochvalu 
a svým trenérům, bratrům Vorlovým, udělali 
radost. Oporami týmu byli hráči odcházející 
do  dorostu  –  Pikl,  Sháněl,  Koštel, Viktora, 
k nim se dále řadí Král, se 24 brankami nejlep-
ší střelec a stoper Beránek. Chyběl další střelec 
Jirášek,  který  kvůli  opakovanému  zranění 
nehrál téměř celou jarní sezónu.
Mladší žáci „A“. Mužstvo skončilo v tabulce 
I. A třídy na 4. místě s 27 a skore 49:36.
Trenéři Bláha a P. Urban nebyli moc spokojení 
s docházkou na trénink, docházka na zápasy 
byla sice lepší, ale přesto mužstvo trpělo ab-
sencí  klíčových  hráčů.  Průměrná  docházka: 
tréninky 55 %, zápasy 75 %.
Jarní góly stříleli: Kajer 4, Křišťál O. a Penc 
3, Křišťál M. a Kubec 2, po jednom Doubek, 
Hruška, Sláma, Kříž a Kozma
Mladší žáci „B“ se v okresním přeboru umís-
tili na 5. místě s 36 body, skóre 93:78.
Průměrná docházka na  tréninky byla o ma-
linko  lepší  –  63 %, na  zápasy 75%. Trenéři 
Bartuška a Chalupský byli vesměs s výkony 
svých  hráčů  spokojeni,  jednalo  se  zejména 
o ročník 2007, který bude hrát v mladších žá-
cích i příští sezónu, dávali příležitost i hráčům 
ze  starší  přípravky,  kteří  se  vůbec  neztratili 
(Štěpka, Pikl, Cupan, Nickel, David).
Střelci: Chalupský 9, Kříž 8, Kozma 5, Cupan, 
Niebauer,  Štěpka,  Pikl  2,  Handschuh,  Jíra, 
Malý, Doubek 1.
Starší přípravka A, B  hrála  v  okresním 
přeboru,  po  ukončení  základní  části  byla 
obě mužstva zařazena do skupiny o 7. – 14. 
místo. Oba týmy trénovaly pod vedením tre-
nérů Hanuse a Vláška společně, trenéři dávali 
v průběhu sezóny příležitost rovnoměrně všem 
hráčům v obou mužstvech.
Na závěrečném zhodnocení sezóny byli vy-
hodnoceni:
Celkové hodnocení A: 1. místo Štěpka, 2. mís-
to David, 3. místo Kubecová
Celkové  hodnocení  B:  1.  místo  Čecháček, 
2. místo Dub, 3. místo Diro
Nejlepší střelci celkem: Nickel 35, Klinkáček 
27, Pikl 16
Nejužitečnější hráč: Nickel
Nejvýraznější zlepšení výkonů: David, Dub, 
Diro
Mladší přípravka I na rozdíl od svých star-
ších  kamarádů  hrála  o  medailové  umístění, 
soupeři však byli nad jejich síly a žádný kov 
nezacinkal. Přesto kluci sehráli mnoho výbor-
ných zápasů. Je jim třeba poděkovat i za to, 
že při absenci hráčů st. přípravky ochotně B 
vypomohli a patřili k nejlepším.
Na dokopné hodnotili trenéři Hronek a Štěpka 
takto:
Celkové hodnocení: 1. místo Vlach, 2. místo 
Podlešák, 3. místo Malý
Nejlepší střelci: Vlach 51, Podlešák 36, Malý 
28, Hronek 23, Kochrda 16, Čáka 15
Nejužitečnější hráč: Podlešák
Nejvýraznější  zlepšení:  Fouček,  Š.  Brož, 
Bízek
Opory:  Pexídr,  Kochrda,  Podlešák, Vlach, 
Malý, Hronek
Mladší přípravka II má své hodnocení sezó-
ny v samostatném článku.

Václav Křišťál

Na závěr soutěžní sezony 2018 – 2019 
uspořádali  stolní  tenisté  Slavoje  Protivín 
tradiční turnaj ve čtyřhře, Deset dvojic hrálo 
systémem každý s každým na dva vítězné 
sety, ze kterého vzniklo následující pořadí:

Pořadí  Výhry
1.  Vařečka O. – Klarner  9
2.  Votava – Topinka  8
3.  Färber – Dubský  7
4.  Marková – Macháček  5
5.  Vařečka P. – Mareš  5
6.  Najmanová – Patzelt  4
7.  Tománek – Vařečka K.  4
8.  Čurdová – Levita  2
9.  Soumar – Koula  1
10.  Klenovec – Čurda  0

O pořadí na čtvrtém a pátém a šestém 
a  sedmém  místě  rozhodoval  vzájemný 
zápas.

Skončily také bodové turnaje mládeže 
a některých  se účastnili  i mladí  stolní  te-
nisté  Slavoje  a  ze  kterých  vzniklo  pořadí 
v krajských žebříčcíh.

Mezi  dorostenci  se  Ondřej Vařečka 
umístil  na  dvacátém  čtvrtém  místě,  starší 
žáci  Bohdan  Levita  dvacátý  pátý,  Jakub 
Čurda dvacátý šestý a starší žákyně Viktorie 
Čurdová na pěkném sedmém místě.

Karel Vařečka

Stolní tenis

Český rybářský svaz, z.s. 
místní organizace Protivín

pořádá v sobotu 17. srpna 2019

Dětské rybářské 
závody do věku 15 let

pro členy i nečleny rybářského svazu 
na spodním rybníku v Maleticích.

Prezentace: 7.00 – 8.00 hodin
1. kolo: 8.00 – 10.00 hodin
2. kolo: 10.30 – 12.30 hodin
Bodování ryb bude upřesněno při prezentaci.

Vyhlášení výsledků ve 13 hodin.
Startovné se neplatí.

Kontakty:
– předseda Milan Laně – tel. 604 916 104
– rozhodčí závodu Petr Schánilec – tel. 777 049 897
– hospodář Kuba Křišťál – tel. 776 667 590

Děkujeme všem sponzorům.
Občerstvení zajištěno, hodnotné ceny
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KŘÍŽOVKA O KNIŽNÍ ODMĚNU

Také letošní křížovky jsou věnovány moudrým výrokům známých osobností. Autor křížovek P. Šoba
Buď vždy sám sebou. Někteří lidé tě budou zbožňovat. Někteří lidé tě budou nenávidět. Ale koho to zajímá? Vždyť je to tvůj život a ne jejich. Je třeba si uvědomit, 
že se v životě tajenka 1. – 5. – „Každý den s citátem“ Petr Havránek. 
Vyluštěnou tajenku zašlete do 9. září 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 Procházková z Písku. Blahopřejeme!

V sobotu 15. června se jako každý 
rok konalo v Praze otevřené mistroství 
republiky ve sportovním boji. Turnaje 
se zúčastnilo celkem 350 závodníků 
z České republiky, Polska, Německa, 
Estonska a Chorvatska. Z našeho oddílu 
se zúčastnili čtyři závodníci – nejmladší 
Jiří Jáchym Melichar, Nella Kalíšková, 
Nikola Zobalová a Martina Babáková.

Konkurence byla opravdu veliká a ně-
kteří naši závodníci byli zařazeni o kategorii 
výše. Zde měli opravdu co předvádět. Ně-
kteří si odnesli i drobná poranění (modřiny 
a pohmožděniny). Náš nejmladší závodník 
Jáchym Jiří Melichar se probojoval po slo-
žitých  bojích  až  do  finále,  kde  nestačil 
na  svého  soupeře  a  skončil  na  druhém 
místě.  Též  Nella  Kalíšková  se  prala  jak 
o život a v semifinále narazila na polskou 
závodnici o hlavu vyšší a prohrála na body. 
Bylo z toho krásné třetí místo. Též Martina 
Babáková se probojovala až do semifinále, 

Protivínští taekwondisté bodovali na PRAG OPEN
ale na svojí soupeřku nestačila a skončila 
na výborném třetím místě.

Všichni  závodníci  dali  do  svých  bojů 
odhodlání  a nasazení. Moc  jim gratuluje-
me a děkujeme za výbornou  reprezentaci 
našeho  oddílu  a  města  Protivín.  Zároveň 
přejeme krásné prázdniny a všichni se těší-
me na vystoupení na městských slavnostech 
v Protivíně. Po prázdninách se opět pustíme 
do náročných tréninků. Kdo by chtěl s námi 
trénovat, tak jej rádi uvítáme mezi sebou. 
Bližší  informace  najdete  na  našem  FCB 
Taehan Taekwondo Protivín.

Umístění:
Jiří Jáchym Melichar 2. místo
Nella Kalíšková, 
Martina Babáková 3. místo
Nikola Zobalová bez umístění

MZ, JK, EK

Start: v sobotu 7. září 2019 od 7.30 do 9.30 hod na náměstí 
v Protivíně
Cíl: na stejném místě do 16 hodin
Startovné: 40,- Kč, děti do 15 let 10,- Kč
Pěší trasa 15 km: Protivín – Myšenec – Žďárské Chalupy – 
Protivín
Cyklistické trasy (vhodnější pro krosová a horská kola):
20 km: Protivín – Bor – Klokočín – Žďár – Nová Ves – Bečelov 
– Protivín
35 km: Protivín – Humňany – Heřmaň – Selibov – Nová 
Ves – Protivín
50 km: Protivín – Bor – Radčice – Kloub - Mladějovice – 
U Žižky – Putim – Selibov – Bečelov – Protivín
Odměny: Po úspěšném absolvování obdrží každý účastník malé 
občerstvení, pamětní list a malou upomínku na akci.

Turistický oddíl TJ Slavoj Protivín
ve spolupráci s městem Protivín pořádají

31. ročník turistického pochodu 
a cykloturistické jízdy

CESTA 
K PROTIVÍNU
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Taekwondisté bodovali 
na Mistrovství ČR Chanbara Open

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

ZUMBA NA HŘIŠTI!
Zvu  všechny,  bez  rozdílu  věku,  každou 

středu  od  18.30  hod.  do  areálu  fotbalového 
hřiště na „Zumbování pod širým nebem“. 
Vstupné:  platné  permanentky,  jednotlivý 
vstup 80,- Kč dospělý, 50,- Kč dítě. Přijďte si 
s námi vyzkoušet žhavé rytmy zumby. Nutná 
rezervace místa v rezervačním systému nebo 
telefonicky! Lekce může být zrušena z důvodu 
malého zájmu nebo špatného počasí.

OTEVÍRÁME KURZ PILATES 
PRO ZAČÁTEČNÍKY!

Léto je sice v plném proudu, ale díky vel-
kému zájmu již nyní připravujeme nový Kurz 
pilates  pro  začátečníky,  který  bude  začínat 
od 9. září každé pondělí od 19 hodin v tělo-
cvičně  ZŠ  v  rozsahu  11  lekcí  pod  vedením 
Ing.  Jaroslavy  Fialové.  Pokud  máte  zájem, 
rezervujte si své místo e-mailem nebo telefo-
nicky na recepci For Body studia. Informace 
naleznete na plakátech a webových stránkách 
www. forbodystudio.com.

Jsem ráda, že se mi podařilo v Protivíně 
v letošním roce otevřít  již dva kurzy pilates 
pod  vedením  Ing.  Jaroslavy  Fialové  a  je 
velkým  úspěchem,  že  oba  kurzy  pokračují 
znovu od září.

DĚTSKÝ AEROBIC!
Kurzy Dětského aerobicu budou od září 

opět probíhat v tělocvičně ZŠ každé pondělí 
od 16 a od 17 hodin. Neváhejte se k nám přidat 
a  sledujte nábor nových členů na plakátech 
a webových stránkách.

Ráda bych Vás tímto také pozvala na vy-
stoupení děvčat Dětského aerobicu a Pole 
Dance na protivínských slavnostech v sobotu 
31. srpna 2019.

Protivín žije  stále  sportem a  to  je dobrá 
zpráva pro nás všechny :-).

Hana Bísková, For Body studio
www. forbodystudio.com

V sobotu 22. června se konalo v Pra-
ze otevřené Mistrovství ČR v Chanbaře 
– boj se zbraněmi (meče). Turnaj byl 
bohatě obsazen zahraničními závod-
níky ze Slovenska, Polska, Maďarska, 
Koree, Japonska, Běloruska a kluby 
z České republiky.

Za  náš  oddíl  se  zúčastnilo  celkem 
devět závodníků a to včetně těch nejmen-
ších. Bojovalo se v několika kategoriích 
a to Kodachi – krátký meč, tate Kodachi 
– krátký meč + štít , Choken fre – dlouhý 
meč a Nito dva krátké meče. Naši závod-
níci ve složení Nikola Zobalová, Martina 
Babáková, Nella Kalíšková, Jiří Vaněček, 
Matěj Hudák, Ondřej Hudák, Jiří Jáchym 
Melichar, Štěpán Mekuta a Petr Ouda se 
v silné konkurenci vůbec neztratili a při-
vezli  dokonce  Mistra  České  republiky 
a navíc grand mastera – což je vítěz celé 
kategorie  v  součtu  jednotlivých  dílčích 
kategorií.

Umístění:
Mistr České republiky a grand master 
– Jiří Jáchym Melichar 1. místo 2x, 2. 
místo 2x, 3. místo 1x

Další umístění:
Nella Kalíšková – 2. místo 1x, 3. místo 1x
Matěj Hudák – 2. místo 1x, 3. místo 1x
Ondřej Hudák – 2. místo 1x, 3. místo 1x
Jiří Vaněček – 3. místo 2x
Štěpán Mekuta – 3. místo
Nikola Zobalová – 3. místo

Všem bojovníkům děkuji za vzornou 
reprezentaci oddílu a našeho města 
Protivína.

M.Z., J.K. ,E.K.


