
ROČNÍK XXV ● číslo 5 ● květen 2016 ● 18  Kč

RADA MĚSTA ZASEDALA

NOVĚ OPRAVENÉ 
ZPEVNĚNÉ PLOCHY 2. MATEŘSKÉ ŠKOLY

Dovolte mi informovat Vás o dokon-
čení oprav chodníků a teras v atriu 
2. MŠ. Díky dotaci z Nadace ČEZ jsme 
dokázali kompletně opravit všechny 
chodníky a terasy, které byly v havarij-
ním stavu. Tímto se významným způ-
sobem zlepšila bezpečnost dětí i jejich 
rodičů při návštěvě naší školky.

V loňském roce byly jednotlivé pavi-
lony kompletně opraveny, zatepleny 
a následně bylo vybudováno dětské 
hřiště v přírodním stylu. Nyní jsme 
rekonstrukci celého prostoru dokončili 
a naši nejmenší mají krásnou školku, 
kam se budou určitě těšit. 

Jaromír Hlaváč, starosta města

V měsíci dubnu letošního roku byla 
zahájena stavba „Protivín – obnova kana-
lizace a vodovodu v ulicích Na Chmelnič-
kách a B. Němcové“ v rozsahu specifiko-
vaném projektovou dokumentací. Účelem 
stavby je zajištění bezpečné dopravy 
pitné vody ke koncovým spotřebitelům a 
zajištění bezpečného odvádění odpadních 
splaškových a dešťových vod z přilehlých 
objektů a ulic. Stávající potrubí kanalizace 
a vodovodu bylo v nevyhovujícím tech-
nickém stavu a hrozilo zborcení potrubní 
stoky jednotné kanalizace. Trasy jednot-
livých inženýrských sítí budou stejné jako 
stávající nebo s minimálním odklonem od 
stávajícího směrového vedení. 

Městský úřad Protivín 
odbor výstavby, dopravy a životního prostředí

Ing. Jaroslava Fialová

Vybráno z usnesení RM 27. 4. 2016… 
souhlasí s pronájmem části pozemku 

p. č. 1040, ost. plocha, ost. komunikace 
o vým. cca 1300 m2 v kú Milenovice 
VOD Lidmovice 

jmenuje komisi pro otevírání obálek 
a hodnocení nabídek pro zjedno-
dušené podlimitní řízení dle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakáz-
kách, v platném znění, pro zakázku 
„Protivín – rekonstrukce ulice B. Němco-
vé a Na Chmelničkách v tomto složení: 

 1) Hlaváč Jaromír, 
  náhradník Jelínek Jan
 2) Ing. Fialová Jaroslava, 
  náhradník Ing. Kotoun Jiří
 3) Řehoř Jaroslav, 
  náhradník Zoubková Dana 
 4) Veselý Josef, 
  náhradník Ing. Dorovín František 
 5) Čechtická Eva, 
  náhradník Jůzko Jiří

schvaluje Příkazní smlouvu pro vypsání 
výběrového řízení na realizaci veřej-
né zakázky v otevřeném nadlimitním 
řízení pro zakázku „Protivín – dodávka 
požární cisterny“ v režimu zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakáz-
kách, v platném znění 

a pověřuje starostu města podpisem této 
smlouvy a s ní související plné moci 
s JUDr. Michalem Šteklem – advoká-
tem se sídlem v Plzni, nám. Republiky 
204/30

bere na vědomí předložený zápis z jednání 
komise zdravotní a sociální konaného 
dne 25. 4. 2016 

a souhlasí s pronájmem uvolněného bytu 
v Domě zvláštního určení (DPS) na 
Masarykově nám. 21 v Protivíně 

▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Protivín – obnova kanalizace a vodovodu v ulicích Na Chmelničkách a B. Němcové
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▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Bezpečnostní služba T. A. O. 
přijme 

do pracovního poměru 

výhradně invalidní důchodce 
1. – 3. stupně (event. osoby 

zdravotně znevýhodněné) 

na pozici vrátný/á v Protivíně 

Nabízíme: 
náborový příspěvek 4 000 Kč 

Nástup: 

dle dohody 

Kontakt: 

Alena Reslerová 
mobil 724 235 695

Jako každoročně se věnujeme v týdnu kolem 22. dubna ekologickým aktivitám. 
V hodinách dětem připomínáme nezbytnost třídění odpadu, pravidla správného chování 
v přírodě, nutnost šetření s elektrickou energií a ostatními surovinami.

Ve středu 20. dubna proběhla tradiční 
sběrová akce – odvezl se papír (noviny, 
časopisy, letáky) třemi kontejnery a kar-
ton dvěma auty. Kromě toho ještě plastová 
víčka a plastové lahve. Celkem všeho 
bylo 15 960 kilogramů a škola obdržela 
22 172 Kč. Zbylý sběr budeme ještě 
odvážet v posledních červnových dnech. 
Děkujeme všem rodičům, prarodičům 
a přátelům školy za pomoc. Zlepšilo se 
i to, že jsme nenacházeli ve sběru nepa-
třičné věci, ale i tak se stane, že někdo 
v rámci tohoto sběru likviduje obsah 
svých domácích košů. Do budoucna bych 
chtěla za děti, které pomáhají s nakládá-
ním, poprosit, abyste třídili sběr na karton 
a ostatní papír. Ti, kteří sběr nakládají, 
většinou deváťáci, musí balíky přebírat, 
což je velmi zdržuje. Letos to byla celá 
9. A a několik chlapců z 9. B. Patří jim 
poděkování, balíky jsou těžké a není moc 
času na odpočinek.

V pátek také už tradičně vyrazili všichni 
žáci školy na úklid okolí města. I tady lze 
konstatovat, že se situace rok od roku lepší. 
Jsou ale lokality (Hájek, Obora), které si 
občané pletou se smetištěm. Děti nasbíraly 
spoustu pytlů odpadu, které poté svezli pra-
covníci TS Protivín. Věříme, že přispíváme 
k pořádku v okolí města, a hlavně vychová-
váme děti k tomu, aby se tak nechovaly.

Ještě jednu akci bychom chtěli připo-
menout. Žáci z ekologického semináře si 
připravili anketu mezi občany Protivína, 
kde zjišťovali informovanost o možnos-

Ve čtvrtek 14. dubna se rozezněly 
píseckým DDM hlásky dětí. Konalo 
se zde okresní kolo soutěže v sólovém 
a komorním zpěvu „Jihočeský zvonek“. 

Naši školu v 0. kategorii (2. – 3. tř. ) 
reprezentovala Terezka Říhová, která si 
vyzpívala stříbrné pásmo. V I. kategorii 
(4. –5. tř.) si čestná uznání odnesl Matěj 
Kliš a Pavlína Čecháčková. Ve II. kate-
gorii (6. –7. tř.) se Kateřina Kučerová 
umístila v bronzovém pásmu. Duo Kate-
řina Kučerová a Aneta Matoušková se 
s Plzeňskou věží a Dyž sem já šel po sil-
nici umístily také v bronzovém pásmu. 

Všem dětem děkujeme za poctivou 
a časově náročnou přípravu, velmi dobré 
výkony a perfektní reprezentaci školy. 

PI

OSLAVY DNE ZEMĚ NA PROTIVÍNSKÉ ŠKOLE

tech odevzdání odpadu apod. Pak jsme 
si pozvali pana J. Veselého, vedoucího 
OS Technické služby, na besedu. Děti 
nejvíce zajímalo, co se děje s odpadem 
dále, kolik musí město vynaložit finanč-
ních prostředků, jak často se vyváží 
kontejnery na tříděný odpad, jak je to na 
vesnicích atd.

Věříme, že toto vše přispívá k ekolo-
gické výchově našich žáků a do budoucna 
to ovlivní jejich chování. 

JIHOČESKÝ ZVONEK
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Po rekonstrukci několika  garsonek 
v Domu s pečovatelskou službou v Pro-
tivíně jsme udělali další krok ke zlepšení 
života našich seniorů. V parku, který se 
nachází mezi řekou Blanicí a DPS byl 
před časem instalován altán a cvičební 
prvky určené právě pro obyvatele domu 
zvláštního určení, případně další senio-
ry našeho města. Protože tento prostor 
byl od řeky  Blanice zcela přístupný,  ne 
vždy byl využíván lidmi, kterým byl 
převážně určen.  Z těchto důvodů jsme 

přistoupili k oplocení celého prostoru, 
vylepšení přístupu a zrekonstruovali  al-
tán. Tímto jsme  umožnili cílové sku-
pině plně a bez rušení tento prostor  
užívat. U obyvatel DPS se toto řešení 
setkalo s pozitivním hodnocením a tak 
věříme, že jsme jim zase o kousek zpří-
jemnili stáří a klidné žití v našem městě. 
V případě zájmu jsou zde samozřejmě 
vítáni i obyvatelé penzionu, který se 
nachází na náměstí. 

J. Hlaváč, starosta města

Květnové dny roku 1945 jsme si v Protivíně připomněli v sobotu 7. 5. Při pietním aktu u pomníku padlých na Masarykově 
náměstí krátkým projevem připomněla historická fakta a položila symbolický věnec Věra Křišťálová, místostarostka města 
a Miloslav Koza, tajemník. Součástí programu byla také tradiční přehlídka historických vojenských vozidel.  Foto M. Černá

Vybráno z usnesení RM 13. 4. 2016 
souhlasí s pronájmem skladu o vým. 15,5 m2 

u domu čp. 194 

bere na vědomí zápis č. 3 z jednání komise 
bytové, místního hospodářství a dopravy 
ze dne 5. 4. 2016 

a souhlasí s pronájmem bytu č. 5, 1+0 o cel-
kové výměře 18,5 m2, na adrese Protivín, 
Masarykovo nám. 23

schvaluje plán účetních odpisů Základní školy 
Protivín za rok 2016 u skupiny majetku 
DHM a DNM 

souhlasí s uzavřením MŠ Krč v období od 1. 7. 
do 31. 8. 2016 a s uzavřením 1. MŠ Proti-
vín v období od 1. 8. do 31. 8. 2016

souhlasí s uzavřením Smlouvy o realizaci 
překládky elektronických komunikací č. 
2016/2017 mezi stranami Česká tele-
komunikační infrastruktura a. s., Praha 
a Město Protivín ve věci VPI Protivín (PI), 
přel. SEK, B. Němcové

a pověřuje starostu města podpisem této 
smlouvy 

V průběhu měsíce dubna začala 
plánovaná rekonstrukce budovy, kde 
sídlí dětský lékař a veterinář, která 
spočívá v kompletní výměně oken 
a dveří a zateplení budovy vč. nové 
fasády. Tato rekonstrukce navazuje 
na již provedenou rekonstrukci mateř-
ské školy. Po jejím dokončení ještě 
upravíme přístup, a to vybudováním 
nového chodníku ze zámkové dlažby 
a v neposlední řadě též osazením 
nového veřejného osvětlení. Věříme, 
že se nově „opravený kout“ našeho 
města bude nám všem líbit. 

Jaromír Hlaváč, starosta města 

DALŠÍ KROK KE ZLEPŠENÍ ŽIVOTA NAŠICH SENIORŮ

OSLAVY 71. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ

DĚTSKÉ ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO 
A VETERINÁRNÍ ORDINACE 

V „NOVÉM“
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PI

ZAYFERUS NA NÁVŠTĚVĚ
Jestliže jste 3. května viděli létat nad fotbalovým hřištěm orla bělohlavého, nebyl to 

přelud, ale skutečnost. Pozvali jsme pro děti společnost ZAYFERUS, která jim připravila 

Spolek fór Protivín uspořádal tradiční 
májku pro děti a jejich rodiče na proti-
vínském Belvederu. Děti měly možnost 
užít si odpoledne plné soutěží, spo-
lečné zdobení a stavění májky, pálení 
čarodějnice a opékání buřtů. Celkem 
se sešlo přes téměř 80 dětí a v pěk-
ném počasí si užily krásné radostné 
odpoledne.  Foto Pavel Koc

Zdravé vaření z fazolí
Minulý měsíc jsme se v kurzech zdravého vaření zaměřili 

na ne tak neznámou plodinu, jako je fazole. Dozvěděli jsme 
se, že existuje na pět set druhů této potraviny. A tušíte, které 
fazole nejlépe stráví naše tělo a které nám dodají optimální 
množství zdraví prospěšných látek? Jsou to ty nejtmavější. 

Ochutnali jsme spoustu pokrmů, od fazolí se zelím, 
fazolovou pomazánku, salám z červených fazolí. Nemohly 
chybět ani fazole na mexický způsob a přímo v Pastelce jsme 
si připravili mexickou burritu plněnou fazolemi a zeleninou 
s guacamole. Velkým překvapením pro nás byl kokosový 
fazolový dortík, po kterém se jen zaprášilo, ostatně jako po 
všem ostatním. 

Na poslední setkání v tomto školním roce jsme si připra-
vili téma ořechy. Máte-li chuť a jste-li zvědaví, budeme rádi, 
když mezi nás zavítáte ve čtvrtek 2. června v 17.30 hodin. 

A jestliže připravujete něco z ořechů, můžete přinést 
malinko na ochutnávku.  Mgr. M. Šálková

Hory pralesy Peru
Na začátku dubna přijal pozvání pan Miroslav Procházka, 

který se s námi podělil o své zážitky, zkušenosti a poznatky 
z dalekého Peru. Zhlédli jsme spoustu fotografií o této nevšed-
ní zemi, dozvěděli jsme se něco o životě tamních obyvatel 
a nemohly chybět ani obrázky rozmanitých druhů ptactva 
i savců. Vyprávění o legendární Machu Picchu samozřejmě 
uchvátilo mnohé z nás. Nakonec se rozproudila i debata 
s otázkami, na které pan Procházka fundovaně odpovídal. 
Děkujeme za pěkně strávený podvečer a těšíme se na další 
besedu s fotografiemi, kterou plánujeme na podzim. 

Mgr. M. Šálková

 ZE ŽIVOTA ŠKOLY  

na dvě hodiny prezentaci dravců. Žáci se dozvěděli mnoho zajímavého o poštolce, káněti, 
orlu, supovi, sokolu, výrovi, sově pálené, puštíkovi a mnohých dalších zástupcích tohoto 
řádu ptáků. Nechyběla ani soutěž s pěknými cenami a možnost dětí podržet si dravce na 
ruce. Vrcholem byly právě okružní lety orla, luňáka a raroha nad hřištěm s ukázku útoku 
na kořist. Na snímku vidíte Tobiáše Kozmu, jak drží supa. 



PROTIVÍNSKÉ LISTY – 5. stránka

z deníku
POLICIE ČR V PROTIVÍNĚ

RADA MĚSTA ZASEDALA

Krádež koloběžky
 Protivínští policisté prošetřují od 

neděle 8. května krádež motorové 
koloběžky značky Crosco v černé 
barvě s kufříkem. Pachatel vozítko 
odcizil v ulici Mírová někdy v době 
od druhé do půl páté hodiny ranní. 
Majitel škodu vyčíslil na 20 000 
korun. 

Rezervní kola i osvětlení
 Protivínští policisté řešili od 

9. dubna případ, kdy majitel vozi-
dla značky Mercedes Vito, přistihl 
u svého automobilu v ulici Bla-
nická pachatele, který z něj chtěl 
demontovat a odcizil osvětlení. 
Muž z místa činu po vyrušení utekl, 
ale přivolaní policisté podezře-
lého posléze vypátrali a zajistili. 
Během prošetřování případu vyšlo 
najevo, že muž neškodil jen na tomto 
vozu. Ve stejné ulici měl ještě ze 
zaparkovaného automobilu značky 
VW Transporter odcizit rezervní kolo 

Infocentrum Protivín je od května opět v provo-
zu denně od 9 do 17 hodin. 

Srdečně Vás zveme na novou výstavu obrazů 
a keramických plastik členů Volného sdružení 
umělců jižních Čech nazvanou Inter-Art. Svou 
tvorbu představují výtvarníci nejen z České repub-
liky. 

V červnu se ve výstavních prostorách předsta-
ví rakouští hostující výtvarníci Volného sdružení 
umělců. 

Těšíme se na Vaši návštěvu. 

Vybráno z usnesení RM 18. 4. 2016 

schvaluje Smlouvu o dílo mezi stranami 
ČEVAK a. s. České Budějovice a Město 
Protivín, jejímž předmětem je zhotove-
ní díla „ČOV Protivín – obnova nádrže 
síranu železitého“, cena díla celkem 
247 500 Kč bez DPH 

a pověřuje starostu města jejím podpisem 

bere na vědomí rozhodnutí správní rady 
Nadace ČEZ o schválení poskyt-
nutí nadačního příspěvku ve výši 
500 000 Kč na podporu projektu „Staveb-
ní úpravy brány sportoviště v Protivíně“ 
v grantovém řízení Podpora regionů

a pověřuje starostu města podpisem 
Smlouvy o poskytnutí nadačního 
příspěvku 

bere na vědomí rozhodnutí správní rady 
Nadace ČEZ o schválení poskyt-
nutí nadačního příspěvku ve výši 
250 000 Kč na podporu projektu „Oprava 
chodníku v 2. Mateřské škole Protivín“ 
v grantovém řízení Podpora regionů

a pověřuje starostu města podpisem 
Smlouvy o poskytnutí nadačního 
příspěvku 

schvaluje Smlouvu o reklamním partnerství 
se společností ČEZ, a. s. v rámci pro-
jektu „Oranžový rok 2016 v Protivíně“ 

a pověřuje starostu města jejím podpisem 

a v obci Nový Dvůr si vyhlédl opět 
VW Transporter a šel znovu po 
rezervě. Majitelé automobilů škodu 
vyčíslili na 7 500 korun. Podezřelý 
muž (1959) z Písku si vyslechl 
podezření ze spáchání trestného 
činu krádež a protivínští policisté 
případ zpracovávali ve zkráceném 
přípravném trestním řízení.  

Vyhrožoval manželce
 Policisté řešili dne 29. dubna večer 

konflikt mezi manželi v Protivíně. 
Muž měl v podnapilém stavu slovně 
napadat svou ženu a vyhrožovat jí 
újmou na zdraví. Protivínští poli-
cisté podezřelého muže zadrželi 
a umístili do policejní cely. Manželka 
využila svého práva a nedala souhlas 
s trestním stíháním svého partnera 
a policisté proto případ odložili. 

Neplatí výživné
 Protivínští policisté řeší od 20. dub-

na 2016 případ zanedbání povinné 
výživy. Otec zřejmě zapomíná na 
svého syna již od července roku 
2015 a dluh na výživném se již 
vyšplhal na bezmála 15 tisíc korun. 
Povinnost přispívat muži vyplývá ze 
zákona o rodině a výši stanovil soud 
na 1 700 korun měsíčně. Peníze měl 
muž skládat k rukám matky dítěte. 

INFORMAČNÍ CENTRUM PROTIVÍN
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Ve čtvrtek 14. dubna se na již tra-
dičním místě, v klubovně Domu s 
pečovatelskou službou, konala beseda 
o protivínském jmenovci ve státě Iowa, jíž 
se zúčastnili i někteří členové protivínské 
delegace, která Protivin navštívila v roce 
1996. 

Pobesedovat přišli manželé Trtkovi, Jit-
ka Škrnová a Blanka Pudíková, doplňovali 
je pánové Koštel, či Šafanda. Až z Plzně 
přijel potomek paní Marie Jírové, která jako 
šestnáctiletá opustila  rodný Protivín, pan 
Štěpán Jíra. PVK poskytl cenný dobový 
fotografický materiál.  Na úvod paní Danu-
še Kancírová doprovodila na klávesy paní 
Petru Matouškovou, jež zazpívala hymnu 
státu Iowa, která se melodicky podobá písni 
O Tannenbaum. Poté si vzala slovo paní 
Věra Piklová, která přítomné seznámila 
s historií přistěhovalectví do USA.

V době, kdy byla v Rakouském moc-
nářství zrušena robota, kdy byla vojna na 
osm i deset let a kdy postihla hospodářská 
krize i české země, mnozí zvolili cestu 
za moře. Tam měli možnost získat půdu 
celkem lacino. Pozemky ke koupi ve 29. 
státě USA v Iowě propagovali dokonce 
státní agentury. Cesta většinou probíhala 
nákladní lodí, stávalo se ale často, že někteří 
cestu nepřežili. Udává se, že to bylo 10%; 
například rodina Martina Lukeše opustila 
Evropu se šesti dětmi a přijela do USA 
se dvěma. Ostatní byly pohřbeny do moře 
(C. Klimesh: Přicházeli zdaleka, Epocha, 
Praha 1980). V roce 1872 Frank Chyle  ml., 
rodák z Podčepic v Čechách, koupil farmu 
v místech, kde dnes leží Protivin ve státě 
Iowa, v kraji Howard. V témže roce se žení 
s Marií Jírovou, která se narodila v českém 
Protivíně, v domě č. 21. Rodiště opustila 
jako šestnáctiletá. Za rok vzniku americké-
ho Protivina se považuje rok 1878. Fr. Chyle 
v tomto roce věnoval pozemek ke stavbě 
kostela sv. Trojice a budovanou osadu 
nazval po rodišti své manželky. Poté přibyl 
hostinec, hřbitov či škola, ve které se do 
20. let 20. století učilo česky. V roce 1894 
čítal Protivin 100 obyvatel. To byl dostaču-
jící počet k tomu, aby se místo mohlo stát 
městem. V hlasování byl proti jen jeden, 
a tak se z osady stalo město. Paradoxem je, 
že náš jihočeský Protivín se stal městem 
výnosem Františka Josefa I. až v listopadu 
1898.

Informace byly doplňovány prezentací, 
včetně fotografií z návštěvy ve státě Iowa 
v srpnu 1996. V zámoří vyslanci jihočes-
kého Protivína (se starostou panem Janem 
Vojíkem) strávili skoro 14 dní. Na místo 
dorazili 15. srpna po tříhodinové cestě 
autem z Minneapolis. Pan Trtek si psal 
o pobytu za mořem deníček a tento svůj, 
dvacet let starý, zápisníček přinesl s sebou, 
stejně jako knížky, brožury, či program 
krajanských slavností ze srpna 1996. Tyto 
oslavy s českým jídlem, hudbou se pravi-
delně konají druhý až třetí srpnový víkend. 
Ženská část delegace po příjezdu pomáhala 
se škubáním kuřat na krajanské oslavy, na 
něž se sjíždějí i další krajani, dokonce pekly 
podle našich receptů buchty, i když ingredi-
ence (mouka, kvasnice) jsou jiné než u nás 
doma, takže výsledek nebyl tak autentický. 

Staví se velký stan, kde se slavnosti konají, 
pekly se (na tehdejší dobu pro naši delegaci 
nezvyklé) pštrosí steaky, zpívala se česká 
hymna. Dorty, které pro tuto příležitost 
upečou, draží a vybrané peníze putují na 
podporu kostela a školy.

Obyvatelé zámořského jmenovce hle-
dají své předníky (rozuměj předky), slovo 
studenisko znamená klimatizaci, kolaches 
jsou koláče. Neznali slivovici, kterou 
jim pan Trtek za moře dovezl, a hospoda 
u „Majlana“ znamená u Milana.  B. Pudí-
ková připomněla, že krajané jezdívají do 
Čech, i v Protivíně se zastaví, ale jejich 
program je většinou tak nabitý, že ve 
městě nestráví mnoho času. Jak podo-
tkla, infocentrum je pro udržení kontaktu 
s krajanským městem nepostradatelné. Pro 
něj věnoval pan Zajíček vlajky města, jež 
si mohli besedující rovněž prohlédnout. 
Paní Trtková zase vyprávěla o putování 
za českými „předníky“ amerických kra-
janů, kterým pomáhá otevírat pomyslná 
vrátka k rodinám předků. Pan Koštel 
zase přinesl plechovku od piva, která 
byla vyrobena ke stému výročí založení 
města Protivin v Iowě. Na sté výročí 
v roce 1978 chtěli mít američtí Protivíňáci 
naše protivínské pivo, jednání ale v nor-
malizačních sedmdesátých letech nemělo 
konce, a tak si ho objednali z Wiskonsinu. 
Na modré plechovce se skví název Protivin 
1878 – 1978. Plechovky po vypití běžně 
skupovali sběratelé, ale musela být nahoře 

neporušená. Přinesená plechovka má tedy 
dole dva malé otvory, jimiž bylo pivo vypi-
to (prý bylo docela dobré), a plechovka tak 
vypadá zdánlivě neporušeně. Přednášející 
několikrát zmínili paní Olgu Chyle, vnučku 
zakladatele Protivina, s níž byli donedávna 
v čilém písemném kontaktu. Jak podotkli, 
starší generace je stále hrdá na svůj původní 
domov, mnozí z nich mluvili dobře česky, ti 
z mladší generace již česky vesměs neumí. 
V současnosti má Protivin kolem 300 oby-
vatel, rozlohu 1,2 km2. Pro srovnání pan sta-
rosta Hlaváč, jenž se besedy také zúčastnil, 
poznamenal, že ten náš jihočeský má 6. 2 km2 
a i s přilehlými obcemi necelých 5 000 
obyvatel. Během besedy se mluvilo 
i o 12 km vzdáleném městě Spillville, kde 
trávil prázdninové pobyty náš hudební 
skladatel Antonín Dvořák, když působil 
v letech 1892–1895 na konzervatoři v New 
Yorku. Několikrát Protivin navštívil.   

Protivínští, kteří r. 1996 navštívili Proti-
vin, mluvili o velké srdečnosti, s kterou byla 
delegace přijata. Sebekriticky přiznávali, že 
hrdost na předky a jejich původní vlast byla 
ve veškerém jejich jednání patrná. Nejen 
že tehdejší Češi v USA (třeba i v městě 
Pisek, Tabor a jinde) neudělali „ostudu“, ale 
prokázali šikovnost a pracovitost, dokázali 
se vypracovat a mnozí zbohatli. Současní 
potomci, hlavně starší, rodinné kořeny 
uctívají. A v tomto mohou být příkladem 
nám současníkům

Za PVK P. Čecháčková

Před několika lety jsme porazili starou proschlou třešeň, sezení „pod třešní“ však 
zůstalo. Na památku mužových rodičů jsme tam zasadili japonskou třešeň – sakuru. 
Kamarádi z Písku přijeli na návštěvu, když letos rozkvetly první růžové květy. Vyprávěli, 
že u nich si nadšeně fotografovali Japonci rozkvetlé sakury před supermarketem. Hledala 
jsem na internetu a objevila HANAMI – slavnost sakur „hledění na květy“. Svátek má 
velmi dlouhou tradici, už od 8. století, Japonci ho převzali od Číňanů. V době Hanami se 
lidé navzájem navštěvují, setkávají se svými přáteli, pořádají pikniky. Původně k posezení 
pod rozkvetlými stromy patřila neodmyslitelně také tvorba poezie, v poslední době však 
byly básně se sezónní tématikou nahrazeny občerstvením a láhvemi saké. V této souvislosti 
vzniklo bohužel i japonské rčení „hana jori dango“ – neboli „knedlíček lepší než květ“. 
Sakura kvete krátce, asi dva týdny. Symbolizuje krásu a pomíjivost života.

Při pohledu na jarní přírodu bychom měli načerpat energii a vychutnat jedinečnost 
každého okamžiku. HM 

12. BESEDA PROTIVÍNSKÉHO VLASTIVĚDNÉHO KLUBU

SLAVNOST SAKUR
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První květnový týden na nás v MŠ Krč čekaly hned tři zajímavé akce. 
• V úterý jsme se vydali společně s lektorkou environmentální výchovy Ing. Žižkovou 

na dobrodružnou výpravu do lesa u Krče. Děti sledovaly stopu divokého prasete, cestou si 
zahrály na mravence, vyrobily si oštěp ze špejlí a ptačích peříček a dozvěděly se spoustu 
zajímavostí o zvířatech a rostlinách. 

• Ve středu odpoledne proběhla ve školce besídka pro maminky a babičky k jejich 
svátku. Dojetí střídaly slzy smíchu a velkou radost udělal maminkám i dárek – drátěná 
dekorace, kterou děti samy vyrobily. 

• Ve čtvrtek nás za odměnu navštívil ve školce Duhový cirkus z Prahy. Tento interak-
tivní program na motivy knihy Duhový cirkus od Petry Neomillnerové (Albatros, 2015) 
se zaměřuje na předmatematickou výchovu ve školkách. Při originálních logických hrách 
jsme se všichni poučili a pobavili zároveň. 

Znovu děkujeme za pomoc při organizaci a zajištění těchto akcí paní Ing. Žižkové, paní 
Bc. Veronice Krištofové a paní Fürstové Křečkové.  Děti a paní učitelky z MŠ Krč

PRO DOSPĚLÉ
Jan A. Novák: Karel IV. mystik a čaro-
děj – netradiční pohled na slavného 
panovníka
Hana Whitton: Prsten princezny Judity 
– román z českých dějin, Přemyslovci
Stanislav Češka: Případ forchheimského 
rádce – zločiny na Velké Moravě
Anna Bolavá: Do tmy – česká próza, kte-
rá získala cenu Magnesia litera 2015
Michal Sýkora: Ještě není konec – detek-
tivové od Nejsvětější Trojice
Jan Cimický: Pavilon na Zlatém návrší 
– román z lékařského prostředí
Inna Rottová: Případ andělské košile 
– detektivní román
Blanka Svobodová: Můj miláček cizo-
pasník – milostný román
Iva Pekárková: Sloni v soumraku 
– milostné vztahy
Roman Cílek: Smrtící okamžik pravdy 
– detektivní povídky
Haruki Murakami: Hon na ovci – světový 
bestseller
James Patterson: Podezřelý č. 1 – krimi-
nální román
Laura Walden: Skrýš na konci útesu 
– rodinný příběh, vztahy mezi nejbližšími
Amanda Quick: Tajné sestry – román pro 
ženy
James Aitcheson: Ve znamení meče 
– středověká Anglie

PRO DĚTI
Dagmar Langová: Rytířské příběhy a 
tajemství starých alchymistů – pohád-
kové příběhy
František Novotný: Čertoviny – čertovské 
obrázky Karla Franty s čertovskými verši

Novinky
městské
knihovny

Začátkem dubna mezi nás do školky 
zavítalo divadélko s klaunem. Děti bedlivě 
sledovaly kouzelnické triky, žonglování 
a práci s kovbojským lasem. Nechyběli 
ani dva cvičení pejsci, které si mohly děti 
pohladit. 

Tradiční návštěvou byli sokolníci, 
kteří na školní zahradu přivezli výra vel-
kého, krkavce a několik dravců. Někteří 
odvážlivci, včetně paní učitelek, měli mož-
nost nechat si krkavce na ruce. Na pokyny 
sokolníků létali ptáci nízko nad hlavami 
nadšených dětí. 

Den Země jsme si připomněli jako 
každoročně plněním zajímavých úkolů 
a hádanek na stanovištích připravených 
jednotlivými třídami. Průvodcem nám byl 
skřítek Recykláček, kterého si děti ve Včel-
ce vyrobily z rozmanitých obalů. 

Sluníčko konečně nabralo tu správnou 
sílu, a tak prozkoumáváme na zahradě 
všechna nová zákoutí. Na nové školní 
záhonky jsme zaseli ředkvičky a mrkev, 
zasadili bylinky, kedlubny a rajčata. Mys-
líme i na ptáčky v parném létě. Nové pítko, 
které jsme v zahradě umístili, je určitě 
dostatečně osvěží. 

A teď ještě pozvat maminky a všechny 
nejbližší k nám do tříd na besídky a podě-
kovat jim i dárečkem za jejich obrovskou 
lásku. Kolektiv 2. MŠ

Květnové zážitky dětí z MŠ Krč

Vyrobit oštěp je pro nás hračka. 

Výtvarné práce – vlevo Valinka Braunová, vpravo Zdenička Sládková.

ZPRÁVIČKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLIČKY
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UZÁVĚRKA
pro dodání příspěvků

do červnových

„Protivínských listů“ 

je 6. června 2016

do 12 hodin

NOVINY VYJDOU

v pondělí 20. 6. 2016 

Na 13. besedu, která se konala 
ve čtvrtek 5. května v klubovně Domu 
s pečovatelskou službou, jsme pozvali 
píseckého zoologa a autora Expozice 
exotické přírody v našem „Památníku“, 
RNDr. Karla Pecla. 

Jak podotkla paní Věra Piklová, vyloženě 
za touto expozicí se sjíždí školní výlety 
zblízka i zdaleka, a to i opakovaně.

Pan Pecl v úvodu s úsměvem pozna-
menal, že jeho přednáška nebude jako 
u Bedřicha Smetany „Z mého života“, ale 
spíše jako u Karla Čáslavského „Hledání 
ztraceného času“. Narodil se v Praze, 
s lehkou nadsázkou říká, že je Valach 
z Prahy žijící v jižních Čechách. Při pátrá-
ní v archivech zjistil, že jeho rod pochází 
od Kaprunu. Psávali se jako „Petzelové“, 
časem došlo k počeštění. Od dětství věděl, 
že se bude věnovat přírodě. Začalo to hmy-
zem, sbíral brouky. Po gymnáziu vystudoval 
Přírodovědeckou fakultu – ryby. Pak získal 
místo v Prácheňském muzeu jako zoolog.

S tehdejším ředitelem muzea Jiřím 
Freyem měli v úmyslu vybudovat ve sklep-
ních prostorách akvária pro ryby a expozici 
o historii rybníkářství v Čechách. Prostory 
byly plné suti, a tak je museli nejdříve vyvézt, 
než mohlo dojít k samotné realizaci projektu. 
Pan Pecl byl tou dobou odveden na vojnu, ale 
dostal se k tankistům do Písku, a tak mohl 
o vycházkách dělat dozor na stavbě. Do akvá-
rií potřebovali silná skla, na jejichž výrobu si 
v sedmdesátých letech nikdo dlouho netrou-
fal. Nakonec se skla, silného čtyři centimetry, 
dočkali. Bylo odlité na olovo, takže nebylo 
rovné, a ryba se ve vodě „lámala“. Dnes jsou 
skla již po rekonstrukci, šestnáctimilimetrová 
a ve třech vrstvách. V akváriích, převážně 
o dvou tisících litrech, najdeme kapry, štiku, 
cejna či amura. Kapra měli vycvičeného tak, 
že „čistiteli“ akvária žužlal obvykle prst, štika 
zase proti „nepříteli“ okamžitě vyjela a kvůli 
úhořovi chodívali návštěvníci na pokladnu 
oznámit, že mu „něco je“, protože je břichem 
vzhůru.  A přitom úhoř jenom spinkal, jak 
s úsměvem podotýkali, už ho totiž znali. 
V expozici historie rybníkářství najdeme 
řadu rybářského náčiní, mj. měděné džbery, 
nebo speciální pumpu, díky které byli naši 
předci schopni převážet kapry až do Vídně. 
Pomocí ní kapry během převozu polévali, 
a když voda došla, zastavili, aby ji doplnili, 
a tak bez problémů dovezli živé kapry až na 
místo určení.

Kromě ryb se pan Pecl zabývá i ptac-
tvem. Místo, které se stalo jeho dalším půso-
bištěm, je rybník Řežabinec, jejž zakládal 
Kryštof ze Švamberka jako chovný. Rybník 
byl v roce 1949 prohlášen rezervací. Roste 
tu více rákosiny, než je na jiných rybnících 
obvyklé. Od roku 1980 tu sčítali ptáky, 
čímž zjistili, jaké druhy se tu vyskytují. 
Porovnávali množství ptáků a počet ryb. 
Časem se dostali k optimálnímu číslu, kdy 
rybáři neprodělávají a ornitologové tu mají 
ptactvo. Jak podotkl pan Pecl, metrák ryb je 
jako metrákové prase. Ryby vyjí všechno. 
Jednou mu do vody spadla čokoláda a kapr 
mu od ní okamžitě pomohl.

Na Řežabinci hnízdili rackové, počet 
vzrůstal do roku 1977, kdy tu měli pat-
náct tisíc párů racků, v současné době se 
číslo pohybuje kolem patnácti set. Jsou 
nejohroženějším druhem. Najít bychom tu 
mohli ale i další ptáky jako je bukač, žluva 
či moudivláček a mnoho dalších. Poslední 
jmenovaný postaví hnízdo partnerce, jakmi-
le ho ale postaví, najde si jinou a té postaví 
další hnízdo. Jak s úsměvem poznamenal 
pan Pecl: „Já bych mu moc nezáviděl.“.  
V osmdesátých letech tu vysadili devět orlů. 
V letošním roce létá v jižních Čechách již 
padesát orlů mořských. Rozpětí křídel orla 
je dva metry čtyřicet. „A taková lavička 
nemůže hnízdit někde dole v lese, takže 
někde volně, hnízdo je velké,“ podotýká 
pan Pecl.

V další části přednášky nás seznámil 
s procesem kroužkování ptáků. Ti se krouž-
kují již od roku 1934. On sám okroužkoval 
dvacet šest tisíc ptáků. Speciální sítě na 
jejich odchyt nebylo lehké za komunis-
tů sehnat. A tak, když získali brigádu 

v Německu, během které se naučili ptáky 
kroužkovat, dostali i sítě, které u nás nebyly 
k sehnání. Celníci si mysleli, že veze záclo-
ny – horko těžko jim vysvětloval, že záclony 
černé nejsou. Na rybníku pak sítě natáhli 
a čekali, kolik ptáků se chytí. Bylo jich dost, 
a tak začali kroužkovat. Pan Pecl nám na 
besedě předvedl několik druhů kroužků, 
vysvětlil, co jednotlivé číslice a písmena 
na kroužcích znamenají, jak se kroužkují 
labutě, jak kachny a další drobnější ptáci. 
V prezentaci jsme mohli zhlédnout foto-
grafie z procesu kroužkování, doplněnou 
o ukázky zpěvu některých ptáků.

Ornitologové jsou rádi za zpětné hlášení, 
které posílají kolegové z míst, kde došlo 
k odchytu, což je díky kroužku snadné. Jsou 
schopní podle hlášení zmapovat pobyt ptáků 
a zakreslit jej do map. Naši rákosníci byli 
například chyceni až v Keni. V projektu, 
během něhož byly kroužkovány labutě po 
celé Evropě, zjistili, že labutě nejsou zas až 
tak věrné, jak se mezi lidmi říká. „Labuťák“ 
se například nevrhá po smrti samice s „labu-
tí písní“ střemhlav dolů, ale najde si novou 
partnerku.

Prácheňské muzeum pořádá příro-
dovědné akce pro veřejnost, například 
první květnový víkend probíhá v ranních 
hodinách v centru Písku „Vítání ptačího 
zpěvu“. V říjnu zase ornitologové a laická 
veřejnost společně odchytávají a kroužkují 
ptáky na Řežabinci. Naposledy odchytli 
i ledňáčka. Kolem rybníka Řežabinec vede 
stezka s jedenácti zastaveními, součástí 
rezervace je i pozorovací věž. Pan Pecl 
spolupracuje se Záchrannou stanicí Makov, 
kde je v současné době sto dvanáct druhů 
ptáků. Některé pouští, některé si nechávají 
na genetický fond.

Na konci zajímavé přednášky nám pře-
četl pojednání, ve kterém zachytil svou práci 
během jednoho dne. Závěrem pak pozname-
nal: „Stačí vstát od počítače nebo televize, 
vyjít do přírody a můžete zažít totéž.“. Jeho 
vyprávění, plné zážitků a vzpomínek, stejně 
jako prezentace fotografií byly odměněny 
potleskem.

Další setkání PVK proběhne 8. 6. na 
tradičním místě, tentokrát budou tématem 
kapličky na Písecku. Jste srdečně zváni. 
Sledujte kalendář akcí na http://protivinnet.
blogspot.cz.  Za PVK Petra Čecháčková 

Foto Radek Lenemajer

V sobotu 28. května pořádá spolek 
Kocanďáci U Lomu v Protivíně tra-
diční oslavu Dne dětí. 
Podrobnosti najdete na www.ddprotivin.
webnode.cz a na plakátech. 

13. SETKÁNÍ PROTIVÍNSKÉHO VLASTIVĚDNÉHO KLUBU
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CESTA K PROTIVÍNU… /Jiří Hladký/ 3. díl

Dokončení na 12. stránce. 

BUDIČOVICE
Dvě okna do obytných místností v přízemí jsou zdobena ve 
vrcholu hlavičkami andílků, které jsou zasazeny do vějíře 
stylizovaných křídel. Okolo oken jsou šambrány a nad 
andílky prolamované římsičky (foto č. 14). Dva pilastry po 
stranách obytné části jsou zdobeny pod římsou vždy trojicí 
stylizovaných volských (býčích) hlav (foto č. 15). 

Nezbytnou a tradiční součástí každé vesnické návsi 
musí být, a je, kaplička (foto č. 16). Tato je zasvěcena sv. 
Janu Nepomuckému. Jedná se o neorománskou stavbu 
z 19. století. Na oltářním obraze je postava sv. Jana Nepomuc-
kého, v pozadí je možno vidět most a vodní tok. Nad mostem 
na skále stavba kostela. (foto č. 17)

17

14

15

16
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Pro člověka je životní výhrou, když má svého koníčka jako 
zaměstnání. A to se poštěstilo Danuši Hlouchové, která 
téměř čtvrt století kraluje v protivínské knihovně. 

Ovšem všechno má nejen svůj začátek, ale také i konec 
– a tak v polovině května Danuše Hlouchová naposledy 
zavřela dveře knihovny, která byla jejím druhým domovem. 
Samozřejmě se tím neloučí s knihami, těch má doma také 
pěkných pár stovek, ale s protivínskými čtenáři, kteří ji nepo-
chybně budou postrádat. Znala už jejich vkus a záliby, vždycky 
jim uměla poradit při výběru, nenásilně rozšířit jejich čtenářský 
akční rádius. Kromě toho měla na starosti i pokladnu, předpro-
dej vstupenek na kul-
turní akce střediska, 
rozesílání a roznášku 
propagačních plakátů 
a letáčků. Byla prostě 
člověkem na svém 
místě. A tak měst-
ské kulturní středis-
ko zprostředkovalo 
n a  r o z l o u č e n o u 
ještě takové menší 
ohlédnutí za jednou 
dlouhou a plodnou 
etapou, lemovanou 
knihami. A tím by měl 
být tento článek.

Danuše Hloucho-
vá sice není protivín-
skou rodačkou, ale 
Protivín je již dlouhé 
roky jejím bydlištěm 
a cítí se s městem, 
jeho životem a pře-
devším zdejšími lidmi 
propojená stejně, jako 
by se zde narodila. Na 
svět přišla v Milev-
sku, kde po ukončení 
studií pracovala tři-
náct roků v kulturním 
domě jako kulturní 
referentka. Vstup do 
manželství měl pak na svědomí její přesun do Žďáru u Pro-
tivína a následně pak do Protivína. Po kratší, asi dvouleté 
pracovní epizodě v Písku nastoupila do knihovny, která byla 
v té době ještě rozdělená na dvou místech. Krátce nato ale 
už se obě části sloučily pod střechou Městského kulturního 
střediska Protivín. V této podobě oslavila knihovna již své 
23. výročí a nejkrásnějším dárkem jak pro knihovnu, tak pro 
obětavou paní knihovnici je spokojenost čtenářů. Ale dejme 
slovo jí samotné. 
Jaká byla vaše osobní cesta za knihou?

V naší rodině byla kniha samozřejmou součástí denní-
ho života. Knihami se u nás prostě žilo. Měli jsme bohatou 
knihovnu, rodiče hodně četli, knížka byla samozřejmým 
dárkem při každé příležitosti. A tak to přirozeně přešlo i 
na mne, takže jsem na gymnáziu studovala na humanitní 
větvi a později si udělala i dvouletou knihovnickou nástavbu 
v Praze. 
Práce knihovnice předpokládá neustále sledovat tok 
knižních novinek, a to dnes není zrovna jednoduché...

V minulosti bylo možné veškeré nové knihy najít v pravi-
delně vycházejících Knižních novinkách. A navíc přibývají-

cích nových titulů nebylo tolik jako nyní. Dnes musíme sle-
dovat více informativních toků – v tisku, na internetu, někdy 
i prostřednictvím čtenářů, kteří se po konkrétních novin-
kách ptají. 
Čemu podřizujete výběr nových knih pro knihovnu?

Především předpokládanému zájmu čtenářů a také pocho-
pitelně limitovaným finančním možnostem. A pokud nemáme 
čtenářem požadovanou knihu v našem fondu, můžeme si ji 
vyžádat na zapůjčení z okolních knihoven. 
Lze si vůbec zapamatovat všechny ty názvy knih a jména 
autorů, kterých stále přibývá?

V  s o u č a s n o s t i 
je ve fondu zhruba 
17 000 knížek. Jejich 
abecedně seřazený 
katalog máme na 
internetu, rozděle-
ný podle autorů, ale 
i podle žánrů a věko-
vých čtenářských sku-
pin. A vyhledávat si 
v něm mohou i sami 
čtenáři. A to včetně 
pestré nabídky kva-
litních časopisů, kte-
rých odebíráme okolo 
tří desítek. 
O jaký žánr je nej-
větší zájem? 

Nejvíc asi o his-
torické romány, kri-
m i n á l n í  p ř í b ě hy 
– zejména severskou 
k r im i ,  de tek t i vky 
a také o ženské romá-
ny. Čtenáře láká i exo-
tika a v poslední době 
zejména knihy z arab-
ského a afrického svě-
ta. Svůj okruh zájem-
ců mají také aktuální 
cestopisy, esoterika a 
alternativní medicína, 

astrologie... Pro mladší čtenáře je přitažlivá fantasy, ale mezi 
registrovanými čtenáři je jich pramálo. Díky vyhledávacím 
možnostem internetu opadl zájem také o populárně naučnou 
literaturu, kterou dříve vyhledávali hlavně školáci, studenti 
a zájemci o konkrétní tematiku. 
A co regionální autoři?

Ano, ti jsou poměrně dost žádaní. Ať už se jedná o Jana 
Bauera, Ladislava Berana, Vladimíra Šindeláře, v poslední 
době také Františka Niedla, Jaroslavu Pixovou, Ondřeje 
Fibicha, Pavla Hrdličku, v dětské literatuře pak třeba Hynka 
Klimka a další... 
Jak si stojí poezie?

Ta je v tomto směru hotovou Popelkou. Snad ještě tak 
v souvislosti s učivem a povinnou četbou ve školách. Jeden 
čas byl zvýšený zájem o humorné verše Jiřího Žáčka a 
satirické básničky Josefa Fouska, ale teď poezie, bohužel, 
stagnuje. 
Vidíte různé moderní vymoženosti – čtečky, audio knihy, 
elektronické knihy – jako konkurenci klasické knížky?

Já sama tyto možnosti nevyužívám, ale myslím, že i to je 
jeden z řady důvodů určitého odlivu čtenářů. 

ŽIVOT S MÁMIVOU
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Kolik vlastně máte registrovaných čtenářů?
To je proměnlivé, ale asi tak mezi třemi a čtyřmi stovkami. 

Vesměs střední a starší generace a převažují ženy nad muži. 
V minulosti měla protivínská knihovna pod sebou dvanáct 
knihoven v okolí, z důvodu nezájmu byly ale postupem času 
venkovské pobočky rušeny. Čtenáři z venkova přešli tak 
zčásti pod protivínskou knihovnu. Máme k dispozici dokonce 
i donáškovou službu pro staré a nepohyblivé občany, ale zatím 
ji využívá jen pár protivínských zájemců. 
Už jsme mluvili o knižních novinkách, ale za jakých pod-
mínek se knihy vyřazují? 

Starší knihy nebo takové tituly, o něž delší dobu není 
zájem (to zjistíme podle výpůjček registrovaných v počítači), 
ukládáme do skladu v patře nad knihovnou. Některé knihy 
pak nabízíme podle knihovnického zákona k odkoupení za 
symbolickou cenu přes internet, dvakrát už jsme pořádali také 
knižní burzu. Nabídli jsme také vyřazené knihy v domě s pečo-
vatelskou službou, ale tam byl zájem spíš o „harlekýnky“ 
a „červenou“ knihovnu. A opotřebované knihy, pokud je o ně 
ve vypůjčování stále zájem, tak necháváme zrestaurovat. 
Čím knihovna zpestřuje svou činnost?

Například besedami s autory (L. Beran, J. Bauer, D. J. Žák, 
O. Fibich) a jinými akcemi, hlavně v rámci Měsíce čtenářů 
(v březnu) a v Týdnu knihoven (říjen). A to i pro širší veřejnost, 
mimo okruh čtenářů. Společně s Městským kulturním středis-
kem pak pořádáme různé zajímavé přednášky s aktuálními 
tématy. Za rok instalujeme v prostorách knihovny zhruba 
deset aktuálních tematických výstavek (knihy k různým 

Městské kulturní středisko Protivín děkuje paní Danuši 
Hlouchové za 24 let obětavé práce na pozici knihovnice. 
Knihy byly vždy nejen jejím zaměstnáním, ale také koníč-
kem. Znala každého čtenáře a vždy mu ráda doporučila 
právě ten titul, který se mu většinou zalíbil. 
Novou knihovnicí se od 1. května 2016 stává paní Pavla 
Lišková. 

Prvního května zahájila expozice 
Památníku města Protivína svoji pátou 
sezonu. Kromě stálé expozice historické 
a expozice exotické přírody je ve výstavní 
síni do 14. srpna otevřena výstava pod 
názvem „Příroda kolem nás“. Předsta-
vuje dokumentaci přírody objektivy členů 
Prácheňské umělecké besedy v Písku. Své 
snímky poskytli Pavel Holba, Stanislav 
Houfek, Pavel Komas, Karel Pecl, Andrej 
Rády, Anežka Tichá a dva hosté z Terifota 
Sokola Písek Jaroslav Pech a Marta Zbor-
níková.

Také v letošním roce je pro návštěvníky 
Památníku města Protivína připravena tzv. 
Písecká bonusová karta, což znamená, 
že návštěvník, který zaplatí plné vstupné, 
tj. 40 Kč, dostane tuto kartu, která jej oprav-
ňuje k čerpání slev při vstupu do dalších 
vyjmenovaných institucí, a to zejména 
v Písku, dále v Miroticích a Selibově. 
V Písku je to naše Prácheňské muzeum 
a jeho další pobočka, Památník Adolfa 
Heyduka v krásném secesním domě v Tyr-
šově ulici. Dále Sladovna, kde je v průběhu 
roku pořádáno mnoho akcí zejména pro 
děti, dále písecká městská elektrárna, která 
je nejstarší vodní elektrárnou v Čechách. 
V Písku je také možné navštívit s touto 
kartou i prodejní a výstavní galerii Portyč. 
A jak již byla zmínka, mimo Písek je zde 
zařazena Pohádková kovárna v Selibově 
a také expozice věnovaná Mikoláši Alšovi 
a Matěji Kopeckému, rodákům z Mirotic, 
která je umístěna v rodném domku Miko-

láše Alše. Podrobné informace 
a kontakty jsou uvedeny 
v bonusové kartě. Slevy při 
vstupu do Památníku v Proti-
víně i v ostatních institucích 
mají zejména děti, senioři aj. 
Takže bonusovou kartu obdrží 
návštěvníci, kteří nemají nárok 
na tyto slevy a platí plné vstup-
né. To však platí jen v jedné 
instituci z výše uvedených, 
v ostatních již mají nárok na slevy.

Památník města Protivína je pobočkou 
Prácheňského muzea v Písku, jehož pra-
covníci zde vybudovali expozice, které byly 
celostátně oceněny, ať už v části exotické 
přírody nebo historické části. Bylo by však 
na místě, zejména v letošním roce, připo-
menout jeho významný úspěch, kterého 
muzeum v Písku dosáhlo v roce 1996.

Prácheňské muzeum bylo nominováno 
mezi 64 finalisty evropské soutěže muzeí, 
organizované od r. 1977 výborem při Radě 
Evropy. Celoevropský kongres třiceti nej-
lepších muzeí ze 17 zemí, konaný 15. – 17. 
května 1996 v Barceloně vynesl Prácheňské 
muzeum až k metám nejvyšším – k udě-
lení atestu nejvyšší kvality – SPECIAL 
COMMENDATION – ocenění, které je 
považováno za trvalé. Stalo se muzeem roku 
1996 – EUROPEAN MUSEUM OF THE 
YEAR AWARD Speciál Commendation 
1996. Cenu za celý kolektiv pracovníků 
převzal v Barceloně tehdejší ředitel muzea, 
Václav Bartoš. 

V oficiálním zdůvodnění 
ceny bylo předsedou EMYA, 
prof. K. Hudsonem řečeno, 
že muzeum zcela splňuje 
úroveň západoevropského 
standardu a kvalitou své práce 
vysoko překračuje evropskou 
úroveň.

Od roku 1992, kdy se česká 
muzea přihlásila do soutěže 
European Museum of the Year 

Award, získalo tuto cenu v roce 1992 
Náprstkovo muzeum v Praze, v roce 1994 
Lapidárium Národního muzea v Praze 
a v roce 1996 Prácheňské muzeum v Písku.

Krásné a zajímavé expozice muzea 
mohou dodnes návštěvníci uvidět a jsou 
každoročně doplňovány četnými tématický-
mi výstavami a přednáškami. Všechny tyto 
akce je možné sledovat nejen na internetu 
a v tisku, ale také ve vývěsní skříňce Památ-
níku města Protivína, která je umístěna na 
náměstí před budovou muzea, v blízkosti 
autobusové zastávky.

Památník města Protivína má otevře-
no každý den, kromě pondělí, od 9 do 12 
a od 13 do 16 hodin. Pokud by bylo 
potřeba otevřít v jinou dobu, můžete 
zatelefonovat na číslo tel. 382 251 471, 
budeme se snažit vyhovět.

Věříme, že návštěvníci budou spokojeni 
tak, jak tomu bylo v letech předešlých a že 
se zde nejen poučí, ale také pobaví nejen 
děti, ale i dospělí.

PhDr. Marie Bartošová

Pátá sezona v Památníku města Protivína

VŮNÍ KNIH 
výročím, ročním obdobím apod.) a na děti pamatujeme 
i soutěžemi, jako jsou například dětské výtvarné soutěže nebo 
zábavné soutěžní testy. Exkurze předškoláků a školáků se 
konají v knihovně několikrát do roka. Se zájmem se setkávají 
i testy o ceny publikované v Protivínských listech a na letáč-
cích. Kromě jiného je zde zdarma k dispozici i internet – ale 
takový zájem jako v začátcích o něj už zdaleka není. 
Nebude se vám v důchodu stýskat po takovém pestrém 
dění? Jaké máte plány?

Především bych ráda přečetla všechny ty knížky, na které 
jsem dosud neměla čas, a k některým přečteným se znovu 
vrátila. Máme doma obsáhlou knihovnu, takže je na dlouho 
vystaráno. Neumím si představit den bez knížky. Také bych 
si chtěla vylepšovat byt a vyzdobit si ho různými milými 
drobnůstkami. Plánuji hezké procházky do přírody, jsem 
mimo jiné také vášnivá houbařka. A v neposlední řadě bych 
se ráda s manželem věnovala i cestování. Nudit se rozhodně 
nebudu. 

To rádi věříme a přejeme Danuši Hlouchové, aby se jí 
nynější plány v budoucnu naplnily. 

Hanka Hosnedlová, Foto M. Černá
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CESTA K PROTIVÍNU… /Jiří Hladký/ 4. díl
Kamenný monolit stojící před kapličkou připomíná, že Fran-
tišek Hrubecký, Václav Hanus, Tomáš Kropáček, František 
Kubík, František Leskovec, Rudolf Mareš, Václav Pelikán, 
Josef Suchan a Tomáš Šídlo odešli z Budičovic bojovat za 
císaře pána do I. světové války a již nikdy se do své rodné 
vesnice nevrátili. V těsné blízkosti památníků stojí na žulo-
vém soklu litinový kříž. Křížky jsou v okolí vesnice ještě dva. 
První, kamenný, s letopočtem 1837, ze kterého někdo ukradl 
kovový korpus Kristova těla (foto č. 18), stojí na severozá-
padním konci obce při silnici směrem na Humňany a druhý 
u Dvorců, kamenný sokl a litinový kříž s letopočtem 1872. 

Budičovice ale mají kapličku ještě jednu. Nevíte kde? 
Postavte se čelem ke kapličce a vydejte se pravou cestou 
směrem z vesnice do luk a polí. Až vyjdete za vesnici a bude 
vám dobře sloužit zrak, podívejte se směrem jihozápadním 

na okraj lesa zvaného Hájek. Vidíte cca ve vzdálenosti 800 
metrů malý bílý bod? Vydejte se k němu a nebudete litovat. 
Před vámi se ukáže naprosto netypická stavbička kapličky, 
která je zasvěcena sv. Vítu. (foto č. 19). Čtěte (foto č. 19) 
a nezapomeňte se podívat dovnitř. Hezké, že (foto č. 20, 21). 

A poslední pohled do historie a možná i výzva do 
budoucna. 

18

19

20

21

V dolní části vesnice za potokem vlevo z pohledu od kap-
ličky uvidíte stavení. Podle mě původně dvorec a troufnu si 
dokonce říci tvrz(?) se sýpkou. Je to možná právě to místo, 
kde byl prvopočátek obce, která je jednou z nejmalebněj-
ších v okrese Písek a která má jméno plné výzvy a apelu 
BUDIČ – OVICE. 
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Farní kostel Narození Panny Marie Písek
Klášterní kostel Povýšení Svatého Kříže Písek
Filiální kostel sv. Václava Písek
 (stálá služba kustodů – viz plakáty)
Putim, Kostel sv. Vavřince
Kestřany, Kostel sv. Kateřiny Alexandrijské
Mirovice, Kostel sv. Klimenta
Myšenec, Kostel sv. Havla
Krč u Protivína, Kostel sv. Václava
Dobev, Kostel sv. Brikcí
Albrechtice nad Vltavou, Kostel sv. Petra a Pavla
 (služba klíčníků na zavolání)

vstup zdarma / zjistěte více: 
www.kostelypisek.cz — www.facebook.com/kostelypisek

V pondělí 25. dubna jsme ve spo-
lupráci s farností ECM v Protivíně 
uspořádali setkání s ženou, kterou 
nepotkáváme denně, totiž s misio-
nářkou v Ugandě a Keni, Radkou 
Rusínovou. Mezi lidmi je všeobecně 
rozšířená představa, že misionář je 
člověk, který přijede do cizí země 
a tam lidi takzvaně obrací na víru. 
Ne tak Radka Rusínová.

Do Afriky přijela před asi třemi lety 
a za tu dobu se jí podařilo s tamními 
obyvateli ujít pořádný kus cesty nejen 
víry. O misii toho vím hodně, ale Radka 
mne velmi mile překvapila, protože 
její projekty nepostrádají smysl, mají 
návaznost do budoucnosti a Afričané 
nedostávají pomoc zadarmo nebo za 
nic. Radka Rusínová hledá sponzory 
pro děti, které jinak nemohou studovat, 
protože buď pocházejí z velmi chudých 
poměrů, nebo jsou sirotci. Jenže Radka 
pečlivě vybírá případné studenty, kteří 
mají perspektivu. Musí být tedy zdraví 
a nadaní. V Keni i Ugandě žije něko-
lik kmenů, jež se liší nejen způsobem 
života, ale také intelektem. Pokud dítě 
vstoupí do projektu, pak se na stejně 
dlouhou dobu zavazuje, že bude pro 

organizaci pracovat dobrovolně. Např. 
dostudovaný dentista, který byl z pro-
jektu podporován 5 let, se zavazuje, že 
5 let bude zdarma dvakrát ročně dělat 
preventivní prohlídky zaměstnancům 
i dětem ve škole. Platit se bude pouze 
materiál, nikoli jeho práce. Tak je to 
s lékaři, zemědělci, učiteli apod. Zaklá-
dá školy, plánuje postavit sirotčinec, 
učí děti i dospělé základním pravidlům 
pořádku i hygienickým návykům. 
Kupuje kozy, slepice a králíky, kte-
ré shání v Evropě. Důvod je prostý, 
ale překvapivý. Místní dobytek není 
k ničemu, leda jako tažné zvíře. Kráva 
dosahuje výšky telete, dá jeden hrnek 
mléka ráno a další večer. To není moc, 
že? Většina obyvatel se neumí starat 
o dobytek. Radka je to na farmách 
učí. Ukázala nám fotografii, kde se 
lidé chytají různě za prsty. Vypadalo 
to jako nějaká dětská hra, ale Radka 
je učila dojit. Pokud od Radky dosta-
nou kozu nebo králíka, musí se o něj 
starat tak, aby prosperovalo – to zvíře. 
Pokud to majitel nezvládne, musí ho 
vrátit. Navíc z chovu dává zadarmo 
svá mláďata, aby sloužila zase dalším. 
Shání matrace pro děti, protože spousta 

z nich spí jen na holé zemi, když mají 
štěstí, přikryjí se dekou. Pochopitelně 
pak mnohé děti trpí chronickým one-
mocněními ledvin a močových cest.

Radka Rusínová se během svého 
pobytu s komunitami v Africe sžila. 
Naučila se porozumět tamější kul-
tuře a povaze lidí, takže ví, na co si 
musí dávat pozor, jak s lidmi jednat. 
Její zkušenosti jsou bohaté, úsměvné 
i smutné. Navzdory tomu je Radka plná 
optimismu, protože jak sama říká, věří, 
že Bůh ji tam povolal a on je ten, kdo 
jí pomáhá, chrání a otvírá srdce dalších 
lidí, kteří chtějí pomoci a přispět k tomu, 
aby se i na černém kontinentě mohlo 
lidem dařit líp, s lepší perspektivou do 
budoucna.

Na samý závěr prezentace její 
práce jsme vykonali sbírku a do 
Afriky odeslali vybranou částku, 
omalovánky, drobné předměty, tužky 
a hry. Radce a všem, kdo pomáhají, 
přejeme, aby měli sílu, nenechali se 
odradit nezdarem, nepochopením 
a překážkami, ale aby vytrvali a mohli 
sloužit s láskou a nadějí, že jejich 
práce má smysl. 

Mgr. M. Šálková

POZNEJTE KRÁSU KOSTELŮ NA PÍSECKU

JAK SE ŽIJE MISIONÁŘCE V AFRICE?
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✿ SPOLEČENSKÁ KRONIKA ✿

V pátek 15. 4. přivítal v obřadní síni 
Jaromír Hlaváč, starosta města, dal-
ší nové občánky našeho města. 
Fotografie vlevo. 
Zleva: Jana Hanusová a Václav 
Šupitar s dcerou Eliškou, Tereza a 
Filip Hrachovcovi s dcerou Terezou, 
Pavlína a Jan Tomšovicovi s dcerou 
Terezou, Marie Hucková a Jan Hrdlič-
ka se synem Janem Vojtěchem, Jana 
Nováková a Lukáš Bízek se synem 
Matějem, Jana a Martin Zoubkovi 
s dcerou Eliškou 
Fotografie dole. 
Zleva: Petra Šmahlíková a Petr Fryč 
s dcerou Annou, Anna Mládková se 
synem Davidem, Lucie Danihelová 
s dcerou Lucií, Lenka a Jiří Žemličkovi 
se synem Dominikem, Lucie a Michal 
Čítkovi s dcerou Emou, Lucie Hudá-
ková s dcerou Laurou

Foto J. Mošovská

NARODILI SE
❀ 11. 4. syn syn Filip Monzer
 Veronice Smržové z Protivína
❀ 24. 4. dcera Nela Bernklauová
 Martině Jarošové z Protivína
❀ 10. 5. syn Martin
 Denise Dobrovodské z Protivína

ZEMŘELI
✝  24. 4. Jana Bláhová
 60 let, Myšenec
✝  27. 4. Antonín Žák
 87 let, Myšenec
✝  3. 5. Marie Študentová
 89 let, Protivín
✝  4. 5. Jaroslav Kovanda
 87 let, Protivín
✝  5. 5. František Gažák
 66 let, Protivín
✝  6. 5. Anna Fornálová 
 68 let, Protivín
✝  18. 5. Pavel Kocanda 
 59 let, Protivín

VZPOMÍNKA
na pana 
Pavla Brotschi, 
který by se 
3. května dožil 70 let. 
Dne 25. května uplyne 
od jeho smrti 26 let. 

Sále vzpomínají
Manželka Ludmila, 

synové Pavel a Michal, 
dcera Eva

V pátek 22. dubna se konalo druhé 
vítání nových občánků města. 
Fotografie vpravo. 
Zleva: Lenka Schánilcová a Radek 
Říha se synem Matyášem, Jana Jelín-
ková s dcerou Vanesou, Erika Jarošová 
s dcerou Erikou, Michaela Uhlířová 
a Martin Klůfa s dcerou Markétou, 
Denisa Krejčová se synem Dominikem, 
Simona Čihulová se synem Tomášem

Foto J. Mošovská
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Ve středu 11. května se konala již tradič-
ní akce, kdy jste mohli v Protivíně potkat 
děti ve žlutých tričkách. Byli to členové 
spolku Kocanďáci a několik spolužáků. 
Nabízeli žluté kvítky měsíčku lékařského 
za částku min. 20 korun. Účelem této sbírky 
je získat finanční prostředky na boj proti 
rakovině (na nádorovou prevenci, zlepšení 
kvality života onkologických pacientů, 
podporu onkologické výuky, výzkumu 
a vybavení onkologických center). Jed-
ná se o jednu z nejstarších sbírek u nás 

a je dnes nejznámějším 
projektem Ligy proti 
rakovině. 

Jeden pán letos věno-
val 1 tisíc korun. Cel-
kem vybraná částka činí 
10 979 Kč. Za dvacet let 
jste pomohli čtvrt miliar-
dou korun, děkujeme.  

P o d ě ková n í  z a 
uvolnění žáků patří 
ZŠ Protivín. 

V pátek 4. května před šedesáti lety prvně vykoukla na tento svět naše 
kamarádka Hela Brabcová. 
My, „cykloholky“, jsme přišly oslavit její kulatiny s přáním všeho nejlepšího, zlé ať 
se jí vyhýbá, s dobrým nechť se potkává. Největší přání nás všech ale je brzké 
uzdravení jejího prasklého obratle, aby se zase mohla projíždět na kole naší krás-
nou krajinou. Text a foto Jana Kalusová

BLAHOPŘÁNÍ
Dne 4. června 2016 se dožívá krás-
ných osmdesáti let Mgr. František 
Muzika, bývalý ředitel protivínské 
školy a v současné době hlavní člo-
věk ve Spolku zdravotně postižených 
v Protivíně. Díky jeho vitalitě, praco-
vitosti a důslednosti tato organizace 
žije a pracuje, a to hlavně pro skupinu 
„dříve narozených“, kteří nemají 
už velké možnosti společenského 
života.
Přejeme mu ještě řadu zdravých let, 
pohodu a stále živý zájem o věci a lidi 
kolem sebe. Dokud je v čele „Spolku“ 
takový člověk, tak organizace fungu-
je a žije. Tak ať to trvá ještě hodně 
dlouho!

Za Spolek zdravotně postižených
Zdeňka Vojtová

NOC S ANDERSENEM
Na konci března proběhl již několikátý 

ročník Noci s Andersenem. Smyslem 
projektu je podpořit čtení, motivovat děti, 
aby si našly čas na knihu. V době inter-
netu, televize, tabletů, mobilů, facebooku 
a bitteru to není zrovna snadný počin. 
Letos jsme se zapojili i my s Pastelkou. 
Pozvání přijalo 14 dětí, které se odpoled-
ne sešly, aby si povídaly o své oblíbené 
knize nebo literární postavě. Překvapilo 
mne, že všechny děti si přinesly knihu, 
ze které buď rádi čtou, nebo v ní mají 
svůj oblíbený příběh. Několik odvážliv-
ců se našlo, kteří vystoupili a ostatním 
povyprávěli o svém hrdinovi nebo obsahu 
knihy. Dokonce se někteří z nich nemohli 
dočkat, až budou moci povídat. Děti si 
pak samy vybraly, čí referát se jim nejvíce 
líbil. Dětem se líbí Povídání o pejskovi 
a kočičce, Narnie, Krysáci a příběhy 
o zvířátkách.

Potěšilo mne, že děti nejsou líné. 
Holky Kubelkovy si dokonce samy od 
sebe doma vypsaly, kdo že to vlastně byl 
Hans Christian Andersen, kde žil a jaké 
pohádky od něj známe. 

Děti hrály hry, v nichž musely uhod-
nout pohádkovou bytost, doplnit jméno 
postavy nebo poznat, co je v pohádce 
popleteno. Závodily, běhaly a skotačily. 
Večer ulehly v Pastelce do spacáků a 
podívaly se na film. Ráno se probudily 
dorůžova a dole pro ně již byla připra-
vená snídaně, kterou pomohly připravit 
maminky. Myslím, že příští rok si to zopa-
kujeme, protože jsme si zdaleka nezahráli 
všechny hry a nepovyprávěli všechny 
pohádky, které máme rádi. Dospělí, čtěte 
dětem, protože ony o tom rády vyprávějí 
a třeba jednou, až nebudete vidět na pís-
menka, budou číst z lásky a s vděčností 
zase vám. 

Mgr. M. Šálková
PASTELKA ZVE

Ve čtvrtek 2. června od 17.30 hodin 
zveme na poslední kurz zdravého vaření 
v tomto školním roce. Na talíři budou 
oříšky.  Těšíme se na vás. 

Mgr. M. Šálková

ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ
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Protivínští hokejbalisté zabojovali a v základ-
ní části krajské hokejbalové ligy skončili dru-
zí. Jak se jim bude dařit v play-off uvedeme 
v dalším vydání Protivínských listů. 
HBC Prachatice „B“ – TJ Platan Protivín 
5:4 (1:1, 4:0, 0:3)
Utkání Prachatic s Platanem začalo tlakem 
domácích, kteří ho nedokázali využít a stav 
po první třetině byl 1:1. Po přestávce se to už 
zlomilo a Prachatice šly do trháku. Platanu 
během patnácti minut nasázely čtyři branky 
a do třetí třetiny tak mohly vstupovat s klidem. 
Ten jim hosté brzy sebrali, když třemi bran-
kami snížili a Prachatice se tak ještě musely 
o výsledek obávat! Vyrovnání už nepřišlo, 
a tak domácí zvítězili poměrem 5:4. 
Zápas ohodnotil Miloslav Pexídr z Pro-
tivína: „Hráče Platanu čekal o víkendu 
dvojzápas a na první zajížděli do Prachatic. 
Prachatice asi měly hodně velké obavy ze 
soupeře z minulého výprasku, a tak nasadily 
hned pět hráčů z „A” týmu a na první třetině 
to bylo hodně znát. Domácí ji odehráli celou 
s výraznou převahou, ale přesto stav byl na 
konci třetiny nerozhodný. Ve druhé třetině 
domácí ještě přitvrdili hru i za podpory roz-
hodčího, který tuto hru ze strany domácích 
toleroval, a ti za třetinu nasázeli hostům čtyři 
branky, když jednou využili přesilovku a dva-
krát skórovali v oslabení. Tímto výsledkem 
se domácí uspokojili a do třetí třetiny šli až 
příliš spokojeni, zato hosté zbraně nesložili 
a domácím zle zatápěli. Během šesti minut 
stáhli výsledek na rozdíl jediné branky. Do 
konce třetiny chyběly dvě minuty, hosté se 
chystali na hru bez brankáře, domácí hráč 
píchal a sekal do brankáře hostů, byl „ztres-
tán”  hráčem hostů a hráč hostů rozhodčím, 
a tak bylo po powerplay. Prachatice vyhrály 
zaslouženě za prvé dvě třetiny, i když se 
musely bát o výsledek až do konce.”
Branky a asistence: Bárta P. (Markytán), 
Kott (Sitter R. ), Kott (Kadlec, Šmídmajer), 
Paule (Markytán) SH, Sitter R. (Plouhar) 
– Bican (Steinocher), Steinocher (Kříž P.) 
SH, Hrdina V. (Stropnický), Bíba (Vencl). 
TJ Platan Protivín – HBC Vikings České 
Budějovice 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)
Platan si chtěl po sobotním zápase s Pra-
chaticemi zlepšit náladu, což se mu proti 
Vikingům povedlo. Domácí byli lepším 
týmem a to se následně začalo projevovat 
i na skóre. Platan šel do vedení 1:0, které 
v druhé třetině navýšil o dvě branky. To neby-
lo od domácího celku všechno, v poslední 
části znovu dvakrát skóroval. Vikingové na 
závěr vstřelili alespoň čestný gól. Platan 
porazil Vikings 5:1!
„Ve druhém utkání proti Vikingům doma 
Platan nezaváhal. Hosté přijeli stejně jako 
do Včelnice s okleštěnou sestavou, a i když 
se snažili, bylo vidět od poloviny utkání, že 
jim docházejí po náročném víkendu síly. 
První šanci měli sice hosté, ale následně 
převzali iniciativu domácí a před koncem 
třetiny šli do vedení. Na začátku druhé třetiny 
přidali druhou branku a trochu se uklidnili. 
Následně pálili jednu šanci za druhou, ale 
i Vikingové hrozili z občasných protiútoků. 
Nakonec domácí tři minuty před koncem 
třetiny přidali třetí gól a o osudu zápasu 
bylo rozhodnuto. Poslední třetina se hrála 

za tlaku domácích, kteří přidali další dvě 
branky. Škoda, že domácí neudrželi čisté 
konto pro brankáře, když dostali 18 vteřin 
před koncem kuriózní branku. Ojedinělý 
závar těsně před a za brankou domácích, 
míček se nějak odrazil na záda brankáře 
a od něho do branky. 
Branky a asistence: Bíba (Plojhar, Pexídr), 
Bican (Hrdina V, Stropnický), Hrdina V. 
(Stropnický, Klas), Koloušek (Stropnický), 
Bican (Stropnický) SH – Holub (Nedvěd, 
Bušta F. )
TJ Platan Protivín – HC Dranreb Nová 
Včelnice 2:3ss (1:0, 1:2, 0:0 – 0:1)
Utkání mezi Platanem a Dranrebem mělo 
rozhodnout o tom, kdo postoupí přímo do 
semifinále. Zápas odstartovali lépe domácí, 
kteří se jako první dostali do vedení. Po 
přestávce protivínské vedení ještě narostlo 
a vypadalo to, že o postupujícím je jasno. 
Jenže Dranreb se nevzdal a začal dotahovat. 
Do konce druhé třetiny byla stav srovnaný 
a Nová Včelnice byla na koni. Jenže poslední 
část si Platan pohlídal, neinkasoval a zajistil 
si tak účast v semifinále. Nájezdy, ve kterých 
už o nic nešlo, vyhráli hokejbalisté Nové 
Včelnice. 
Po utkání se takto vyjádřil Miloslav Pexídr 
z Protivína:„Tento šlágr kola krajské ligy 
splnil to, co se od něho očekávalo. Nasaze-
ní, bojovnost, šance a napínavé, co se týče 
výsledku, až do konce. Obě mužstva nasadila 
pomalu vše nejlepší, co měla k dispozici 
z hráčských kádrů. Lépe začali hosté 
s mírnou převahou, ale domácí postupně hru 
vyrovnali a v sedmé minutě šli do vedení po 
střele Klase a dorážce Hrdiny Václava, při 
přesilovce pět na tři. Do konce třetiny se hra 
přelévala z jedné strany na druhou, chvíli 
tlačili hosté pak zase domácí, ale skóre se 
již nezměnilo. Ve druhé třetině se hra co do 
pohledu nezměnila a v páté minutě domácí 
odskočili na rozdíl dvou branek, když po při-
hrávce od Pexídra se dělovkou od modré tre-
fil Steinocher opět z přesilovky pět na čtyři. 
Odpověď od hostů zase tak dlouho netrvala 
a v osmé minutě se trefil Kubín Michal, který 
z úhlu procedil míček od betonu snad mezi 
brankářem a tyčí. Ke konci třetiny dostávali 
postupně hosté dvojnásobnou přesilovku 
a vteřinu před koncem třetiny vyšachovali 
dokonale obranu domácích a do prázdné 
branky po namazání od Jindry zametl Stra-
šík. A tak se šlo do třetího dějství, které mělo 
rozhodnout o tom, kdo skončí druhý v tabul-
ce. Vše bylo otevřené, a tak se hosté začínali 
více tlačit do útoku, jelikož neměli co ztratit 
a potřebovali vyhrát v základní hrací době. 

Za to domácí se zase více stáhli do obrany 
a snažili se udržet nerozhodný výsledek, což 
by jim zaručilo konečné druhé místo a hráli 
na vyhazování a úniky do otevřené obrany. Ve 
třetí třetině si hráči dávali pozor i na vylou-
čení, aby nedali příležitost soupeři k případ-
nému náskoku. Minutu před koncem se hosté 
odhodlali k odvolání brankáře (nic jiného jim 
ani nezbývalo) jelikož branka zatím nepadla 
a zkoušeli zlomit odpor domácích. Platan 
s vypětím sil potřebný výsledek ubránil a na 
konci utkání byla veliká radost. Následně 
se šlona nájezdy, které již nic neřešily, a tak 
ze strany domácích si šli vyzkoušet nájezdy 
i jiní hráči než obvykle. Hosté proměnili 
a dali výsledku konečnou podobu. Hostům 
poděkování za fér hru i předvedený výkon. 
Obě mužstva jsou na stejné výkonnostní úrov-
ni a tentokrát šlo o toho šťastnějšího. Nelze 
zapomenout ani na poděkování rozhodčím, 
kteří drželi zápas na uzdě a rozhodovali 
na obě strany spravedlivě. Zápas se musel 
líbit i divákům, jelikož dle mého názoru byl 
v této soutěži jeden z opravdu kvalitních,“ 
uzavřel Pexídr. 
Pohled druhé strany obstaral Miroslav 
Kubín. „Sobotní utkání u protivínského 
pivovaru rozhodovalo o přímém postu-
pu do semifinále. Na domácí celek jsme 
ztráceli dva body a jedinou naší možností 
bylo bodovat naplno. Od začátku jsme 
zažívali s přísností rozhodčích Horáka a 
Mikla, kterou však dokázali utkání udržet 
v klidném průběhu. V první třetině jsme se 
zbytečnými zákroky dostali do oslabení a 
to tak, že jsme hráli tři proti pěti a v této 
situaci jsme bohužel poprvé inkasovali. Hra 
byla celkem vyrovnaná, ale bohužel jsme 
inkasovali ještě jednou a do druhé třetiny 
jsme vstupovali s dvoubrankovou ztrátou. 
Druhá část byla, alespoň dle stavu skóre, 
v naši režii. Nejprve se trefil Michal Kubín 
a poté jeho kolega z lajny Vojtěch Strašík. 
Třetí třetina přinesla hokejbal ve velkém 
tempu, avšak veškeré naše snahy o změnu 
stavu končili na domácím gólmanovi. Konec 
třetí třetiny, stav 2:2 a pro nás jistota účasti 
ve čtvrtfinále. Na závěr jsme si alespoň 
trochu zlepšili chuť celkovým vítězstvím v 
utkání, když v nájezdech rozhodl Michal 
Kubín. Celému týmu patří poděkování 
za bojovný výkon a soupeři gratulace 
k přímému postupu do semifinále. Od soboty 
se v sérii s Vikingy budeme snažit o postup 
a návrat do Protivína. “
 Branky: Hrdina V. (Klas), Steinocher (Pexí-
dr) – Kubín Michal, Strašík (Jindra Petr) 
rozhodující nájezd Kubín Michal

poř. název týmu Z V VP R P skóre body
   
 1. SK Tábor 21 19 1 0 1 127 : 31 59
 2. TJ Platan Protivín 21 10 2 3 6 80 : 62 37
 3. HC Dranreb Nová Včelnice 21 10 1 4 6 61 : 57 36
 4. SK HC Rosa České Budějovice 21 8 3 0 10 64 : 65 30
 5. HBC Prachatice B 21 8 2 1 10 63 : 65 29
 6. HBC Vikings České Budějovice  21 8 0 2 11 59 : 81 26
 7. SK Suchdol nad Lužnicí B  21 6 1 1 13 56 : 91 21
 8. SK Hospříz 21 4 1 0 16 57 : 115 14

KRAJSKÁ HOKEJBALOVÁ LIGA

KHbL – ČECHY JIH – Konečná tabulka po základní části
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Do jarních kol s nasazením a elánem 
jsme se směle vrhli plni plánů do dalších 
DIVIZNÍCH bojů o umístění v tabulce 
fotbalu žen divize „D“. 

Bohužel ani po příchodu nové hráčky 
Alexandry Šimákové, která je na hostová-
ní z Hradiště, jsme zůstali tam, kde jsme 
po podzimních utrápených bojích zůstali 
a z posledního místa tabulky jsme skupinu 
„jistili“.

Prvním jarním zápasem v domácím 
prostředí proti Kaplici jsme chtěli pro-
razit smůlu a hlavně absenční sestavy 
z minulého roku. Skutečností byla pěkná 
hra, ale i s náhradnicemi a s velmi malým 
tréninkovým nasazením jsme nedokázali 
kontrovat na sílu soupeře, a i po brankách 
Klárky Mrázové a Evy Mikulenkové do 
svatyně soupeřek, jsme byli všichni hodně 
zklamáni debaklem 2:7. Za hru týmu bez 
možnosti střídání jsme se stydět nemuseli 
a celý zápas zvládla i Pavlína Nováková, 
která běžně k celému zápasu nenastupuje 
a je naší zálohou na střídačce, zvládla svou 
úlohu útočnice výtečně. 

K druhému zápasu do Volenic se jelo 
2. dubna. Natěšeni z plné sestavy a dvou 
náhradnic střídání s trenérem Vaškem 
Mrázem. Po zjištění skutečností s povr-
chem hřiště bylo rozhodnuto o odehrání 
zápasu tak, aby se nikomu nic nestalo, 
a tak výsledem 3:0 pro soupeře byl přehlídnut 
a nikdo se na žádné další podrobnosti raději 
neptal. Výstupy místního vedení, úsudky 
rozhodčího a terén jen vystupňovaly atmo-
sféru. Žlutá karta Heleny Račákové, jedné 
z našich nejzkušenějších hráček, a zranění 
kolen a kotníků v týmu snaživých domácích 
svědčí o mnohém, co se při tomto utkání 
odehrávalo.

Borovanský tým jsme pro další mač 
přivítali opět doma. Avizovaná oslabe-
ná sestava sice o dvanácti hráčkách, ale 
s „novickou“ Danou Poppovou v roli 
náhradnice na lavičce střídající o poločase 
Pavlínu Novákovou. Nekompletní útočná 
řada a mnoho zmařených šancí nabídly po 
velmi hrubých chybách v obraně pěkný 
dárek soupeřkám. I přes neustálou převahu 
v poli jsme neustáli naše zmiňované chyby 
a nevyužili možnost posunout se v tabulce 
směrem nahoru poté, co si soupeřky odvezly 
z naší schránky další tři body na náš úkor. 
Snaha Saši Šimákové vyústila v pěknou 
první branku této posily z Hradiště, ale „hat-
trick“ Zuzany Benedové z týmu soupeřek 
byl rozhodujícím pro výsledek 1:4.

Třinácté kolo nás zaneslo do Sezimova 
Ústí, kam jsme již z Protivína odjížděli 
s vidinou „nezisku“ bodů, ale se sportov-
ním duchem osmičky statečných.  Počtu 
hráček na hřišti odpovídala i samotná naše 
hra. Především pak první poločas, který pro 
domácí tým ukazoval na tabuli výsledku 
zisk šesti branek do naší sítě. Poločasová 
rozprava v kabinách a psychické uvolnění 
s tím, že není co ztratit, a chceme hrát náš 
fotbal, jsme naši snahu dotáhli tak daleko, 
že i přes vysokou prohru 8:1 (druhý poločas 
2:1! – úspěch si připsala Denisa Pečená) 
byly naše JAFAČKY oceněny potleskem 
a pochvalou místního publika.

Snad tato divácká reakce byla příčinou 
otevření fotbalových čaker a nově postavená 
útočná řada v následném domácím zápase 

proti Mokrému, dala o sobě vědět pěti krás-
nými góly. O branky se podělily: Denisa 
Pečená 2x, Saša Šimíková 2x a Maruška 
Králíková. Zaskočené soupeřky sice díky 
nepochopitelné liknavosti domácí obrany 
kontrovaly třemi góly, ale stálá převaha 
JAFY by si jiný výsledek nezasloužila.

Nabuzeni pozitivním výsledkem, ale 
s respektem ke zkušenostem soupeřek 
z vyšší soutěže, jsme vyrazili poslední 
dubnový den do prosluněné Blatné. Po 
poločasovém shodném dělení branek 1:1 
byly domácí soupeřky nervózní a postupně 
se dostávaly k útočení jen dlouhými výkopy 
Kateřiny Velíškové. I její velmi nebezpečné 
nabídnuté přímé kopy dávaly zápasu náboj a 
spolu s vynikajícími zákroky Petry Brožové 
se fotbalově bavili i místní diváci. Po polo-
časové přestávce se opět na úkor domácích 
prosadila ve vynikající formě hrající Denča 
Pečená a po svém druhém vstřeleném gólu 
ještě krásnou přihrávkou pobídla k roz-
hodnutí zápasu Marušku Králíkovou, která 
nezaváhala a překrásnou dorážkou zajistila 
JAFĚ již druhé cenné vítězství 1:3 na sou-
peřově kolbišti.

Posledním zápasem před uzávěrkou 
tohoto listu byl zápas proti Jindřichovu 
Hradci. Slunná květnová neděle přímo 
vyzývala k výkopu a proti JAFA stál soupeř, 
který měl zkušenosti z vyšší soutěže a téměř 
stoprocentní úspěšnost ze vzájemných 
utkání velkého fotbalu. Překopaná sestava 
domácích vyvolávala v trenérské dvojici 
míru nervozity, ale velmi rychle bylo vidět, 
že to byla správná volba a soupeřky se tak 
nedostaly k většímu ohrožení branky. Skvě-
le hrající a stále více se sehrávající útočná 
řada o sobě též dávala čím dál víc vědět, 
a tak v 18. minutě nabídla vybojovaným 
míčem Adéla Císařovská šanci do prázdné 
brány a Denča Pečená se nemýlila. Po něko-
lika nevyužitých příležitostech se v závěru 
utkání skvěle uvolnila Saša Šimáková za 
pomoci stínování Adély Císařovské a ze 
vzdálenosti velkého vápna hezkou tvrdou 
střelou stvrdila převahu domácích na 2:0 
nad oslabenými soupeřkami sehrávajícími 
zápas pouze v deseti.

Díky zlepšeným výsledkům se tak JAFA 
vyhoupla na 7. místo s 15 body.

Dne 14. 5. jsme přivítali doma ještě 
VS Plzeň a posledním zápasem v Hradišti 
28. 5. ukončí JAFA své úvodní soupeření 
v divizní soutěži žen ČR. RK

FRANTIŠEK SEIDL 
VE STOPÁCH BRATRA

TÉŽ STEZKY MUSÍ BÝTI OKU LADNÉ
Jarní slunce začíná oteplovat krajinu. Vše živé z rostlinné i živočišné říše se začíná 

probouzet ze zimního spánku. Začíná se zelenat vegetace, květy zaplavují území a 
navrátivší tažní ptáci již osídlili svá stávaniště, aby splnili svůj úkol – rozšíření rodu. 
Člověk samozřejmě, jako součást přírody, začíná též zvyšovat své aktivity. Krajina 
láká k volnému pohybu a snění. Návštěvníci naučných stezek, cyklostezek, přírodních 
rezervací a památek a jiných výtvorů přírody přicházejí do svých oblíbených míst. 
A to je signálem pro nás, Myslivecký spolek Platan Protivín k provedení každoroční 
revitalizace těchto překrásných míst přírodního okolí našeho města Protivína. Členové 
našeho spolku provedli počátkem měsíce dubna údržbu těchto stanovišť a přístupových 
cest. Tato činnost spočívá v opravě, nátěru či budování nových jednotlivých technických 
objektů – informačních tabulí, laviček, kolostavů a jiných umístěných doprovodných 
zařízení. Součástí je též sběr odpadků v těchto místech a na přístupových cestách včetně 
údržby okolní vegetace, převážně se jedná o sečení travních porostů. A závěrem nám 
zbývá pozdravit všechny návštěvníky a popřát jim mnoho krásně prožitých chvil v naší 
krásné jihočeské přírodě a načerpání toliko potřebné pozitivní energie procházkou či 
projížďkou těchto přírodních scenérií. Myslivecký spolek Platan Protivín

Posílená JAFA ožila

Cyklistická Galaxy série pokračovala 
dalším závodem 7. května v nedalekém 
Tálíně. Pětiletý František Seidl závodil za 
Moped klub Protivín v  kategorii chlapců 
do šesti let včetně. Vynikajícím výkonem, 
jízdou ve stoje takzvaně „start – cíl“ si Fran-
tišek nepustil nikoho před sebe a ukázal, že 
má srdce závodníka stejně jako jeho bratr.

Závod se vydařil. Nádherné počasí, 
pěkná atmosféra se sportovním vyžitím 
nejen pro děti přispěla k dobré náladě 
a pěkným výsledkům všech účastníků. 
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ŘÁDKOVÁ INZERCE

„A“ stále drží svou sérii bez prohraného 
utkání, v průběhu jara ztratilo body pouze 
remízou v Milevsku. Zápasy komentoval 
trenér Kobetič. 
Milevsko B – Protivín 0:0 
Sestava: Hanus – Rothbauer, Hála, Miku-
lenka, Ruczkowski – R. Vojta, Prášil, 
J. Vojta (70. Zach), Z. Vorel – J. Vorel, Moravec 
(80. Veselý)
V Milevsku jsme se chtěli prezentovat trpěli-
vou hrou se zabezpečenou obranou. Obranná 
fáze hry byla na dobré úrovni. V útočné fázi 
se nám už tolik nedařilo. Domácí se defenzívě 
věnovali se vší pozorností. Jejich dobrá fyzic-
ká připravenost nám nedovolila prakticky nic 
a tak s bodem musíme být spokojeni. 
Protivín – Osek B 2:0 (0:0) 
Branky: Prášil, J. Vojta
Sestava: Hanus – Rothbauer (60. Zach), Hála, 
Mikulenka, Ruczkowski – R. Vojta, Prášil, J. 
Vojta (80. Veselý), Z. Vorel – J. Vorel, Moravec 
(65. Fiala)
Další bojovné utkání. Hosté přijeli s defen-
zívní taktikou a jejich záměr byl podpořený 
i jejich bojovností a slušným pohybem. Od 
prvních minut jsme si dokázali vytvořit bran-
kové příležitosti, které však zůstaly nevyužity. 
Naše dobývání soupeřovy branky pokračovalo 
i v druhém dějství. 20 minut před koncem se 
nám podařilo vsítit dva slepené góly, které 
rozhodly o vybojovaném vítězství. 
Blatná – Protivín 0:1 (0:0) 
Branka: Moravec
Sestava: Hanus – Rothbauer, Hála, Miku-
lenka, Ruczkowski– R. Vojta, J. Vojta 
(70. Veselý), Zach (86. Prášil), Z. Vorel – 
J. Vorel, Moravec (80. Fiala)
V Blatné se odehrál zajímavý zápas, ve kterém 
mužstva vsadila na zabezpečenou obranu. 
V prvním poločase se hrál vyrovnaný fotbal, 
ale bez větších šancí. Dva náznaky brankové 
příležitosti měli domácí. Druhé dějství přines-
lo více vzruchu až po našem vstřelení branky. 
Domácí se vrhli do útoku, a vznikaly mezírky, 
které jsme trestuhodně nevyužili. Domácí se 
taky dostali do vyložené šance, ale skvěle 
zasáhl náš brankář. Vybojované vítězství má 
pro nás velkou cenu. 
Protivín – Vimperk 7:0 (3:0) 
Branky: J. Vorel 2, Moravec, Z. Vorel, 
Ruczkowski, Veselý, vlastní
Sestava: Hanus – Rothbauer, Hála, Miku-
lenka, Ruczkowski – R. Vojta (64. Fiala), 
Prášil, Z. Vorel, Zach (72. Veselý) – J. Vorel 
(84. Sládek), Moravec 
Povedené utkání po všech stránkách. Po celý 
zápas jsme měli herní převahu. Od 20. minuty 
jsme začali být i efektivní a drželi vysoko 

nastavenou laťku zápasu až do posledních 
minut. 
Vodňany – Protivín 1 : 4 (1:3)
Branky: J. Vorel 3, Veselý
Sestava: Hanus – Rothbauer, Hála, Miku-
lenka, Ruczkowski – R. Vojta, J. Vojta 
(65. Veselý), Zach (87. Sládek), Z. Vorel – 
J. Vorel (80. Fiala), Moravec 
Nevstoupili jsme dobře do utkání. Inkasovaná 
branka byla důsledek naši neochoty akceptovat 
bojové nasazení domácích. Do dvacáté minuty 
proto domácí zaslouženě vedli. Pak nastal čas i 
pro nás, zrychlili a hlavně zpřesnili jsme roze-
hrávku a přišly chvíle našeho střelce, kdy ve 
dvaceti minutách otočil skóre v náš prospěch. 
V druhém poločase jsme již domácím nedo-
volili vytvořit si brankovou příležitost, naopak 
jsme kontrolovali utkání a zvýšili zaslouženě 
vedení v zajímavém utkání. 
„B“ si svou jarní bilanci pokazilo pouze 
vystoupením ve Skalách, jinak podávalo 
solidní výkony. 
Protivín B – Putim 0:3
Hosté v poločase vedli po brance z ofsajdové 
pozice 0:1, výsledek měl být ale 3:1, protože 
protivínští nedali minimálně tři vyložené 
příležitosti. Byli lepší a fotbalovější i v druhé 
části. Bohužel opět neproměnili své šance 
a když dostali druhý gól z penalty, kterou viděl 
jen rozhodčí, pomalu propadali v beznaděj. 
Vrcholem jejich střelecké mizérie byla nepro-
měněná penalta pár minut před koncem a třetí 
zásah hostů. Velmi nepříjemnou skutečností je, 
že domácí opět ztratili 2 hráče zraněním. 
Krč – Protivín B 0:2 
Branky: Sládek, D. Ruczkowski
Hosté si na velmi nerovném terénu pohlídali 
klíčové hráče soupeře, v prvním poločase byli 
kombinačně lepší a zaslouženě si vybudovali 
dvoubrankové vedení. Ve druhé části se již 
soustředili na pozorné bránění na vlastní polo-
vině a soupeře kromě dvou nebezpečnějších 
situací nepustili před svou branku. 
Protivín B – Oslov 7:1 
Branky: Rothbauer 2, Sládek, Ji. Křišťál, 
Srkal, D. Ruczkowski, Burda
Jednoznačné vítězství domácích, kteří soupe-
ře přehráli kombinačně, po hezkých akcích 
stříleli hezké branky. Až v závěru tlak domá-
cích povolil a soupeř se dostal do několika 
příležitostí, ale brankář Vlášek měl dobře 
postavené tyče. 
Skály – Protivín B 2:1 
Branka: Sládek
Protivínští domácí zjevně podcenili, hráli bez 
nasazení, nechtělo se jim běhat. Domácí nao-
pak bojovali, podařilo se jim vstřelit branku, 
po poločase svůj náskok ještě zvýšili. Teprve 
potom Protivín zvýšil obrátky. Domácí se však 
překonávali v obětavosti, a i když se Protivínu 
podařilo snížit, své vítězství uhájili. 
Výsledky mládežnických mužstev:
„D“ 
Osek – Protivín 5:1 
Branka: Cina
Protivín – Týn n. Vlt. 4:4 pen 5:4 
Branky: J. Slavíček, Ludvík, Bartuška, 
Šefránek 
Volyně – Protivín 2:2 pen. 5:4 

Branky: Roušal, Cina
Protivín – Zdíkov/Stachy 4:1 
Branky: Cina 2, Janeš, Ludvík
Strunkovice – Protivín 2:2 pen. 2:3 
Branky: Janeš, Cvachovec
Žáci starší
Protivín – Týn nad Vltavou 4:0 
Branky: Měšťan, Morej, Leškanič, Studený
Hradiště – Protivín 9:1 
Branka: Novotný
Protivín – Katovice 3:1 
Branky: Morej 3
Blatná – Protivín 7:0
Žáci mladší
Protivín – Týn 3:0 
Branky: Pikl 2, Urban 
Hradiště – Protivín 13:1 
Branka: Sochora
Protivín – Katovice 2:4 
Branky: Sochora, Matoušek
Blatná – Protivín 8:1 
Branka: Urban

Václav Křišťál

V pondělí 18. dubna se v Českých 
Budějovicích konala tisková konference 
Jihočeského kraje za účasti hejtmana Jiřího 
Zimoly, zástupců ČEZ, a. s. a Krajského 
fotbalového svazu. V rámci tiskové kon-
ference proběhlo vyhodnocení nejlepších 
střelců jednotlivých mládežnických katego-
rií KFS Jihočeského kraje za rok 2014/15. 
Ocenění z rukou hejtmana Jiřího Zimoly a 
Karla Poborského převzali i fotbalisté FK 
Protivín. V kategorii mladší žáci, s vítězným 
počtem 44 gólů Vojta Štěpka a v kategorii 
dorost s počtem 26 gólů Vojta Cina. Oběma 
patří velká gratulace.

● KOUPÍME POZEMEK vhodný 
pro stavbu rodinného domku 
v Protivíně. Cena dohodou. Děkuje-
me za nabídky, které můžete volat 
po 16 hod. na 608 222 352.  

OCENĚNÍ NEJLEPŠÍCH STŘELCŮ  

Hejtman Jiří  Zimola a zástupce 
ČEZ, a. s. Petr Šuleř dále předali osvěd-
čení trenérům, kteří úspěšně absolvovali 
trenérskou licenci B a C Grossroots. Za 
FK Protivín to byli Jirka Vlášek  a Luboš 
Veselý. Na závěr konference všem trenérům 
poděkoval ing. Jan Jílek, předseda VV  KFS 
za práci s dětmi.  ŠP

Nejlepší střelci z FK Protivín – V. Štěpka 
a V. Cina. 
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KŘÍŽOVKA O KNIŽNÍ ODMĚNU

Křížovky jsou věnovány moudrým výrokům známých i méně známých osobností.  Autor křížovek P.  Šoba

Laskavá slova jsou jako plástev medu, tajenka 1. – 3. díl.
Vyluštěnou tajenku zašlete do 6. června 2016 na adresu MěKS, Mírová 337, 398 11 Protivín, nebo e-mailem karfikova@kultura-protivin. cz. 
Knižní odměnu za správně vyluštěnou dubnovou křížovku získává paní Jelínková z Pardubic.  Blahopřejeme. 

ČIŠTĚNÍ ODPADŮ A KANALIZACÍ
INSPEKCE ODPADŮ 

KAMEROVÝM SYSTÉMEM
Petr Zlatohlávek

telefon 732 226 136
www.cisteniodpadu–zlatohlavek.cz

Tým z Protivína ve složení – Jan Soubusta, Daniel Trubka (taekwondo Protivín 
bývalý člen), tři protivínští taekwondisté Miroslav Plundrich, Adéla Kubičková 
a Kateřina Vohryzková, Lukáš Skala. Poprvé spolu a hned v první půlce konečné-
ho pořadí na Army Run Civil v Hluboké nad Vltavou 9. dubna. Tvrdý závod jen pro 
otrlé v zimě, vodě, bahně. Trať dlouhá více než 7 kilometrů s 31 překážkami a úkoly, 
s převýšením 70 metrů ukáže týmového ducha a ukáže, co v každém z účast-
níků je.  Josef Kubička 

PI
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Mladý bikrosový jezdec Jan Seidl 
z Protivína se intenzivně připravuje 
na finálové Mistrovství BMX Evro-
py, které se letos  pojede ve Veroně 
ve dnech 9. a 10. července.

O víkendu 23. – 24. 4. se na mezi-
národních závodech v BMX Olym-
pic Areně ve Veroně jako jediný jede-
náctiletý prosadil mezi jezdci 11 – 12 let 
a umístil se  na druhém a pátém místě.   
Dráha je nádherná a velice technicky 
náročná.  Ideální pro zlepšení techniky 
a rychlosti je trénink na dráze a velice 
důležitá je i příprava mimo ni. Mla-
dý nadějný závodník v týdnu trénuje  
v tělocvičně, upevňuje kondičku ranním 
cvičením,  správnou životosprávou 
a strečingem.   

V minulých dnech se zúčastnil  něko-
lika závodů ČMP, ČP a Moravské ligy 
v tuzemsku a odjel na soustředění do 
Verony.

Všestranný sportovec si nenechal 
ujít také letošní hokejovou sou-
těž „NHL“ pro mladé hráče ročníků 

2005 – 2006 pod názvem PDL 2016. 
Šest divizí – 24 týmů, skutečný draft, 
zápasy v dresech slavných klubů napříč 
všemi divizemi, rozhovory a finálový 
turnaj s možností vyhrát slavný Stan-
ley Cup. Honzík byl draftován 7. 5.  
v Českých Budějovicích za Vancouver 
a odehrál dva zápasy. V úvodním 
zápase proti Anaheimu se prosadil 
třemi góly a dalšími dvěma proti Los 
Angeles.

Dalším úspěchem všestranné-
ho závodníka je vítězství v okres-
ním kole Odznaku všestrannos-
ti olympijských vítězů – OVOV 
v kategorii týmů i jednotlivců. Pře-
zdívku „ KLIKAŘ“ obdržel Honzík 
po nepopsatelném výkonu provede-
ných kliků. Rozhodčí jich napočí-
tali 148 za dvě minuty. Svým výko-
nem přispěl k vítězství svého týmu 
ZŠ E. Beneše Písek a postoupil i za 
jednotlivce s počtem 4 499 bodů do 
krajského kola, které se bude konat 
26. 5. v Českých Budějovicích. 

Po skončení mistrovské soutěže uspořá-
dali stolní tenisté Slavoje Protivín oddílový 
turnaj ve čtyřhře. Zúčastnilo se devět dvojic 
a hrálo se systémem každý s každým, ze 
kterého vzešlo následující pořadí:
1. Votava – Kudelová
2. Tománek – Klárner
3. Macháček – Marková
4. Vařečka K. – Najmanová
5. Pártl – Polanský
6. Weber – Soumar
7. Dubský – Koula
8. Färber – Vojta
9. Mareš – Sochora Karel Vařečka

TENISTENIS
Tenisový klub Protivín si připsal 
první historické vítězství v krajském 
přeboru smíšených družstev. 
TK Protivín vs. TK Blatná 5:4
Černý – Wachtl 6:2 6:2
Hlaváč – Švejda 1:6 6:2 3:6
Hejsek – Doležal 6:1 6:2
Bečvář – Kaiser 6:0 6:1
Šípová – Zdychyncová 6:4 1:6 6:3
Farberová – Frýzková 0:6 2:6
Farberová/Kubičková – Zdychyncová/
Frýzková 0:6 1:6
Jaroš/Řezáč – Wachtl/Švejda 2:6 4:6
Černý/Hejsek – Doležal/Kaiser 6:0 6:1

Blatná dorazila s tradičně silnou 
dvojicí dívek, přesto Barbora Šípová 
uhrála cenné vítězství, které rozhodlo 
o celkové výhře TK Protivín v poměru 
5:4. Ve dvouhře mužů jsme uhráli tři 
„snadná“ vítězství. Do závěrečných 
čtyřher jsme šli ve vedení 4:2 a stačil 
jediný bod k celkové výhře, který zajistil 
páru Černý/Hejsek rychlou výhrou nad 
slabší blatenskou dvojicí.  Jiří Hejsek

KDO CVIČÍ, NEZLOBÍ!
Ráda bych pozvala děti, rodiče a všechny 
milovníky pohybu v sobotu 4. června 
od 15.30 hodin do areálu FK Protivín. 

Přijďte si užít odpoledne plné pohybu 
a dobré nálady a podpořte vystupující 
dětské soubory z Protivína, Záboří, Písku 
a Žíchovce. Dále se můžete těšit na sou-
těže a hry pro děti, vyzkoušet si tenis, nebo 
jízdu na koni a mnoho dalšího z nabídky 
doprovodného programu. Na závěr akce je 
tradičně připravena Velká Zumba párty pro 
všechny, kdo rádi tančí.  Přijďte se společně 
pobavit a přivítat léto ve velkém stylu. 

Těším se na Vás! Hanka Bísková
www.forbodystudio.com

Všestrannost úspěšného sportovce  

„KLIKAŘ“ – Jan Seidl

BMX Olympic Arena Verona

S L A V O J E
PROTIVÍN

STOLNÍ STOLNÍ 
TENISTENIS


