
ROČNÍK XXV ● číslo 6 ● červen 2016 ● 18  Kč

RADA MĚSTA ZASEDALA
VYBRÁNO Z USNESENÍ RM 8. 6. 2016…

RM souhlasí se směnou pozemků v kú 
Milenovice mezi Městem Protivín 
a TJ Blaník Milenovice 

a doporučuje zastupitelstvu města směnu 
ke schválení 

RM bere na vědomí předložený zápis z jedná-
ní komise pro posuzování majetkových 
převodů ze dne 1. 6. 2016 

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
ze dne 30. 3. 2016 o dodávce stavby 
„Obnova kanalizace a vodovodu v ulici 
Na Chmelničkách a B. Němcové“ 

a doporučuje zastupitelstvu města schválit 
příslušnou rozpočtovou změnu 

RM schvaluje propagaci města Protivín v rámci 
oslav 125. výročí založení Sboru dobrovol-
ných hasičů Záboří, které se budou konat 
16. července 2016, a to do max. výše 
5 000 Kč 

RM rozhodla dle zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění poz-
dějších předpisů, o výběru nejvhodnější 
nabídky podané na plnění veřejné 
zakázky „Protivín – rekonstrukce ulice 
B. Němcové a Na Chmelničkách“ 

a vybrala jako nejvýhodnější nabíd-
ku f i rmy Š+H Bohunice, s. r. o. 
Temelín 3 s nabídkovou cenou ve výši 
8 918 252 Kč bez DPH 

V měsíci červnu se nám podařilo 
dokončit opravu posledního pavilonu 
v areálu 2. Mateřské školy Protivín, 
který slouží jako dětské zdravotní stře-
disko a veterinární ordinace. Došlo 
ke kompletnímu zateplení objektu, 
výměně oken, dveří a v neposlední 
řadě k nové barevné fasádě architek-
tonicky navazující na objekt 2. MŠ. 
V krátké budoucnosti bude opravena 
vnitřní část této budovy, a to zejména 
bezbariérové sociální zařízení v obou 
ordinacích, výměna podlahových kry-
tin a oprava přístupového chodníku 
k budově. 

Jaromír Hlaváč, starosta města 

KAM USEDÁ MOTÝL
Jitka Pavlíková

Bezhlavě se ženeme za štěstím
– nejcennější trofejí
do velkolepé sbírky
životních úspěchů
Štěstí je plachý motýl
který vzlétá když už jsme ho měli
téměř nadosah
tím víc uniká
čím křečovitěji ho chceme polapit
tak mě napadá
že štěstí nakonec dosáhne jen ten
kdo ho vůbec nehledá

INFORMACE PRO OBČANY

PŘEMÍSTĚNÍ 
AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY 
Ve dnech 24. 7. od 24 hodin
až 31. 7. 2016 do 24 hodin 

bude z důvodu konání tradiční 
Svatoanenské pouti v Protivíně 
přemístěna autobusová zastávka 
z Masarykova náměstí do ulice 
Komenského (u sportovní haly). 

L. Štěpánová, 
FO – správa majetku

 

NOVÝ KABÁT 
DĚTSKÉHO ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA 

A VETERINÁRNÍ ORDINACE
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 ZE ŽIVOTA ŠKOLY  
VÝJEZD DO SLOVINSKA

V rámci projektu ERASMUS+ se od 9. do 13. května konal poslední meeting učitelů, 
tentokrát ve Slovinsku. Ubytováni jsme byli v Lublani, školy zapojené do projektu se 
nacházely v Dragomeru (centrální škola) a v Bevke. V obou školách jsme shlédli pro-
jektové hodiny, tentokrát se zaměřením na sluneční soustavu nebo zvuk. Ve středu se do 
vyučování zapojili i cizí učitelé, kteří měli připravenu jednu vyučovací jednotku. K našemu 
experimentu jsme využili zařízení Pasco, na kterém jsme měřili různou intenzitu zvuku. 
Zároveň jsme děti poučili o bezpečné hladině hluku pro náš sluch. 

Mimo tyto pracovní povinnosti byl pro učitele připraven doprovodný program 
zaměřený na poznání Slovinska. Podívali jsme se tedy nejen k jezeru Bled, ale i k moři 
do překrásného městečka Piran a v Isole jsme ochutnali místní víno a speciality. 

 Posledním krokem projektu ERASMUS+ jsou mezinárodní vzdělávací aktivity žáků, 
které proběhnou v měsíci červnu.  Za ZŠ Mgr. Z. Manová, Mgr. L. Marková

SÁLOVÁ KOPANÁ
Žákům 6. a 7. tříd se podařilo postoupit 

do krajského kola v sálové kopané. Konalo se 
21. dubna v Kunžaku a Strmilově. V základní 
strmilovské skupině skončili hoši druzí a pro-
bojovali se do finálové skupiny, kde sehráli 
zápas o třetí místo. Ten však smolně prohráli 
a skončili celkově na 4. místě. Žákům děku-
jeme za reprezentaci školy. 
ZÁPASY A GÓLY: 
Protivín – Písek 1:5, (Štěpka)
Protivín – Třeboň 6:4, (Svatoš 3, Štěpka 2, 
Nečas L.)
Protivín – Malonty 3:1, (Svatoš, Štěpka 2)
Protivín – Strmilov 3:0, (Svatoš, Štěpka, 
Urban)
Protivín – J. Hradec 2:3, (Urban, Svatoš)

Ve středu 1. 6. v 7:15 nastoupily deváté 
ročníky do autobusu, který mířil do Prahy. 
Náš cíl byla Česká televize, Muzeum policie 
a hřbitov na Vyšehradě. 

Když jsme dorazili do České televize, 
byl nám promítán krátký film, který nám 
měl představit základy toho, jak to celé v ČT 
funguje. Paní průvodkyně nám ukázala 
ateliéry, řekla, co se kde a jak natáčí. Byli 
jsme se dokonce podívat i v jídelně, kterou 
přezdívají „pitevna“. Prošli jsme si velkou 
část celého komplexu a dokonce jsme se 
podívali i na natáčení pořadu pro ČT D. 

Po prohlídce ČT jsme se přesunuli do 
Muzea policie. Dozvěděli jsme se mnoho 
informací o policii samotné, státních jed-
notkách a o vývoji policie na našem území. 
Bylo nám rovněž ukázáno, jak vypadala poli-
cejní stanice třicátých let, mohli jsme si přečíst 
o spoustě zapeklitých případů, které nebyly 
rozřešeny, například o případu, kdy byla oběť 
rozřezána a odeslána ve čtyřech zavazadlech 
na odlišná místa. Byly nám objasněny různé 
postupy odhalování pachatelů. 

Předposlední zastávkou byl Vyšehrad. 
Hřbitov. Hledali jsme různé náhrobky, 
například: B. Němcová, K. J. Erben, M. 
Horáková a spousta dalších významných 
lidí. 

Jako poslední byl rozchod v nákupním 
centru OC Arkády, kde se většina z nás 
najedla a na smluvený čas nastoupila před 
centrum, abychom stihli autobus. Cesta 
domů utekla rychle a my si odvezli plno 
zajímavých zážitků. F. Kroutil, 9. A

Celkovou exkurzi, nebo chceme-li výlet, 
jsme zahájili v České televizi. V přijímacím 
sále nás přivítali dva průvodci a po úvod-
ním slovu nám pustili 14minutový snímek 
o ČT. Bylo to moc hezky udělané. Pak už 
přišla samotná prohlídka, kterou jsme začali 
u generální zkoušky pořadu Tam Tam. Zde 
jsme měli možnost vidět Michaelu Maure-
rovou a Martina Písaříka. Poté jsme se zašli 
podívat na studio Máte slovo s Michaelou 
Jílkovou a na studio, ve kterém se natáčí 
třeba – „Kde domov můj“? Podařilo se 
nám nakouknout na zkoušku pořadu Sama 
doma. Celou exkurzi v ČT jsme zakončili 
v místnosti, ve které jsme byli na začátku. 
Zde jsme si mohli vyzkoušet čtecí zařízení, 
práci s kamerou, či obléci nějaké kostýmy 
a pokrývky hlavy. 

Pak nás čekalo Muzeum policie. Dostali 
jsme pracovní listy, které jsme měli po dobu 
pobytu v muzeu ve dvojicích vypracovat. 
Téměř celá historie státní policie. Začínalo 
se v polovině 19. století. Byla zde k vidění 
putovní expozice policejních uniforem. 
Bylo zajímavé vidět, jak se postupně měni-
ly. Byla tam i technika nebo nasimulování 
policejní kanceláře z konce 19. století. Mě 
nejvíce uchvátilo oddělení kriminalistiky. 
Byl tam případ Otýlie Vranské, orlických 
vrahů, spartakiádního vraha nebo „zrůdy“ 
Pilčíka. 

Zastávka u Kongresového centra 
a pěšky na Vyšehrad, kde jsme si pak 
prošli celý areál a pak následně hřbitov 
se Slavínem. Zde jsme měli za úkol najít 

EXKURZE DEVÁTÝCH TŘÍD – PRAHA

několik hrobů (Waldemara Matušky, Jose-
fa Bicana, Boženy Němcové, Karla Hynka 
Máchy,...), většinu jsme našli. Podařilo se 
nám objevit i nový náhrobek herce Radka 
Brzobohatého. Lucie Hofhanslová, 9. A
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UZÁVĚRKA
pro dodání příspěvků

do letního dvojčísla

„Protivínských listů“ 

je 18. července 2016

do 12 hodin

NOVINY VYJDOU

v pondělí 1. 8. 2016 

Dovolte mi vás informovat o dokon-
čení kompletních úprav v naší mateřské 
škole, kde jsme v minulosti celou budo-
vu zrekonstruovali, zateplili a opatřili 
barevnou fasádou. Následně jsme 
vybudovali dětské hřiště v přírodním 
stylu a nový vstup spolu s částečným 
oplocením. Dále jsme pokračovali 

v rekonstrukci veškerých zpevněných 
ploch v areálu a instalací nového oplo-
cení kolem celého areálu. Jako poslední 
byly potom plochy osázeny zelení. 
Nyní máme naši 1. MŠ jako novou 
a věříme, že naši nejmenší do ní budou 
rádi chodit. 

Jaromír Hlaváč, starosta města 

DALŠÍ ÚSPĚCH PEKAŘŮ Z PROTIVÍNA
V Jihočeském kraji se soutěžilo 

o značku Regionální potravina. O tuto 
značku se letos ucházelo 69 produktů 
od 21 výrobců. Firma KLAS/PEKÁRNA 
CUKRÁRNA PROTIVÍN tuto prestižní 
značku získala za výrobek Koláč selský 
se švestkou. 

VYBRÁNO Z USNESENÍ RM 25. 5. 2016...

RM souhlasí s podáním požadavku na zahájení 
komplexní pozemkové úpravy v kú Selibov 
ke Státnímu pozemkovému úřadu 

a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení 
podání požadavku na zahájení KPÚ v kú 
Selibov 

RM bere na vědomí informaci o podání návrhu na 
výmaz práva věcného břemene kanalizace 
v pozemcích p. č. 2597/1, 2597/2 a 2597/8 
v kú Protivín z důvodu vedení kanalizace 
v jiné trase

RM bere na vědomí zápis č. 5 z jednání komise 
bytové, místního hospodářství a dopravy ze 
dne 18. 5. 2016 

a souhlasí s pronájmem bytu č. 5, 1+0 o celkové vým. 
18,5 m2, na adrese Protivín, Masarykovo nám. 23 

RM vypisuje výběrové řízení na dodávku veřejné 
zakázky, zadávanou mimo režim zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
v platném znění a v souladu s příručkou Zadá-
vání veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020 
„Doplnění systémů odděleného sběru odpadů 
ve sběrném dvoře města Protivín“, č. projektu: 
CZ. 05. 3. 29/0. 0/0. 0/15_005/0000748;

dále stanovuje okruh účastníků výběrového řízení, 
který bude obeslán:

 1) VALDHANS s. r. o., Dubická 3092, 
  47001 Česká Lípa 

 2) MEVA–CB s. r. o., Hůrská 2635, 
  37004 České Budějovice
 3) PILNAJ CONT s. r. o., Hochmanova 511, 
  413 01 Roudnice nad Labem
a zároveň stanovuje komisi k otevírání obálek a 

hodnotící komisi pro výše uvedené výběrové 
řízení ve složení: 

 1) Jaromír Hlaváč, 
  náhradník Věra Křišťálová 
 2) Josef Veselý, 
  náhradník Jan Bína 
 3) Ing. Jaroslava Fialová, 
  náhradník Ilona Uhlířová 
 4) Eva Čechtická, 
  náhradník Ing. František Dorovín 
 5) Jaroslav Řehoř, 
  náhradník Dana Zoubková 

RM schvaluje zahájení prací na přípravě projektu 
výsadby dřevin v ulici Na Chmelničkách, části 
B. Němcové 

RM schvaluje cenovou nabídku na aktualizaci 
hodnocení stavu stromů „Alej u Bramacu“ dle 
předložené nabídky firmou SAFE TREES, 
s. r. o., Na Štěpnici 945, 565 01 Rosice 

RM schvaluje nabídku na zpracování „Plánu odpa-
dového hospodářství města Protivín“ od firmy 
ISES, M. J. Lermontova 25, Praha 6 

a pověřuje na zpracování plánu odpadového hospo-
dářství s odbornou firmou za město Protivín 
ve věcech technických za OS TS pana Josefa 
Veselého a ve věcech legislativních a organi-
začních Ing. Jaroslavu Fialovou za úsek život-
ního prostředí v souladu s § 6 odst. 6 písm. b) 
zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon (dále 
jen SZ), ve znění pozdějších předpisů 

souhlasí s podáním žádostí města Protivína dle § 6 
odst. 1 písm. c) SZ o pořízení územních studií 
na plochu B 12, B 13 a B 16 v kú Protivín (ozna-
čení z platného ÚP města) u Městského úřadu 
Písek, odboru výstavby a územního plánování 
(pořizovatel ÚP dle § 2 odst. 2 písm. a) SZ) 

RM schvaluje uzavření Příkazní smlouvy se spo-
lečností EWAA s. r. o., Sedlečko u Soběslavě 
3, 392 01 Soběslav, jejímž účelem je napl-
nění záměru žadatele získat finanční dotaci 
z Operačního programu životní prostředí na 
projekt „Revitalizace sídelní a krajinné zeleně 
ve správním území města Protivína“ a dále 
zajištění veškeré administrace předmětného 
projektu 

a pověřuje starostu města jejím podpisem;
dále schvaluje udělení plné moci Evě Čechtické, 

jednatelce společnosti EWAA s. r. o., Sedlečko 
u Soběslavě 3, 392 01 Soběslav k tomu, aby 
zastupovala město Protivín u projektu „Revi-
talizace sídelní a krajinné zeleně ve správním 
území města Protivína“

RM svolává veřejné zasedání Zastupitelstva města 
Protivín na čtvrtek 23. 6. 2016 od 18 hodin do 
kinosálu MěKS Protivín 

1. MATEŘSKÁ ŠKOLA PROTIVÍN – AREÁL ZCELA DOKONČEN
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POZOR! SOUTĚŽNÍ OTÁZKA!
Ve kterém roce bylo otevřeno 

Hasičské minimuzeum v Záboří?
Odpovědi sdělte, volejte či pište – nejpozději do 8. července 2016 do Infocentra 

Protivín, Masarykovo náměstí 37, e-mail: infocentrum@muprotivin.cz, tel. 382 203 354. 
Správné odpovědi budou slosovány a deset šťastlivců dostane zajímavé ceny, jeden 
z vylosovaných vyhrává volnou vstupenku na oslavu 125 let SDH Záboří. 

Nápověda na webových stránkách zábořských hasičů. 

Ve čtvrtek 21. května proběhlo 
v rekreačním zařízení Nová Louka 
u Albrechtic nad Vltavou jarní vyhod-
nocovací kolo postupové soutěže mla-
dých hasičů PLAMEN 2016. 

Po podzimní části, kdy děti absol-
vovaly závod požárnické všestrannosti, 
štafetu 4x60m a štafetu požárních dvo-
jic, mladí hasiči z Milenovic měli pěti 
bodový náskok před druhými a čekalo 
je tedy v jarní části náskok si udržet 
a postoupit pak, stejně jako v loňském 
roce, na krajské kolo této soutěže mla-
dých hasičů. 

Do závodu nastoupili ve složení: 
Marie Fürstová,  Bruno Hečko,  Kate-
řina Malkusová, Václav Plundrich, Jana 
Roušalová, Pavla Toušková, Anežka 
Vaněčková, Radek Zíka, Michaela 
Zíková a v této jarní části závodili v 
disciplínách požární útok CTIF, štafeta 
CTIF, požární útok a dále také předklá-
dali svoji kroniku k hodnocení celoroční 
činnosti mladých hasičů. Začátek dne 
se vydařil a v požárním útoku CTIF 
obsadili první místo, kdy po započtení 
dvaceti trestných sekund za nepřesko-
čení vodního příkopu a 5 sekund za 
přetočení hadice dosáhli výsledného 
času 97,06. Poté následovala disciplína 
požární útok, se kterou mají letos právě 
starší zatím problémy. Bohužel se jim 
útok nepovedl a s časem 45,02 obsadili 
až 8. místo. Před poslední disciplínou 
to tedy vypadalo, že si bodový náskok 
z podzimu ani neudrží. V poslední 
disciplíně však předvedli nejlepší čas 
oproti ostatním družstvům – 96,07. 
Po započtení výsledků z podzimní 
části mladí hasiči z Milenovic vyhráli 
kategorii starších v okresním kole sou-
těže PLAMEN 2016 a stejně jako loni 
reprezentovali okres Písek na krajském 
kole této soutěže, které se uskutečnilo 
18. června v Kaplici. 

 Družstvo mladších se tentokrát 
soutěže PLAMEN 2016 nezúčastnilo, 
neboť mu chyběla podzimní část této 
soutěže, ale nutno říci, že oproti starším 
se mu prozatím daří dosahovat pěkných 
výsledků v pohárové soutěži mladých 
hasičů – O pohár starosty OSH Písek 
2016, kdy v zatím dvou kolech ve Žďá-
ře a v Křenovicích obsadilo pokaždé 
krásné třetí místo. 

Družstvu mladších přeji, vzhledem 
k tomu, když už se letos nezúčastnilo 
soutěže Plamen, aby si v pohárových 
soutěžích udrželo své dobré výsledky. 

Ing. Jana Vaněčková
> > > > >

Mladí hasiči z SDH Milenovice 
při soutěži. 

MILENOVIČTÍ HASIČI 
A PLAMEN 2016
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Příroda a ráz krajiny je jedinečná pro dané území. Jeho podobu v průběhu času promě-
ňuje a ovlivňuje člověk svou činností a hospodařením. I myslivost patří k hospodářským 
činnostem, která potřebuje ke svému fungování přírodu a zvěř. Každoročně se Myslivecký 
spolek Platan Protivín snaží pomoci  přírodě a ke zlepšení podmínek pro zvěř. V letošním 
roce myslivci z Protivína vysázeli ovocné stromy v katastrálním území Milenovice. Pro-
vedli nákup jabloní, hrušní a švestek, připravili opěrné kůly a provedli výsadbu stromků. 
Celou tuto akci financovali z vlastních zdrojů a vlastními silami. Myslivci se snaží vytvářet 
ostrůvky v krajině, které zvěři přináší úkryt a možnost potravy.  V. Roušal

První květnový týden k nám do škol-
ky přijelo divadlo s pohádkou Beruška a 
Kačenka. Příběh nám připomněl, jak je 
důležité mít dobrého kamaráda, který nám 
pomůže v nouzi. 

Nový hmyzí domeček jsme postupně 
doplnili různými přírodninami. Stává se 
tak příbytkem drobných zvířátek, které 
mají děti možnost pozorovat. 

Z našich nově osázených školních 

VYBRÁNO Z USNESENÍ RM 11. 5. 2016 

RM souhlasí s předáním třech pravoslavných křížů 
do sbírky Prácheňského muzea v Písku

RM předběžně souhlasí se směnou pozemků 
v kú Milenovice 

a pověřuje finanční odbor – správu majetku zve-
řejněním záměru směny 

RM bere na vědomí předložený zápis z jednání 
komise bytové, místního hospodářství 
a dopravy ze dne 9. 5. 2016 

a souhlasí s pronájmem bytu č. 1, 2+1 o celkové 
výměře 63 m2, na adrese Protivín, Masary-
kovo nám. 19;

dále souhlasí s pronájmem bytu č. 10, 1+0 
o celkové výměře 30,4 m2, na adrese Proti-
vín, Masarykovo nám. 15

RM schvaluje přijetí finančního daru v částce 
1 000 Kč od firmy David Polanský s. r. o. 
na dotaci vstupného na filmové představení 
Želvy Ninja 2, které bude uvedeno 1. 6. 2016 
v protivínském kině v rámci Dne dětí 

souhlasí s pořádáním chovatelské výstavy v Pro-
tivíně Základní organizací Českého svazu 
chovatelů Záhoří, a to na pozemku města 
u sokolovny, v termínu 30. – 31. 7. 2016 

a zároveň schvaluje propagaci města v rámci této 
výstavy do max. výše 5 000 Kč 

ZPRÁVIČKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLIČKY

MYSLIVCI VYSADILI OVOCNÉ STROMY

záhonků jsme se těšili jen chvíli. Krupo-
bití, které přešlo přes Protivín, část úrody 
zcela zničilo. To nás ale neodradilo od 
vysázení nových rostlinek, které se již 
mají k světu. 

I v letošním roce si připravily děti ke 
Dni matek bohatý program s příjemným 
závěrečným posezením rodičů u kávy 
a sladkostí, které upekly paní učitelky i 
sami rodiče. 

Oslava Dne dětí proběhla na škol-
ním dvoře, kde byla připravena spousta 
soutěží a cvičení v obratnosti. Největším 
zpestřením byla diskotéka, kterou si děti 
i paní učitelky moc užily. S organizací 
programu nám byly nápomocny žákyně 
osmé třídy základní školy, které si oka-
mžitě naše děti získaly. 

Do konce školního roku nás čeká ještě 
několik dobrodružství a potom HURÁ 
NA PRÁZDNINY! Kolektiv 2. MŠ
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Červen pro nás ze školky v Krči začal zvesela. Hned 1. června jsme se vydali na 
výlet do Písku do mýdlárny a svíčkárny RODAS. 

Už při vstupu do dílny nás ovanula příjemná vůně a nadchly veselé barvy nejrůz-
nějších svíček všude kolem nás. Byl pro nás připraven program, během kterého si děti 
samy vyrobily osm voskových pastelek. Každý si mohl vybrat, jaký tvar a barvu budou 
jeho pastelky mít. Za pár minut se všichni radovali ze své sady voskovek. 

Při další činnosti děti zdobily připravené svíce. Vybrat si čtyři barvy z pestré palety 
politur byl pro mnohé na celé práci nejtěžší úkol. Děti byly překvapené, jak snadno 
zdobení zvládly a jak dokonale jejich svíčky vypadaly. Každý si tak ke svému pastel-
kovému dárku přidal s radostí tu svou nejhezčí svíčku na světě. 

Cestu k autobusu samozřejmě obohatilo zmrzlinové potěšení, které je nezbytnou 
tečkou povedených výletů.  Děti a paní učitelky z MŠ Krč

V roce 2016 se mladí hasiči z Milenovic 
opět zapojili na soutěže Požární ochrana 
očima dětí. V rámci účasti v okresním kole děti 
odevzdaly jak literární, tak i výtvarné práce na 
téma „Prostředky pro hasební zásah“.  Celkem 
5 mladých hasičů zastupujících SDH Milenovice 
uspělo v hodnocení okresního kola této soutěže 
a postoupilo do krajského kola této soutěže:
Literární práce:
kategorie L1   1. místo Václav Plundrich, 
        2. místo Anežka Vaněčková
kategorie L3   2. místo Pavla Toušková 
kategorie L4   1. místo Eliška Plundrichová
Výtvarné práce:
kategorie ZŠ3 2. místo Bruno Hečko

 Dle zveřejněných výsledků se v krajském 
kole soutěže PO očima dětí 2016 Eliška Plun-
drichová se svojí literární prací umístila v katego-
rii L4 na prvním místě a její práce tedy postoupila 
do republikového kola této soutěže.

Městská knihovna Protivín 
doporučuje:
PTÁCI JIŽNÍCH ČECH

Díky početnosti, druhové pes-
trosti a také skutečnosti, že se s 
nimi setkáváme prakticky všude, byli 

ptáci odnepaměti objektem zájmu lidí. Zpočátku to 
byl nejspíš zájem ryze praktický a mnohé druhy 
sloužily jako potrava a často i jako zdroj zdobného 
materiálu. Další druhy byly dokonce předmětem 
uctívání. Již v dávné minulosti museli lovci ptáky 
pozorovat a poznávat jejich život. Jinak by je primi-
tivními zbraněni, jako byl luk, foukačka nebo prak, 
nedokázali úspěšně lovit. Dá se předpokládat, že 
už v té době lidé ptákům záviděli jejich schopnost 
letu, obdivovali ostrost zraku a lovecké schopnosti, 
radovali se z jejich zpěvu a těšilo je jejich pestré 
zbarvení. Dnes se uživíme i bez toho, abychom 
museli ptáky lovit, ale zájem o ně nám zůstal a 
vždy přináší vytržení ze všednosti, dobrodružství, 
relaxaci a potěšení. 

 Dostává se nám do rukou unikátní a velmi 
obsáhlá publikace od téměř stovky autorů, mezi 
něž patří i známý bývalý zoolog Prácheňského 
muzea v Písku RNDr. Karel Pecl. Čeká nás čtivý 
text s nádhernými barevnými fotografiemi, bohaté 
ilustrace, mapy a grafy. Součástí titulu je i CD 
s ptačími hlasy.  P. Lišková, knihovnice

KDO USPĚL V POŽÁRNÍ OCHRANĚ 
OČIMA DĚTÍ?

JAK SI DĚTI ZE ŠKOLKY 
VYROBILY PASTELKY
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V historických podkrovních 
prostorách kaplanky objevíte svět 
dvou rakouských výtvarnic – Isolde 
Lischka a Anneliese di Vora ještě do 
1. července 2016. 

Výtvarná technika Tinto (inkoust), 
kterou tvoří Isolde, spočívá v nanášení 
barev na hliníkovou desku, následném 
vypálení díla v peci na 130 stupňů Cel-
sia po dobu 18 minut a poté dotvoření 
obrazu při vysokých teplotách (např. 
na slunci) či naopak při mrazu. 

V černé kuchyni za prostorem 
infocentra spatříte známé „Tváře“ 
– nejnovější tvorbu Vladimíra 
Noska. 

Na prázdninový čas pro vás 
připravujeme přehlídku tvorby 
k příležitosti významného životního 
jubilea píseckého výtvarníka Dali-
bora Říhánka, absolventa Akademie 
výtvarných umění v Praze. Vernisáž 
výstavy proběhne v neděli 3. července 
2016. Bližší údaje uvedeme včas na 
plakátech. 

V infocentru současně vystaví 
svá patchworková díla a šperky 
Soňa Rády–Vávrová. Přijďte se 

potěšit a inspirovat pracnou a přesnou 
textilní technikou vytvořenými kabel-
kami, tapiseriemi a polštářky. 

Těšíme se na vaši návštěvu. 

ZÚČASTNĚTE SE VELETRHU
Pokud též tvoříte či fotografujete 

a rádi se svými výtvory pochlubíte 
– je zde skutečně velkolepá možnost 
zúčastnit se letošního mezinárodního 
veletrhu ARTFEST na Výstavišti 
v Českých Budějovicích. Veletrh 
pořádá stálý a neúnavný spolupra-
covník výstavní činnosti v infocentru 
Protivín – Pepíno Balek. 

Právě jemu se ozvěte v případě 
zájmu vystavovat na veletrhu:

balekoobrazy@tiscali.cz 

OTEVŘENÉ BRÁNY KOSTELŮ
V protivínském Turistickém infor-

mačním centru si můžete vyzvednou 
brožurku Otevřené brány kostelů 
na Písecku a začít objevovat krásu 
deseti Chrámů Páně, které vám budou 
k dispozici k nahlédnutí od června do 
konce září takřka denně, či na „zavo-
lání“ jednotlivým „klíčníkům“, kteří 
pro vás kostely otevřou. Do projektu 

Ve středu 1. června byla po devíti měsících nově ote-
vřena školní zahrada u 1. Mateřské školy Protivín. Děti 
si tak poprvé mohly vyzkoušet veškerá zařízení, která 
při budování dosud jen pozorovaly. Mají k dispozici 
např. tři nová pískoviště, dráhu zručnosti, maketu lodě 
k trénování rovnováhy, dřevěná zvířátka určená k hou-
pání a pérování, skluzavku či nové zastřešené altánky 

k posezení. Nechybí ani menší záhonky, na kterých 
mohou pěstovat zeleninu, bylinky a květiny. 
Pobyt na nově vybudované zahradě doplní i tak bohatý 
program, který pro děti každoročně připravujeme. Zbý-
vá si jen přát, aby se počasí letošního léta i podzimu 
vydařilo a děti mohly trávit v nových prostorách a na 
čerstvém vzduchu co nejvíce času.  –EC–

INFOCENTRUM PROTIVÍN zve...

HEZKÝ DÁREK KE DNI DĚTÍ

jsou zahrnuty nám nejbližší kostely 
sv. Havla v Myšenci a sv. Václava 
v Krči. V obou z nich spatříte obdi-
vuhodné starobylé nástěnné malby 
a unikátní stavební detaily. V každém 
kostele je k dispozici leporelo s výkla-
dem k jednotlivým zajímavostem inte-
riérů. Otevřené brány kostelů – více na  
www.kostelypisek.cz.
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V sobotu 4. června se ve fotbalovém are-
álu v Protivíně uskutečnil první ročník 
Dětského dne „Kdo si hraje, nezlobí“ pod 
taktovkou For Body studia Hanky Bísko-
vé, které si pro děti a rodiče přichystalo 
opravdu pestrý program. 

Během celého sobotního odpoledne si 
děti mohly zasoutěžit v různých sportovních 
disciplínách, zajezdit si na koních, vyzkou-
šet skákací boty nebo se zúčastnit výtvar-
ných dílniček, kde si vyrobily náušnice nebo 
něco hezkého nakreslily. „Velký úspěch mělo 
malování na obličej, kde během celé akce 
děvčata namalovala více než sto dětí, “ říká 
pořadatelka akce Hanka Bísková. 

Zlatým hřebem sobotního odpoledne 
byla vystoupení děvčat z kurzů dětského 
aerobiku For Body studia, sportovní i 
pěvecká vystoupení dětí z dětského domo-
va Žíchovec, píseckého dětského klubu 
Pohádka a protivínských taekwondistů, 
kteří předvedli efektní vystoupení s ukázkou 
plnou kopů, úderů a zápasů. Ve druhé polo-
vině vystoupení proběhla soutěž v dětském 
aerobiku, kde děti soutěžily o hodnotné 
ceny sponzorů akce. V závěru sportovních 
vystoupení obdivovali malí i velcí diváci 
novinku For Body studia, akrobatický tanec 
Pole dance na vertikální tyči. Celé odpo-
ledne vyvrcholilo stylovou Zumba párty, 
kde si všichni bez rozdílu věku zatančili na 

ty největší zumba hitovky. „Jsem nesku-
tečně ráda, že nám vyšlo počasí, a že se 
akce všem líbila. Já jsem na protivínském 
fotbalovém hřišti vyrostla a je to pro mne 
velké zadostiučinění se sem opět vracet a 
podporovat děti v pohybu. Podle odhadu 
se prvního ročníku zúčastnilo bezmála pět 
set návštěvníků, což předčilo mé očekávání 
a je to velká zkušenost. Beru to jako výzvu 
a je určitě co zlepšovat v dalších letech, “ 
dodává Hanka Bísková. 

 Velké poděkování patří generálnímu 
partnerovi akce skupině ČEZ a městu Proti-
vín, bez jejichž podpory by se tak velká akce 
nedala uskutečnit. Poděkování patří také 
ostatním sponzorům dětského sportovního 
dne, a to ALEA sportswear Protivín, Pekár-
na KLAS Protivín, Tiskárna HEMALA, 
KANTÝNA Písek, SHOEMAKER Písek, 
Bufet U Fandy, PROGRESS sportswear 
Písek, Lékárna U Palmy Protivín a všem 
instruktorům a dalším lidem, kteří se podí-
leli na organizaci akce. 

Vážená paní Hanko (pokud vás tak mohu oslovit), 
moc děkujeme za vaše pozvání, celá akce byla opravdu perfektní. Děti se bavily, 
užily si všech atrakcí a výher, měly radost, že se jim vystoupení povedla a vůbec 
to bylo vydařené krásné odpoledne. 

Bylo nám jasné, že zorganizovat takovouhle akci je velmi náročné (známe 
to) a tak se neomlouvejte za nedostatek času pro nás, myslím, že jste se nám 
s dcerou a mužem věnovali až až. Všechno jsme měli, vše bylo zajištěno a zabez-
pečeno, takže skutečně nezbývá než smeknout klobouk a ještě jednou moc za 
vše poděkovat. 

Musím ještě říct jednu věc, kterou už řekla Terezka v Protivíně: „Po zorganizování 
všech různých her, soutěží, ozvučení, vystoupení a občerstvení roztančit zumbou 
tak velký ansámbl a s takovou energií, že z vás přímo sršela, to se hned tak nevidí. 
Obdivuji vás a budu se snažit vzít si z vaší životní energie příklad.“ 

Ještě jednou za všechny MOC DÍKY! Josef Peiker, Tereza Mojdlová
Hezký den. Mgr. Josef Peiker, ředitel Dětský domov, Žíchovec, Prachatice

PROTIVÍNSKÝ FOTBALOVÝ AREÁL PATŘIL DĚTEM!

GENERÁLNÍ PARTNER

PODĚKOVÁNÍ
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Zaseknutý samopal. Výbuch protitanko-
vého granátu. Nepřehledná libeňská zatáčka 
v půl jedenácté dopoledne pootočí chodem 
událostí v tehdejším Protektorátu Čechy 
a Morava. V nemocnici Na Bulovce o několik 
dní později umírá zásluhou československých 
parašutistů zastupující říšský protektor Rein-
hard Heydrich. Roznětka zloby exploduje 
i v myslích dalších nacistů v podobě obno-
veného stanného práva a represemi známých 
také pod pojmem druhá heydrichiáda. Mezi 
oběti této krvavé vendety patří i lesmistr 
a starosta protivínské jednoty Sokola, 
pan Ing. Cyril Kopecký, popraven zastřelením 
dne 28. června 1942 v Táboře. 

Na konci září roku 1941 po příchodu 
Reinharda Heydricha na území Protektorátu 
nastaly pro domácí odboj a činovníky Sokola 
krušné chvíle. Obec sokolská po okupaci Čech 
a Moravy stále ještě fungovala, hrozil však 
zákaz její činnosti. Vznikla tedy paralelní 
organizace Obec sokolská v odboji (OSVO), 
která dále spolupracovala s Obranou národa 
a dalšími spolky. Fakticky Heydrich nahradil 
dosavadního říšského protektora Konstantina 
von Neuratha právě z důvodu, že Neurath byl 
podle Hitlera moc shovívavý a nedovedl dosta-
tečně potlačit posilující odboj. Den poté bylo 
vyhlášeno stanné právo a OSVO a další složky 
se staly terčem německých útoků. Gestapo 
při akcích Sokol, Jindra a dalších pozatýkalo 
a popravilo mnoho členů, čímž drtivě rozbilo 
celé zmíněné odbojové hnutí. Zákaz a úřední 
rozpuštění Sokola nastaly 11. října 1941.

Cyril Kopecký se narodil 16. února 1900 
v obci Nové Jirny východně od Prahy. Vystu-
doval Vysokou školu zemědělskou v Brně, 
kde posléze získal titul lesního inženýra. Se 
svou ženou a dvěma dětmi bydlel ve městě 
Zákupy nedaleko České Lípy. V roce 1938 je 
však několik dní po podepsání Mnichovské 
dohody vyhnali z jejich domova. Nový domov 
našli v Protivíně, kam se nastěhovali do domu 
č. p. 38. Kopecký v Protivíně zastával pozici 
starosty Sokola a pracoval jako vedoucí lesní-
ho úřadu. Proč byl tedy 27. června 1942, měsíc 
po spáchání atentátu na Heydricha, zatčen 
a převezen do budovy táborského gestapa, kde 
byl druhý den zastřelen? O činnosti v odboji 

nevíme. Možná byl vybrán pouze pro své 
zastávající funkce. Důvod k zatčení si nacisté 
mohli vymyslet sami. Podrobnosti osudného 
dne líčí dcera Hana Vorlová, rozená Kopecká, 
která jako devítiletá holčička zažila zatčení 
svého otce dvěma příslušníky gestapa. Zde 
jsou zkrácené vzpomínky z knihy Heydrich 
– Tvář zla od Maria Dederichse, které Hana 
poskytla na jaře roku 2004:

„Toho krásného letního rána poslouchala 
moje matka rozhlas. Hlásili jména mužů, 
žen a celých rodin, které byly předchozího 
dne popraveny. V těchto nejhorších dnech 
heydrichiády se oběti počítaly na stovky, 
možná na tisíce. Najednou si matka všimla, 
že před naším domem v jihočeském městečku 
Protivín zastavuje auto. Pomyslela si, že je to 
dost neobvyklé, protože všechna osobní auta 
byla po obsazení Němci zabavena. Vystoupili 
dva muži, po válce jsem se dozvěděla, že se 
jmenovali Bacher a Ehrensberger (Bacher byl 
řidič, po válce odsouzen na 5 let, Ehrensberger 
vykonával funkci vrchního kriminálního asis-
tenta, unikl bez trestu – pozn autora), a vešli 
v přízemí do kanceláře mého otce.“

„Ti dva muži z budějovického gestapa 
dovolili mému otci, aby se rychle rozloučil se 
svou ženou. Pak směl vzít mého sedmiletého 
bratra a mne na chvíli do náruče, a už ho vedli 
k otevřenému autu, které na ně čekalo, a odjeli 
pryč. Vzali s sebou také několik otcových 
loveckých zbraní a jeho psa. Celé to proběhlo 
úplně klidně. V tomto zoufalém okamžiku si 
matka vzpomněla, že se otec nedávno zmínil, 
aby se v případě nouze obrátila s žádostí 
o pomoc na jeho německého nadřízeného 
jménem Sladek z lesního ředitelství v Třeboni. 
Všichni nadřízení ve vyšších funkcích museli 
být v protektorátu Němci. Byla ale sobota, 
pan Sladek nebyl v kanceláři a nikdo nevěděl, 
kde ho hledat. Ještě dnes mám před očima 
následující obraz: my děti, úplně vyděšené, 
a matka, která pláče a třese se po celém těle, 
se vykláníme z okna, abychom se naposledy 
podívali na našeho otce. “

„Příštího dne, v neděli 28. června 1942, 
byl můj otec v Táboře zastřelen. O jeho smrti 
a jejím zdůvodněním se matka dozvěděla 
z novin v pondělí 29. června 1942. V rubrice 
o popravách, které byly pečlivě rozčleněny 
podle druhu a rozsahu protistátních aktivit, 
stálo pod „Schvalování atentátu na Ober-
gruppenführera SS Heydricha a vyzývání 
k podpoře atentátu“ spolu s dalšími devíti 
jmény i jméno mého otce. Matka si v tomto 
strašném okamžiku vzpomněla, že se otec 
před několika dny v přítomnosti celé rodiny 
vyjádřil proti atentátu. Takový útok prý nemá 
v nacistickém světě žádný smysl, jeden tyran 
prý bude nahrazen druhým. “

„O pár dní později přijeli tři příslušníci 
gestapa nákladním autem a odvezli osob-
ní věci mého otce. Sepsali dlouhý seznam 
koberců, obrazů a cenností, které si odváželi. 
Zabavili i otcův snubní prsten, matce ten její 
nechali. Cenné předměty, které patřily popra-
veným, byly sváženy do jednoho skladu, kde si 
je členové gestapa mohli levně koupit a poslat 
domů. Moje matka musela během jednoho týd-
ne opustit šestipokojový služební byt, nesměla 
už pracovat a nedostávala vdovský důchod. 
Bylo to už podruhé, co nás Němci vyhnali 
z bytu. Po otcově smrti jsme tři roky žili 
u matčiných rodičů z jejich malého důchodu 
a z podpory příbuzných a přátel. “

SOKOL V PAŘÁTECH ŘÍŠSKÉ ORLICE
„V létě 1945 po pádu Třetí říše jsme se 

nastěhovali do prázdného bytu v Praze, ze 
kterého jeho němečtí obyvatelé uprchli. Každý 
týden přicházela německá slečna, která v Pra-
ze zůstala, a dávala mně a bratrovi hodiny 
němčiny. Naši sousedé a příbuzní sice matce 
vyčítali: Jak můžeš chtít, aby se tvé děti učily 
německy, vždyť Němci přece zabili tvého muže! 
Matka ale odpovídala, že němčina jako jazyk 
nemá se zločiny nacistů nic společného.“

 Spolu s Cyrilem Kopeckým byli v sedm 
hodin večer popraveni další dva muži a dvě 
ženy (Jaroslav Hrdlička – chirurg, Svatomír 
Zikmund – advokát, Božena Spěváčková 
– švadlena, Kristýna Ondřejková – dělnice). 
V popravčím protokolu je také zaznamenáno, 
že Cyril Kopecký před svou smrtí stačil zvolat 
„Pravda vítězí!“. V Táboře pracovalo 29 uni-
formovaných i civilních příslušníků gestapa, 
mezi nimi dvě ženy. Jen za jeden měsíc, 
od 3. června do 3. července 1942, se jim 
podařilo zatknout a zastřelit 156 lidí, zabavit 
a odvést jejich majetek, spálit mrtvoly a popel 
rozptýlit, takže dnes nikdo neví, kde jsou 
jejich hroby. 

„Pamětní deska na sokolovně, odhalená 
29. června 1947, bude nám vždy připomínati 
jeho nejvyšší oběť. “ Tak zněla slova bratrů 
a sester v publikaci 50 let Sokola Protivín. 
O to horší je zjištění, že pamětní desku někdo 
před pár lety odcizil. Tento odporný a neucti-
vý čin pouze přidal další smutnou trhlinu do 
stěn protivínské sokolovny. Členové Spolku 
fór Protivín se ovšem rozhodli, že desku na 
budově obnoví z peněz jimi vybranými pro 
záchranu sokolovny a uctí tak památku Cyrila 
Kopeckého s náležitou ceremonií. Sama deska 
však již nebude ze sběrného kovu, leč z jiného 
materiálu, tudíž ztratí svou hodnotu pro další 
případné „sběratele“. Stane se tak 25. června 
ve 13 hodin 2016 před hlavním vchodem. 
Účast přislíbila kromě řady hostů i samotná 
dcera Cyrila Kopeckého – Hana Vorlová, která 
i přes svůj úctyhodný věk dorazí z německého 
Mannheimu v doprovodu svého vnuka. O je-
jím životním osudu si brzy přečtete v dalším 
článku. Tímto jste všichni na setkání srdečně 
zváni! Ondřej Koc
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CESTA K PROTIVÍNU… /Jiří Hladký/ 5. díl
V letošním roce pokračuje úspěšný projekt 

Otevřené brány kostelů na Písecku, do kterého 
byl nově zařazen také kostel sv. Havla v Myšenci 
a kostel sv. Václava v Krči. 

KOSTEL SV. HAVLA MYŠENEC

 Kostel vyzdobený unikátními gotickými nástěn-
nými malbami z poloviny 14. stol. představuje jed-
nu z nejkrásnějších ukázek sakrální architektury 
písecko–zvíkovské stavební huti. Původ kostela je 
nejasný. Podle starších názorů byl původní kostelík 
(kaple), který dnes slouží jako sakristie, postaven již ve 
12. stol. Podle nejnovějších poznatků však byla sakristie 
postavena až současně s kostelem kolem roku 1260. 
Kamenické značky architektonické prvky dokládají, že 
stavbu s největší pravděpodobností provedla písecko-
zvíkovská stavební huť, včetně zdejšího hradu. Kostel 
byl částečně barokně přestavěn v r. 1724, kdy zvláště 
věž byla zvýšena a opatřena barokní bání podle pro-
jektu A. E. Martinelliho. V 70. letech 19. stol. byl kostel 
regotizován a věž znovu získala svůj gotický charakter. 
Do současné podoby byl kostel upraven v letech 1904-05, 
kdy byl pro interiér opatřen novogotický mobiliář. 

 Kostel je orientovaný s čtverhrannou věží. Pres-
bytář je sklenut křížovou žebrovou klenbou. V sakristii 
najdeme valenou románskou klenbu. Původní tribuna 
spočívá na pilířích a je podklenuta křížovou klenbou bez 
žeber. Veškeré stěny presbytáře a sakristie jsou zdobe-

ny nástěnnými malbami, které pochází z let 1340-50. 
Výmalbu nejspíše provedli dva malíři současně – jeden 
vyzdobil presbytář, druhý sakristii. Jde o velmi cennou 
ukázku gotické malby, v které se projevují kulty nových 
světic sv. Kateřiny, sv. Markéty a sv. Voršily. Malby 
byly objeveny v roce 1904, obnoveny v roce 1906-07 
H. Schwaigrem a restaurovány v letech 1995-96 Jose-
fem Novotným. 

 Ve věži jsou dva zvony. Starší z roku 1494 pochází 
z dílny Magistera Georgiuse. Mladší z roku 1592 vyro-
bený slavným zvonařem Brikcím z Cimperka byl za 
druhé světové války zabaven. Po válce byl však naštěstí 
nalezen a v létě 1945 byl opět zavěšen ve věži. 
Rozměry kostela: 
Délka  30 m 
Šířka  12 m + sakristie

Sv. Havel
Mnich narozený v Irsku okolo roku 550. Stal se řehol-

níkem. Působil ve Francii, Německu a ve Švýcarsku. 
Usadil se nedaleko Bodamského jezera. Na tomto místě 
asi sto let po jeho smrti vznikl proslavený svatohavelský 
klášter. Podle legendy mu pomáhal nosit dříví na stavbu 
medvěd, kterému vytáhl trn z nohy a odměňoval jej za 
jeho služby chlebem. 

Atributy: medvěd s bochníkem chleba nebo se 
dřevem v tlamě, sv. Havel drží v rukou bochník chle-
ba, poustevnický oděv, oděv benediktinského opata 
s berlou.

Sv. Voršila
Panna mučednice snad ze 4. stol. byla dcerou britské-

ho krále. Opustila rodnou Británii a vydala se na pouť do 
Říma. Na zpáteční cestě byla i se svou družinou 11 000 
panen přepadena tlupou pohanských Hunů v místě, kde 
dnes stojí město Kolín nad Rýnem. Ona byla zasažena 
šípem a smrt zde našly i všechny její družky. 

Atributy: šíp, korunka na hlavě, loďka, korouhev 
s křížem, lampa, skupina dívek, kterou ukrývá pod svůj 
plášť. 

Zajímavosti interiéru kostela:
• Dvojitou tribunu tvoří v přední části ranně gotické 

křížové klenby o třech polích z dílny Písecko-zvíkov-
ské stavební huti. 

• Oltář P. Marie je novogotickou prací Josefa Krejčíka 
z r. 1904. Od stejného autora pochází i vedle stojící 
kazatelna, ze které byly zloději odcizeny znaky evan-
gelistů v kartuších na řečništi. 

• Malby starozákonních proroků v osmi okrouhlých 
medailonech zdobí triumfální oblouk oddělující pres-
bytář od hlavní lodě. V levé části je první od vrcholu 
Šalamoun, rozpoznatelný podle koruny a zbytku 
nápisu. Pod ním se špičatou čepicí Aron, ostatní lze 
těžko identifikovat. 

• Malby kolem nově probouraného okna jsou roz-
děleny do dvou pásů. Horní pás zdobí nezřetelné 
výjevy ze života sv. Kateřiny Alexandrijské. V dolním 
pásu vlevo od okna nahý sv. Bartoloměj nese na tyči 
vlastní kůži, vedle něj je neznámý světec s mečem za 
pasem. Vpravo od okna jsou sv. Prokop (?) s knihou 
a holí v ruce, jeden ze svatých biskupů s mitrou na 
hlavě a neznámá světice. 

Hlavní oltář sv. Havla. 

Pokračování příště. 
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Jak se stalo na škole již tradicí, osmé 
ročníky jezdí v květnu na exkurzi do Prahy, 
na tzv. Královskou cestu. Takový den nastal 
24. května. Po příjezdu do Prahy děti praco-
valy po dvou a vyplňovaly podle výkladu paní 
učitelek na určených místech pracovní listy. 
Vystoupili jsme nedaleko Strahovského kláš-
tera, odkud jsme došli na Hradčanské náměstí 
a posléze na Pražský hrad. Korunovační cestu 
českých králů jsme tedy začali na konci jejich 
cesty, na Hradčanech. Z Hradu vedly naše kro-
ky na Malostranské náměstí, odbočkou k Len-
nonově zdi, pak na Karlův most, na Staroměst-
ské náměstí a Celetnou ulicí k Obecnímu domu, 
odkud dříve z Králova dvora Královská cesta 
začínala. Výklad byl ukončen na Můstku, kde 
jsme nasedli do metra a odjeli na Anděl. Děti 
se těšily po celodenním chození na rozchod 
v OD Nový Smíchov. Do Protivína jsme dora-
zili v podvečerních hodinách. (Če)

Tady jsou postřehy 8. A:
Mně se nejvíce líbily památky jako kated-

rála sv. Víta. Líbila se mi její mohutnost a malé 
detaily, co na katedrále byly. Třeba dřevěný 
obraz byl nádherný svou propracovaností, 
nebo pěkná obrovská barevná okna. (T. M.)

Exkurze do Prahy se mi líbila. I když tam 
jezdím s rodiči, se školou to bylo zase něco 
jiného. Co jsem tam ale ještě nikdy neviděla, 
byly obrovské davy lidí. Jinak to bylo fajn 
a děkuji a obdivuji paní učitelky, že to s námi 
vydržely.  (E. R.)

Dne 24. května jsme jeli na exkurzi do 
Prahy. I když jsme v autobuse byli potichu, 
měli jsme spoustu otázek. Když jsme dojeli 
do Prahy, došli jsme po třiceti minutách 
k Pražskému hradu. Byl to překrásný pocit ho 
vidět na vlastní oči. Když jsme měli přestávku 
na svačinu, potkali jsme známého youtůbera 
Faltyho. Jeden kluk si řekl o podpis. Celá 
exkurze byla překrásná. Děkujeme, paní uči-
telky.  (K. H.)

Nejvíce se mi líbila katedrála sv. Víta 
a asi náhrobek sv. J. Nepomuckého. (Š. H.)

Moje vzpomínky na návštěvu matičky 
Prahy: Cesta autobusem byla poměrně klidná. 
Zato vystoupení z autobusu bylo velmi hektic-
ké. Hodně jsme chvátali. Mě osobně zaujala 
katedrála sv. Víta. Na Staroměstském náměstí 
dělali velikánské bubliny. (H. H.)

První, co se mi vybaví, je hladomorna 
a palečnice a další mučicí nástroje té doby. Dru-
há věc je Zlatá ulička a pověst o alchymistech, 
jak se snažili udělat z různých předmětů zlato. 
Bylo tam ještě moc krásných věcí.  (P. B.)

Na exkurzi v Praze se mi nejvíce líbila 
katedrála sv. Víta, nebo Kohlova kašna. Také 
se mi líbilo, jak nás vylekal muž, kterého jsme 
považovali za sochu.  (T. P. )

Nejvíce mě zaujala katedrála sv. Víta   (N. L.)

V Praze mě nejvíce zaujala katedrála sv. 
Víta, nebo brána dvou obřích mužů. Také 
rozeta v katedrále byla velmi krásná. Sice na 

V prvním srpnovém týdnu se na „Selibovském rybníku koná již po 42. soutěž 
rádiem řízených modelů hydroplánů, kterou pořádá Modelářský klub Protivín. 
Jedná se o jednu ze čtyř soutěží tohoto druhu konaných v České republice. Svou tradicí 
ji předstihuje pouze „Jihočeský pohár“ pořádaný RC klubem České Budějovice na 
rybníku Bezdrev. Modeláři z celých Čech, ale tradičně i ze Slovenska, budou měřit své 
síly ve dvou kategoriích. První jsou akrobatické modely, což jsou speciální modely, 
které nemají ve „velkých“ letounech žádné předlohy a boduje se pouze letový projev. 
Druhou kategorií, nepochybně divácky zajímavější, jsou modely maket skutečných 
letounů. V této kategorii rozhoduje nejenom letová část, ale i stavba modelu, kdy je 
model porovnáván i ve shodnosti se skutečným letounem podle předložené dokumen-
tace. Pro mnohé může být zajímavý i fakt, že drtivá většina modelů v obou kategoriích 
je již poháněna elektromotory a to i ty největší o rozpětí křídel přes 3 metry a váze cca 
15 kg. Předpokládáme účast cca 20 modelů v obou kategoriích. Měli by se zúčastnit 
všichni nejlepší piloti, kteří se umístili do 3. místa v předchozích soutěžích (Bezdrev, 
Úštěk) ale i například třímotorový model Junkers JU–52 o rozpětí křídel 3,4 m. 

Pokud tedy chcete vidět zajímavé modely, které jsou i v naší zemi raritou, přijeďte 
se podívat v sobotu 6. srpna na Selibovský rybník. 

Pro úplnost dodáváme, že vzhledem k omezeným možnostem MK Protivín není 
zajišťováno žádné občerstvení pro diváky.  Za MK Protivín Ing. Vratislav Rejdapokračování na 12 stránce

„PROTIVÍNSKÝ POHÁR 2016“
již 42. ročník soutěže rádiem řízených modelů hydroplánů 

V sobotu 4. června protivínští 
taekwondisté předvedli své umění 
v rámci programu Dětského dne na 
téma „Kdo cvičí nezlobí“. 

Akci pořádalo ForBody studio 
Hany Bískové. Do bohatého programu 
pozvala i členy z našeho oddílu, aby 
zde předvedli své umění. Byla to pre-
miéra i pro naše nejmenší, kteří mile 
překvapili. Členové oddílu předvedli 
sestavy, párová vystoupení, cvičení 
s nunchaky, kopy, sestavu s mečem, 
sebeobranu a nakonec přerážení. Celé 
vystoupení bylo postaveno na ukázce 
postupného vývoje bojového umění od 
nejmenších dětí až po zkušené členy 
oddílu. 

Všem zaslouženě patřil velký 
potlesk za ukázku jejich umění a odva-
hu vystoupit před tolika diváky. 

Velké poděkování patří rodičům 
(Kalíškům a Babákům) dětí za pomoc 
při realizaci vystoupení. 

Účinkující: Nella Kalíšková, Mar-
tina Babáková, Matěj Hudák, Tom Are 
Nickel, Aleš Benák, Adéla Kubičková, 
Zuzana Doubková, Michala Hrdinová, 
Miroslav Plundrich, Andrea Valíčková 
a Josef Kubička. 

 Na závěr mi dovolte pozvat všech-
ny, které ukázka zaujala, mezi nás. 
Tréninky probíhají každé pondělí 
a pátek od 15.30 hodin ve sportovní 
hale. Těšíme se na vás.  MZ, JK, EK

EXKURZE 8. ročníků 
DO PRAHY
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 ZE ŽIVOTA ŠKOLY  
konci mě trochu bolely nohy, ale když jsem si 
vzpomněla na to, co jsem viděla, dostala jsem 
zase mnoho energie.  (G. C.)

Nejvíc mě v Praze zaujal rozchod.  (J. Č.)

Nejvíc mě zaujal Pražský hrad. V chrámu 
se mi moc líbili buclatí andělíčci a kresby. 
Mrzelo mě, že jsme se nemohli podívat 
do Vladislavského sálu, ale byl krásný 
i zvenku. Krásný pohled byl i na Orloj, na 
který jsme čekali, až se spustí.  (K. CH.)

Nejvíce mě zaujalo to, když jsme vstoupili 
do katedrály sv. Víta, kde byly obrovské píšťa-
ly, což byly varhany. Také mě zaujala rozeta. 
 (L. K.)

Pražská exkurze byla fajn. Určitě jsme se 
dozvěděli nějaké nové věci o našem hlavním 
městě díky výkladu paní učitelek. Mně osobně 
se nejvíc líbil Obecní dům. Katedrála sv. Víta 
byla také krásná, ale tam už jsem jednou byla, 
takže to pro mě nebylo takové překvapení. 
 (N. B.)

Viděli jsme Pražský hrad, byli jsme na 
Karlově mostě, tam bylo dost lidí. Potom 
jsme šli k domu U Černé Matky Boží, pak na 
Václavské náměstí. Viděli jsme u Černínského 
paláce sochu Edvarda Beneše, nedaleko pak 
lampy na plyn, také katedrálu sv. Víta. (M. K.)

Exkurze byla zaměřená hlavně na pražské 
památky. Na exkurzi mě nejvíc zaujala kated-
rála sv. Víta. Obdivuji ty lidi, kteří ji stavěli, 
když neměli žádné pořádné stroje.  (J. Š.)

Nejkrásnější byla katedrála sv. Víta, byla 
úžasná – obrovská rozeta, stříbrný náhrobek 
sv. Jana Nepomuckého – ten mě zaujal nejvíc. 
A brána bojujících Gigantů, Matyášova brána 
mě zaujala svou obrovitostí.  (P. Š.)

Na Karlově mostě byl bezdomovec 
a měl u sebe pejska, byl to černý labrador. Bylo 
mi pejska líto, a tak jsem mu dala pár drobných. 
Pak začali ostatní. Bylo to hezké.  (N. D.)

A takto sepsala exkurzi 8. B:
Dne 24. 5. 2016 jsme byli na exkurzi 

v Praze. Exkurze pod názvem „Královská 
cesta“ byla velmi zajímavá a naučná. Když 
nás autobus vysadil na Pohořelci, naše cesta 
pokračovala na Loretánské náměstí, kde 
jsme si povídali o Černínském paláci, o soše 
Edvarda Beneše atd. Naše cesta pokračovala 
dál na Pražský hrad, kde jsme prošli všechna 
tři nádvoří, včetně Zlaté uličky. Po prohlídce 
Hradu jsme mohli zhlédnout výměnu stráží. 
Bylo to velmi zajímavé. Naše cesta pokra-
čovala na Malou Stranu, kde jsme viděli 
Lennonovu zeď, pak jsme prošli po Karlově 
mostě. Cesta pokračovala dál na Staroměstské 
náměstí. Na Václavské náměstí jsme to vzali 
Celetnou ulicí, kde jsme si mohli prohlédnout 
dům U Černé Matky Boží, a ulicí Na Příkopě. 
Po dlouhé cestě jsme se těšili na rozchod v OD 
Nový Smíchov. Poté nás čekala cesta na auto-
busové nádraží, kam pro nás přijel autobus, 
který nás odvezl domů. 

(K. M., T. T., E. K, M. M.)

dokončení z 11. stránky

JARNÍ KONCERTY DĚTSKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ 
Jako každoročně, i letos, se všechny děti z pěveckých sborů připravovaly na tradiční 

květnové výměnné koncerty. Jarní zpívání byla ještě zpestřena pozváním Pěveckého 
sboru Nokturno na Festival pěveckých sborů do Sezimova Ústí, na kterém se kromě 
našich dvou dětských sborů představily dva dětské sbory Koťata a Nokturňáček, Smí-
šený pěvecký sbor Nokturno Sezimovo Ústí a Smíšený pěvecký sbor z Brna. Večerní 
přehlídka všech sborů a následné společné zpívání desítek zpěváků na jevišti, ve věku 
od 6 do 70 let, byla naprosto úžasná a naše děti si zpívání opravdu užily. Pochvala, která 
se jim od ostatních – téměř profesionálních – sborů dostala, byla jistě zasloužená. 

SPORTOVNÍ DNY
Každoročně na naší škole pořádá-

me sportovní den pro žáky prvního i 
druhého stupně. Ne jinak tomu bylo i 
letos. Sportovní klání se uskutečnila 
ve čtvrtek 26. 5. a v pátek 27. 5. Již 
tradičně byly sportovní dny zaměřeny 
na atletické disciplíny. Třídy na prvním 
stupni soutěžily v bězích na 50 m, ve 
vytrvalostních bězích, v hodu kriketo-
vým míčkem a skoku dalekém. Pro děti, 
které se neúčastnily atletických disciplín 
nebo zrovna nesoutěžily, měli připravené 
doplňující hry žáci devátých ročníků. A 
tak si mohly vyzkoušet hod míčkem do 
krabice, slalom se lžící a pingpongovým 
míčkem, dělání velkých bublin, či pro-
lézání obručí. Chodník před vstupem do 
pavilonu se proměnil v jeden velký obraz 

složený z menších obrázků. Závěrečným 
vyvrcholením byly štafetové běhy, které 
mají vždy kvalitní úroveň a jsou plné 
naděje a očekávání. Po nich již násle-
dovalo vyhlášení a předávání medailí, 
diplomů a cen. 

 Žáci druhého stupně měli svá klání 
rozšířena o skok vysoký a 8. – 9. třídy 
o vrh koulí. I tady byly k vidění velmi 
dobré výsledky, některým žákům se 
podařilo probojovat i na nástěnku mezi 
10 nejlepších výkonů v jednotlivých 
disciplínách v rámci školy. Soutěže opět 
ukončily štafetové běhy, které mají vždy 
velmi soutěživý náboj. I starší si zasloužili 
svá ocenění. 

 Po oba dny nás provázelo příjemné 
počasí a doufáme, že si děti svá soutěžení 
užily. 

EXKURZE 8. ročníků 
DO PRAHY

 Výměnné jarní koncerty s oběma pěveckými sbory z Chotovin se také vydařily. 
 Touto cestou bych chtěla poděkovat všem dětem z obou sborů za poctivou přípravu, 

za to, že vše zvládly. Velké poděkování Kristíně Nídlové nejen za ochotu, ale i čas, 
který si našla na naše zkoušky, za klavírní doprovod při všech našich vystoupeních. 
Další dík patří panu učiteli Michalu Novákovi. Nejen za kytarový doprovod, ale 
i pohodu, kterou kolem sebe šíří. Nesmím zapomenout s poděkováním na paní učitelku 
Jaromíru Čížkovou, která mi již víc než deset let velmi ochotně pomáhá s organizací 
koncertů a stará se o děti v zákulisí jeviště. 

 Velký dík i všem rodičům našich zpěváčků, bez jejich pomoci by nemohly fungovat 
výměnné koncerty.  Lenka Přástková, sbormistryně DPS při ZŠ Protivín

Upozornění pro návštěvníky Městské knihovny Protivín
Ve dnech od 1. srpna do 14. srpna bude z důvodu dovolené uzavřena 
Městská knihovna Protivín. (Včetně veřejného internetu.)
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✿ SPOLEČENSKÁ KRONIKA ✿
NARODILI SE

❀ 22. 5. dcera Victorie

 Ivetě Blechové z Protivína

❀ 27. 5. syn David Drahoš

 Petře Syberové z Protivína

❀ 4. 6. syn Matyáš Velíšek

 Martině Koščákové z Myšence

ZEMŘELI

✝  18. 5. Pavel Kocanda

 59 let, Protivín
✝  30. 5. Pavel Eliášek

 74 let, Protivín
✝  30. 5. Zdeňka Bízková

 71 let, Protivín
✝  7. 6. Jana Pomyjová

 65 let, Těšínov

Nejstarší sestra Josefa Hasila – 
Valburga (narozena 3. 2. 1910) se pro-
vdala do Protivína za Františka Jelínka. 
Manželé Jelínkovi bydleli ve Fučíkově 
ulici č. 209. V roce 1931 se jim narodila 
dcera Marie. Při porodu druhého dítěte 
Valburga Jelínková i dítě dne 28. 1. 1945 
umírají. Valburga Jelínková je pohřbena 
na hřbitově v Protivíně v již neoznačeném 
hrobě. Na její hrob pak dlouhá léta jezdila 
ze Zábrdí u Prachatic její matka Rosálie 
Hasilová. 

 Josef Hasil (viz foto; narozen 
8. 2. 1924) po dokončení školní docházky 
se od roku 1939 vyučuje v Písku na bed-
náře u Adolfa Žižky, jehož manželkou je 
další sestra Josefa Hasila Žofie. V těchto 
učednických letech častokrát navštěvuje 
manžele Jelínkovy v Protivíně. 

Koncem roku 1945 nastupuje Josef 
Hasil k SNB a na přelomu roku 1945 
– 46 absolvuje šestiměsíční kurs ve 
výcvikovém středisku SNB v Protivíně. 

Tato škola SNB byla umístěna v místním 
zámku. Josef Hasil ještě nyní vzpomíná, 
jak především ve zkouškovém období 
využíval byt Františka Jelínka ke klidné 
přípravě na zkoušky. 
S osobou Josefa Hasila souvisí ještě 
jeden příběh spojený s Protivínem 
resp. protivínským občanem. Po útě-
ku do Německa v červnu 1949 se Josef 
Hasil dává do služeb americké výzvědné 
služby CIC a vytváří v Čechách rozsáh-
lou špionážní síť svých spolupracovníků 
(mimochodem jednou z nejvýznamněj-
ších skupin byla písecká). Na zpátečních 
cestách do Německa Josef Hasil převádí 
z Československa osoby, kterým hrozí ze 
strany poúnorového režimu mnohaletá 
vězení, někdy i smrt. V Protivíně v té 
době žije rolník František Kolafa, který 
nesouhlasil se socializací venkova a pro 
sabotování podzimních zemědělských 
prací byl na podzim 1949 poslán do tábora 
nucených prací na Slovensku. V březnu 
1950 se mu však z tohoto tábora podaří 
utéct a hledá možnost útěku za hranice. 
S pomocí jeho sestry Antonie a Josefa 
Šálka ze Žďáru se mu podařilo napojit se 
na lidi kolem Josefa Hasila. Při následné 
schůzce se domluvili na termínu útěku 
dne 11. 7. 1950. František Kolafa se 
v daný den dostavil na místo schůzky 
do Dvorů. Odchod do Německa se však
o několik dnů oddálil (Josef Hasil 
čekal na rozhodnutí soudu v Českých 
Budějovicích, který probíhal ve dnech 
11. – 15. 7. 1950 a kde byli souzeni 
jeho rodinní příslušníci a další spolupra-
covníci v kauze zastřelení příslušníka 
PS SNB Rudouše Kočího dne 7. 12. 1949 
u Soumarského mostu1) a František Kolafa 
byl mezitím na základě udání člověka ze 
Záblatí zatčen. Následným rozsudkem 
Státního soudu v Praze byli dne 9. 8. 1951 
za velezradu odsouzeni František Kolafa 
na 13 let vězení, jeho sestra Antonie na 
4 ½ roku a Josef Šálek na 3 ½ roku. 
František Milisterfer zemědělec ze Dvorů 
u Prachatic, který ukrýval Františka Kola-
fu, byl odsouzen na 10 let.  Pavel Moc
1) blíže viz www.budejovickadrbna.cz  
do vyhledávače zadat Zrození Krále 
Šumavy

Dne 1. června Josef Zimovčák a peloton 
cyklistů vyrazil na etapovou cyklojízdu 
z Bruntálu do Klášterce nad Ohří. 

Veřejná cyklotour napříč Českou repub-
likou měla 7. června v rámci 6. etapy 
– Jindřichův Hradec – Sušice (135 km) 
zastávku také v Protivíně. Jedná se o 
mezinárodní sportovní projekt na podporu 
onkologicky nemocných dětí, který se koná 
již posedmé. 

ordinace VPL 
Masarykovo náměstí 13, Protivín

pondělí  7. 30 – 13.00  MUDr. Kršková 
 16.00 –18.00 MUDr. Kolář
úterý  11.00 – 16.00  MUDr. Kolář
středa  7.30 – 12.00 a 13.00 – 15.00   
   MUDr. Kršková
čtvrtek 7.30 – 12.30  MUDr. Kolář
pátek 7.30 – 13.30  MUDr. Kršková

ordinace VPL 
Švermova 537, Protivín

pondělí 7.30 – 15.00  MUDr. Kolář
úterý 7.30 – 13.00  MUDr. Mojžitová
středa  7.30 – 13.00  MUDr. Mojžitová 
 17.00 –18.00 jen na objednávku
čtvrtek  7.30 – 15.00  MUDr. Mojžitová
pátek  7.30 – 11.30  MUDr. Kolář

Zdravotní sestry budou přítomny v ordi-
nacích od 7.00 hodin (např. odběry krve). 

Přes letní prázdniny se mohou ordinační 
hodiny lišit a v době dovolené mohou být 
ordinace zavřené. V případě uzavření obou 
ordinací zajišťuje neodkladné ošetření ordi-
nace MUDr. Vladimíra Webera. 
Aktuální ordinační hodiny v letním provozu 
zjistíte na www.zdraví-fi t.cz nebo v našich 
ordinacích. 

KRÁL ŠUMAVY A PROTIVÍN
Při přečtení tohoto nadpisu si pravděpo-
dobně mnozí z vás řeknou: „Jak to spolu 
souvisí?“ Pojďme si proto připomenout 
některé okamžiky v životě Josefa Hasila 
– Krále Šumavy a jeho rodinných přísluš-
níků spojených s Protivínem. 

NA KOLE DĚTEM

ZMĚNY ORDINAČNÍCH HODIN 
Zdraví-fit, s.r.o. od 1. 7. 2016 
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ŘÁDKOVÁ INZERCE

Městská knihov-
na Protivín vypsa-
la v dubnu letošní-
ho roku k 700. výročí 
narození císaře a krá-
le Karla IV. vědomost-

ní soutěž. Z doručených správ-
ných odpovědí byla vylosována 
výherkyně paní M. Pexídrová z 
Protivína. Jako odměnu získala 
knihu Jana Bauera „Karel IV. 
– císař a král“. 

Srdečně blahopřejeme 

●  Pronajmu byt 2+1 v Protivíně. 
Prosím volejte po 18. hodině 

 Telefon 774 040 333 
●  Hledám zedníka, který by provedl 

opravu (výmaz) kamenného soklu 
domu. 

 Telefon 728 053 926

Den dětí pořádal spolek Kocanďáci 
v sobotu 28. května kolem klubovny 
U Lomu od 14 hodin. Vstupenku obrázek 
nebo výtvor na téma Pohádky si připra-
vily už mnohé děti doma. 

Ani nepřízeň počasí a drobný déšť neodra-
dily děti k účasti. Děti soutěžily v lovení ryb, 
svézt se na koni, pomoci vyzdobit perníková 
chaloupku, zastřílet si s loupežníkem, házet 
na plechovky, hodit balvanem, obratnost si 
vyzkoušet na lanových překážkách, zastřílet 
lukem, vyzkoušet si obratnost na chůdách, 
zaházet si na přesnost v Cornhole, zdolat pře-
kážkovou dráhu pomocí švihadel, s létajícím 
talířem házet na přesnost, zahrát Petanque. 
Po zdolání disciplín si vybrali v obchůdku 
sladkosti a další ceny.   Děti z oddílu Kocan-
ďáci se podílely na jednotlivých disciplínách. 
Na závěr po hrách a soutěžích si děti opekly 
špekáčky.  Kdo si hraje, nezlobí. Příjemné 
odpoledne na závěr prosvítilo sluníčko. 

Partneři, kteří podpořili tuto akci: Město 
Protivín, Lékárna u Palmy, Zahradní tech-
nika V. Brůžek, Stavební firma Čajan, Ranč 
Liberté Protivín, Kola a bicykly – J. Plíva,   
Pekárna KLAS, Řeznictví U Rychtářů, 
Zahradní restaurace Belveder, Elso – mont 
s. r. o.,  Protivin. net, technické služby – 
p. Josef Veselý a J. Bína. Děkujeme i dalším, 
kteří podpořili tuto akci už jen účastí. 

R. Lenemajer

Dorostenc i  SDH Milenovice ,  se 
v sobotu 4. června zúčastnili okresního 
kola soutěže v požárním sportu. Bojovali 
v disciplínách „100 m“ překážek, dvojboj 
a v neposlední řadě psali testy, kde se 
ověřovali jejich znalosti z požární ochrany 
– znalosti z represe, prevence, technika + 
technické prostředky požární ochrany, his-
torie – legislativa – stanovy a v neposlední 
řadě též ze zdravovědy. 

Po sečtení všech těchto disciplín dosáhli 
dorostenci následujících výsledků:
dorostenky starší 
Eliška Plundrichová  1. místo
dorostenci střední
Martin Sháněl  1. místo

dorostenky střední
Pavla Toušková  2. místo
Michaela Zíková  3. místo
dorostenky mladší 
Kateřina Malkusová  1. místo
Jana Roušalová  3. místo 

Uvedené výsledky znamenají, že Eliška 
Plundrichová, Martin Sháněl a Kateřina 
Malkusová reprezentovali okres Písek na 
krajské soutěži dorostu, která se uskuteč-
nila 12. června v Českém Krumlově (po 
uzávěrce novin). Republikové kolo soutěže 
dorostu se bude konat společně s republi-
kovým kolem hry Plamen 2016 tentokrát 
na jihu Čech v Českých Budějovicích 
(1. – 5. 7. 2016). 

Ing. Jana Vaněčková

Na fotografii hasička Jana Roušalová. 

OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽE V POŽÁRNÍM SPORTU
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✔ Po tréninkovém soustředění repre-
zentace bikerů v Koutech nad Desnou 
uzavřeném závodem ve sjezdu, které 
bylo doprovázené hodně studeným 
počasím se sněhovou nadílkou, pokra-
čovala sezóna závody v různých 
disciplínách. V závodě ve sjezdu na 
závěr soustředění si Kuba Říha dojel 
pro čtvrté místo. 

✔ Na domácí scéně pokračoval Czech 
Down Tawn Tour 2016 druhým závo-
dem v Ústí nad Labem, kde si Kuba, 
po 1. místě v Jáchymově, připsal již 
druhé vítězství v této sérii. V Ústí 
nad Labem byl ještě vložený noční 
závod Night Dual Race, kde závodí 
ve sjezdu vždy dva jezdci současně 
a vyřazovacím systémem postupují 
až do finálové dvojice. V poslední 
finálové jízdě našel Kuba přemožitele 
v bikerovi z Ruska. 

✔ Rozjela se i domácí Down Hill sezóna 
(sjezd horských kol). První závod se 
jel v Peci pod Sněžkou. Také zde si 
Kuba dojel pro umístění na bedně 
– konečné 3. místo. 

✔ Odjel se i první závod IXS Evrop-
ského poháru ve slovinské Granjské 
Goře. Na tenhle závod se Kuba moc 
těšil, neboť se mu tady v loňském 
roce hodně dařilo. Tentokrát to ale 
nevyšlo podle jeho představ a po 
pádu nebyla šance na dobré umístě-
ní. Sice to byl pád bez následků, ale 
v závodě rozhodují setinky vteřin 
a pád vždycky znamená velkou 
časovou ztrátu. 

✔ Pro zpestření sezóny si zajel v Koutech 
nad Desnou ještě závod Enduro Serie 
2016. Je to fyzicky velmi náročný 
závod, cekem 5 RZ v horském terénu, 
kdy každá je měřena zvlášť. Celkově 
dojel na velmi krásném 5. místě a byla 
z toho velká spokojenost. 

 Na fotografii biker Kuba Říha 

Český rybářský svaz, z. s. 
místní organizace Protivín 

pořádá v sobotu 20. srpna 2016 

na spodním rybníku v Maleticích 

Dětské rybářské závody 
pro členy i nečleny rybářského svazu

prezence od 7 do 8 hodin, první kolo od 8 
do 10 hodin, druhé kolo od 10.30 do 12.30 
hodin, vyhlášení výsledků ve 13 hodin.
Startovné se neplatí, hodnotné ceny, 
občerstvení zajištěno. 
Kontakt: M. Laně, předseda 
telefon 604 916 104
Děkujeme všem sponzorům.
 

Seriál závodů Kolo pro život  
4. června  hostil  areál hotelu 
Orlík. Nádherné prostředí se slu-
nečným počasím malým závodní-
kům umožnilo vyzkoušet si spoustu 
různých dovednostních soutěží. 
Spolu s večerníčkovými maskoty, 
kteří procházeli areálem, jezdili 
na koloběžkách,  využili postave-
nou speciální dráhu – pump trek, 
vykoupali se v hotelovém bazénu 
nebo prostě jen tak odpočívali. 

Na start závodu se postavilo oko-
lo 25 jezdců ve věku 5 let. František 
startoval až z druhé řady, kam ho 
umístí rozhodčí podle účasti v uply-
nulých kolech. Frantík odstartoval 
a po několika desítkách metrů se 
probojoval na první pozici, kterou si 
udržel až do cíle.  Závodníci jeli jed-
no kolo převážně po trávě, pískovým 
úsekem a malou částí po asfaltu. 
Odpoledne proběhlo vyhlášení 
výsledků s maskoty. Děti si závod 
užívali a těší se na další. 

 Ve stejném čase Františkův bratr 
Honzík Seidl bojoval v Míkovicích 
u Uherského Hradiště v Českomo-
ravském závodě BMX. Tentokrát 
po zajetých prvních pozicích ho 
v semifinále srazil soupeř. Pro 
oba závod skončil. V červnu ještě 
Honzíka čeká závod Evropské ligy 
v německém Winterstatu a MČR, 
na které se  připravuje. 

Stupně vítězů s večerníčkovými maskoty.  Foto Eva Seidlová

▲ ▲ ▲ ▲ ▲

František Seidl 
VYHRÁL 

„Kolo pro život“

SEZÓNA HORSKÝCH KOL V PLNÉM PROUDU
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Po základní části skončili protivínští 
hokejbalisté druzí. Po urputném boji 
v sérii semifinále play-off s Novou Včel-
nicí vybojovali účast ve finále, kde byl 
již nad jejich síly vítěz základní části 
z Tábora. A tak jak hladce vyhrál SK 
Tábor základní část, tak lehce vyhrál 
i finále a tedy i celou soutěž. Protivínští 
byli ve finále oslabeni o klíčové hráče, 
kteří nemohli hrát kvůli zranění. A to 
bohužel i včetně kapitána a nejproduktiv-
nějšího hráče Jakuba Bicana. To ale samo-
zřejmě nesnižuje kvalitu týmu z Tábora, 
který se určitě neztratí ve vyšší soutěži, 
kam postupuje. 

PLAY-OFF – SEMIFINÁLE:

TJ Platan Protivín – HC Dranreb Nová 
Včelnice 1:3 (0:1, 1:1, 0:1) 
Zápas Platanu s Novou Včelnicí příliš 
nevyšel, domácí se sice snažili hrát aktiv-
ně, ale i přes to šli do vedení hosté. Platan 
dokázal alespoň snížit po přestávce, ale 
chvíli na to se dostala Nová Včelnice 
opět do vedení. Třetí dějství tak začínalo 
za stavu 1:2 a domácí se hnali za vyrovná-
ním. To nepřišlo a naopak pár minut před 
koncem zatloukli hosté Platanu poslední 
hřebíček do rakve. Konečný stav 1:3!
Branky prvního zápasu: 
Všetečka (Bican) – Šindelář (Bartoš, Svi-
ták), Šindelář (Bláha), Strašík (Brus)

TJ Platan Protivín – HC Dranreb Nová 
Včelnice 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
Ke druhému zápasu nastoupili domácí 
ještě s větším nasazením a touha po 
vyrovnání jim přinesla branku hned 
v úvodu. Tato branka se později ukázala 
jako vítězná. Hosté totiž nedokázali srov-
nat ani v první, ani ve druhé a ani ve třetí 
třetině. Platan si zápas pohlídal a došel 
si pro vítězství. Stav série je nyní 1:1, 
oba týmy jsou na tom stejně, ale Nová 
Včelnice bude mít příští víkend výhodu 
domácího prostředí!
Branka druhého zápasu: Bican (Stro-
pnický, Máša)

HC Dranreb Nová Včelnice – TJ Platan 
Protivín 5:4 (1:1, 2:1, 2:2) 
Třetí zápas Dranrebu s Rosou byl velmi 
vyrovnaný. První třetina skončila neroz-
hodně 1:1 a stále bylo vše otevřené. Druhá 
třetina se vyvedla lépe Dranrebu, který 
vstřelil o jednu branku víc a do poslední 
periody vstupoval za lepších podmínek. 
Závěr rozhodně nebyl nudný, každý celek 
vstřelil dvě branky, což se hodilo Nové 
Včelnici, která si udržela své jednobran-
kové vedení a zvítězila 5:4!
Miloslav Pexídr z Protivína řekl pár slov 
k utkání:
Branky: Sviták (Bartoš, Šindelář), Vácha 

(Bláha, Sviták), Jindra (Vácha, Sviták), 
Strašík (Vácha, Jindra), Sviták (Šindelář) 
– Bican, Pavlíček (Bíba, Koloušek), Bican 
(Stropnický), Bican (Stropnický)

HC Dranreb Nová Včelnice – TJ Platan 
Protivín 2:4 (1:0, 0:1, 1:3)
Nová Včelnice mohla ukončit sérii hned 
den na to, ale to se jí nepovedlo. Platan 
sice po první třetině prohrával, ale po 
přestávce dokázal stav vyrovnat. Ve třetí 
třetině ukázal, že se o finále chce ještě 
porvat, do včelnické sítě nasázel tři bran-
ky a došel si tak pro vítězství 4:2. Stav 
série je 2:2 a o postupujícím bude muset 
rozhodnout páté utkání, které se odehraje 
na hřišti Platanu. 
Branky: Strašík (Bartoš), Bartoš (Kubín) 
– Všetečka (Pexídr Jan), Všetečka (Stro-
pnický), Stropnický (Všetečka, Bican), 
Koloušek (Bican)

TJ Platan Protivín – HC Dranreb Nová 
Včelnice 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)
Pátý zápas mezi Platanem a Dranrebem 
byl velmi důležitý, protože šlo o všechno. 
Do zápasu vstoupili lépe domácí, ale brzy 
bylo srovnáno. Druhá třetina se nakonec 
ukázala jako rozhodující, Platan se pro-
pracoval k dvěma brankám a odskočil 
Nové Včelnici na rozdíl dvou gólů. Když 
poslední třetina skončila shodně po jedné 
brance, mohl se Platan radovat z vítězství 
a účasti ve finále, kde si zahrají s dosud 
suverénním Táborem! Konečný stav série 
3:2!
Branky: Koloušek (Holý), Steinocher 
(Pexídr) – PP, Steinocher, Steinocher 
– EN – Strašík (Kubím Michal), Sviták 
(Bartoš) – PP

PLAY-OFF – FINÁLE:

SK Tábor – TJ Platan Protivín 4:1 (0:0, 
2:0, 2:1) a 9:1 (1:1, 5:0, 3:0)
První finálový zápas měl pomalejší roz-
jezd, Tábor byl v první třetině pod tla-
kem, hostům se ale první branku vstřelit 
nepodařilo. A tak se o to postarali domá-
cí, kteří se takto dostali v druhé části do 
vedení, které chvilí na to navýšili – stav 
2:0. Po přestávce dokázal Platan snížit, 
ale další drama se už nekonalo, Tábor 
si dvěma góly zařídil klid a výhrou 4:2 
si došel pro první bod ve finále!
Druhé střetnutí mělo jasnější průběh 
než to první. Začátek sice byl vyrov-
naný, Tábor se dostal do vedení 1:0, 
které hosté brzy vymazali, ale pak už 
se hrálo pouze na jednu branku! Dru-
há třetina přinesla hned pět branek na 
straně Tábora a v posledním dějství 
inkasovali hosté ještě třikrát! Tábor tak 
vyhrál i druhé utkání poměrem 9:1 a 
ujal se v sérii vedení 2:0. K titulu mu 
už chybí pouze jeden bod, který může 
získat v sobotu na hřišti Platanu! Stav 
série 2:0!
Branky Tábora v druhém zápase: Hrou-
da 3, Špale 2, Terber 2, Menzel, Demuth

TJ Platan Protivín – SK Tábor 2:13 
(0:3, 1:8, 1:2)
Třetí finálový zápas Tábora s Protivínem 
mohl ukončit celou sérii a také se tak 
stalo. Hosté z Tábora neměli na soupeřově 
hřišti sebemenší respekt a pro vítězství si 
šli hned od začátku. První třetinu ovládli 
poměrem 3:0, a když po druhé části byl 
stav 11:1, pomalu již propukávaly oslavy 
titulu! Poslední perioda byla už spíše jen 
dohrávaná, Tábor ji vyhrál 2:1. Konečný 
výsledek 2:13. Série skončila vítězstvím 
Tábora 3:0, který tak získal zaslouženě 
titul! 

KRAJSKÁ HOKEJBALOVÁ LIGA

Protivínští hokejbalisté vybojovali v sezoně 2015 – 2016 Krajské hokejbalové ligy 
druhé místo v základní části a v celkovém pořadí skončili po finálové boji play–off 
se suverénem soutěže SK Tábor také druzí.
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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

PI

Za vydařený konec sezóny může JAFA 
považovat posledních pět utkání bez 
porážky v bojích divizního ženského 
fotbalu. I přes velmi pěkně odehrané 
zápasy se však nepodařilo dotáhnout 
podzimní ztráty ze smolných zápasů 
a tak konečné zúčtování – 7. místo 
z desetičlenné tabulky s devatenácti 
body a ztrátou tří bodů (velmi smolný 
zápas doma s Borovany). 

Po vítězném utkání nad Jindřicho-
vým Hradcem jsme přivítali družstvo 
z Plzně. Prvotní stav vidiny plného počtu 
hráček se rozplynul a opět jsme rozvlnili 
trávník hrací plochy s desítkou hráček. 
Po vlastním gólu soupeřek se zvedlo 
našim holkám sebevědomí a i s handi-

capem jedné hráčky jsme hru postupně 
překlopili na naši stranu. Bohužel snahu 
a převahu zhatila velká chyba v obra-
ně a při velmi nepovedeném odkopu 
obrany jsme nabídli soupeři vyrovnání 
s podobným scénářem vlastní branky. 
Bohužel neproměněná penalta netrefením 
brány určila remízový stav 1:1. Tento 
stav některé soupeřky nesly zklamaně 
a se slzami v očích těžce přijaly poznámku 
o počtu hráčů na hřišti a nesportovnímu 
povyšování se při zápase v Plzni, kde 
jsme vyšli soupeři vstříc a po změně 
termínu jsme dorazili k zápasu v sedmi 
hráčkách. 

Poslední zápas – derby na Hradišti, 
ovlivnila podobná situace, jako v našem 
minulém zápase, kdy se domácích dosta-
vilo k začátku zápasu pouze deset. V tom-
to případě se však překvapení nekonalo 
a po zcela ovládnuté hře v prvním polo-
čase bylo jednoznačné, jak se zápas bude 
vyvíjet dále. První možnost brankářky 
domácích seznámit se s míčem byla již ve 
23. vteřině zápasu a to když vyndavala míč 
z vlastí sítě. Necelé tři minuty uplynuly 
– dva nula a hra na jednu branku určovala 
směr zápasu. Po velikém náskoku z první-
ho poločasu jsme na hřišti aktivity omezili 
a soupeřky tak vycítily možnost korekce 
výsledku a velmi pěknou bojovností 
a i s pomocí štěstěny vstřelily po dorážkách 
z neudržení míče gólmankou dva góly 
a tak rozloučení s divizním ročníkem 
s poměrem 2:5 bylo hezkou tečkou. 

Nyní JAFU čeká ještě některý z let-
ních turnajů a v srpnu příprava na další 
ročník. 

Za vedení klubu bych rád za trenér-
skou dvojici poděkoval všem aktivním 
i neaktivním hráčkám za hru a podporu 
ať už na hřišti nebo z pozice plnění si 
mateřských povinností či čekajících 
na svou příležitost návratu do sestavy 
z místa zraněných.  RK

Vedle bojů o Stanley Cup probíhaly v 
Jihlavě 5. června při finálovém turnaji i 
další aktivity. Byla odehrána historicky 
první ALL STAR GAME v rámci Player 
Development League. Byli vyhlášeni 
nejlepší hráči jednotlivých divizí a vybraní 
hráči se představili i v dovednostních sou-
těžích. Protivínský útočník Jan Seidl byl 
vybrán jako vítěz kanadského bodování 
a nejužitečnější hráč týmu českobudějovic-
ké divize do ALL STAR GAME. 

První na řadu po odehrání čtvrtfinálo-
vých zápasů přišlo vyhlášení nejlepších 
hráčů všech divizí. Z každé divize byli 
vyhlášeni tři hráči. Za divizi Českých Budě-
jovic byl hvězdou číslo jedna vyhlášen hráč 
Jan Seidl (VAN) 2. Dominik Vachun (ANA) 
3. Josef Novák (EDM). Ceny hráčům předá-
val bývalý český reprezentant, Mistr světa 
z roku 2000 v Petrohradu a účastník utkání 
hvězd NHL Petr Buzek. 

Po vyhlášení nejlepších hráčů divizí, 
nezbytné úpravě ledu, focení a slavnost-
ním představení účastníků byla zahájena 
ALL STAR GAME. Z každé divize byla 
nominována jedna lajna, v týmu západu 
– WEST hráli hráči divizí Plzeň, Praha 
a České Budějovice – Jan Seidl. V týmu 
východu – EAST pak hráči z Ostravy, Bra-
tislavy a Trenčína. Po nádherném rovnoměr-
ném zápase zvítězil WEST 4:3. Nechyběly 
ani fingované rvačky pro fanoušky. 

Bezprostředně po dohrání ALL STAR 
GAME byly připraveny dovednostní sou-
těže. Ve střelbě na přesnost zvítězil Vojtěch 
Port (divize Praha), ve slalomu s pukem 
na rychlost Adam Titlbach (divize Praha). 
Samostatné nájezdy pak byly doménou 
hráčů divize České Budějovice – mezi hráči 
zvítězil Jan Seidl, nejméně gólů dostal Josef 
Novák. 

Jan Seidl vítězem 
ALL Star game

Fotografie z posledního zápasu na Hradišti. 
Stojící – zleva: Maruška Marei Tichá, trenéři Václav Mráz a Radovan Koleš, Nikola 
Nykča Trnková, Klára Mrázová, Alexandra Šimáková, Michaela Myš Vítovcová, 
Helena Helča Račáková, Denča Pečík Pečená, Maruška Králík Králíková, Magda 
Švábová (Melková) 
Klečí – zleva: Adéla Císařovská, Agátka Císařovská, Eva Evžen Mikulenková, 
Petra Brožová, Eliška Elis Hrabová a Adéla Kubičková. 

JAFA měla vydařený konec sezóny
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PROTIVÍN V CHÝNOVĚ 
ZPEČETIL POSTUP 

DO KRAJSKÉHO PŘEBORU
Chýnov: Domácí přivítali na svém 

krásném trávníku suveréna letošní 
soutěže I. A třídy, sk. A, mužstvo Pro-
tivína, které si přijelo pro bod a ten si 
také odvezlo. Hosté to však v Chýnově 
neměli vůbec snadné a po závěrečném 
hvizdu rozhodčího byli nakonec rádi, 
že po tuhém boji vybojovali pro ně 
kýženou remízu. 

Remíza stačila Protivínu k potvrzení 
postupu do KP a k začínajícím oslavám. 
Hned po zápase si také všichni hráči 
a realizační tým oblékli trička vítězů 

I. A tř., skup. A 2015 – 2016 a hned na 
stadiónu v Chýnově také začaly bujaré 
protivínské oslavy, včetně vítězných 
pokřiků, mistrovských doutníků, foto-
grafování apod., které samozřejmě 
pokračovaly nejen po cestě v autobusu, 
ale i na hřišti v Protivíně. Hosty na 
zápas do Chýnova doprovázeli i jejich 
hodně hlasití bubeníci, kteří je hnali po 
celé utkání za kýženým jedním bodem, 
znamenající postup. Hráči jim za jejich 
neúnavné povzbuzování velmi děkovali, 
byla to pro ně velká pomoc v době, kdy 
se jim moc herně nedařilo. 

Je to postup po 9 sezónách nadějí 
i zklamání a několikrát i obav z možné-

ho sestupu. Před dvěma lety, byl dokon-
ce Protivín v KP, ale pouze jeden den. To 
postup do divize odmítly Dražice. 

 Za těch 9 sezón v I. A třídě se 
u mužstva vystřídali tři trenéři – Miroslav 
Mišjak, Dušan Benák a Juraj Kobetič. 
První dva přivedli a zapracovali do 
mužstva hráče, kteří se během něko-
lika sezón stali oporami. Jura Kobetič 
s manažerem Petrem Bečvářem přivedli 
další, kteří byli lídři mužstva a dokázali 
vytvořit tým, který od začátku sezóny 
šel jednoznačně za svým cílem. Nechci 
vyzdvihovat jednotlivce, kluci šli za 
postupem jako tým, včetně zarostlých 
brad a tváří. Nepoložila je ani prohra 
v Bernarticích a bod v Chýnově byla ta 
pověstná třešnička na dortu, vyrobeného 
z mnoha těžkých tréninků, náročných 
soustředění, přípravných zápasů a samo-
zřejmě z mistrovské sezóny. V té, v které 
rekordně neprohráli 21 utkání a do této 
chvíle mají na svém kontě jen jedinou 
prohru. Že hrají moderní fotbal, založený 
na útočné hře, dokazuje i současné skóre, 
2. kola před koncem – 70:10. 

S postupovou sezónou se hráči roz-
loučili 18. 6. domácím zápasem s Týnem 
nad Vltavou. Společně s fanoušky pak 
společně oslavili postup na protivínském 
stadionu. Na pátek 24. 6. jsou hráči, včet-
ně vedení mužstva a klubu, pozváni na 
radnici, kde jim vedení města poděkuje 
za velmi dobrou reprezentaci města. 

 Díky patří všem, kteří se na postupu 
našeho „A“ nějakým, třeba jen malým 
dílem, podíleli. Hrát v KP znamená hrát 
mezi nejlepšími mužstvy našeho kraje a 
v současné formě se dá říci – Protivín 
do KP určitě patří. Díky všem – JE TO 
TAM! Václav Křišťál

LETNÍ LEKCE ZUMBY OPĚT STARTUJÍ!
Léto je tady, proto je potřeba opět 

vyrazit ven! Zvu vás všechny každou 
středu od 18:30 hod. na letní zumbování 
do areálu fotbalového hřiště Protivín.   
Přijďte si se mnou zatančit a pobavit se 
v rytmech Zumby a vezměte s sebou i další 
kamarádky.   Stačí sportovní obuv a oděv 
na cvičení venku, dostatek tekutin a hlav-
ně dobrá nálada. Rozpis lekcí naleznete 
na webových stránkách studia. Vstupné na 
lekci 60 Kč (nebo platné permanentky), 
děti s maminkou zdarma, děti do 15 let 
50 Kč. Pouze v případě špatného počasí 
a malé účasti mohou být lekce zrušeny!

Těším se na vás!
 www.forbodystudio.com

Hanka Bísková, instruktorka zumby
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KŘÍŽOVKA O KNIŽNÍ ODMĚNU

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

„Získávej v mládí to, co ti v průběhu let nahradí ztrátu, způsobenou stářím. A když 1. – 5. tajenka tak, aby stáří nezůstalo bez potravy.“ Leonardo da Vinci 
Vyluštěnou tajenku zašlete do 18. července 2016 na adresu MěKS, Mírová 337, 398 11 Protivín, nebo e-mailem karfikova@kultura-protivin. cz. 
Knižní odměnu za správně vyluštěnou květnovou křížovku získává pan Vokatý z Vodňan. Blahopřejeme! 

V sobotu 21. května uspořádali nohejbalisté 
Slavoje Protivín ve sportovním areálu druhý 
ročník turnaje veteránů v součtu věku nad 
dvě stě let nazvaný Protivínská berle. 

Kromě pořadatele Slavoje se turnaje zúčast-
nil další protivínský tým „Dědkové“, obhájce 
z minulého ročníku Planá n/L. a tým z Bechyně. 
Hrálo se systémem každý s každým na dva 
vítězné sety a z vítězství se opět radovali vete-
ráni z Plané. Domácí Slavoj vylepšil loňské třetí 
místo o jeden stupínek a obsadil místo druhé 
před třetí Bechyní a čtvrtými Dědky. Nejstarším 
účastníkem byl Milda Čábela z Bechyně, ročník 
narození 1935. Tak jako v minulém ročníku 
všichni účastníci turnaj přežili a nebylo třeba 
ani žádné lékařské pomoci kromě pivní kúry při 
vyhodnocení turnaje v bufetu U Fandy. 
pořadí:
1.  Planá nad Lužnicí  
(Pavel Rádl, Josef Doubek, Petr Chochol)
2. Slavoj Protivín  
(Vladimír Kortus, Jiří Sládek, Karel Vařečka)
3. Bechyně 
(Miloslav Čábela, Zdeněk Šindelář, Jiří Krása)
4. Dědkové Protivín  
(K. Rychtařík, A. Diviš, Jan Zíka, Milan Němec)

Karel Vařečka

PROTIVÍNSKÁ BERLE
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TENISTENIS

Ve dnech 5. – 8. května se protivín-

ský Matěj Koc v Praze zúčastnil se 

svým týmem Sršni Písek, kde hraje 

již 9 let, Mistrovství České republi-

ky v basketbalu v kategorii hráčů 

ročníku 2001. 

Po předchozích dvou ročnících, 
kdy v kategorii U13 obsadil 6. místo 
a v loňském roce dokonce 2. místo 
hned za dvojnásobným mistrem této 
kategorie Sokolem Pražským. Ten si 
i letos díky vítězství v základní části 
extraligy zajistil potřetí v řadě pořádat 
závěrečný turnaj v Žitné ulici. 
Základní skupina:

Sršni Písek – BŠM Brno 80:72 
(Matěj 8 bodů)

Sršni Písek – Slavoj Litoměřice 80:65 
(Matěj 4 body)

Sršni Písek – Synthesia Pardubice 68:64 
(Matěj 4 body)

Semifinále:

Sršni Písek – USK Praha 67:58 
(Matěj 8 bodů, 

vyhlášen nejlepším hráčem utkání)
Finále: 

Sršni Písek – BA Nymburk 85:77
(Matěj nebodoval)

Komentář trenéra Jana Čecha:

„Popravdě mě ani ve snu nena-
padlo, jak tento turnaj bude vyrov-
naný. Opravdu každý mohl porazit 

každého, sedm družstev mělo na 
turnaji dvě prohry z pěti zápasů. Jen 
jeden tým nepoznal hořkost porážky 
a jsem rád, že to byli Sršni. Nemyslím 
si, že jsme se na turnaji potkali s nej-
lepší formou a nehráli jsme s takovou 
lehkostí jako ke konci extraligy, o to 
cennější pro mne tohle zlato je. Kluci 
v sobě našli neskutečnou vnitřní sílu 
a turnaj doslova vybojovali. To, co 
jsme předvedli ve víkendových zápa-
sech v posledních minutách zápasů, 
bylo až neuvěřitelné. Jsem rád, že 
jsme dokázali vytvořit takhle silný 
TÝM, kde každý z kluků přijal svoji 
roli. I když někdo určitě byl ze své 
minutáže a svých výkonů zklamaný, 
nechal to stranou a jediné co ho zají-
malo, byl titul Mistra ČR. Měli jsme 
širokou rotaci hráčů, kdy pokaždé 
překvapil někdo j iný, například 
v semifinále zavřel obranu proti 
o hlavu větším soupeřům náš Kocík.“ 

Matěj je celou sezónu oporou ext-
raligového týmu, kde se prezentuje 
především silovým pojetím v pod-
košovém prostoru, je pilířem obrany 
a často brání nejlepší a nejsilnější 
hráče soupeřů. Letos nakoukl i do 
několika zápasů v extralize v kategorii 
U17 za Sršně Písek i v 1. lize za BK 
Tigers České Budějovice. 

Tenisový klub Protivín po prvním his-
torickém vítězství nad Blatnou přidal další 
výhru v Bechyni, pak „přijela“ studená 
sprcha z Tábora. 
Jiskra Bechyně C vs. TK Protivín 4:5
Hartl – Černý  6:7 7:5 4:6
Novák – Hlaváč          7:5 6:2
Sabo – Hejsek  6:2 2:6 2:6
Fiala – Bečvář  6:7 6:2 6:1 
Folprechtová – Kubičková         6:4 6:1
Smolíková – Hlaváčová nehráno ( 3:6 3:6)
Folprechtová/Smolíková – Kubičková/
Hlaváčová nehráno            (3:6 3:6)
Novák/Wágner – Hlaváč/Bečvář   6:1 6:0
Sabo/Fiala – Černý/Hejsek           6:7 1:6

K zápasu jsme vyráželi s náskokem 
2 bodů, protože domácí Bechyně neměla 
k dispozici jednu z dívek (bod z dvouhry 
a bod ze čtyřhry). Úkolem bylo získat 
další tři vítězné zápasy. Utkání se hrálo 
pouze na dvou vedlejších antukových 
kurtech, které připomínaly spíše „oraniš-
tě“, povrch byl měkký a nerovný. Úvodní 
zápas pánských „jedniček“ nabídl velice 
zajímavou, vyrovnanou a zejména dlouhou 
bitvu. Po 3 hodinách udolal Aleš Černý 
svého soupeře, který obvykle hraje o čtyři 
soutěže výše. Věra Kubičková nestačila na 
zkušenou soupeřku, byť první set byl velice 
vyrovnaný. Dvouhru v úmorném vedru 
nevyhrál Jaromír Hlaváč, ani Petr Bečvář. 
Bod přidal ze dvouhry Jiří Hejsek, který 
sice lehce prohrál první set, ale po změně 
stylu hry, lehce vyhrál zbývající dva sety. 
Do závěrečných mužských čtyřher jsme 
šli ve vedení 3:4 a bylo třeba ještě jedno 
vítězství, které zajistil pár Aleš Černý/ 
Jiří Hejsek. 
TK Protivín vs. LTC Tábor D 0:9
Černý – Škácha   2:6 0:2 skreč
Hlaváč – Mareš   1:6 0:2 skreč
Hejsek – Tesař   5:7 2:6
Bečvář – Matušík  4:6 4:6
Šípová – Matušíková  3:6 1:6
Kubičková – Marcollová  0:6 2:6
Šípová/Kubičková – Matušíková/Marcol-
lová    1:6 2:6
Hejsek/Řezáč – Škácha/Matušík  0:6 0:6
Kubička/Jaroš – Tesař/Mareš        1:6 1:6

Studená sprcha v podobě prohry 0:9, 
to je rychlé vystřízlivění po dvou výhrách 
v soutěži. Nutno dodat, že tým Tábora D 
v tomto složení působil v loňské sezóně 
pod jiným názvem v KP III, o dvě soutěže 
výše. Tedy kvalita byla zcela na straně 
soupeře. Pro nás cenná zkušenost, že 
i s hráči takové kvality se dá hrát. 

 Náše cíle pro závěrečné zápasy jsou 
porazit Veselí nad Lužnicí (11. 6. DOMA) 
a Český Krumlov B (18. 6. VENKU), 
v posledním zápase s Milevskem B (25. 
6. DOMA) se pokusíme překvapit, Milev-
sko B dosahuje kvality Tábora D. 

Info k Tenisovému klubu Protivín 
najdete na internetových stránkách 
– www.tkprotivin.cz.  Jiří Hejsek

Na fotografii z průběhu extraligy je vidět, jak se Matěj (s číslem 14) umí rvát 
o každý míč. 

Matějův zlatý výlov z bezedného koše

Statistika Matějovy sezóny 2015/2016

 Zápasy Body B/Z TH TH B TH % Fauly F/Z

 37 325 8,78 80 37 46,25 77 2,08


