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STAVBA PRŮTAHU MĚSTEM BYL A Z AHÁ JENA
Dovolte mi Vás informovat o za-

hájení stavebních prací na kom-
pletní rekonstrukci vozovky a sítí 
průtahu městem. Jedná se o velmi 
náročnou investiční akci, a to 
nejen z hlediska finančního, ale 
také zejména rozsahem prací 
a předpokládanou délkou výstav-
by. Projektová dokumentace stav-
bu rozděluje na tři etapy, z nichž 
dvě budou probíhat v letošním 
roce.

První etapa – Mírovou ul. od ná-
městí k budově PČR, která obsahuje 
kompletní novou kanalizaci, vodo-
vod, veřejné osvětlení, plynovod 
a překládku kabelů NN, včetně při-
lehlého parkoviště pro 36 automo-
bilů a samozřejmě novou asfaltovou 
komunikaci včetně chodníků. Ukon-
čení této etapy je předpokládáno cca 
za 3,5 měsíce.

Druhá etapa – od budovy PČR 
k ul. M. Krásové, bude zahájena 
neprodleně po ukončení první etapy 
a z části již v průběhu realizace první 
etapy. Rozsah prací je stejný jako 

Foto ing. J. Fialová

u první etapy s výjimkou nových 
parkovacích ploch.

Po stránce dopravní obslužnosti 
bude fyzicky znemožněn průjezd 
náměstím. Pro cestující autobusovou 
dopravou zůstávají zastávky auto-
busů na stejných místech. Objízdná 
trasa je vedena silnicí I/20 a pro 
místní obyvatele je možné objet re-
konstruovanou část ulicí Ve Školce, 
následně Na Chmelničkách do ul. 
Purkyňovy a Komenského.

Tato rekonstrukce je pravdě-
podobně nejvýznamnější investicí 
našeho města, která se plánovala již 
asi před dvaceti lety. Nyní dochází 
k realizaci, což ovšem přinese řadu 
problémů, a to ať dopravních, tak 
prašností, pohybem osob a techniky 
a velkým rozsahem stavebních prací.

Věříme, že za půl roku budeme 
všichni odměněni novou komunika-
cí, která jistě zvýší komfort dopravní 
obslužnosti v našem městě.

Jaromír Hlaváč,
starosta města

Informace pro občany
Přemístění autobusové zastávky

Ve dnech od 28. 7. 2017 od 20 ho-
din do 30. 7. 2017 do 24 hodin bude 
z důvodu konání tradiční protivínské 
pouti přemístěna autobusová zastávka 
z Masarykova náměstí do ulice Marty 
Krásové (u nadjezdu).

L. Štěpánová,
FO-správa majetku

Město Protivín za finanční pod-
pory Skupiny ČEZ zve všechny 
občany na XI. Městské slavnosti 
protivínské, které se uskuteční 
v sobotu 26. srpna 2017 od 14 
hodin na  Masarykově náměstí. 
Vystoupí např. Jožka Černý s cim-
bálovou muzikou, skupina Česká 
Supergroup, zpěvák Voxel, Marie 
Rottrová se skupinou Neřež, sku-
pina Jelen a další.
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 ZE ŽIVOTA ŠKOLY 
PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE

Dne 16. května se uskutečnila již tradič-
ní exkurze na tzv. Královskou cestu. Zúčast-
nili se jí žáci osmých tříd, kteří absolvovali 
s výkladem a pracovními listy korunovační 
cestu králů. Co se jim líbilo?

Tady jsou jejich postřehy:
Moc se mi líbila hrobka Jana Nepo-

muckého v chrámu sv. Víta. (B.J.)
Největší zážitek byla pro mě celá exkur-

ze. Projít si kousek Prahy, dovědět se něco. 

EXKURZE NA KRÁLOVSKOU CESTU

Celé jsem si to užila. (K.K.)
Nejvíce se mi líbilo na Karlově mostě 

a Zlatá ulička. (V.Č.)
Na Královské cestě se mi líbilo to, že 

jsem nebyl ve škole. Hezké to bylo i v chrá-
mu sv. Víta. (B.O.)

Nejvíce mě zaujalo vidět okno, kde 
v roce 1618 proběhla pražská defenestrace. 
(B.S.)

Mně osobně se to v Praze líbilo, zejména 
stavby a historie a okolní věci. Doporučuji 
navštívit. (A.Š.)

Městské kulturní středisko Protivín 
a Městská knihovna Protivín uspořá-
daly pro naše prvňáčky báječnou akci. 
Ve čtvrtek 25. května se děti z prvních 
tříd naší základní školy vypravily do naší 
knihovny pro „opravdové čtenáře“.

Letos poprvé pro nás připravila vedou-
cí kulturního střediska Sylva Karfíková 
ve spolupráci s knihovnicí Pavlou Liškovou 
slavnostní čtenářský slib. Děti uvítal skuteč-
ný šlechtic z dávných časů v historickém 
obleku a s nezbytnou rekvizitou na pasování 
– s velkým těžkým mečem.

Chlapci a děvčata mu nejdříve společně 
četli báseň „Polámal se mraveneček“, aby 
podali důkaz o svých čtenářských doved-
nostech. Někteří pak ještě přidávali kratší 
čtení říkanky o zajíčkovi. Všichni byli na-
pjatí a moc se snažili, aby jejich výkon byl 
co nejlepší.

 Pak už mohl obřad začít. Dvě nej-
lepší čtenářky Magdalena Křečková a Kris-
týna Šutová četly čtenářský slib za všechny 
děti. Děti slíbily, že budou pečovat o svoje 
knihy, budou stále číst, aby byly moudřej-
ší a ve svém čtení se pořád zlepšovaly. 

Každý pak poklekl na červeném koberci 
před urozeným pánem „Knižínkem“, který 
položením meče na pravé a levé rameno 
pasoval každého na skutečného čtenáře. 
Novopečený rytíř – čtenář potvrdil svůj slib 
zvučným: „To slibuji“. Některým dětem se 
trochu chvěl hlas trémou, jiní byli odvážní 
a mluvili hlasitě. Nenechali se rozptýlit 
ani panem Lenemajerem, který pořizoval 
fotografie.

Každý si na památku na slavnost od-
nášel pamětní list se svým jménem a také 
krásnou knihu „Veselí prvňáčci“ od Jozefa 
Pavloviče. Tu jsme hned ve škole začali 
společně číst. Někteří malí čtenáři ji mají 
už téměř přečtenou ve chvíli, kdy dopisuji 
tento článek.

Všichni žáčci brali svůj slib velmi 
vážně a my věříme, že knihovna získala 
další čtenáře. Děkujeme za naše prvňáčky 
všem pracovníkům Městského kulturního 
střediska.

Těšíme se na další spolupráci. Možná 
by z toho nápadu mohla vzniknout nová 
tradice.

Za ZŠ Protivín T. Vojtěchová

Líbila se mi Zlatá ulička, až na to, kolik 
tam bylo lidí. Líbil se mi hodně Karlův most 
a Prašná brána. (N.P.)

Líbilo se mi střídání stráží a staré osvět-
lení. (T.B.)

Líbilo se mi na Karlově mostě a v chrá-
mu sv. Víta. (V.K.)

Nejvíce mě zaujal Vladislavský sál 
a katedrála sv. Víta. (P.N.)

Okno, ze kterého byla provedena praž-
ská defenestrace. (J.Ž.)

Celková exkurze. (P.P.)

Foto R. Lenemajer

Ve dnech 29. 5. – 31. 5. byla 
v aule naší ZŠ nainstalována putov-
ní výstava, kterou škole zapůjčila 
Československá obec legionářská. 
Tématem výstavy byly „Legie 1914 
– 1920“. Žáci v osmých třídách tou 
dobou probírali 1. světovou válku, 
a tak místo klasické vyučovací 
hodiny strávili čas na výstavě. Tam 
hledali informace na výstavních 
panelech, které pak zaznamenávali 
do pracovních listů připravených 
k této příležitosti. Další žáci zase 
zpracovávali daný panel jako novi-
náři, kdy měli ze získaných infor-
mací sestavit fejeton, reportáž, či 
sloupek apod.

Spolupráce s ČsOL bude na škole 
i nadále pokračovat.

P. Čecháčková

VÝSTAVA  
ČESKOSLOVENSKÉ  

OBCE LEGIONÁŘSKÉ
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RADA MĚSTA ZASEDALA
VYBRÁNO Z USNESENÍ RM 24. 5. 2017
– schvaluje
 Smlouvu o dílo „Průtah městem Protivín – I. etapa 

Mírová ul. – Vodohospodářské objekty“ mezi 
zadavatelem městem Protivín a zhotovitelem Š+H 
Bohunice, s.r.o., Temelín

 a pověřuje
 starostu města podpisem této smlouvy

– bere na vědomí
 zápis č. 3 z jednání komise bytové, místního hospo-

dářství a dopravy ze dne 10. 5. 2017
 a souhlasí
 s  pronájmem bytu č. 12, 2+1 o  celkové vým.  

75,1 m2, na adrese Protivín, Masarykovo nám. 21

– předběžně souhlasí
 se zapojením města Protivín do možného společného 

projektu Svazku obcí regionu Písecko na  pořízení 
pasportů infrastruktury obce

z deníku
POLICIE ČR V PROTIVÍNĚ
Dopravně bezpečnostní akce
 V pátek 26. května proběhla na Pí-

secku dopravně bezpečnostní akce 
zaměřená na dodržování pravidel sil-
ničního provozu na všech důležitých 
tepnách procházejících okresem. Poli-
cisté obsadili hlídkami frekventované 
silnice I/20, I/4, I/19 i I/29, kde také 
dochází k nejvážnějším dopravním 
nehodám. Písecké dopravní policisty 
podpořili kolegové z Tábora, Strako-
nic, Silničního dohledu z Českých 
Budějovic i Letecká služba PČR. 
Během čtyřhodinové akce, která byla 
rozdělena do dvou bloků v dopoled-
ních i odpoledních hodinách, zkont-
rolovalo dvaadvacet policistů celkem 
263 vozidel. Porušení zákona zjistili 
u 126 řidičů a řidiček. Na blokových 
pokutách udělili sankce za bezmá-

la 83 000 korun a deset prohřešků 
bylo tak závažných, že je oznámili 
správnímu orgánu k dalšímu projed-
nání. Nejčastějším přestupkem byla 
vysoká rychlost a v mnoha případech 
šlo o opravdu zásadní překročení 
povolené devadesátky. Riskujícími 
rekordmany páteční akce jsou řidiči, 
kterým policisté naměřili 153 a 168 
kilometrů v hodině, celkem zjistili 
překročení nejvyšší povolené rychlosti 
u jednaosmdesáti vozidel (z toho u tří 
cizinců). Během kontrol policisté sle-
dovali také ovlivnění návykovými lát-
kami, dechovou zkouškou na alkohol 
neprošel jeden řidič, který nadýchal 
bezmála půl promile. Tři řidiči nepo-
užili bezpečnostní pásy a osm vozidel 
bylo ve špatném technickém stavu. 
Celou akci ze vzduchu podporoval 
také policejní vrtulník.

 Policisté dávají řidičům jasný vzkaz! 
Dodržujte pravidla silničního provozu, 
nehazardujte s životy a zdravím svým 
ani ostatních. S přicházející letní se-
zónou se hustota provozu na našem 

teritoriu ještě zvýší, je třeba striktně 
vyžadovat dodržování předpisů a bez-
pečnostních pravidel. Další dopravní 
akce proto budou během sezóny samo-
zřejmostí. Bezpečné silnice bez nehod 
jsou náš společný cíl.

Vloupání do provozoven
 Mladý muž z Protivína čelí trestnímu 

stíhání pro sérii majetkových trest-
ných činů. V květnu letošního roku 
se měl vloupat minimálně do šesti 
provozoven v Písku, šlo o prodejny, 
bar, pension či optiku. Ve středu 24. 
května v noci se vloupal do provo-
zovny v ulici Čechova, kde ho přistihl 
pracovník ostrahy. Policisté poté muže 
zadrželi a umístili do policejní cely. 
Včera si vyslechl sdělení obvinění 
a vyšetřovatel podal podnět k návrhu 
na vzetí muže do vazby.

 Jde o muže s bohatou trestní minulostí, 
teprve koncem dubna 2017 opustil vě-
zení a opět má problémy se zákonem.

Dealer marihuany
 Ve středu 17. května spadla klec 

nad mladým mužem z Písku, při 
připravované akci ho kriminalisté 
zadrželi a následně si vyslechl sdělení 
obvinění pro trestný čin nedovolená 
výroba a jiné nakládání s omamnými 
a psychotropními látkami a s jedy. 
Muž si měl v době od 1. ledna 2016 
do současnosti opatřovat drogu zvanou 
marihuana a ve stovkách případů pak 
jednotlivé dávky prodávat uživatelům 
na celém Písecku. Dealer již byl v mi-
nulosti za trestnou činnost na úseku 
drog odsouzen.

 Případ dále vyšetřují písečtí krimina-
listé.

Oznámení
Dočasně zrušená zastávka: „Protivín,rozcestí k nádraží“

Termín dočasného zrušení zastávky: 
6. 6. – 31. 12. 2017

Dotčené spoje:

linka č.360005 Písek – Protivín, Myšenec – 
Albrechtice nad Vlt. – Všemyslice, Všeteč 
– Týn nad Vlt., spoj č. 43, 44

linka č. 360022 Písek – Vodňany – České 
Budějovice, spoj č. 3, 5, 17, 26

linka č. 360023 Písek – Temelín, spoj č.1, 4

linka č. 380550 Vodňany – Písek
spoj č. 1, 5, 10, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 23, 29, 
37, 39, 40, 46

Ostatní linky a spoje budou obsluhovány 
dle platných jízdních řádů, pouze se změ-
nou trasy ve vedení linek a spojů.

Náhradní zastávka: bez náhrady

Důvod dočasného zrušení zastávky: Rekon-
strukce silnice III/1404 Protivín-průtah

V úterý 6. 6. 2017 v 9:17 byla vyslána výjezdová skupina RZP Vodňany a vrtulník LZS 
do Protivína k osobě s náhlou zástavou oběhu. Záchranáři po příjezdu na místo navá-
zali na probíhající laickou resuscitaci. Za pomoci léků a přístrojové techniky bojovali  
zdravotníci o záchranu života dalších 30 minut. Veškerá pomoc však byla marná,  
srdeční činnost postižené osoby se nepodařilo obnovit a zasahující lékařka nakonec  
musela konstatovat smrt.

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje
Foto S. Karfíková
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V sobotu 3. června se v areálu 
fotbalového hřiště v Protivíně konal 
druhý ročník Dětského dne, jehož 
pořadatelem bylo For Body studio 
Hanky Bískové.

Pro děti byl přichystaný bohatý 
program, který byl doplněn řadou vy-
stoupení místních a píseckých dětských 
spolků, ale samozřejmě nechyběly děti 
z Dětského domova Žíchovec. Díky 
počasí se všechna vystoupení moh-
la odehrávat v prostoru fotbalového 
hřiště, což ocenili jak vystupující, tak 
i všichni diváci. Bez problémů mohli 
všichni sledovat vystoupení dětského 
aerobiku, moderní gymnastiky, country 
tanců, ukázku taekwonda a pole dance 
nebo vystoupení mladých hasičů z SDH 
Záboří, kteří předvedli precizní ukázku 
práce s hasičským žebříkem. Susanna 
Soltan z Prahy přijela dokonce do Pro-
tivína představit své vlastní vystoupení 
připravené přímo na akci. Atmosféru 
celé akce umocnila energií nabitá hudba 
ve vysoké kvalitě, která byla zajištěna 
hudební aparaturou a profesionální 
obsluhou města Protivína.

Během celého odpoledne děti mohly 
využít horolezeckou stěnu, byly pro 
ně připraveny zábavné hry, výtvarné 
dílničky, malování na obličej a moh-
ly se svézt na koních. Program byl 
opravdu bohatý a každý, kdo soutěžil, 
si domů odnesl malý dárek. Celý den 
panovalo krásné slunečné počasí, a tak 
není divu, že závěrečnou tečku celého 
programu – velkou Zumba párty s Han-
kou Bískovou, si nikdo nechtěl nechat 
ujít. Na fotbalovém hřišti si v báječné 
a uvolněné atmosféře zatančili jak 
děti, tak i řada dospělých. Pro všechny 

Dětský den v Protivíně potvrdil, že kdo cvičí, ten nezlobí

roztančené účastníky byla připravena 
španělská Paella, která se kuchařovi 
opravdu povedla.

Velké poděkování patří generálnímu 
partnerovi celé akce – Městu Protivín 
a ostatním sponzorům, kteří se podíleli 
na konání dětského dne: Kantýna, tis-
kárna Hemala, Bufet u Fandy, Pekárna 
Klas, Progress, Alea, Shoemaker, Casta, 
Siko a FK Protivín. Nemalou zásluhu 
na hladkém průběhu celého odpoledne 
měly všechny instruktorky a také další 
dobrovolníci, kteří akci připravovali 
a zajišťovali obsluhu doprovodného 
programu.

Myslím si, že druhý ročník Dětského 
dne v Protivíně se nám vydařil, děkuji 
všem za účast a máme před sebou další 
velkou výzvu na uspořádání třetího 
ročníku v roce 2017.

Hana Bísková

Český rybářský 
svaz, z.s. MO Pro-
tivín, pořádal dne 
20. května 1. ročník 
rybářských závodů 
pro dospělé a mlá-
dež. Konaly se na re-
víru Blanice Vodňan-

ská 2 (421008) tak zvaná „Myšenecká 
přehrada“.

A jak to 20. května v Myšenci všechno 
dopadlo? Vítězem se stal Petr Bláha. 
Předem bychom chtěli poděkovat všem 
závodníkům za účast, dodržování pravidel 
závodů a konečně i za vytvoření výborné 
atmosféry. I přes nepříznivou předpověď 
počasí, která se nakonec naštěstí nepotvr-
dila, dorazilo v sobotu na Myšeneckou 
přehradu celkem 32 rybářů, kteří nachy-
tali cca 80 kaprů.

Na straně závodníků při závodech pa-
novala spokojenost nejen se zarybněním 
revíru, ale zejména s celkovou přípravou 
a zajištění závodu, včetně bohatého ob-
čerstvení a hodnotných cen. První ročník 
rybářských závodů pro mládež a dospělé, 
pořádaných MO ČRS Protivín, se tedy 
vydařil a účastníci přislíbili v příštím 
roce hojnější účast. Těšíme se na setkání 
s vámi, rybáři, zase za rok ve stejném 
termínu na stejném místě.

Především bychom chtěli poděkovat 
všem sponzorům: AG Blatná družstvo, 
Stavebniny Řehoř, Interiery-Lapka s.r.o, 
Melo Protivín, Čevak a.s., Křovina s.r.o., 
Topcarp - rybářská speciálka Týn nad 
Vltavou, Motyčák Tomáš - Zemní prá-
ce, Krokodýlí ZOO Protivín, Vladimír 
Brůžek motorové pily, Klas pekárna, 
Rybářské potřeby Křenek Vodňany, Ja-
roslav Šafanda autodoprava, Řeznictví 
U Rychtářů, Aquazona České Budějovice, 
Potraviny Plachá, Miroslav Jelínek, Ro-
man Žák, Jan Starý.

Výbor MO ČRS Protivín

První ročník  
rybářských závodů
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Je červen a do závěru školního roku 
2016/2017 zbývá jen několik málo dnů. 
Za uplynulých téměř deset měsíců si nej-
mladší děti zvykly hrát v novém prostředí, 
postupně získávaly nové kamarády, staly 
se samostatnějšími i v hygieně a stolování. 
Starší děti, které chodily do MŠ již druhým 
nebo třetím rokem, měly na co navazovat 
– v hrách i činnostech zlepšovaly např. po-
hybovou obratnost, zručnost, byly vedeny 
ke správnému mluvnímu projevu, osvojo-
valy si poznatky o okolním světě a zejména 
toleranci a vhodné chování mezi sebou.

Naším cílem vždy bylo doplňovat 
rodinnou výchovu a vytvářet všem dětem 
prostředí s dostatkem přiměřených podnětů 
pro jejich rozvoj a učení. Z tohoto důvodu 
se kolektiv sedmi učitelek rozšířil o dvě 
asistentky pedadoga, které se v letošním 
školním roce věnovaly dětem se speciálními 

Na fotografii třída Veverek  
při oslavě Dne dětí na zahradě školky.

vzdělávacími potřebami v obou prvních 
třídách.

Děti, zpravidla od čtyř let, měly možnost 
zapojovat se i do doplňkových činností za-
měřených na pracovní a výtvarné aktivity 
či logopedické hrátky a děti nejstarší pak 
do výuky hry na flétnu a základů anglického 
jazyka.

Po besídkách uspořádaných ke Dni ma-
tek a oslavě dětského dne nás ještě čekají 
pěší výlety do přírody s opékáním buřtů, 
návštěva u protivínských hasičů a prohlídka 
nového hasičského auta. Než se naše ma-
teřská škola v červenci uzavře, rozloučíme 
se s budoucími prvňáčky v obřadní síni 
městského úřadu.

Přejeme všem dětem hezké léto a krásné 
prázdniny.

Eva Cimburová

Vás zve na oslavu 115. výročí  
založení našeho sboru.

Těšíme se na Vás v  sobotu 15. července 2017 
od 14 hodin v areálu bývalé vodárny Milenovice.
Program:
•  Nástup hasičů a vyhodnocení členů sboru
•  Požární útoky – Top družstev
•  Ukázka CAS SDH Protivín
•  Ukázky mladých hasičů

K poslechu a tanci po dobu akce Vám budeme hrát 
na přání.
Občerstvení na místě ve stánku.
Akce podporována Městem Protivín.

SDH Milenovice

Toto upozornění je ve spojitosti 
s dopravním značením, které je umisťo-
váno v místech a lokalitách, kde dochází 
k častým střetům vozidel se zvěří. V okolí 
Protivína se jedná o hlavní silnici E 49 
směr Protivín – Radčice.

Již před lety se myslivci zasadili o osa-
zení značení ,,Pozor zvěř“ v tomto úseku. 
V dané lokalitě za rok 2016 došlo vlivem 
dopravního provozu k usmrcení - 11 ks 
srnčí zvěře, 3 ks černé zvěře, 3 ks zajíc 
polní a 3 ks lišky obecné. Dále dochází 
i k odražení zvěře dopravním prostředkem, 
zvěř má vnitřní poranění a uhyne v jiné 
lokalitě. Proto Myslivecký spolek Platan 
Protivín každoročně provádí údržbu pacho-
vých ohradníků v tomto úseku za podpory 
Jihočeského kraje a ČMMJ. Chtělo by se 
říci, že v dané lokalitě je zvěř přemnožená 
a proto dochází k dopravním nehodám, ale 
právě naopak. Přemnožená a přehuštěná 
je zde doprava a stále narůstající dopravní 
provoz. Zvěř nemá šanci přirozeně migrovat 
v krajině a hledat lepší potravu a genetické-
ho partnera.

Při budování této komunikace nikdo 
nepředpokládal s tak intenzivním nárůstem 
dopravy a zatížením na životní prostředí, 
které je tam dnes. Nabízí se myšlenka 
na vybudování Bio – koridoru v uvedeném 
úseku varianta například tunelu pod kopcem 
Radováním. Jedna z možností. Cesta by 
byla bezpečnější a komfortní pro přepravu 
a místo stávající cesty můžeme pěstovat 
zemědělské plodiny. Někdo si řekne, že 
tato varianta je drahá. Co takhle využít 
evropské peníze na tento projekt a udělat 
něco pro bezpečnost v dopravě a trochu 
pomoci přírodě. Na západ od našich hranic 
je to zcela běžný proces. Stále je Česká 
republika kritizována, že neumíme čerpat 
evropské peníze účelně.

Václav Roušal

Pozor zvěř

Ohlédnutí za školním rokem v 1. Mateřské škole Protivín
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Za Skautské středisko Blanice Protivín mi do-
volte vás touto cestou pozdravit a poděkovat vám 
za přízeň, kterou jste nám poskytli ve školním roce 
2016/2017. Během prázdnin se můžete těšit na prezen-
taci činnosti v rámci městských slavností na konci srpna. 
Zastavte se za  námi ve  Švehlově parčíku, prohlédněte 
si fotky z  činnosti střediska, zahrajte si hry a  svezte se 
kánoích po  řece Blanici. Nebojte se využít příležitosti 
zeptat se na to, co by vás o (nejen protivínském) skautingu 
zajímalo! Následující akce pro veřejnost proběhne během 
podzimu a to již tradiční drakiáda. Těšíme se na vás!

Máte doma dítě ve věku 6 – 13 let? Chcete, aby 
trávilo volný čas venku v kolektivu nejen svých vrstevníků? 
Chcete mu dát možnost přiučit se praktickým a zajíma-
vým dovednostem, podpořit jeho rozvoj a seberealizaci? 
Přihlaste ho do  skautu! Dívčí i  chlapecké schůzky 
pod vedením kvalifikovaných a školených vedoucích 
probíhají během školního roku každý pátek od  16 
hodin v  našem areálu Na  Ostrově. Přijďte mezi nás, 
protože skaut není out!

Přejeme vám přenádherné léto!
Inka Zuzaňáková,

Junák Protivín

Drazí spoluobčané 
města Protivína!

         

Sbor dobrovolných hasičů pivovaru Protivín 
oslaví v  letošním roce 120 let své existence. Ofi-
ciálně byl založen v roce 1897, i když je z různých 
pramenů patrné, že již před tímto rokem existovala 
v  pivovaru a  bývalém cukrovaru určitá jednotka 
vybavená hasící technikou. Například rok po  svém 
založení, 2. 9. 1877 pořádal sbor města Protivína veřejné 
cvičení. K nácviku veřejného vystoupení žádal Sbor správu 
Schwarzenberských pivovarů o zapůjčení stříkačky z toho-
to podniku. Stanovy a řád továrních hasičů byly vydány 
31. 7. 1897 c. k. místodržitelstvím v Písku.

Prvními funkcionáři sboru byli dle dochovaných 
materiálů:
– velitel Hněvkovský
– náměstek velitele Matěj Veverka 
 (bednářský mistr)
– zapisovatel a jednatel Matěj Kreps (úředník)

Od doby svého založení prošel pivovarský sbor bo-
hatou historií. Není možné zde podrobně vypisovat vše, 
co se za těchto dlouhých sto dvacet let v dějinách sboru 
přihodilo. Vždyť za tu dobu proběhly dvě ničivé světové 
války i více než 40 let diktatury jedné strany. Za tu dobu se 
udála řada zásahů při požárech ve vlastním závodě i mimo 
něj. Zvláště je třeba se zmínit o události z roku 1979, kdy 
posádka pivovarského vozu Miroslav Polívka a Josef Koc 
(oba členové sboru) zachránila v  Chrašticích z  hořícího 
domu dvě děti. Za to obdržela medaili „Za statečnost“.

Sbor je součástí integrovaného záchranného systému 
(IZS), v rámci něhož se účastní i společných námětových 
cvičení, některá z nich se konají v areálu pivovaru. V roce 
2002 odpracovali při povodních členové sboru v nelehkých 
podmínkách při odstraňování škod přes 600 hodin. Bylo to 
oceněno děkovným dopisem starosty města Protivín, diplo-
mem Ministra vnitra a Uznáním od HZS územní odbor Písek.

Sbor se účastní pravidelně soutěží v  hasičském 
sportu, z  nichž se zmíníme o  soutěži „O  putovní pohár 
hasičů okresu Písek“. Zúčastnil se všech dvaceti roč-
níků, v  letech 1997, 2002 a  2007 zvítězil. Z  celkových 
113 jednotlivých kol získal 12 x 1. místo, 14 x 2. místo  
a 10 x 3. místo, což je místo „na bedně“ ve 30 % případů. Na fotografii účastníci 119. valné hromady SDH Pivovar Protivín.

SDH Pivovar Protivín oslaví 120 let existence
Kromě toho Sbor dobrovolných hasičů pivovaru Protivín 
ve spolupráci s vedením pivovaru Protivín pořádá od roku 
2001 soutěž „O pohár pivovaru Protivín“ jehož se bude 
konat již 17. ročník.

Vážení přátelé, bratři a sestry, tradice nás zavazuje: 
členové přicházejí a  odcházejí, stejně jako přecházejí 
dobré i  zlé časy. Ale HASIČI BYLI, JSOU A  BUDOU! Ni-
kdo nemá právo ničit to, co naši předkové za  těžkých 
podmínek vytvořili! Musíme obdivovat ušlechtilou 
snahu, houževnatost, vytrvalost zakladatelů a  dalších 
průkopníků, kteří přes mnohé překážky prosadili možnost 
vytváření hasičských spolků ve snaze co nejlépe chránit 
životy a majetek nás všech. Hasič by měl být člověkem, 
ke  kterému bude mít občan úctu a  jeho práce si bude 
vážit, stejně jako celá společnost. Tomu musíme svými 

činy napomáhat všichni. Všem pokračovatelům v plnění 
a rozvíjení hasičské myšlenky, jak žijícím, tak i zemřelým, 
patří za jejich obětavou práci upřímný dík.

Závěrem bychom chtěli poděkovat za  spolupráci 
a  podporu vedení pivovaru Protivín, Městu Protivín 
a Okresnímu sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

Dále bychom chtěli všechny příznivce hasičské-
ho sportu, legrace a dobrého piva pozvat v sobotu 
29. července 2017 od 9 hodin na 17. ročník hasičské 
soutěže „O  pohár pivovaru Protivín“ do  lipové 
aleje před pivovarem. V  polovině září plánujeme 
setkání bývalých a  dlouholetých zaměstnanců pivo-
varu, podrobnosti budou zveřejněny v letním dvojčíslí 
Protivínských listů.

za SDH J. Bodlák
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Zprávičky z modré 
mateřské školičky

Květen byl ve znamení příprav na be-
sídku ke Dni matek. Děti zpívaly, učily 
se básničky, vyráběly dárečky a přáníčka 
pro maminky. Nastal den D. Všichni byli 
plni napětí a očekávání, zda se vše po-
vede tak, jak má. Všem dětem se dařilo 
a odměnou jim byl velký potlesk od všech 
zúčastněných, kteří se přišli podívat. Poté 
byli všichni pozváni na malé sváteční 
posezení při kávě.

Pro ty nejmenší připravily paní učitel-
ky tvořivé odpoledne s rodiči.

Na jedno celé dopoledne k nám 
do školky zavítali indiáni. Při indiánské 
show plné soutěží, písniček se děti bavily, 
naučily se dokonce indiánský pozdrav. 
Ani se jim zpět do školky nechtělo.

Oslava Dne dětí u nás probíhala 
ve dvou dnech.

První den jsme jej oslavili s veselým 
klaunem Tú,Tú. Zábavnou formou dětem 
vysvětlil, jak správně jezdit na kole, kolo-
běžce, bezpečně přecházet přes přechod, 
jaké bezpečnostní prvky by měly mít 
na sobě, aby byly vidět i ve tmě.

Druhý den k nám zavítali zaměstnan-
ci Hasičského záchranného sboru Jiho-
českého kraje (viz foto). Měli pro děti 
připravena různá stanoviště, na kterých 
si měly možnost vyzkoušet skutečnou 
hasičskou helmu a oblek (Do plné hasič-
ské zbroje se oblékly i některé odvážné 
paní učitelky.). Poté si prohlédly hasič-
ské auto, posadily se za volant. Někteří 
trochu s obavou, ale pro všechny to byl 
opravdu zážitek.

Kolektiv 2. Mateřské školy

Již od roku 1946 se každé dva roky 
v rámci Svojsíkova závodu utkají skaut-
ské družiny v celé republice. A naše 
středisko Blanice Protivín není výjimkou.

Závod je rozdělen do tří kol. To okres-
ní pořádalo středisko Šipka Písek již 22. 
dubna na základně Skaličný u Čížové. Zá-
vod se skládal ze tří modulů. V rámci modu-
lu Před závodem plnily hlídky domácí úkol, 
který se skládal z vyhledání spojení do Čížo-
vé a naplánovaní cesty na základnu. Modul 
závod se skládal ze sedmi stanovišť, která 
testovala závodníky v historii skautingu, 
zdravovědě, řešení krizových situací, stavění 
stanu a jiných skautských dovednostech. 
Třetím modulem byla zpětná vazba, která má 
účastníkům poskytnout objektivní pohled ze 
strany rozhodčích na stanovištích na spolu-
práci skupiny a chování jednotlivých členů 
k ostatním. Z Protivína vyrazily na závod 
dvě hlídky – chlapecká, která se umístila 
na třetím místě ze čtyř závodících hlídek, 
a dívčí, která obsadila druhou příčku ze 
šestičlenné startovní listiny a vybojovala 
si tak postup do krajského kola.

To pořádala střediska okresu Tábor 
na základně v Sezimově Ústí o prvním červ-
novém víkendu a jeho symbolický rámec 
byl Hvězdná brána. I v tomto kole plnila 
děvčata modul Před závodem. E-mailem jim 
přišla skládačka, ze které vznikl QR kód, 
který skrýval mapu se stanovišti modulu 
Závod. Do „Sezimáku“ jsme vyrazily už 
v pátek. Po příjezdu na místo, ubytování 
ve stanu, registraci a kontrole domácího 
úkolu vyrazilo všech 130 účastníků závodu 
na zříceninu Kozí hrádek nad městem, kde 
probíhalo zahájení závodního víkendu. 
Po sobotní snídani vyrazily dívčí hlídky 
na modul Závod. Čekalo je devět stanovišť 
– zdravověda, přírodniny, uzly, orientace 
v terénu, hvězdné nebe či jiné. V odpoled-
ních hodinách probíhal další modul – Brány. 
Tento modul má otestovat členy družiny 
jako jednotlivce v individuálních dovednos-
tech. Letos si pořadatelé připravili například 
bránu Amarouny (smažení palačinek), Ma-
nuální zručnost (výměna duše u kola), Sig-
nály z vesmíru (šifra vysílaná v Morseově 

Svojsíkův závod 2017 s protivínskou účastí

Na snímku dívčí družstvo, 
které získalo v okresním kole 2. místo.

abecedě) a jiné. V průběhu celého víkendu 
sbírali účastníci speciální symboly, pomocí 
kterých měli možnost otevřít Hvězdnou 
bránu (také jeden z modulů). Do celkového 
umístění se započítávaly body ze všech tří 
modulů. Kromě samotného soupeření byl 
připraven i doprovodný program. Měli jsme 
možnost navštívit přírodní koupaliště, „kou-
pačka“ při tropické sobotě přišla vhod, a ta-
ké hvězdárnu s vyčerpávajícím výkladem.

Ve velké konkurenci nejlepších družstev 
jižních Čech se umístila dívčí hlídka ve slo-
žení Tinka Zuzaňáková, Barča Holečková, 
Naty Záleská a Anička Hofhanslová na 8. 
místě  z  deseti  zúčastněných. Ale i tak 
věřím, že si děvčata víkend užila, poznala 
nové kamarády a vrátila se nabita zážitky. 
Za dva roky mají šanci to vylepšit, tak jim 
držme palce!

Za Skautské středisko Blanice Protivín
Inka Zuzaňáková
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 ZE ŽIVOTA ŠKOLY 
NARODNÍ PARK ŠUMAVA

Jako každý rok jsme se i letos vypravili 
s páťáky na třídenní pobyt ve Středisku 
environmentální výchovy Stožec. Jedná 
se o pobytové centrum Národního parku 
Šumava, který garantuje kvalitní ubytování 
i programy. V letošním roce se nám věno-
vala Mgr. Markéta Korbelová, která nás 
provedla prvními dvěma dny pobytu. S její 
asistencí jsme si zopakovali fakta o národ-
ním parku a o chování v něm. Také jsme 
se s ní vydali Jelení stopou a viděli mnoho 
důkazů přítomnosti krále šumavských lesů 
– jelena evropského.

Bohužel nám letos příliš nepřálo počasí, 
přesto jsme vytrvali a ve čtvrtek odpoledne 
vyrazili na delší vycházku ke Stožecké kap-
li. Měli jsme štěstí – sluníčko přepralo mra-
ky a na celé odpoledne se udělalo opravdu 

krásně. Všichni žáci statečně šlapali a cesta 
nám příjemně uběhla.

Páteční dopoledne jsme strávili ruko-
dělnou výrobou – učili jsme se, jak lze 
zpracovávat ovčí vlnu tzv. plstěním. Každý 
si odnesl domů hotový výrobek - zvířátko 
nebo srdíčko.

A ještě jedna velice příjemná zpráva 
na závěr – všichni členové SEV byli moc 
spokojeni s chováním i znalostmi našich 
žáků, takže jsme srdečně zváni i na příští 
rok. Za nás, pedagogický dozor, mohu říci, 
že letošní pobyt byl opravdu pohodový, 
děti byly příjemné, nadprůměrně ukázněné 
a vůči sobě vzájemně velice tolerantní. 
Proto děkujeme všem účastníkům pobytu 
a těšíme se na další společné akce.

Marta Horáčková

Tajný výlet na Řežabinec přinesl 
žákům mnohá překvapení. Čekalo 
je spoustu dobrodružství, putování 
vlakem, opékání vuřtů, ale hlavně 
pod vedením ornitologa RNDr. Jiřího 
Šebestiana, CSc. z Prácheňského mu-
zea Písek mohli sledovat kroužkování 
ptáků. Společně ptactvo žáci odchytli, 
odborně změřili a vypustili do přírody. 
Sledovali dalekohledem zvířata žijící 
v okolí rybníku, pozorovali je pod 
zvětšovacím sklem, lovili živočichy 
z vody a pak si je prohlíželi. Někteří si 
také vyzkoušeli smýkání na louce. Žáci 
soutěžili ve vědomostních i dovednost-
ních disciplínách.

Krásný den v přírodě spojený s po-
znáváním.

Monika Smejkalová

VÝLET 4.A NA ŘEŽABINEC

Prácheňské muzeum vyhlásilo sou-
těž „Příběh mého pradědečka“. Na naší 
škole se jej zúčastnili žáci 8. a 9. tříd. 
Celkem odevzdalo svou práci 38 žáků. 
Někteří neměli svého pradědečka přímo 
ve válce, a tak jen vyplnili pracovní list 
s informacemi, které zjistili. Další popi-
sovali svého pradědečka, který bojoval 
na rakousko-uherské straně (na tyto 
vojáky se ve „stínu“ legionářů dost často 
zapomíná), a ostatní žáci ty, kteří bojo-
vali v legiích ať již na Rusi, nebo v Itálii, 
či Francii. Mnohdy našli i rodný list, či 
fotografie pradědečka v uniformě. Mezi 
těmito žáky se našli i tací, kteří měli 
oba pradědečky ve “Velké válce”, a tak 
odevzdali příběh obou. Sešlo se hodně 
příběhů, fotografií, dopisů z války, či 
archivních informací.

Soutěže se zúčastnili žáci z následu-
jících škol: ZŠ E. Beneše, ZŠ J. Husa, 
ZŠ J. K. Tyla, ZŠ T. G. Masaryka, ZŠ 
Protivín a Gymnázia Písek. V kategorii 
pro 2. stupeň ZŠ bylo oceněno (bez 
určení pořadí) celkem 8 žáků, z toho 
naše škola získala hned 4 ocenění – 
Karolína Příhodová 8. B, Marek Lafata 
9. B, Barbora Svatková 8. A a Anna 
Viktorová 9. B.

Tito čtyři žáci si přebrali své oceně-
ní 3. června, kdy proběhlo na nádvoří 
Prácheňského muzea slavnostní vy-
hlášení výsledků soutěže u příležitosti 
muzejní noci legionářské.

Děkujeme všem zúčastněným za re-
prezentaci školy.

P. Čecháčková

ÚSPĚCH ŽÁKŮ  
V HISTORICKÉ SOUTĚŽI
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Do knihovny přibyly mluvící knihy. Jedná se o unikátní systém, 
který přináší spoustu informací a zábavy. Stačí mít interaktivní knihu 
a elektronickou tužku. Když se dotknete tužkou obrázku nebo textu, 
ozve se příslušná informace, zvuk nebo hudba a vždy vám umožní zažít 
něco nového.

Čtenářům jsou k dispozici elektronické tužky a knihy Atlas 
světa, Lidské tělo, Hravá angličtina, Když roboti brebentí, Svět 
zvířat a Hravé učení.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA NECHÁVÁ KNIHY MLUVIT

Ve dnech 1. a 2. dubna jsme se kvůli 
splnění čekatelské zkoušky vydaly (já – 
Viktorie Danielová, Aneta Procházková 
a jako dozor Inka Zuzaňáková) na „svět-
luškovskou“ výpravu do Štětic.

Jelo se vlakem do Ražic a z Ražic poté 
pěšky (ca 2 km) do Štětic. Po příchodu 
na chalupu následovalo vybalení věcí 
a snězení zásob od maminek. Po pauze 
jsme šly na plánovanou procházku, kde si 
holky okoukly trasu kvůli hře „Malomocní“, 
jejímž cílem bylo prohloubení spolupráce 
v rámci skupiny. Po hře nastal čas na jíd-
lo a odpočinek. Odpočinek netrval příliš 

Víkendová výprava světlušek

dlouho a šlo se na další hry – vylepšená 
„schovka“, „baba“, „Mrazík“, „krokodýli“ 
a jiné „pohybovky“. Mezi hrami jsme si 
našly čas i na plnění oddílu „Můj kamarád“ 
ve skautských stezkách. Po vyčerpávajících 
aktivitách, jídle a hygieně se okolo 21. ho-
diny světlušky odebraly ke spánku. V neděli 
byl program podobný – společně jsme vařily 
a rozvíjely své schopnosti a dovednosti 
formou „škola hrou“. Cílem této výpravy 
byl rozvoj spolupráce, samostatnosti, ko-
munikace a zdvořilosti.

Za oddíl světlušek Viktorie Danielová

Druhou květnovou neděli uspo-
řádali zábořští hasiči výlet na Kři-
voklátsko. Autobus se 44 účastníky 
zájezdu po několika objížďkách nej-
prve zastavil u prvního cíle plánované 
trasy a tím byl středověký roubený Ha-
mousův statek v obci Zbečno v údolí 
Berounky. Krásně zachované a udr-
žované stavení, jehož dějiny se datují 
od 14. století a které obývali lidé ještě 
v r. 1993! Při vstupu do tohoto objektu 
nás ovanul dech dávno zašlých časů, 
který umocnilo i množství dobových 
pomůcek jak v domácnosti, např. 
různé druhy primitivních dřevěných 
praček, tak i náčiní a nástrojů slouží-
cích v zemědělství.

Poté jsme se vydali k hlavnímu cíli 
naší cesty – hradu Křivoklát. Prošli 
jsme první základní okruh, kde na nás 
zanechaly největší dojem Augusto-
va věznice a různé mučící nástroje, 
hladomorna v okrouhlé věži i velký 
Královský sál s trůnem, kde přijímal 
panovník delegace, či krásná knihovna 
a obrazárna. Dověděli jsme se mj., že 
hrad několikrát vyhořel i zajímavost 
o Karlu IV., který sem jezdíval na pit-
ky se svými přáteli, než dal postavit 
Karlštejn. Nakonec jsme vystoupali 
na věž Huderku, odkud byl nádherný 
výhled do okolí.

Po dobrém obědě jsme vyrazili 
na poslední stanoviště, které bylo 
nejvíce očekáváno hlavně mužskou 
částí výpravy. Byl jím pivovar Kru-
šovice s prohlídkou a ochutnávkou 
piva. Prohlídka s vtipným průvodcem 
byla poučná, ale bohužel, protože byla 
neděle, nejel zde provoz, pouze jely 
pásy na balení piva v plechovkách. 
Ale hlavní část – ochutnávka piva, 
vše vynahradila. Po názorném poučení 
slečny výčepní, která piva se zde vaří 
a jak vypadá správně řezané pivo, 
nastalo 40 minutové „ochutnávání“ 
tolika piv, kolik kdo vypije. Všichni se 
poctivě snažili, nejvíce se však činila 
mládež, která vytvořila z vypitých 
kelímků řádně vysoký komín.

S povznesenou náladou jsme na-
stoupili cestu domů, která probíhala 
rychle, vesele a bez problémů. Moc 
děkujeme hlavnímu organizátorovi 
– veliteli hasičů Ondrovi Soukupovi 
za pěkný a zážitky plný výlet.

Marie Burdová

Zájezd 
zábořských hasičů
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CESTA K PROTIVÍNU… /Jiří Hladký/ 13. díl
KŘÍŽE A KŘÍŽKY

„Proč po cestách tolik sv. křížů se staví? Aby 
cestou jdoucí pocestní pohlednouc na kříž, se upa-
matovali na přehořké umučení a smrt Krista Spa-
sitele našeho a jemu buďto krátkou modlitbičkou 
aneb pobožným vzdechnutím že za velkou lásku 
vděčni jsou, za druhé aby pekelný duch a zlí lidé 
toho znamení sv. kříže se báli a celému okršleku 
toho místa, jak lidem, tak dobytku a osení buď 
skrze povětří neb jiný zlý oučinek škoditi nemohli.“

Kapucín Jan Třeboňský:  
Kniha naučení a příkladův (1745)

Typy křížů:
1. Dřevěný s plechovým korpusem Krista
2. Celokamenný bez korpusu Krista
3. Celokamenný s plechovým korpusem Krista
4. Celokamenný s kovovým korpusem Krista
5. Kombinace kamenného podstavce a litino-
 vého kříže s litinovým korpusem Krista

Některé z důvodů, které vedly ke stavbě křížů:
Připomínka něčeho dobrého nebo naopak 

špatného. Památka na  někoho, kdo např. 
zemřel někde v cizině (oběti 1. světové války). 
Poděkování Bohu za šťastný návrat z války. Díky 
za  přečkání katastrofy (mor, povodně atd.). 
Bohatí lidé je stavěli „na  efekt“. Jako ochrana 
před zlými mocnostmi, atd.

Jsou kříže a křížky, které mají svůj příběh. 
Někdy se o  něm dovídáme z  písemných pra-
menů, jindy se to dovídáme z ústního podání 
starousedlíků, která se dědí z generace na gene-
raci. V mnoha případech o účelu jeho postavení 
vypovídá text na kříži samotném.

Nepovede se mi vám je představit všechny. 
Na okrese Písek jsem jich našel 900 a to jsem 
jich mnoho nenašel. Uvidíte jen ukázky těch 
nejzajímavějších ve vašem okolí.
Pojďte na  malou procházku po  křížích 
a  křížcích ve  vašem okolí. Dnes Záboří, 
Těšínov a Krč.
1. Křižovatka Protivín, Těšínov, Záboří (1860)

2. Při cestě na kraji lesa ze Záboří do Těšínova 
vpravo (1876 Věnováno od manželů Františka 
a Kateřiny Dortové. Věnováno ke cti a chvále Boží!)
3. Při silnici Těšínov – Temelín vpravo (1921 
Pozdraven buď drahý Kříži má duše se k  tobě 
blíží při poslední hodině, ať je zvolání mé Ježíši 
milosrdenství! Věnuje Marie Kováříková.)
4. Podkrčí nad bývalým mlýnem vlevo (Na ká-
men křížek zabudoval František Hrdina, rodák 
z  Pařezí, jako recesi a  trochu provokaci. Pod 
křížek připevnil cedulku s nápisem: „SČSP-1968“. 
Byla to reakce na srpen 1968. Někdo tuto destič-
ku nepochopil jako provokaci, ale jako oslavu 
SSSR a destičku odstranil.
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Filmy označené tímto symbolem jsou sledovatelné brýlemi 3D-technologie

neděle 2. července v 16 hodin film USA

JÁ, PADOUCH 3
Animovaná komedie. Je dobré být zlý. Bývalý padouch Gru má problém. Mezi prsty si nechal utéct 
atkuálně nejhledanějšího zlosyna na světě, a tak ho vyhodili z práce v Antipadoušské lize. Jeho Mimoni 
jsou navíc čím dál nespokojenější s tím, že už páníček není zlý…
Mládeži přístupný, dabováno, 96 minut, vstupné děti 130 Kč / dospělí 150 Kč

neděle 2. července v 19 hodin film USA

VŠECHNO, ÚPLNĚ VŠECHNO
Romantický. Madeline je sedmnáct a hodně čte. Nic jiného totiž dělat nemůže. Její imunita nedokáže 
bojovat s venkovním světem, společnost jí dělá jen matka a ošetřovatelka. Všechno se ale změní v okamžiku, 
kdy se do sousedního domu nastěhuje nová rodina a s ní i kluk Olly.
Mládeži od 12 let přístupný, titulky, 96 minut, vstupné 110 Kč

středa 5. července v 19 hodin – PŘEDPREMIÉRA film USA

SPIDER-MAN: HOMECOMING
Akční/dobrodružný. Mladý Peter Parker – Spider-Man (Tom Holland), který velkolepým způsobem 
debutoval ve filmu Captain America: Občanská válka, se v tomto snímku začíná více sbližovat se svou nově 
získanou identitou pavoučího superhrdiny. Peter, nadšený ze svých zážitku s Avengers, se vrací domů, kde 
žije se svou tetou May. Snaží se vrátit k normálnímu životu…
Mládeži přístupný, dabováno, 130 minut, vstupné děti 130 Kč / dospělí 150 Kč

pátek 7. července v 19 hodin film USA

WONDER WOMAN
Akční/dobrodružný/fantasy. Ještě než se stala Wonder Woman, podstoupila princezna Amazonek - Diana 
trénink, který z ní udělal neporazitelnou bojovnici. Vyrůstala v chráněném ostrovním ráji až do doby, kdy 
na jejich pobřeží havaroval americký pilot a vyprávěl jim o masivním konfliktu zuřícím v okolním světě.
Mládeži do 12 let nevhodný, dabováno, 141 minut, vstupné 120 Kč

neděle 9. července v 16 hodin film USA

AUTA 3
Animovaný. Legendární závoďák Blesk McQueen z  ničeho nic zjistí, že ho nová generace závodních 
aut poslala mimo závodní dráhu, kterou nade vše miluje. Zpátky do hry mu může pomoci pouze mladá 
talentovaná trenérka Cruz Ramirezová.
Mládeži přístupný, dabováno, 109 minut, vstupné děti 100 Kč /dospělí 120 Kč

neděle 9. července v 19 hodin film USA

LOUPEŽ VE VELKÉM STYLU
Komedie/krimi. Na  srovnání účtů není nikdy pozdě. V  zoufalé snaže platit účty a  přežít kvůli svým 
blízkým, se trojice kamarádů odhodlá riskovat všechno a přepadnout banku, která je připravila o peníze. 
Hrají Morgan Freeman, Michael Caine, Alan Arkin.
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 96 minut, vstupné 110 Kč

středa 12. července v 19 hodin film Mexiko/USA

MLČENÍ
Historické drama. V polovině 17. století je Japonsko zcela uzavřené kontaktu se západními mocnostmi. 
Křesťanství je zde postavené mimo zákon a křesťané proto musí svou víru skrývat. Dva portugalští jezuité 
(A. Garfield a A. Driver) se vydávají do země vycházejícího slunce s velmi nebezpečným cílem – najít svého 
učitele, otce Ferreiru (L. Neeson), který se prý zřekl víry. Natočil oskarový režisér M. Scorsese .
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 161 minut, vstupné 90 Kč

pátek 14. července v 19 hodin film USA

VÁLKA O PLANETU OPIC
Akční/sci-fi. Film začíná dva roky po událostech předchozího snímku Úsvit planety opic. Z inteligentního 
šimpanze Caesara se stal nezpochybnitelný vůdce rozrůstajícího se společenství opic, a když se s ním nyní 
setkáváme, je mu okolnostmi vnucena role válečného generála. Situace opičího klanu je totiž katastrofální.
Mládeži do 15let nepřístupný, titulky, 143 minut, vstupné 150 Kč

neděle 16. července v 16 hodin film USA
JÁ, PADOUCH 3

Animovaná komedie. Je dobré být zlý. Bývalý padouch Gru má problém. Mezi prsty si nechal utéct 
atkuálně nejhledanějšího zlosyna na světě, a tak ho vyhodili z práce v Antipadoušské lize. Jeho Mimoni 
jsou navíc čím dál nespokojenější s tím, že už páníček není zlý…
Mládeži přístupný, dabováno, 96 minut, vstupné děti 110 Kč/ dospělí 130 Kč

neděle 16. července v 19 hodin film USA
SPIDER-MAN: HOMECOMING

Akční/dobrodružný. Mladý Peter Parker – Spider-Man, se v tomto snímku začíná více sbližovat se svou 
nově získanou identitou pavoučího superhrdiny. Peter, nadšený ze svých zážitků s Avengers, se vrací domů, 
kde žije se svou tetou May. Snaží se vrátit k normálnímu životu…
Mládeži přístupný, dabováno, 130 minut, vstupné děti 110 Kč / dospělí 130 Kč

středa 19. července v 19 hodin film USA
OKLAMANÝ

Drama. Dusno až k  zalknutí. Tak lze nejlépe charakterizovat atmosféru v  izolované dívčí internátní 
škole, kde se znenadání objeví muž. Jediný široko daleko. Oscarová režisérka S. Coppola natočila film plný 
zničujících emocí, které roznítily chtíč, vášeň a  lásku. Ve snímku, za který získala cenu za nejlepší režii 
na festivalu v Cannes, excelují C. Farrell, N. Kidman, K. Dunst a E. Fanning. Za zdmi izolované dívčí školy 
zuří americká občanská válka, ale její studentky a učitelky probíhající konflikt neberou na vědomí. Dokud 
nezaklepe na jejich dveře.
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 94 minut, vstupné 110 Kč

pátek 21. července v 19 hodin film USA
TRANSFORMERS: POSLEDNÍ RYTÍŘ

Akční/ sci-fi. Vůdce Autobotů Optimus Prime zmizel. Světem zmítá zuřivá válka mezi lidmi a ostatními 
Transformery. Film, který navazuje na čtvrtý díl, nemohl mít beznadějnější výchozí situaci. Režisér stále 
velmi úspěšné série M. Bay tvrdí, že pátý díl je poslední, a proto chce odejít s pořádným „ohňostrojem“.
Mládeži přístupný, dabováno, 105 minut, vstupné děti 120 Kč / dospělí 140 Kč

neděle 23. července v 16 hodin film Německo/Norsko/Belgie
LETÍME!

Animovaná komedie. Velkolepé ptačí dobrodružství o vrabcovi, který žije jako čáp a se svými svéráznými 
kamarády – sovou Olgou a papouškem Kikim se vydává na let do Afriky. Letíme! je zábavný a chvílemi 
dojemný dobrodružný animák pro „ornitology“ i pro celou rodinu.
Mládeži přístupný, dabováno, 85 minut, vstupné 110 Kč

neděle 23. července v 19 hodin film USA
MILOVNÍK PO PŘECHODU

Komedie. Držte si plavky, přichází…Odvážná a  svůdná letní komedie, kterou zdobí sexbomby dvou 
generací. Mexická kráska Salma Hayek a sexuální symbol 60. let – legendární Raquel Welch.
Mládeži od 12 let přístupný, titulky, 115 minut, vstupné 110 Kč

středa 26. července v 19 hodin film Francie
VALERIAN A MĚSTO TISÍCE PLANET

Akční/dobrodružný/sci-fi. 28. století, dosud neznámý vesmír. Valerian a Laureline jsou zvláštní vládní 
agenti, kteří mají na starost udržovat pořádek v lidských vesmírných teritoriích. Patří k absolutní špičce. 
Na rozkaz velitele se oba vydávají na misi do intergalaktické stanice Alfa. Příběh je založen na komiksu, 
který inspiroval celou generaci umělců a tvůrců.
Mládeži přístupný, dabováno, 137 minut, vstupné 150 Kč

OD 28. ČERVENCE DO 11. SRPNA NEPROMÍTÁME – DOVOLENÁ. 



PŘEDPRODEJ VSTUPENEK ZAHÁJEN
internetový předprodej: www.mujbijak.cz

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

neděle 25. června 
od 16 hodin

Dům kultury Protivín

O pračlovíčkovi
Uvádí Divadlo Tramtarie

Báječný výlet do světa  
dinosaurů a dinosauřic,   

ptakoještěrů a ptakoještěřic.

Délka 50 min.

Vstupné 60 Kč
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Ve dnech 17. – 19. 2. v Praze,  
17. – 19. 3. v Plzni a 12. – 14. 5. v Zá-
smukách jsme absolvovaly (já – Lucie 
Klarnerová, Viktorie Danielová a Aneta 
Procházková) čekatelský kurz „Tři věže“, 
kde se nás parta skvělých instruktorů snažila 
naučit nové věci, dovést ke složení několika 
„easy“ zkoušek a rozšířit naše skautská 
práva a povinnosti. První víkend byl plný 
přednášek, programů, ale také zábavy. 
Poprvé jsme viděly nové tváře účastníků 
a instruktorů, kteří s námi byli po celou dobu 
kurzu a i teď po něm. Druhý víkend už nás 
čekaly dvě zkoušky. První z bezpečnosti 
a druhá z hospodaření. Velkou motivací pro 
nás všechny účastníky bylo, abychom obě 
zkoušky úspěšně složili. Následovala další 
velká spousta přednášek a workshopů, díky 
kterým jsme poslední víkend v Zásmukách 
úspěšně všechny tři dokončily čekatelský 
kurz a obdržely oprávnění čekatele. Všech-
ny tři víkendy byly něčím přínosné a uži-
tečné. Obohatily jsme se o nové poznatky 
například ze zdravovědy, historie skautingu, 
skautské výchovné metody a naučily jsme 
se spoustu nových her a zajímavých pro-
gramů.

Jménem nás tří bych tímto chtěla poděko-
vat středisku Blanice Protivín za to, že nám 
umožnilo účastnit se tohoto kurzu a posunout 
nás dál na cestě nejen skautským životem.

Za středisko Blanice Protivín  
Lucie Klarnerová

Čekatelský kurz

Ve dnech 1. a 2. dubna jsem se v rámci 
úkolu na čekatelské zkoušky s oddílem 
vlčat a skautů vydala na víkendovou vý-
pravu do nedalekého města Písek.

Po příjezdu do Písku jsme si odnesli 
věci do skautské základny u Putimské brány 
a čekal nás výšlap na rozhlednu Jarník, který 
jsme všichni zvládli levou zadní a ještě jsme 
si při tom stihli zahrát spoustu zajímavých 
her a užít velkou kupu zábavy. V ohništi 
nedaleko rozhledny jsme si rozdělali oheň 
a opekli buřty. Cestou zpět jsme se zastavili 
na všech dětských hřištích, které jsme po-
tkali. Večer jsme si pochutnali na gulášové 
polévce a vydali se na večerní procházku 
po Písku. Viděli jsme např. Putimskou brá-
nu, pomník Františka Palackého, Kamenný 
most a spoustu dalších zajímavých věcí 
v Písku. Po vyčerpávajícím dni si vlčata 

Víkendová výprava vlčat a skautů
vyslechla pohádku a usnula. Druhý den jsme 
je s Maruškou probudily snídaní a teplým 
čajem, společně jsme se nasnídali, zabalili 
věci a vydali se na přestřelku do Laser 
Arény, na kterou jsme se všichni velice 
těšili. Poté už nás čekala pouze cesta domů 
a setkání s rodiči, po kterých se všem stýs-
kalo, ale nikdo neplakal! Děkuji všem, co 
mi pomohli výpravu zrealizovat. Velký dík 
patří mému plnoletému doprovodu Marii 
Novákové, která pro případ nouze zastávala 
i roli zdravotníka. Výprava měla za cíl stme-
lit vztah v oddíle a mezi jednotlivci rozvíjet 
spolupráci a komunikaci. Vlčata se naučila 
pracovat v týmu a respektovat jeden druhé-
ho, což je jeden z hlavních cílů jakéhokoliv 
programu schůzek, výprav či táborů.

Za oddíl vlčat a skautů  
Lucie Klarnerová

V sobotu 27. května 2017 se na Chatě 
U lomu konal již 24. ročník celoměstské 
oslavy Dne dětí pořádaný naším spolkem 
Kocanďáci. Letošním tématem byla 
„Cesta kolem světa“. A protože nám přálo 
počasí, mohli jsme navštívit i ty nejvzdále-
nější a nejexotičtější země naší planety. Děti 
se tak povozily na koni v Anglii, zaskákaly 
si jako klokan v Austrálii, vyzkoušely si, 
jaké je to být rybářem v Norsku, poznávaly 
vůně orientu v Indii, zjistily, že pracovat 
s japonskými hůlkami není žádná legrace. 
Dále například bouraly velkou čínskou 
zeď, hledaly drahokamy v Jihoafrické re-
publice, nebo lovily lvy v Namibii. V Itálii 
poskládaly pizzu a celé odpoledne se také 
v Německu opékaly špekáčky. Odpoledne 
jsme zakončili v americkém Hollywoodu, 
kde jsme odměnili nejlepší výtvarníky, 
zpěváky, jedlíky a performery.

Poděkování za hodnotné ceny patří 
partnerům: Město Protivín, Lékárna 
U Palmy, Zahradní technika V. Brůžek, 
Stavební firma Čajan, Jízdní kola Plívovi, 
Pekárna Klas Protivín, Ranč Liberté Pro-
tivín, Lahůdky Radošovice, Zahradnictví 

Tradiční celoměstská oslava Dne dětí

Foto: MorKat

MELO, Řeznictví U Rychtářů, Zahradní 
restaurace Belveder, IP Staněk CZ, Sta-
vebniny Řehoř.

Rovněž děkujeme všem, kteří se podíleli 
na organizaci.

Za spolek Kocanďáci Kamša
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Jelen – toto podstatné jméno neoznačuje 
pouze krále lesa, čím dál tím častěji bývá 
spojováno s hudební scénou. Před pár lety 
se totiž Jindra Polák, Martin Kasal a Ondřej 
Málek rozhodli, že založí kapelu, kterou 
pojmenovali právě Jelen. Už dávno na to 
nejsou jenom tři a asi těžko byste na české 
scéně našli muzikanty, kteří do vystoupení 
vkládají tolik energie a jejich poctivá práce 
na vás čiší z každé zahrané noty. O tom se 
ostatně budete moci přesvědčit sami na le-
tošních protivínských slavnostech. A třeba 
také propadnete jelenímu šílenství, jako 
kdysi já a celé moje okolí…

Na úvod zřejmě otázka, kterou slýcháte 
často – proč se kapela jmenuje právě 
Jelen?

Když jsme se před více než čtyřmi lety 
s klukama potkali na jam sessionu ve stu-
diu producenta Martina Ledviny a rozhodli 
se, že spolu zkusíme založit ka-
pelu, samozřejmě jsme po pár 
zkouškách začali řešit, jak si 
budeme říkat. Už nevím, kdo 
z kluků přišel s tím, že bychom 
si mohli říkat „Jelen“, podle 
první písničky, kterou jsme 
spolu dali dohromady. Zato si 
přesně pamatuju, že moje prv-
ní reakce byla „Jen přes mojí 
mrtvolu!“ (smích) Pak jsem 
o tom ale přemýšlel a došlo mi, 
že to je super název. Už jenom 
když vyjdu na pódium a řeknu 
„Ahoj, my jsme Jelen“, tak 
se mi nálada zvedne o 200% 
procent!
Jak a kdy jste se dali dohro-
mady?

Jak už jsem říkal, s Ondrou 
a Kásou (Martin Kasal, pozn. 
red.) jsme se potkali na jam 
sessionu. Přibrali jsme ješ-
tě jednoho kytaristu a nějaký 
čas hráli ve čtyřech. Honzu 
Reka jsme potkali, když hrál 
na kytaru s naším kamarádem 
písničkářem. Líbilo se mu, co 
hrajeme a ptal se, jestli by s ná-
mi nemohl hrát, ale měli jsme 
už kytary dvě. Řekl jsem mu tenkrát napůl 
v legraci, ať přijde, až se naučí na banjo a on 
byl za měsíc zpátky, že se to teda naučil, tak 
jestli už si s náma může zahrát! (smích) Sašu 
(Alexandr Smutný, pozn. red.) jsme přizvali 
při nahrávání našeho prvního alba Světlo 
ve tmě, aby nahrál trumpetové party a už 
s námi zůstal, a Janka Kováříka (akordeonis-
ta, pozn. red.) zase potkal Honzík náhodou 
na Colours a přivedl na zkoušku… občas se 
smějeme, že jsme spíš hudební hnutí, než 
kapela… (smích)
Jak byste nazvali hudební styl, který 
hrajete?

My nemáme obecně moc rádi ška-
tulkování, ale logicky je zapotřebí lidem 
nějak popsat, co vlastně hrajeme, takže 
jsme po dlouhém přemýšlení došli k tomu, 

JELEN – KAPELA, KTERÁ MÁ
že asi nejlíp nás vystihuje pojmenování  
„roots music“ – návrat ke kořenům populár-
ní hudby, tam, kde to všechno začalo. Folk, 
blues, bluegrass, country, kořeny rocku… to 
všechno dohromady, navíc hrané převážně 
na tradiční akustické nástroje.
Jaké jsou vaše hudební vzory, pokud ně-
jaké máte? Vadí vám přirovnávání k ji-
ným kapelám, např. Mumford & Sons?

Já myslím, že je přirozené, že většina lidí 
má automaticky potřebu přirovnávat novou 
muziku k něčemu, co už znají. Nás obecně 
hodně inspiruje zahraniční akustická scéna, 
Mumfordi jsou samozřejmě skvělí, ale je to 
jenom špička ledovce, skvělých kapel hra-
jících stylově příbuznou muziku je spousta, 
jen nejsou u nás tolik známé. Ať už jsou to 
trochu provařenější jména jako třeba The 
Lumineers a Of Monsters and Men, nebo 
kapely, o kterých u nás neuslyšíte – The 
Avett Brothers, Whitehorse, Brandi Carlile, 

The Dead South, Old Crow Medicine Show, 
Drive-By Truckers, The Wild Feathers, 
Shovels&Rope, Ryan Bingham a spousta, 
spousta dalších.
Pamatuji si, kdy jsem na vás narazila 
poprvé. V roce 2014 jste vystupovali 
na festivalu Rock for People. V pravé 
poledne jste hráli na nejmenším pódiu 
doslova pro pár lidí. V současnosti máte 
za sebou desítky koncertů, vystupujete 
na největších tuzemských festivalech, 
vaše písničky se hrají v rádiích… Doká-
žete určit ten zlomový moment, kdy jste 
pohádku začali utvářet v realitu?

Asi bych nedokázal určit jeden kon-
krétní moment. Pro nás to spíš byla spousta 
šťastných náhod, věcí, které se povedly 
nad naše očekávání. Začalo to tím, že nás 

pozvala kapela Divokej Bill, abychom jeli 
jako předkapela na jejich akustickém turné. 
Rádia začala hrát naši písničku Magdalé-
na, dostali jsme Anděla jako Objev roku 
2014, nahráli jsme duet s úžasnou Janou 
Kirschner, který si TV Prima vybrala jako 
úvodní píseň k seriálu Všechny moje lásky. 
Potom naše samostatná turné, na které cho-
dilo čím dál víc lidí a většina koncertů byla 
vyprodaná… no a samozřejmě aktuálně 
Anděl pro Skupinu roku 2016 – to je pro 
nás obrovská radost a čest.
Nedávno jste vydali již druhé studiové 
album s názvem Vlčí srdce. V čem je 
odlišné od toho prvního?

Při nahrávání prvního alba jsme se 
s klukama teprve potkávali, většinu jsme 
nahráli ještě v původní menší sestavě 
a ostatní tu a tam hostovali. Druhé album 
už jsme nahráli v „plné palbě“, po dvou 
letech intenzivního hraní a stovkách kon-

certů, takže kapela byla hudebně 
i lidsky ještě daleko sehranější, 
každý z muzikantů do toho dal 
hodně ze sebe a myslím, že je to 
na výsledku slyšet.
Jak probíhá proces skládá-
ní hudby a textů? Podílí se 
na něm všichni nebo máte role 
předem určené?

Muziku skládáme většinou 
dohromady, buďto někdo při-
nese nějaký prvotní melodický 
nápad a pak na něm pracujeme, 
nebo k nám inspirace přiletí při 
jamování na zkoušce, na zvu-
kovce, v hotelu, v dodávce… 
není na to žádný jednotný re-
cept. Většinu textů píšu já.
Jste čerství držitelé Ceny An-
děl 2016 v kategorii Skupina 
roku, to se dá bezesporu po-
važovat za obrovský úspěch. 
Jaké jste měli při přebírání 
tohoto ocenění pocity?

Jak už jsem říkal – obrov-
ská radost a hrdost. Pro nás je 
samozřejmě nejdůležitější živé 
hraní, kontakt s fanoušky, ale 
to, že si nás akademie všimla 
a vybrala nás jako skupinu 

roku, je pro nás obrovská pocta a moc si 
toho vážíme.
Během vašich koncertů na pódiu nesmí 
chybět typické paroží, které pochází ze 
Šumavy, pokud se nepletu...

Je to přesně tak! Ondrův švagr je mys-
livec a parohy jsme dostali od něj. Ale 
žádný jelen kvůli nim neumřel, jsou to 
shozy – jediný zabitý jelen je pořád ten v té 
písničce! (smích)
Vaše tvorba je, kromě jiného, typická 
i českými texty. Neuvažovali jste někdy 
nad tím, být „světoví“ a zkusit napsat 
pár anglických písní?

Zatím jsme o ničem takovém neuvažo-
vali. Já kdysi texty v angličtině psal, ale pak 
mi došlo, že mě to v češtině baví víc. Navíc 
je to větší výzva… napsat český text, který 
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VLČÍ SRDCE
má hlavu a patu není úplně jednoduché. A já 
mám výzvy rád!
Vím, že sezóna letních koncertů je ještě 
před vámi, ale můžete prozradit, jaké má-
te plány na zimní měsíce? Třeba přípravy 
na novou desku?

V současné době se opravdu soustře-
díme hlavně na letní open air koncerty, 
kromě festivalů chystáme naše vlastní dva 
velké samostatné koncerty, jeden 8. června 
v Brně na Špilberku a 18. června v Praze 
na Střeleckém ostrově, takže tomu teď vě-
nujeme nejvíc energie. Na podzim bychom 
se rádi podívali na Slovensko a ke konci 
roku chystáme speciální Vánoční turné. 
Nové písničky samozřejmě píšeme pořád, 
ale myslím, že desku při tomhle našem 
tempu dřív než příští rok asi nestihneme! 
(smích)
Na vaše podzimní turné jste si jako hosta 
pozvali výborného hudebníka Davida 
Stypku. Plánujete s ním nějakou další 
spolupráci?

David je úžasný muzikant, umělec 
a člověk, hodně jsme se s ním i všemi kluky 
z jeho kapely Bandjeez skamarádili, takže 
jsme se rozhodli ho pozvat, aby si s námi 
zahrál právě na našich už zmiňovaných 
dvou letních open air koncertech v Brně 
a v Praze. Tam si kromě Davida přijde zahrát 
i zpěvačka Debbi a taky Kateřina Marie Ti-
chá se svojí kapelou, takže se těšíme na fakt 
velkou party!

Určitě nesmíme zapo-
menout zmínit Český 
mejdan s Impulsem, 
na kterém jste v loň-
ském roce také vystu-
povali. Jaké to bylo, 
hrát pro plnou O2 
arénu vedle hudeb-
ních velikánů, jakým 
je například Karel 
Gott?

Zahrát si v O2 aré-
ně, to je zážitek, na kte-
rý asi nikdy nezapomeneme… já mám sice 
asi nejradši klubovou atmosféru, kdy vidím 
fanouškům do obličeje a máme k sobě 
blízko, ale když vyjdete na to velikánské 
pódium a vidíte před sebou ten obří prostor 
– to vám prostě vezme dech.
Máte spočítáno, kolik koncertů jste ab-
solvovali třeba jenom v loňském roce?

Přesně ne, ale během letní sezony jich 
bylo cca osmdesát, na jaře i na podzim jsme 
jeli vlastní tour po klubech… tak bych řekl, 
že nějakých 110 – 120 jich asi být mohlo… 
Ten rok byl fantastický, podívali jsme se 
na spoustu krásných míst a potkali spoustu 
úžasných lidí.
Co vaše hudební sny a cíle? Je teď nějaká 
další meta, které byste chtěli dosáhnout?

Já jsem šťastný, že věci jsou tak, jak 
jsou. Na koncerty chodí spousta lidí, zpí-
vají naše písničky. V kapele se sešla parta 

skvělých lidí, kromě lásky k hudbě nás pojí 
i opravdové přátelství, na cestách je spousta 
legrace, dobrá nálada… tak snad asi jediné, 
co bych si přál je, aby to vydrželo ještě 
hodně, hodně dlouho!
A otázka na závěr – co se vám vybaví, 
když se řekne Protivín?

No, před časem jsem po cestě na Lipno 
u Protivína píchl pneumatiku – ale jeden 
hodný místní pán mi ji pomohl vyměnit, 
jinak bych tam byl ještě teď… takže moc 
děkuju! (smích) A taky máte moc hezký 
zámeček, alespoň zvenku, dovnitř to prý ne-
jde. Tak se moc těšíme na městské slavnosti, 
že si toho snad stihneme prohlédnout víc!

Těšíme se na setkání na protivínských 
slavnostech.

Tereza Procházková

  Marie Rottrová a skupina Neřež       Jelen

  Jožka Černý a cimbálová muzika       Česká Supergroup       Voxel

XI. Městské slavnosti protivínské
sobota 26. srpna 2017 od 14 hodin, 

Masarykovo náměstí Protivín
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  SPOLEČENSKÁ KRONIKA  
NARODILI SE

 10. 5. dcera Dominika Hrdličková
	 Lucii	Sochové	z	Myšence

ZEMŘELI
	 13. 5. Marie Toušková

	 74	let,	Protivín

	 17. 5. Karel Kulich
	 56	let,	Protivín

	 4. 6. Julie Uhlířová
	 80	let,	Protivín

	 6. 6. Stanislav Kuděj
	 nedožitých	87	let,	Těšínov

KOCANĎÁCKÉ TÁBORY 
2017

1. běh – „Tajemný hrad v Karpatech“
2. 7. – 15. 7. 2017

Hlavní vedoucí St. Skotnica, tel. 602 887 295

3. běh – „Asterix a Obelix“
30. 7. – 12. 8. 2017

Hlavní vedoucí R. Lenemajer, tel. 704 432 212

Přihlášky a bližší informace na www.kocandaci.cz

Týdeník Naše rodina přečkal řadu 
úskalí a stal se šampionem mezi ne-
přetržitě vycházejícími časopisy v naší 
zemi. Vychází už 49 let a zůstal teď 
už jediným společenským rodinným 
magazínem, který se nemusí uchylovat 
k bulvárnímu světu rádoby celebrit, ale 
uchovává si civilní kolorit obyčejných 
lidí a věcí kolem nás. Je určený opravdu 
pro celou rodinu. Ve svých pravidelných 
rubrikách prezentuje populárně naučné 
články o památných místech naší vlasti, 
tipy na výlet, texty i fotografie zeměpis-
ného a architektonického charakteru. 
K vděčným rubrikám patří zahraniční 
i domácí reportáže, příroda ze všech 
stran, rozhovory s osobnostmi české 
kultury, stejně jako stránka o zdraví 
a jeho prevenci. Jednou z nejoblíbeněj-
ších rubrik je „na návštěvě“ nebo také 
„spolky a řemesla“, v níž se předsta-
vují jednotlivé firmy, jejich výrobky, 
služby…

Časopis je k zapůjčení v naší 
knihovně.

NAŠE RODINA 
V KNIHOVNĚ

Vzpomínáme
Čas rychle ubíhá,
ale bolest v našich srdcích
je stále stejně hluboká.

Dne 15. července vzpomeneme 1. výročí
úmrtí našeho bratra a strýce
pana Josefa Svobody ze Skal.

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

J. Mlejnková

Dne 4. července tomu budou 2 roky,
co nás navždy opustila naše drahá 
maminka, babička a prababička
paní Růžena Svobodová ze Skal.

Upozornění 
pro návštěvníky
Ve dnech od 31. července 
do 11. srpna 2017
bude Městská knihovna 
Protivín uzavřena  
(dovolená).
Děkujeme za pochopení.

Jarní měsíce jsou často dobou abitu-
rientských setkání. V sobotu 13. května 
2017 se sešli sedmdesátníci v proti-
vínské restauraci U Rychtářů. Ti, kteří  
9. ročník Základní školy Protivín končili  
roku 1962! Po osmihodinové srdečné 

SETKÁNÍ SEDMDESÁTNÍKŮ
a družné zábavě, kdy si mimo jiné vy-
slechli pro ně určenou písničku z rozhlasu 
České Budějovice a po moudrých slovech 
svých čtyř bývalých kantorů, si řekli: 
„Máme se rádi, bude-li nám přáno, příští 
rok nashledanou!“
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V pátek 12. května přivítal Jaromír  
Hlaváč, starosta města, v obřadní síni  
nové občánky Protivína.

Zleva: Veronika Kolihová a Jan Pavlák 
s dcerou Nikol, Nikola Koblencová  
se synem Tomášem, Dana a Jiří  
Seberovi se synem Petrem, Radka  
Benadová a Zdeněk Šíp se synem  
Patrikem, Kristýna Toporová  
se synem Adamem, Jaroslava Kálalová 
a Jaroslav Šafanda s dcerou Marií.

Druhé vítání nových občánků města 
se konalo v pátek 19. května.

Nejprve Jaromír Hlaváč, starosta města, 
přivítal Jana Mísaře, prvního občánka 
letošního roku.
Poté následovalo přivítání druhé  
skupinky našich nejmladších občánků.
Zleva: Michaela Nymburská a Jan Kužel 
se synem Janem, Dita Šimůnková  
s dcerou Darinou, Petra Syberová  
se synem Davidem, Kateřina Kmetková 
a Martin Dubský se synem Kryštofem.

Do konce června se v podkroví můžete 
potěšit výtvarnými díly členů Prácheňské 
umělecké besedy a v prostorách infocentra 
akvarely Josefa „Pepína“ Balka.

Během prázdninových měsíců vám mezi 
trámy představí své krásné čisté vidění světa 
prostřednictvím obrazů, keramiky a jiných 
výtvarných technik klienti sociálně-tera-
peutických dílen Horizont, v infocentru 
zhlédnete fotografickou tvorbu Jiřího 
Kvasnovského, člena Fotoklubu Protivín.

Turistům nově nabízíme mapu Písecka, 
která je velmi podrobná. Pro všechny milov-
níky keramiky máme další „nášup“ andílků 
vyrobených šikovnými ručičkami kamarádů 
ze sociálně-terapeutické dílny Horizont.

Srdečně vás zveme na výstavy a přejeme 
andělské léto.

Od května do konce září máme otevřeno 
denně od 9 do 17 hodin.

Kolektiv Infocentra Protivín

POZVÁNKY DO KAPLANKY
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Již před soutěžní sezónou se na základě hlasování všech účastníků 
okresního přeboru (proti hlasoval Protivín a Mirovice) rozhodlo, 
že týmy na prvních čtyřech místech budou hrát play off.
Po základní části okresního přeboru postoupil do play off Slavoj 
C ze druhého a Slavoj E ze čtvrtého místa, kde se mělo „céčko“ 
utkat na dva vítězné zápasy se třetím Sokolem Písek B a „Éčko“ 
s  vítězem základní části Mirovicemi. Písek, ačkoli hlasoval pro 
play off, ani Mirovice se tohoto zbytečného pokračování soutěže 
nezúčastnili a tak se ve finále utkali na jeden vítězný zápas Slavoj 
Protivín C a Slavoj Protivín E.

Finále play off:
Slavoj C : Slavoj E 10:8
(Marková 2, Macháček 2, Brabec 2, Vařečka K. 2,
debly – Klárner 3, Zoch 2, Vařečka P. 2, 1x WO)

STOLNÍ TENIS Slavoje Protivín
Stolní tenisté Slavoje Protivín zakončili celkem úspěšnou 
sezónu 2016 – 2017 s těmito závěrečnými výsledky.

Krajský přebor
Slavoj A : Sokol Strakonice A 10:2
(Dunovský 3, Votava 2, Tománek 2, Šťastný st.1, debly)
Týn n./ Vltavou A : Slavoj A 8:10
(Votava 4, Šťastný st. 2, Tománek 1, Vařečka P. 1, debly)
Vodňany B : Slavoj A 2:10
(Dunovský 3, Votava 3, Šťastný st. 2, Tománek 1, debl)

Výsledná tabulka:

1. Elektrostav Strakonice B 18 15 1 2 0 172:89 49

2. Protivín A 18 15 1 2 0 165:86 49

3. Vodňany B 18 13 0 5 0 158:98 44

4. Spartak Kaplice A 18 11 1 6 0 153:108 41

5. KST Orel B 18 8 3 7 0 142:131 37

6. SKST Týn A 18 9 0 9 0 127:131 36

7. TTC Libín Prachatice C 18 5 2 11 0 106:147 30

8. Sokol N. Ves A 18 5 0 13 0 112:155 28

9. Hluboká n./ Vltavou B 18 5 0 12 1 96:153 27

10. Sokol Strakonice A 18 0 0 18 0 47:180 18

Výsledná tabulka:

1. SKST Týn B 18 11 4 3 0 170:111 44

2. Spartak Kaplice B 18 12 1 5 0 155:120 43

3. Protivín B 18 11 3 4 0 162:127 43

4. Křemže - Holubov A 18 12 1 3 2 149:118 41

5. TJ Slovan Černý Dub A 18 7 5 6 0 151:135 37

6. SK Malovice A 18 8 3 7 0 147:140 37

7. Vodňany C 18 5 3 10 0 125:154 31

8. Sokol N. Ves B 18 5 2 11 0 112:158 30

9. Vyšší Brod A 18 5 1 12 0 113:157 29

10. Borovany B 18 2 1 15 0 102:166 23

Krajská soutěž
Slavoj B : Vodňany C 10 : 5
(Topinka 3, Tománek 2, Vařečka P. 2, Šťastný st. 1, debl)

Okresní soutěž
Písek B : Slavoj C 8:10
(Macháček 3, Marková 2, Najmanová 2, Vařečka K. 2, debl)
Slavoj C : Svatkovice 17:1
(Macháček 4, Brabec 4, Marková 4, Vařečka K. 3, debly)
Písek C : Slavoj C 1:17
(Marková 4, Najmanová 4, Vařečka K. 4, Brabec 3, debly)
Slavoj C : Kovářov B 14:4
(Brabec 3, Marková 3, Macháček 2, Martan 2, debly, 1x WO)
Mirotice B : Slavoj C 6:12
(Marková 4, Macháček 4, Najmanová 3, debl)
Heřmaň : Slavoj D 13:5
(Soumar 2, Polanský 1, Vojta 1, debl)

Výsledná tabulka:

1. Sokol Mirovice 24 21 2 1 0 317:115 68

2. Slavoj Protivín C 24 20 3 1 0 305:125 67

3. Sokol Písek B 24 18 1 5 0 300:132 61

4. Slavoj Protivín E 24 17 0 7 0 253:177 58

5. Kovářov A 24 13 4 7 0 237:195 54

6. Slavoj Protivín D 24 13 4 7 0 228:204 54

7. Sokol Mirotice D 24 14 0 10 0 227:205 52

8. Sokol Mirotice B 24 8 4 12 0 182:250 44

9. Sokol Heřmaň 24 7 1 16 0 165:267 39

10. Kovářov B 24 7 0 17 0 183:249 38

11. Svatkovice 24 5 0 19 0 169:263 34

12. Sokol Mirotice C 24 3 1 20 0 133:299 31

13. Sokol Písek C 24 0 0 24 0 107:325 24

Karel Vařečka

Výsledná tabulka:

1. Sokol ČB 6 5 0 1 0 41:19 16

2. TTC Kovářov 6 4 1 1 0 37:23 15

3. RUFA Bechyně 6 0 3 3 0 22:38 9

4. Protivín 6 0 2 4 0 20:40 8

Divize žen

Slavoj D : Mirovice 2:16
(Soumar 2)
Mirotice D : Slavoj D 7:11
(Soumar 4, Polanský 3, Lednický 3, debl)
Slavoj E : Slavoj D 8:10
(Vařečka O. 3, Klárner 3, Šťastný ml. 1, 
debl – Soumar 3, Polanský 3, Lednický 2, Vojta 1, debl)
Svatkovice : Slavoj E 8:10
(Zoch 4, Vařečka O. 2, Klárner 2, debly)
Slavoj E : Písek C 15:3
(Zoch 4, Vařečka O. 4, Klárner 4, Šťastný ml. 1, debly)
Kovářov B : Slavoj E 6:12
(Zoch 4, Klárner 4, Vařečka O. 3, debl)
Slavoj E : Mirotice B 14:4
(Zoch 4, Klárner 4, Vařečka O. 3, Sochora 1, debly)
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27. – 28. 5. BIKEFESTIVAL Kálnice 
na Slovensku
Nabitý program dvou závodních dní, včetně 
vloženého nočního duelu.
4 závody – 3x podium.
Vydařený víkend, velká spokojenost.
Gratulujeme.

JAKUB ŘÍHA NA ZÁVODECH

Protivínský závodník Jakub Říha na stupních vítězů v Kálnici.

Horská kola
3. 6. 2017 Příbram Svatá hora
Závod DOWNTOWN (městský sjezd)
Historicky 1. závod DOWNTOWNU 
v Příbrami.
Skvělá organizace, bezvadná atmosféra –  
1. místo.

První červnovou sobotu se ve spor-
tovním areálu uskutečnil již třetí ročník 
turnaje veteránů nad dvě stě let v nohejbalu 
trojic Dubák cup. Jelikož se dva týmy 
nedostavily, odehrál se turnaj za účasti tří 
mužstev dvoukolově. Nejstarším účast-
níkem turnaje byl Jiří Čáslavský ročník 
narození 1932.

Turnaj veteránů v nohejbale

Účastníci turnaje. Foto L. Dubský

Pořadí:
1. Planá nad Lužnicí – Rádl P., Chochol P., 
Čáslavský J., Doubek J.
2. Slavoj Protivín – Kortus Vl., Sládek 
J., Vařečka K.
3. Dědci Protivín – Jenší Zd., Jíra R., Va-
řečka P.

Karel Vařečka

TK Protivín – TK Strakonice C 4:5

Hejsek – Karger  2:6 6:4 1:6

Hlaváč – Hoštička 2:6 5:7

Hlaváčová – Skálová 0:6 0:6

Černá – Reisingerová 0:6 2:6

Bečvářová/Kubičková – 
Skálová/Reisingerová  1:6 5:7

Bečvář – Čihák  1:0 skreč

Řezáč – Hradský 6:1 6:0

Hejsek/Hlaváč – Karger/Čihák 1:0 skreč

Černý/Kubička – 
Hoštička/Hradský 7:5 6:4

Dravé mládí ze Strakonic zavítalo 
do Protivína. Ve dvouhrách opět bez jedni-
ček nás čekaly těžké zápasy proti kvalitním 
dorostencům, kteří tuto soutěž mají jako 
přípravu na dorosteneckou Junior Tour. 
Těsné prohry úvodních mužských dvouher 
a jasné prohry žen stanovily vedení Stra-
konic 0:5. Zbytek zápasu už se v podstatě 
dohrával, Petru Bečvářovi skrečnul soupeř 
v úvodu zápasu z důvodu zranění zápěstí, 
což znamenalo i bod pro jednu mužskou 
čtyřhru. Petr Řezáč si lehce poradil s mla-
dým soupeřem a závěrečná čtyřhra byla pod 
kontrolou našeho zkušeného páru. Je škoda, 
že jsme nedokázali vyhrát jednu z úvodních 
pánských dvouher, pak bychom patrně sla-
vili i celkové vítězství.

Následující domácí zápas:
TK Protivín – TK Prachatice – sobota 24. 6. 
od 9 hodin ve sportovním areálu FK Protivín

Info k Tenisovému klubu Protivín najde-
te na internetu – www.tkprotivin.cz.

Jiří Hejsek

TENIS

Po skončení soutěžní sezony uspořádali 
stolní tenisté Slavoje Protivín tradiční turnaj 
čtyřher.

Celkem osm dvojic se utkalo každý 
s každým a po vyrovnaných bojích vzniklo 
následující pořadí:
1. Vařečka P. – Votava 7 bodů
2. Färber – Tománek 6 bodů
3. Vařečka O. – Dubský 4 body
4. Šťastný st. – Patzelt 4 body
5. Marková – Vařečka K.  3 body
6. Klárner – Sochora 2 body
7. Vojta – Soumar 2 body
8. Polanský – Koula 0 bodů

Při stejném bodovém zisku rozhodoval 
o pořadí vzájemný zápas. Po skončení tur-
naje proběhlo v Tipsport baru zhodnocení 
celé sezony.

Karel Vařečka

Stolní tenis
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Fotbalové informace

PI

„A“ v květnu překonalo menší krizi 
a hrálo opět svůj kombinační fotbal, který se 
divákům líbí. Utkání hodnotí trenér Kobetič.
Sokol Želeč – FK Protivín 1:0 (0:0)
Protivín: Hanus – Vojík (40. Honzík), J. 
Mikulenka, Fiala, Rothbauer – R. Vojta, 
Sládek (80. Janeš), Prášil, Z. Vorel – J. 
Vorel, Moravec (58. Burda).

K druhému týmu tabulky jsme odjížděli 
s respektem. Máme hodně zraněných a v zá-
pase jsme jednoho přidali. V první půli se 
nám dařilo dobře pokrývat naši půlku hřiště 
a domácí trošku znervózněli. Bojovali jsme 
o bod, o který jsme přišli po standardce. 
Dopředu to byla pouze jedna tyč na začátku, 
mohla hodně napovědět do utkání, ale... 
Do dalších příležitostí už jsme se nedostali, 
ale domácí museli zatáhnout k vlastní bran-
ce, a to možná byla odměna za naši snahu.
FK Protivín – SK Ševětín 6:0 (3:0)
Góly: 17., 25., 44., 50., 63. Moravec, 85. V. 
Mikulenka (11)
Protivín: Hanus – Vojík, Fiala (78. V. Miku-
lenka), J. Mikulenka, Rothbauer – R. Vojta, 
Prášil, Z. Vorel, Růžička – J. Vorel, Moravec 
(72. Slavíček)

Hodně průměrné utkání se nám poved-
lo výsledkově. Herně jsme tápali, hodně 
nepřesností a nízké tempo. Z vítězství ale 
máme radost, již jsme ji dlouho neměli. 
Honza Moravec předvedl, jak to může být 
jednoduché. Hosté si chtěli zahrát a k naše-
mu štěstí kupili chyby, které jsme trestali.
FK Protivín – FC Písek B 3:1 (3:0)
Góly: 16. Sládek, 32. J. Vorel, 33. Zb. Vorel
Protivín: Hanus – Rotbauer, J. Mikulenka, 
R. Vojta, Vojík – Fiala, Zb. Vorel, Moravec, 
Růžička – J. Vorel (83. J. Vojta) – Sládek 
(57. Zach)

Podařila se nám první půlhodina, doká-
zali jsme vstřelit 3 branky. Ve druhé části 
jsme se snažili hru kontrolovat, což se nám 
bez větších problémů dařilo. Soupeř sice 
snížil kanonýrem Zušťákem z trestného 
kopu, snažili se o tlak, ale kluci v klidu 
dovedli zápas do vítězného konce.
FK Protivín – SK OTAVA Katovice B
 3:1 (1:1)
Góly: 45. J. Vorel, 50. Moravec, 65. Prášil 
ČK: 1:0 (11. J. Mikulenka)
Protivín: Hanus – Rothbauer, J. Mikulenka, 
Ruczowski, Zach – Z. Vorel, R. Vojta, Prášil, 
Fiala (56. Růžička) – Moravec (88. Sládek) 
– J. Vorel (73. Vojík)

Našim hráčům se podařil husarský kou-
sek a znovu dokázali, že to na soupeře umí. 
Již v 11. minutě byl za faul na pronikajícího 
útočníka hostí vyloučen J. Mikulenka a vzá-
pětí šli hosté do vedení. Potom jsme přežili 
několik těžkých chvil při šancích soupeře, 
ale pořád jsme hledali skulinku v soupeřově 
obraně. To se podařilo v poslední minutě 
poločasu a do šatny se šlo s remízou. Nástup 
do druhého poločasu patřil nám a za prvních 
10 minut jsme dvakrát udeřili a na dlouhé 
minuty poslali soupeře do kolen. V závěru 
se sice zvedl a nakopávanými míči se snažil 
dobýt naši obranu, ale naše obrana vše ubrá-
nila. Velmi cenné vítězství po výborném 

a obětavém výkonu celého mužstva.
SOKOL Planá nad Luž. – FK Protivín
 0:2 (0:0)
Góly: 82. J. Vorel, 85. Růžička
Protivín: Hanus – Vojík, Rothbauer, 
Ruczkowski, Zach – Růžička, Z. Vorel, R. 
Vojta, Fiala (46. J. Vojta) – Moravec (85. 
Sládek) – J. Vorel (73. Vl. Mikulenka)

Souboj loňského s letošním nováčkem 
pomalu spěl k bezgólové plichtě, ale závěr 
patřil hostujícímu Protivínu, který během 
chvilky rozhodl dvěma góly. Skóre otevřel 
v 82. minutě kapitán Jaromír Vorel, chvilku 
po něm přidal druhou trefu mladíček David 
Růžička, pro něhož to byl premiérový zápis 
v kraji. Protivín se musel obejít bez obou 
stoperů Brože a J. Mikulenky, nehrál ani 
Prášil.

„B“ hraje v klidu, bez starostí postu-
pových nebo existenčních a zejména doma 
hrají pohledný kombinační fotbal.
Kovářov – Protivín 2:0

Dva dorostenci v základu, další tři 
na lavičce, utkání se hrálo souběžně s „A“. 
Přesto kluci bojovali o remízu až do závěru 
utkání, pojišťovací gól padl až v poslední 
minutě zápasu.
Protivín – Záhoří 5:0
Branky: Ruczkowski 2, Vilímek, Janeš, 
Rothbauer

V prvním poločase byli domácí ještě 
hladoví po gólech, ve druhém už se nasytili 
a zápas se jen dohrával, navíc jeho kvalitu 
ovlivnil prudký déšť a tvořící se louže.
Albrechtice – Protivín 2:3
Branky: Burda, Soumar, Chalupa

Domácí bojují o každý bod, hrozí jim 
sestup. Měli lepší začátek, našim se podařilo 
ještě do poločasu vyrovnat. Ve druhé půli to 
bylo obráceně. Protivín vedl, domácí vyrov-
nali, ale nakonec se podařilo protivínským 
strnout vítězství na svou stranu.

Protivín – Kostelec nad Vlt. 6:1
Branky: Sládek, Honzík, Kučera, Vilímek, 
Rothbauer, Růžička

Jednoznačné vítězství, hra kolísala 
od výborné do průměrné úrovně. Přínosem 
byla účast pendlů. V době, kdy hráli, si do-
mácí doslova se soupeřem pohrávali.
Králova Lhota – Protivín 2:0

Závěr sezóny, kádr se úží, opět souběžné 
utkání s A, tentokrát celkově 7 dorostenců 
v kádru, kteří měli ranní zápas v nohách. 
Přesto opět nedali soupeři nic zadarmo.

Výsledky mládežnických družstev:
„D“ nemá nejlepší období. Na hráčích je 

příliš vidět, že trénink velice často odkládají 
až na nejnižší schůdek, bohužel.
Protivín – Sepekov 6:3
Branky: Měšťan 2, Janeš, Studený, 
Ludvík, Jíra
Hluboká – Protivín 10:0
Protivín – Netolice 0:4
Protivín – Týn nad Vlt. 0:1
Ševětín - Protivín 0:4
Branky: Jíra 2, Morej 2

Starší žáci jedou! V jarní části pouze jediná 
prohra v Blatné.
Týn nad Vlt. – Protivín 2:3
Branky: Urban 2, Sochora
Protivín – Vodňany 3:1
Branky: Nečas L. 2, Klarner
Blatná – Protivín 2:1
Branky: Nečas L.
Protivín – Strakonice 2:0
Branky: Urban, Nečas L.
Hradiště – Protivín 0:5
Branky: Nečas L. 2, Nečas J., 
Urban, Viktora

Mladší žáci bojují, ale většinou na starší 
soupeře nestačí.
Týn nad Vlt. – Protivín 0:6
Branky: Král 3, Sháněl, Jirášek, Viktora
Protivín – Vodňany  2:2 pen.3:1
Branky: Král, Viktora
Blatná Protivín  5:0
Protivín – Strakonice  0:6
Hradiště – Protivín  9:0

Václav Křišťál
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KŘÍŽOVKA O KNIŽNÍ ODMĚNU

Také letošní křížovky jsou věnovány moudrým výrokům známých osobností. Autor křížovek P. Šoba
Květiny a knihy jsou 1., 2. 3. 4. tajenka jako denní chléb.   Honoré de Balzac
Vyluštěnou tajenku zašlete do 7. července na adresu MěKS Protivín, Mírová 337, 398 11 Protivín, nebo e-mailem karfikova@kultura-protivin.cz.
Knižní odměnu za správně vyluštěnou křížovku z květnových novin vyhrává paní Jitka Našincová ze Selibova. Blahopřejeme!

V sobotu 27. května se členové oddílu účastnili odbor-
ného semináře potřebného pro získání vyšších technických 

TAEKWONDISTÉ NEZAHÁLELI ANI V HORKU
stupňů. Tento seminář se konal v Praze a byl pro všechny 
velice náročný.

V neděli 28. května se uskutečnily ve sportovní hale 
v Protivíně zkoušky oddílových členů na získání vyšších 
technických stupňů. Zkoušky byly pod vedením našeho 
korejského mistra Youn Jae Lee. Všichni svěřenci nejdříve 
absolvovali hodinu a půl dalšího přípravného semináře. Zde se 
probíraly základní techniky, údery, kopy, kryty a řada dalších 
náležitostí. Poté následovaly zkoušky dle technických stupňů. 
Všichni účastníci dali do zkoušek maximum a udělali vše pro 
získání vyšší technické způsobilosti (tzv. pásků). Zkoušky 
byly úspěšné. Miroslav Plundrich dosáhl na nejvyšší žákov-
ský stupeň (červenočerný pásek) a je krok od získání pásu 
černého. Všem členům oddílu, kteří se zkoušek účastnili, 
patří velká gratulace.

Dne 17. června čekalo naše svěřence Mistrovství ČR – 
Czech Open v Praze, které bylo vrcholem sezóny. S výsled-
ky čtenáře seznámíme v příštích Protivínských listech. Násle-
duje stejně jako loni soustředění na Nové louce u Albrechtic.

MZ a JK
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UZÁVĚRKA
pro dodání příspěvků

do červencových
„Protivínských listů“  
je 7. července 2017

do 12 hodin
NOVINY VYJDOU

v pondělí 24. 7. 2017 

Po těžkém úrazu nohy se protivínský 
jezdec Jan Seidl po dvouměsíční pauze 
svou trpělivostí, rehabilitací a následným 
trénováním dostal zpět na přední pozice 
Evropského poháru.

V olympijském BMX parku ve Veroně 
pokračoval 3. až 5. června 7. a 8. závod 
Evropského poháru. Honza potvrdil 
stoupající formu a v obou dnech vybojoval  
3. místo. Ve 30° C se jezdci oba dny po-
stavili na start, kde se nejprve základními 
jízdami probojovali do osmifinále, dále 
do čtvrtfinále, semifinále a ti nejlepší do fi-
nále Evropského šampionátu. V Honzově 
kategorii 11 – 12 let startovalo 75 jezdců 
z celé Evropy, další a závěrečný závod se 
jel 17. – 18. 6. v norském Sandnesu.

Pořadí sobota 3. 6.:
1. Hjalte Bech Feldt – DEN
2. Federico Gambetta – ITA
3. Jan Seidl – CZE
4. Groppo Albert – ITA
5. Remo Hofer – SUI
6. Tommaso Frizzarin – ITA
7. Noah Raphael Laake – LAT
8. Jason Noordam – NED

Jan Seidl zpět v čele evropských závodů

Na startu nedělního závodu Jan Seidl s číslem 18. Foto Jan Seidl

Pořadí neděle 4. 6.:
1. Hjalte Bechfeldt – DEN
2. Jason Noordam – NED
3. Jan Seidl – CZE
4. Lemee Zian – FRA
5. Tommaso Frizzarin – ITA
6. Federico Gambetta – ITA
7. Groppo Albert – ITA
8. Jakub Cidlinský – CZE

V sobotu 3. června se konal ve vod-
ňanské víceúčelové hale basketbalový 
turnaj, na který byl pozván i tým BK 
Slavoj Protivín. Turnaje se účastnily 
týmy z Vodňan, Hradiště a z Protivína. 
Každý tým sehrál dva zápasy o délce 2x 
20 minut.

Protivín se v prvním zápase utkal 
s vodňanským týmem. Tým Protivína 
však zvítězil s náskokem více než 20 
bodů. V následujícím zápase si zahrál 
vodňanský tým proti týmu z Hradiště, kdy 
Vodňany těsně podlehly Hradišti o 2 body. 
Poslední zápas sehrál Protivín s Hradiš-
těm. V první půli mělo Hradiště nad Proti-
vínem mírnou převahu, ale ve druhé půlce 
se Protivín už dostal do tempa a Hradiště 
o 12 bodů přehrál. BK Slavoj Protivín 
tedy ovládl vodňanský turnaj a přivezl 
si 1. místo. Po vyhlášení výsledků se 
všichni přesunuli do nedaleké restaurace, 
kde jsme společně poseděli, popili a dů-
kladně rozebrali všechna utkání. 

Touto cestou by chtěl celý BK Slavoj 
Protivín poděkovat vodňanskému týmu 
za organizaci turnaje. Děkujeme!

M. Nováková

Vítězné družstvo BK Slavoj Protivín.
Zleva. Stojící: Zdenda Hronek, Jirka Hejsek, 
Ondra Tryml, Honza Benedikt
V podřepu: Václav Novák, Maruška Nová-
ková, Zbyňa Jelínek

Zlato pro  
basketbalisty Slavoje

Půjčování deskových her se setkalo 
s velkým zájmem, proto jsme pořídili 
do knihovny další hry:
• Pohádkový soubor her – populární po-

stavičky z večerníčků, karetní hra Černý 
Petr a obrázkové domino pro malé hráče 
od 3 let

• Quoridor – dřevěná abstraktní hra, 
ve které může zabloudit úplně každý

• Dominion Intriky – karetní hra ze 
středověku pro hráče od 8 let

• Hra o trůny – karetní hra plná intrik, 
zrady a epických bojů určená pro hráče 
od 14 let

• Zajíc a želva – veselá závodní hra pro 
celou rodinu

• Quiddler – žolíky se slovy
• Cortex – chytrá postřehová hra
• Na prodej – vítejte na aukci nemovitostí
• Leo musí ke kadeřníkovi – dokážete 

Lea dovést do kadeřnického salónu 
dříve, než kadeřník Bonobo svůj salón 
zavře?

• Znáš mě? – zábava na párty, poznávání 
druhých, vtipné otázky

NOVÉ 
DESKOVÉ 

HRY 
V MĚSTSKÉ 
KNIHOVNĚ 

PROTIVÍN


