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Rekonstrukce „Obnova hřbitovní kaple“ 
v plném proudu

XIII. MĚSTSKÉ SLAVNOSTI PROTIVÍNSKÉ

SOBOTA 31. SRPNA 2019

RADA MĚSTA ZASEDALA
VYBRÁNO Z USNESENÍ RM 5. 6. 2019
souhlasí
 s  pronájmem nebytových prostor v  čp. 101, Mí-

rová ul. v  Protivíně, a  to na  dobu určitou od  1. 7. 
do 31. 12. 2019

a nesouhlasí
 s  umístěním 2 ks stolků před provozovnou směr 

Palackého ul. v Protivíně
souhlasí
 s prodejem pozemku p. č. 1160/6, orná půda o vým. 

889 m2 v kú Chvaletice u Protivína
a doporučuje
 zastupitelstvu města prodej tohoto pozemku 

ke schválení
souhlasí
 s bezúplatnou směnou dílů „b“ a „c“ o výměře 1 m2 

ve vlastnictví města Protivín za díl „d“ o výměře 1 m2 
ve vlastnictví pana Němce,

dále souhlasí
 s  prodejem části pozemku p.  č. 1110/7, ostatní 

plocha, neplodná půda o výměře 229 m2

a doporučuje
 zastupitelstvu města směnu předmětných dílů po-

zemku a prodej předmětného pozemku ke schválení
souhlasí
 s  prodejem části pozemku p.  č. 2433/1, ostatní 

plocha, manipulační plocha o výměře cca 24 m2 v kú 
Protivín na umístění trafostanice za cenu 775,- Kč/
m2;

ukládá
 finančnímu odboru – správě majetku zveřejnění 

záměru prodeje části pozemku
a doporučuje
 zastupitelstvu města prodej části pozemku za tuto 

cenu ke schválení
souhlasí
 s pachtem pozemků p. č. 1513/33, orná půda o výmě-

ře 2123 m2, p. č. 100/87, ostatní plocha, manipulační 
plocha o  výměře 593 m2 a  p.  č. 100/139, ostatní 
plocha, manipulační plocha o výměře 577 m2, vše 
v kú Protivín

a ukládá
 finančnímu odboru – správě majetku zveřejnění 

záměru pachtu těchto pozemků

Pokračování na straně 3   

Dovolte mi Vás informovat o probíha-
jící rekonstrukci kaple na protivínském 
hřbitově.

Práce probíhají dle časového harmono-
gramu a budou pravděpodobně dokončeny 
na konci června letošního roku. Jediné, co 
se nepodaří do té doby dokončit, je osazení 
zvonu, který je vyráběn na zakázku a bude 
dodán v měsíci srpnu.

Hřbitovní kaple prošla kompletní re-
konstrukcí od odvodnění budovy, položení 
drenáží, dodláždění žulovými kostkami, 
až po kompletní výměnu elektroinstalace 
včetně otopných těles, která jsou zakryta 
mramorem. Opravy se dočkaly jak vnitřní, 
tak vnější omítky, byla položena nová dlažba. 
Dále došlo k demontování vloženého patra, 
které bylo dodatečně instalováno v minulosti, 
a do kaple ve skutečnosti nepatří. Byly vy-
měněny veškeré střešní krytiny a klempířské 
prvky a zrestaurovány všechny truhlářské 
konstrukce. Naše kaple je historickou pa-
mátkou, museli jsme tedy postupovat citlivě 
a tak, jak požadoval národní památkový 
ústav. Všechny vitráže byly opraveny a při-
byla jedna nová. Výmalba kaple i venkovní 
fasáda byla provedena podle původního 
vzhledu ze třicátých let minulého století.

Závěrem stavby bude chemické vyčiště-
ní stávající dlažby a vybavení prostoru kaple 
novým nábytkem, audiovizuální technikou 
včetně světelné rampy a nového katafalku.

Dále ještě dojde k odstranění stávající 
asfaltové plochy kolem kaple, ta bude nahra-
zena žulovými kostkami, tudíž materiálem 
historickým. Věřím, že tato rekonstrukce je 
velmi zdařilá a prostor naší kaple důstojný.

Jaromír Hlaváč,
starosta města

Ve dnech 21. července 2019 od 24.00 
do 28. července 2019 do 24.00 hodin bude 
z důvodu konání tradiční protivínské pouti 
přemístěna autobusová zastávka z Masary-
kova náměstí do ulice Komenského.

L. Štěpánová,
FO – správa majetku

Informace pro občany
Přemístění autobusové zastávky
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 ZE ŽIVOTA ŠKOLY 
SLIB ČTENÁŘE

EXKURZE ŽÁKŮ DEVÁTÝCH 
TŘÍD DO PRAHY
ČTYŘI PRAŽSKÁ  

ZASTAVENÍ S ŽÁKY 9. TŘÍD

Dne 4. června byly první třídy na ná-
vštěvě v knihovně v Protivíně. Paní knihov-
nice a další pracovníci našeho kulturního 
střediska připravili pro naše prvňáčky již 
3. ročník „Pasování na čtenáře“.

Děti složily slib, který přečetli vybraní 
žáci ze třídy. Poté byly jedno po druhém 
pasovány úctyhodným panem rytířem 
do stavu čtenářského. Aby na tuto událost 
nezapomněly, obdržely všechny osvědčení 
a dětskou knihu. Nejzdatnějšími čtenáři 
z ročníku jsou Alex Hron ze třídy1. B, Vítek 
Němejc a Klára Půžová ze třídy 1. A.

Akce se zdařila a dětem se velice líbila. 
Věříme, že tyto děti snáze najdou cestu 
k pravidelnému čtení a navštíví v budoucnu 
knihovnu se svými rodiči.

Děkujeme všem zaměstnancům MěKS 
v Protivíně za přípravu této akce.

OHLÉDNUTÍ ZA 26. JARNÍM KONCERTEM DĚTSKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ

Exkurze do Prahy pro žáky 9. tříd se 
uskutečnila 5. června 2019.

 
Zastavení 1. – Česká televize na Kavčích 
horách

V hlavní budově jsme díky sympatické 
a energické paní průvodkyni měli možnost 
nahlédnout do několika sálů a zúčastnit 
se i živého natáčení. Jednalo se o literární 
pořad Třistatřicettři, jehož premiéra poběží 
televizi 26. 6. 2019. Dále jsme viděli kulisy 
k pořadům Sama doma, Pošta pro tebe. 
V posledním sále si pak mohli žáci vyzkou-
šet práci moderátora zpráv či kameramana.
Zastavení 2. – Muzeum policie na Kar-
lově

V areálu bývalého kostela a kláštera 
se nachází expozice ke vzniku policie, 
od četnictva přes SNB až po všechny dnešní 
její složky. Další sály jsou věnovány těm 
největším, ale i méně známým krimina-
listickým případům. I zde jsme měli štěstí 
na paní průvodkyni, která výstavu doplnila 
o spoustu zajímavostí.
Zastavení 3. – Vyšehrad a Slavín

Na vyšehradském hřbitově jsme hledali 
hroby známých českých osobností spjatých 
s dějinami naší země. Mimo jiné například 
Karla Hynka Máchy, Boženy Němcové 
nebo Milady Horákové.
Zastavení 4. – nákupní centrum Arkády

Po horké procházce po Vyšehradě 
jsme se ochladili nákupy a občerstvením 
v nákupní galerii. Pak už jsme se vydali 
zpátky domů.

Věřím, že každý si na naší pražské pro-
cházce našel to „své“ a dokázal si Prahu 
užít.

Naše postřehy:
• V ČT jsme potkali Jana Ondera, taneč-

níka ze Star Dance.

Pokračování na straně 17   
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Foto M. Černá

souhlasí
 s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene za  účelem umístění distribuční 
soustavy – kabel NN, kabelový pilíř SS100 na zatíže-
né nemovitosti a za účelem jejího provozování, jejímž 
obsahem bude právo zřídit, provozovat, opravovat 
a udržovat distribuční soustavu, též provádět úpravy 
za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo 
zlepšení její výkonnosti včetně jejího odstranění v po-
zemku parc. č. 2415/1 v kú Protivín, za jednorázovou 
náhradu ve výši cca 1.750,- Kč + DPH, když přesná 
náhrada bude určena po dokončení stavby na základě 
GP; GP, smlouva a poplatek za návrh na vklad do KN 
budou nákladem oprávněného

souhlasí
 s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení slu-

žebnosti za účelem umístění podzemního/nadzem-
ního komunikačního vedení veřejné komunikační 
sítě, a to podzemního vedení NN a elektroměrového 
rozvaděče v pozemku parc. č. 2415/1 v kú Protivín, 
za  jednorázovou náhradu ve výši cca 1.100,- Kč + 
DPH, když přesná náhrada bude určena po dokončení 
stavby na základě GP; GP, smlouva a poplatek za ná-
vrh na vklad do KN budou nákladem oprávněného

souhlasí
 s  uzavřením Smlouvy o  zřízení věcného břemene 

za účelem umístění distribuční soustavy – nového 
kabelového vedení NN za účelem jejího provozování, 
jehož obsahem je právo zřídit, provozovat, opravovat 
a udržovat distribuční soustavu, též provádět úpravy 
za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo 
zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstraně-
ní, to vše v  pozemku parc. č. 2722 v  kú Protivín 
za  jednorázovou náhradu ve  výši 400,- Kč + DPH, 
když smlouva, GP a  návrh na  vklad do  KN budou 
na náklady oprávněného

bere na vědomí
 zápis z komise pro posuzování majetkových převodů 

ze dne 3. 6. 2019 
a
1. souhlasí
 s  prodejem pozemku p.  č. 140/5, ostatní plocha, 

ostatní komunikace o výměře 25 m2 v kú Milenovice
a ukládá finančnímu odboru – správě majetku zveřejnění 

záměru prodeje tohoto pozemku
2. souhlasí
 s  prodejem části pozemku p.  č. 2693/12, ostatní 

plocha, jiná plocha o výměře cca 48 m2 v kú Protivín
a ukládá finančnímu odboru – správě majetku zveřejnění 

záměru prodeje části tohoto pozemku
3. souhlasí
 s prodejem pozemku p. č. 959, orná půda o výměře 

1412 m2 v kú Protivín
a ukládá 
 finančnímu odboru – správě majetku zveřejnění 

záměru prodeje tohoto pozemku
souhlasí
 s úpravou sazebníku úkonů OS Pečovatelská služba 

Protivín, a  to v  souladu s  vyhláškou č. 505/2006 
Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

provedla
otevření obálky a kontrolu předložené nabídky
a souhlasí
 s tím, aby firma LEKO Protivín realizovala veřejnou 

zakázku „Protivín – komunikace u dětského zdravot-
ního střediska“ dle předložené cenové nabídky

bere na vědomí
 informaci o svolání veřejného zasedání Zastupitelstva 

města Protivín na úterý 25. 6. 2019 od 18 hod. do  
restaurace městského sportovního areálu v Protivíně

RADA MĚSTA ZASEDALA
  Dokončení ze strany 1

V rámci rekonstrukce průtahu měs-
tem Protivín se otevřel prostor při prvním 
vjezdu do Protivína od Písku. Vzhledem 
k tomu, že v průběhu celé rekonstrukce 
průtahem městem Protivín bylo pamatováno 
na výsadbu nové zeleně, jako je výsadba 
jinanů pod Mětským kulturním střediskem 
Protivín, výsadba platanů, střecha před 
vchodem do kina, řada habrů mezi kinem 
a parkem svaté Anny, hortenzie u parku sv. 
Anny, vysázená sestava 3 velkých květináčů 
pod kinem a dále nad bývalou mlékárnou, 
bylo pamatováno při ukončení rekonstrukce 
průtahu i na prostor při vjezdu do Protivína. 
Zvolili jsme technologii, která je z praktic-
kého a estetického hlediska vysoce ceněna 

Dřevěný stavebnicový systém zeleně
mnoha zahradními architekty. Jedná se 
o projekt užitkových vyvýšených záhonů, 
které jsou určeny pro veřejné prostory 
a ozelenění asfaltových ploch. Projekt tvoří 
moderní dřevěný stavebnicový systém. Byl 
vybrán design, který splňoval parametry 
dotčených orgánů a je vhodný pro tento 
prostor. Dřevěné bloky jsou vyrobeny 
z dvakrát tlakově ošetřeného dřeva z pečlivě 
vybraných severských borovic. Nadčasový 
design a atraktivní vzhled tohoto systému 
sestaveného přímo na místě byl doplněn 
s fantazií bohatou výsadbou.

Městský úřad Protivín
odbor výstavby, dopravy a ŽP

Ing. J. Fialová

Celkovou modernizaci požární zbrojnice 
JSDHO Protivín řeší projekt, podle které-
ho se v současné době dokončují stavební 
práce. Stavební úpravy přinesou možnost 
pořízení a instalaci potřebného vybavení 
a technologií tak, aby byla zajištěna souvislá 

Rekonstrukce požární zbrojnice v Protivíně

připravenost techniky a prostředků nasazení 
v době mimořádné události

Městský úřad Protivín
odbor výstavby, dopravy a ŽP

Ing. Jaroslava Fialová
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K napsání příspěvku Konec koncertů 
v Krči mě přivedl článek Jarní koncert v Či-
melicích, který vyšel v měsíčníku Písecké 
postřehy v čísle 21 (expedice 22. května 
2019).

Konec koncertů v Krči
S pokračováním oblíbených adventních 

koncertů v kostele sv. Václava v Krči u Pro-
tivína je s největší pravděpodobností konec. 
Přitom i ten zatím poslední prosincový 
proběhl v nádherné podmanivé atmosféře 
blížícího se adventu a musel potěšit kaž-
dého posluchače. V programu vystoupil 
exkluzivně Jan Meisl, který je mistrem 
světa ve hře na poměrně neznámý baján 
(původem ruský lidový nástroj na způsob 
akordeonu) a další špičkoví profesionální 
umělci, jako jsou pěvkyně Michaela Katrá-
ková a Anita Jirovská a kytaristka Soňa 
Vimrová. Koncert se těšil velkému zájmu 
a kostel byl zaplněn do posledního místa. 
Začala se rýsovat nová pěkná místní tradice.

Jenže, ouha… Začátkem roku navštívil 
hlavní protagonista podobných akcí („Do 
krčského kostela se s hudebníky vždycky 
moc těšíme, jde o úžasný prostor s vynika-
jící akustikou“) protivínského faráře. Očeká-
vaného nabídnutí ruky k vítané spolupráci se 
nedočkal. Naopak si musel vyslechnout, že 
akce prý znesvěcuje kostel, Krčáci si takové 
klasické hudební koncerty nepřejí a navrch 
závistivé a ničím nepodložené fámy, že si 
na předraženém vstupném chce jen někdo 
mastit kapsu. Bylo mu naznačeno, ať jde 
s koncertní kostelní aktivitou raději o dům 
dál… Není pak divu, že dosavadní nadšení, 
ochota a chvályhodná obětavost krčských 
organizátorů rázem spadly k bodu mrazu.

Z redakční
pošty

Uspořádat koncert v krčském kostele 
sv. Václava (mimochodem, první zmínka 
o něm, faře a vsi, pochází již z roku 1352) 
bylo nápadem zdejších organizátorů. Jejich 
upřímná snaha „udělat něco pro Krč“ ob-
sahovala nejen oslovení vhodných umělců 
a domluvení se na podmínkách, ale také 
nutnost předložit diecézi v Českých Bu-
dějovicích ke schválení program včetně 
všech skladeb a jejich sledu. Ale také třeba 
zajistit vstupenky a dovoz a odvoz padesáti 
židlí do kostela. Pro připomenutí bylo nutné 
vždy náklady na tuto akci dosponzorovat. 
Do organizace se postupně podařilo zapojit 
některé místní lidi. Koncerty navíc pomohly 
rozhýbat další návazné dobré věci a nápady 
– za organizátory akce například sami přišli 
někteří nadšení posluchači s nabídkou, že 
příští akci zpestří předvánočním napečením 
perníčků, jeden slíbil zasponzorovat gene-
rální opravu kostelních varhan apod.

Podobné koncertní akce v kostelích se 
bez větších problémů konaly v již zmíně-
ných Čimelicích, dále v kostele v Heřmani, 
Milevsku či Písku, momentálně se těší 
zvýšenému zájmu v celé Evropě i v celém 
světě. Ale dokud budeme dělat kulturu bez 
srdíčka, vstřícnosti a vzájemného pocho-
pení, tak to bude odrazovat lidi, odrazovat 
majitele i sponzory. Kultura se nebude 
posouvat nikam dopředu.

Jitka Urbanová

Stanovisko správce farnosti ing. Jana 
Mičánka k výše uvedenému článku:

Především děkuji za možnost vyjádřit 
se k problematice koncertů, které mně 
poskytla redakce Protivínských listů. Naše 
chrámy byly stavěny jako místa bohopo-
cty, spočívající v modlitbě. Tou měla být 
v tomto prostoru především pravidelně 
přinášená nejsvětější oběť mše sv., jakožto 
zpřítomnění velikonoční oběti Pána Ježí-
še Krista. Farní kostel se pak i průběžně 
stává svatostánkem, kde se uchovává plod 
nejsvětější oběti totiž nejsvětější svátost, 
o které katoličtí a pravoslavní křesťané 
věří, že sám Pán Ježíš na sebe bere při mši 

sv. podobu chleba a vína, aby nás tato jeho 
mimořádná přítomnost podivuhodně sílila 
na cestě životem v následování toho, které-
ho nám Stvořitel (Bůh Otec) dal jako Pána 
a Spasitele (Bůh Syn, jehož lidské vtělení 
jsme poznali jako Ježíše Krista) k tomu, 
abychom se učili být v Bohu (Bůh Duch) 
sv., který je uskutečněním Božské pravdy 
a lásky). Kvůli tomuto vznešenému daru 
Boží přítomnosti mezi námi lidé začali 
stavět chrámy, aby z nich čerpali požehnání 
do svého života (pro rodinu, obec, národ, 
vlast…). Přijít na půdu svatou, ke Svatému 
a nechtít si odnést do svého života odpuš-
tění hříchů a jistotu spásy (věčný život 
s Bohem), nevzdat mu chválu a čest se 
stává minimálně neuctivým, pak je skoro 
lépe do kostela raději zatím nechodit. Vše 
v prostoru chrámu by mělo být nasměrováno 
k bohopoctě, tedy cílem by měl být vždy 
Bůh Trojjediný. Pokud je prostor kostela 
použit na akci, která přímo nesouvisí se 
vznešeným úkolem kostela, v našem kon-
krétním případě jde třeba o hudební zážitek, 
při kterém se využívají jen některé vhodné 
vlastnosti tohoto prostoru (akustika, veli-
kost, výzdoba), pak by mohlo jít z hlediska 
Božího o neúctu a možná i o znesvěcení. 
Fakticky pak nejde o Boha, ale spíše o náš 
zážitek, který sice mohu vynášet jako bo-
hopoctu, ale takové lehkomyslné posouzení 
doprovázené patřičnou dávkou falešné jis-
toty, by ale také mohlo být spíše rouháním. 
Z křesťanské tradice víme o svém Bohu, že 
je Bohem, který je náročný, chce abychom 
podřídili jeho svaté vůli celý svůj život, 
samozřejmě rádi a dobrovolně, jinak to pro 
Něj nemá cenu. Podle této tradice jsou mu 
spíše milejší ti, co se před ním nevypínají, 
ale spíše uznávají svoji slabost a prozatím-
ní neschopnost být na cestě svatosti dále. 
Takto pokorné rád svojí milostí pozvedá 
a utěšuje, protože oni ví, že tím, čím jsou, 
jsou nakonec jen z milosti Boží. Profanace 
(zesvětštění) svatých míst i svatých obřadů 
se pak stává spíše naší škodou, protože při-
cházíme o vrcholný zážitek adorace Boha, 
která funguje nikoli za našich podmínek, ale 
jen těch Božích. I když většinová společnost 
toto vyhrazené místo i čas v něm pro našeho 
stvořitele příliš neuznává, je otázkou, zda 
i zbytek věřících se musí přidat v tomto 
pojetí k ostatním, kteří jsou ale na rozdíl 
od nás už mnohdy bez viny, protože bez 
víry v Kristovo učení ani nemohou chápat 
vznešenost tohoto místa. Naši předkové, 
kteří stavěli tento chrám, by pak s naším 
počínáním určitě nesouhlasili, a nejspíš by 
nám řekli, že místo na koncert do kostela 
jednou ročně, máme chodit do něj každou 
neděli na bohoslužbu a raději i ve všední 
den, k adoraci Nejsvětějšího. A že hudba 
v něm, je-li tam nějaká, má doprovázet mši 
sv. nebo být alespoň jednoznačně modlitbou 
(bohoslužbou). Taková výtka by se nejen 
týkala všech, co svoji zbožnost nahrazují 
koncertem, ale i nás správců v církvi, kteří 
nemáme dost odvahy otevřít kostel k mod-
litbě celodenně, jako to bylo ještě třeba před 
100 lety. Za cenné považujeme nakonec 
kde co, ale nikoli duši každého člověka, 
která dojde svého naplnění i cíle jen v Bohu 
a která se nakonec skrze tuto pozemskou 
zkušenost svému Stvořiteli buď plně otevře 
nebo definitivně zavře.
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Neštěstí u jezu
 V neděli 9. června odpoledne vyjížděli 

všechny složky integrovaného záchranného 
systému k jezu U Karáska na řece Blanici 
v katastru obce Heřmaň. Horký den zde trávila 
skupina dospělých s dětmi.

 Krátce po druhé hodině se idylka změnila v boj 
o život. Do řeky pod jezem skočily dvě děti, 
které se začaly topit, za nimi do vody skočily 
další dvě dospělé osoby, chtěly zachraňovat, 
ale také ony měly v řece problémy.

 Tonoucím přispěchal na pomoc muž (přísluš-
ník Armády České republiky ve volnu), který 
poblíž obracel traktorem seno na poli. Vzal 
ze zemědělského stroje lano a skočil do vody. 
Postupně se mu podařilo, za přispění dalších 
svědků na břehu, vytáhnout tři tonoucí. Do-
spělého muže, který skočil do vody za dětmi, 
však unesl proud dál po řece. Zachránci 
společně muže vytáhli z vody asi 290 metrů 
od jezu, kde okamžitě začali s resuscitací, až 
do příjezdu záchranných složek. První byli 
na místě protivínští policisté, kteří použili 
k oživování také defibrilátor. S resuscitací 
pomáhali také protivínští dobrovolní hasiči, 
přiletěl záchranářský vrtulník, přijel lékař 
zdravotnické záchranné služby. Přes veškerou 
snahu a nasazení přítomných se však muže 
zachránit nepodařilo a lékař na místě konsta-
toval smrt utonutím.

 Na místo neštěstí vyjížděli také profesionální 
hasiči. Psychologickou pomoc rodině posky-
toval intervent hasičského záchranného sboru.

 Poučme se všichni z této rodinné tragédie, 
vždy je třeba přistupovat ke koupání v přírod-
ních vodách opravdu s respektem a opatrně. 
S letní sezónou budeme častěji trávit čas 
na koupalištích, u řek i jezů, nepodceňujme 
sílu vodního živlu.

 Zachránci, který nezaváhal a dokázal z vody 
vytáhnout dvě děti i dospělou ženu, patří ob-
div a slova uznání. Bezpochyby jim zachránil 
život.

Zákaz řízení
 Dne 3. 6. 2019 krátce po šestnácté hodině 

odpolední kontrolovali protivínští policisté 
na ulici Palackého řidiče s osobním automo-
bilem značky Mazda. Během kontroly vyšlo 
najevo, že muž má uložen zákaz řízení všech 
motorových vozidel, a to až do prosince roku 
2019. Policisté u muže provedli také decho-
vou zkoušku, která byla negativní.

 Případ zpracovávají ve zkráceném přípravném 
trestním řízení pro podezření ze spáchání 
trestného činu maření výkonu úředního roz-
hodnutí a vykázání.

Vloupání do chaty
 Škodu dosahující ke třem tisícům korun způ-

sobil zatím nezjištěný pachatel, který se v do-
bě od odpoledne dne 28. května do odpoledne 
dne následujícího násilně vloupal do chaty 
v lokalitě Na Skalce u Milenovic. Zloděj 
překonal zámek a dostal se až do interiéru, 
kde odcizil dvě lahve s alkoholem a arašídy.

 Na místo činu vyjížděli ve středu 29. května 
po šestnácté hodině protivínští policisté i kri-
minalistický technik, který zajistil stopy.

Pod vlivem
 Policisté kontrolovali dne 19. května provoz 

na Protivínsku, kolem půl druhé v noci za-
stavili přímo v Protivíně v ulici M. Krásové 
osobní automobil značky Škoda a u řidiče 
provedli dechovou zkoušku, která byla pozi-
tivní s hodnotou přes dvě promile alkoholu 
v dechu. Policisté muži sdělili podezření ze 
spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem 
návykové látky a případ zpracovali ve zkrá-
ceném přípravném trestním řízení.

z deníku
POLICIE ČR V PROTIVÍNĚ

RADA MĚSTA ZASEDALA
USNESENÍ RM 13. 6. 2019
schvaluje
 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Myšenec – přeložka 

vodovodu a výměna a doplnění kanalizačního řadu“
a pověřuje
 starostu města jeho podpisem

souhlasí
 s uzavřením Smlouvy o výpůjčce požární stříkačky 

DS 16 a požárního přívěsu PP12 se spolkem Myše-
ňáci, z. s., a to na dobu neurčitou

Ve středu 22. května jsme se s dětmi 
z MŠ Krč vydali na třídní výlet. Objed-
naným autobusem jsme odjeli do Chvaletic 
na krásný statek, kde nás přivítali pan a paní 
Loutchanovi. Jako první jsme si mohli po-
hladit malé křepelky, podívat se na králíka 
a kačera. Také na nás čekaly kozy a kůzlata, 
kterým děti mohly dát připravené granule 
a podívat se za nimi do ohrádky. Paní 
Loutchanová nám vyndala z ohrady dva 
poníky. Na jednom se děti mohly s helmou 
a dopomocí jedné učitelky povozit a druhé-
ho děti česaly a staraly se o něj. Vyjížďka 
vedla okolo ohrady s prasaty, která děti poté 

Na poníkovi Zuzance jede Lucinka Fürstová.

Výlet dětí z Mateřské školy Krč
také nakrmily tvrdým pečivem. Nedaleko 
se páslo stádo krav a telat. Před odchodem 
se děti mohly posadit do traktoru nebo 
na tříkolku. Výlet jsme zakončili kopečkem 
zmrzliny v restauraci U Roubené studny. 
Po krásném dopoledni nás zase vyzvedl 
autobus a odvezl do školky na oběd.

Tímto děkujeme rodině Loutchanů 
za krásný výlet s tak velkou nabídkou akti-
vit, které si všechny děti velice užily.

za děti z MŠ Krč Lucie Klarnerová 
a Hana Červenková

Další významná 
ocenění

Na Národní degustační soutěži o nejlepší 
pivovar České a moravské pivní koruny 
2019, jehož vyhlášení se konalo 10. června 
2019 v Hlavním sále Valdštejnského pa-
láce, získaly Pivovary Lobkowicz Group, 
a.s. Protivín, Vysoký Chlumec a Rychtář 
Platinové koruny! Gratulujeme!
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Začátek května byl plný příprav 
a procvičování programu na besídky 
ke svátku maminek. Postupně děti 
ve všech třídách předvedly velkému 
obecenstvu tanečky, písničky a básnič-
ky, za které sklidily zasloužený potlesk. 
Po programu si rodiče dlouze povídali 
u kávy nebo jen tak sledovali své děti 
mezi vrstevníky, kamarády, jak si hrají, 
ochutnávají dobroty, předvádějí se atd. 
Bylo to příjemné a poučné odpoledne 
pro všechny zúčastněné.
• 22. května do školky přijelo hudební 

divadélko s pohádkou „O veselé 
mašince“, která jela na výlet. Cestou 

Zprávičky z 2. Mateřské školy Protivín
pomohla princezně i vodníkovi z ne-
snází, poradila dětem, jak se správně 
chovat ve vlaku a ještě si společně 
zazpívali.

• V květnu si děti povídaly o mamin-
ce, co pro ně dělá, jak jí pomáhají, 
jaká je krásná. Také si povídaly o své 
rodině, co rodiče dělají v práci, co 
dělají společně doma apod. K to-
muto tématu také kreslily, vyráběly 
dárky pro maminky.

• 31. května jsme na zahradě školky 
slavili „Den dětí“ s klaunem Hugem, 
který si pro děti připravil hádanky 
a soutěže. Děti si zkusily zpívat 
do mikrofonu, tančily nebo jen tak 
sledovaly ostatní děti. Zahrada byla 
plná smíchu, radosti, her a sluníčka. 
Domů si děti nesly nejen zážitky, 
ale i veliké kornouty plné dobrot 
a dárečků.

Poslední měsíc školního roku a bude 
plný překvapení a zážitků. Už se na něj 
těšíme!

za 2. MŠ Ivana Byrtusová

Dětský den je každoročním červ-
novým svátkem, na který se těší snad 
všechny děti, zejména ty nejmenší. 
U nás v 1. Mateřské škole Protivín byl 
celý první červnový týden zasvěcen 
jeho oslavám. Děti měly diskotéku 
ve třídách, soutěžily, zavítalo k nám 
oblíbené divadélko LUK s maňáskovou 
pohádkou a v pátek 7. června očekávaly 
tolik oblíbené velké hasičské auto a ma-
lé osobní, které po roce dovezli členové 
jednotky protivínských hasičů. Celá 
škola se shromáždila na zahradě. Děti 
přivítalo houkání sirény „hoří“ a pak už 
následovala zajímavá podívaná.

Velitel jednotky Petr Novák a její 
členové Lukáš Dolejší, Ondřej Drahoš, 
Pavel Hejsek a Jaromír Toman děti 
seznámili s prací hasičského sboru, 
předvedli záchranářské obleky, vesty 
a helmy, které si mohly děti vyzkoušet, 
vysvětlili, nač je potřeba termokamera, 
beranidlo, dýchací přístroj a jiné věci, 
či předvedli resuscitaci na figuríně. 
Získané znalosti pak děti uplatnily 
v soutěžním kvízu a všem úspěšným 
udělali radost drobní i velcí „plyšáci“. 
Vrcholem pak bylo předvedení vyproš-
tění řidiče zaklíněného v osobním autě. 
Děti se zájmem sledovaly postup – za-
fixování zraněného a jeho vynesení ven 
na nosítkách.

Oslava dětského dne se povedla, 
počasí bylo příjemné a ty děti, které 

Den dětí s hasiči v 1. Mateřské škole Protivín

nešly domů z mateřské školy po obědě, 
ulehly unavené po náročném dni na svá 
lehátka. S sebou si pak všechny odnesly 
domů drobné dárky v kornoutech (pro-
pisky, bločky, ovoce, malé čokoládky 
apod.), které zajistila velká většina 
rodičů. Děkujeme jim.

Od 1. července do 2. srpna bude 
naše MŠ uzavřena a proběhne ge-
nerální úklid. Otevřena bude poté 
v pondělí 5. srpna. Přejeme všem dě-
tem i jejich rodičům pěkné léto.

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

Filmy označené tímto symbolem jsou sledovatelné brýlemi 3D-technologie

středa 3. července v 19 hodin film ČR
ŽENY V BĚHU

Komedie. Opakování nejnavštěvovanějšího film roku. Přijďte se zasmát. Komedie 
o ženách, které se nebojí vyběhnout štěstí naproti. S běháním je to úplně stejné jako 
v životě. Důležité je vydržet a nevzdávat se, když cíl je na dosah…
Hrají Z. Adamovská, V. Polívka, T. Kostková, O. Vetchý a další
Mládeži přístupný, 93 minut, vstupné 110 Kč

pátek 5. července v 19 hodin film USA
SPIDER-MAN: DALEKO OD DOMOVA

Akční / dobrodružný / sci-fi. Po událostech filmu Avengers: Endgame musí Spider-
-Man čelit novým výzvám ve světě, který se navždy změnil.
Hrají T. Holland, Samuel L. Jackson, Zendaya, C. Smulders, J. Favreau, JB Smoove, 
J. Batalon,
Mládeži přístupný, dabováno, 130 minut, vstupné děti 130 Kč / dospělí 150 Kč

neděle 7. července v 16 hodin film USA
PSÍ POSLÁNÍ 2

Rodinný. Některá přátelství jsou věčná a  to i  v  pokračování tohoto celosvětově 
úspěšného rodinného filmu. Tentokrát nalezne milovaný pes Bailey nový smysl života. 
Naváže pevné pouto s těmi, které zbožňuje a společně se vydají na místa, která si 
nedokázali ani ve snu představit.
Mládeži přístupný, dabováno, 106 minut, vstupné 110 Kč

neděle 7. července v 19 hodin film USA
MUŽI V ČERNÉM: GLOBÁLNÍ HROZBA

Komedie / akční / sci-fi. Muži a ženy v černém vždycky chránili Zemi před šmejdem 
z vesmíru. Ve svém novém dobrodružství čelí dosud největšímu globálnímu ohrožení: 
zákeřnému dvojímu agentovi v organizaci Mužů v černém.
Mládeži přístupný, dabováno, 115 minut, vstupné 140 Kč

středa 10. července v 19 hodin film ČR / Německo
UZLY A POMERANČE

Drama. Jen jedna láska je ta první. Film o lásce k dívce, co voní po pomerančích, o létu, 
o zauzlovaném vztahu s otcem, o statečnosti, odpovědnosti, o prvních šrámech života. 
Jedním slovem o dospívání. O koních, kteří umí vnést do života dobrodružství i sny. 
Film podle stejnojmenné knihy renomované spisovatelky Ivy Procházkové.
Mládeži přístupný, 92 minut, vstupné 120 Kč

pátek 12. července v 19 hodin film USA
ANNABELLE 3

Horor / mysteriózní thriller. Další pokračování velmi úspěšné hororové série 
scénáristy a producenta J. Wana. Opět se potkáváme s neblaze proslulou panenkou 
poprvé představenou ve filmu V zajetí démonů. Ed a Lorraine kdysi uložili démony 
posedlou panenku za posvěcené sklo s dalšími artefakty zla. Kdo ovšem mohl tušit, 
že Annabelle probudí zlé duchy v blízkosti a svět zažije další děsivý útok temných sil.
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 106 minut, vstupné 130 Kč

neděle 14. července v 16 hodin film USA
SPIDER-MAN: DALEKO OD DOMOVA

Akční / dobrodružný / sci-fi. Po událostech filmu Avengers: Endgame musí Spider-
-Man čelit novým výzvám ve světě, který se navždy změnil.
Hrají T. Holland, Samuel L. Jackson, Zendaya, C. Smulders, J. Favreau, JB Smoove, 
J. Batalon,
Mládeži přístupný, dabováno, 130 minut, vstupné děti 110 Kč / dospělí 130 Kč

neděle 14. července v 19 hodin film USA
SPOLUJÍZDA

Akční komedie. Stu je nervózní řidič Uberu a chce za každou cenu co nejlépe sloužit 
svým zákazníkům. Vic je zase drsný polda, který má v plánu dopadnout nebezpečného 
padoucha. Když se jejich cesty střetnou a propojí, začíná šílená jízda, při níž jim bude 
neustále hrozit ztráta nejen zdravého rozumu, ale občas i života. V hl. rolích Kumail 
Nanjiani, Dave Bautista a další
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 94 minut, vstupné 120 Kč

středa 17. července v 19 hodin film USA
KOŘIST

Thriller / horor. Aligátoři plavou rychleji a vidí líp než člověk. Mají nejsilnější stisk 
čelistí ze všech živých tvorů. Jak dlouho mezi nimi dokáže přežít obyčejná holka? 
Hororoví mistři Sam Raimi a Alexandre Aja natočili thriller o jednom z nejděsivějších 
pozemských predátorů.
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 87 minut, vstupné 120 Kč

pátek 19. července v 19 hodin film USA / Švédsko
MRTVÍ NEUMÍRAJÍ

Komedie / horor. Jim Jarmusch, ikona amerického nezávislého filmu, uspořádal 
největší zombie sešlost v historii. V hororové komedii Mrtví neumírají se invazi příliš 
živých nebožtíků postaví první herecká liga v čele s Billem Murraym, Tildou Swinton 
nebo Adamem Driverem.
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 105 minut, vstupné 120 Kč

neděle 21. července v 16 hodin film USA
LVÍ KRÁL

Dobrodružný / animovaný / rodinný. Snímek Lví král od studia Disney, jenž režíro-
val Jon Favreau (Kniha džunglí), se odehrává v africké savaně, kde se narodil budoucí 
panovník všeho živého. Malý lví princ Simba zbožňuje svého otce, lvího krále Mufasu, 
a připravuje se na svou budoucí vládu. Avšak ne všichni se z malého Simby radují.
Mládeži přístupný, dabováno, 109 minut, vstupné děti 110 Kč/dospělí 13O Kč

neděle 21. července v 19 hodin film Německo
BEZ VĚCÍ NAD VĚCÍ

Komedie. Jaký by byl Váš život, kdybyste se ze dne na den vzdali všech věcí? Toni miluje 
svůj kávovar, Paul zbožňuje svůj chytrý telefon… Všechno se změní jednoho rána, 
kdy se oba probudí v prázdném bytě. Den číslo 1 ve 100 denní sázce, kterou včerejšího 
bujarého večera uzavřeli. Kolik věcí je v životě opravdu nezbytných?
Mládeži do 12 let nevhodný, dabováno, 111 minut, vstupné 130 Kč

středa 24. července v 19 hodin film Dánsko
V LÁSCE A VÁLCE

Drama / válečný / romantický. Epické romantické drama podle skutečné události. 
Po 3 letech v zákopech 1. sv. války se Esben vrací domů k milované ženě Kirstine 
a synu Karlovi. Avšak válečné útrapy změnily nejen jeho samotného, ale i jeho rodinu. 
Okouzlující německý důstojník Gerhard zaujal jeho místo v čele rodinného stolu a dělá, 
co může, aby si získal srdce Kirstine a stal se Karlovým otcem.
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 103 minut, vstupné 120 Kč

OD 26. ČERVENCE DO 9. SRPNA – NEPROMÍTÁME
(SVATOANENSKÁ POUŤ – DOVOLENÁ)



PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
Aktuální informace o představeních v předprodeji naleznete na internetových stránkách www.mujbijak.cz  

telefony: 382 251 806, 382 251 996, 734 271 080 • e-mail: knihovna@kultura-protivin.cz • karfikova@kultura-protivin.cz

vstupné 100 Kč

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

Jubilující Lubomír Brabec
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Po dvou mimořádně úspěšných albech, 
která je dovedla až k velkému turné po čes-
kých halách, se skupina Slza rozhodla pro 
řadu změn. Jejich slova dokládá aktuální 
singl Paravany, který vznikl ve studiu 
v Berlíně. Produkci svěřili do rukou brit-
ského dua, které stojí za aktuálním hitem 
světových rádií. Chystané třetí album by 
mělo vyjít na podzim.

O čem je váš aktuální singl Paravany?
Text singlu Paravany je metaforou 

odkazující k problému ve vztahu dvou 
lidí. „Oba o něm vědí, ale nemluví o něm. 
Emoce v sobě dusí tak dlouho, až bouch-
nou a nadělají více škody, než by nadělaly 
ve chvíli, kdyby se začaly řešit zavčas. 
V textu to přirovnáváme k magmatu, které 
vře uvnitř sopky, až vybuchne a láva spálí 
vše, co jí přijde do cesty,“ zamýšlí se Petr 
Lexa, který přiznává, že obdobnou situaci 
zažil v jednom svém vztahu.
V čem je singl jiný?

První singl z chystané třetí desky je 
poslem nové etapy, kterou kapela právě 
začíná. Singl jsme napsali ve spolupráci 
s anglickým skladatelem Oliverem Somem 
v Berlíně, na produkci jsme pracovali 
v Londýně s Brity Nickem Atkinsonem 
a Eddiem Hollowayem, kteří stojí například 

Slza zavítá na slavnosti do Protivína
za zvukem celosvětového megahitu Be 
Alright od Deana Lewise.

Nechybělo mnoho a píseň nevznikla. 
„Byli jsme na třídenní „writing session“ 
v Berlíně. Skládali jsme dva dny, ten třetí 
mi ráno Petr napsal zprávu, že má pro-
blémy s hlasem. Protože jsme před sebou 
měli koncerty, navrhl jsem, ať raději zůstane 
na hotelu,“ vzpomíná Lukáš Bundil. Petr se 
do studia přesto vydal.

„Vybavuji si, že jsem si na kytaru hrál 
něco v rytmu, který mi utkvěl v hlavě ráno 
na snídani. Petr s Oliverem do toho zkou-
šeli různé melodie a najednou byla hotová 
sloka,“ říká Lukáš Bundil. „Na refrénu 
jsme chtěli dělat po obědě, zrovna jsme se 
oblékali, když jsem začal zpívat jeden ná-
pad. Lukáš na mě zakřičel, že to je ono, ať 
to hned nahraju,“ směje se Lexa.
Co nyní plánuje Slza?

Skládáme nové písničky. Máme opět 
domluvenou produkci v Londýně a Kodani.

Přes léto hrajeme na festivalech a dal-
ších vystoupeních, dorazíme i do Protivína 
a to 31. srpna. Zapracovali jsme i na kon-
certním zvuku. Zatímco jsme dosud chtěli, 
aby se co nejvíce přibližoval zvuku z des-
ky, teď bude živější a uvolněnější, tedy se  
fanoušci mají na co těšit.

-redakce Protivínských listů -
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Pro dospělé:
Peter May: Ochráním tě – nespoutaná 
a drsná krása ostrova Lewis se prolíná 
s oslnivým světem pařížské módy
Dominik Dán: Na podpatcích – další 
detektivní román populárního autora
Radka Denemarková: Hodiny z olova – 
román inspirovaný autorčinými pobyty 
v Číně

Novinky
městské
knihovny

Výstavu pořádá ČČK – Oblastní spolek Písek
Vestibul Domu kultury Protivín – červen až červenec 2019

100 let Československého červeného kříže

Nora Roberts: Milovat Jackie – román 
pro ženy
Alena Mornštajnová: Tiché roky – co 
všechno nevíme o svých nejbližších
Pavla Horáková: Teorie podivnosti – 
román o mezilidských vztazích
Alena Jakoubková: Manžel do domu 
… hůl do ruky – příběh poněkud naivní 
studentky, která se snaží uskutečnit své 
sny o manželství
Anne Jacobs: Venkovské sídlo – životní 
osudy obyvatel jednoho starobylého 
panského sídla
Michaela Mlíčková Jelínková: Maličkost 
pro premiéra a jiné povídky – 
pestrá, vtipná, provokativní mozaika 
povídkových příběhů
Roman Cílek: Smrt trojského koně – 
původní česká detektivka
Jan Měšťan: Pakárna … – když byla 
vojna povinná, hranice zavřená, Písek 
zelený

Už potřetí knihovnu navštívily dvě 
třídy prvňáčků, aby se nechaly od rytíře 
z Království abecedy pasovat na čtenáře. 
Nejprve si popovídaly s paní knihovnicí 
o tom, k čemu vlastně knihovna slouží, 
co se v ní dělá, co mají udělat, když si 
chtějí knížky půjčovat a jak se vlastně 
v knihovně chovat. Děti se aktivně zapojily 
i do diskuze, jak se má s knihami zacházet 
a co kdo doma čte. Pak všechny hromadně 
zavolaly pana rytíře z Království abecedy, 
aby je pasoval na čtenáře. Než se jimi sta-
ly, musely panu rytíři prokázat, že se číst 

Pasování prvňáčků na čtenáře
naučily, společným přečtením básničky 
Polámal se mraveneček. Ukázalo se, že 
se všichni krásně číst naučily a že mají 
nárok stát se plnohodnotnými čtenáři. Poté 
Vítek Němejc a Klára Půžová z 1. A a Alex 
Hron z 1. B přečetli za všechny čtenářský 
slib a už nic nebránilo v pasování. Každý 
žáček poklekl před pana rytíře a ten ho 
pasoval na čtenáře opravdovým mečem. 
Na památku děti dostaly diplom a krásnou 
knihu říkadel Skákal pes přes oves. Dou-
fáme, že se dětem akce líbila a budou se 
do knihovny vracet.

Ani protivínské kulturní středisko 
nezůstalo s oslavou svátku dětí pozadu. 
Na nedělní dopoledne 2. června připravilo 
spolu s Fešákem Pínem „Nanukovou show“ 
ke Dni dětí pro celou rodinu. U nanuků 
nezůstalo jen v názvu. Při skvělé zábavě se 
rozdávaly skutečné nanuky a zmrzlinové 
kornouty. A tak děvčata a kluci přivítali i lé-
to a blížící se prázdniny. V mnoha soutěžích 
si užili zábavu a legraci a navíc si odnesli 
spoustu drobných dárečků.

V KULTURNÍM STŘEDISKU 
SLAVILY DĚTI

Dne 3. června se sešly děti navštěvující 
Pohybový kroužek s tanečními prvky pod 
vedením Šárky Fürstové, tentokrát na pro-
sluněné zahradě SKP Pastelky, aby si spo-
lečně pohrály a zatancovaly. Oslavily tím 
tak nadcházející taneční prázdniny. Nechy-
běla zmrzlina a oblíbené skladby jako Tanec 
princezen, Zajíc sedí na bobku, Ptačí tanec 
a jiné. Nakonec si popřáli všichni navzájem 
krásné léto a už teď se těší na viděnou opět 
v září, kdy se naučí další nové tanečky.

Šárka Fürstová

Taneční rok v Pastelce skončil

Spolek Svaz zdravotně postižených 
Protivín se v letošním roce poprvé připojuje 
k aktivitě Píseckého deníku „Daruj kabel-
ku“. Sběr kabelek se uskuteční v úterý 
27. srpna od 15.30 do 19 hodin a ve čtvrtek 
29. srpna od 9 do 12 hodin před Domem 
s pečovatelskou službou Protivín.

Podrobnější informace budou včas 
oznámeny v příštím vydání Protivínských 
listů, v Píseckém deníku a na vyvěšených 
letáčcích.

Předem děkujeme všem občanům, kteří 
se do této akce zapojí.

D. Hlouchová,
Spolek SZP Protivín

Sběr kabelek v Protivíně
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Pro dospělé:
Caz Frear: Malé sladké lži – když se 
člověk noří do minulosti, zjištění se mu 
nemusí líbit
Soren Sveistrup: Kaštánek – nad mrtvým 
tělem visí panáček z kaštanů …
Camila Läckberg: Zlatá klec – 
psychologický román
Miloš Blažek: Přežil jsem v Moravcově 
pekle – autobiografický příběh z Písecka
Ransom Riggs: Sirotčinec slečny 
Peregrinové, Mapa dní – Jacob a jeho 
podivní přátelé jsou zpět

Příroda nabízí dostatek možností, 
aby se milovník scenérie přírodní nasytil 
jejími krásami, ukochal se jarým zpěvem 
božího ptactva, vydechl obdivné citoslov-
ce a zhluboka nadechl čerstvého ozónu. 
Jdouc přírodou, tyká si takový milovník 
se všemi živými tvory, tu a tam pozdraví 
statného srnce či skotačící veverku neb 
letící babočku bílé C. Leč tito okřídlenci 
či onoženci ze známé příčiny prchají. Jest 
však kol milovníka přírodních inspirací 
mnoho nepohyblivých, ba, dá se říci, 
statických přátel. Tu lýkovec jedovatý, 
vraní oko, durman panenská okurka, ocún 
mámivý či masožravá rosnatka nepřímo 
prolomí ticho tišin výkřikem šťastného 
botanika. Všude kolem se usmívají a dýší 
nepohybliví skromní přátelé a člověku 
netřeba společenského hlaholu hospody 
Na Růžku či oblíbené rubriky Ze spo-
lečnosti.

Leč přec se do duše rostlinopisce 
vkrádá zprvu nejasná, posléze zřetelně 
volající touha po příteli, který by též sdílel 
krásy spanilé Flóry. Vždyť sdílená radost 
je dvojnásobná radost! Někoho, kdo by 
sekundoval přírodozpytci, živil sebe i jeho 
latinskými názvy druhů, rodů, rostlinných 
čeledí, či zajímal se o klínovitý řapík, jež 
vybíhá vpředu do 4 až 6 štětin, uprostřed 
nichž je okrouhle ledvinitá čepel, jejíž bři-
chatě vyduté poloviny jsou podél hlavního 
žebra k sobě skloněny v úhlu 90 stupňů 
a schopné úplného sevření... Na takové 
bytosti, jež plynule přecházejí do od-
borného jazyka latinského, zapomínaje 
svého jazyka mateřského, jemně dopadá 
harmonická hudba sfér a ze samotného 
nebe snáší se na tyto duše okvětní lístky 

Zajímavé rostlinné druhy okolí protivínského
ASISTENT

ly. „Hřídlatka šídlolistá!“ pronesl vážně 
můj druh a nedbaje na můj opravný koefi-
cient řekl šťastně: „Šídlatka křídolistá!“...
Po našem botanicky srdečném rozloučení 
ještě z dálky na mne volal: „Již vím! 
Skřídlatka pětilistá!“

Invazivní rostliny podnikají své výpa-
dy nikoli pod rouškou temnoty, ale svými 
semeny či vegetativně a rozmnožují se 
tudíš geometrickou řadou. Křídlatka, o níž 
hovořím, se před námi zjevila jakoby na-
schvál znovu, byť na jiném strategickém 
místě a na mého nástupce se usmívala již 
z dálky. Asistent pronesl s přehledem: 
„Dřípatka šípolistá!“ … Jakoby závějí 
této byliny proběhl nespokojený záchvěv. 
Nikoli, nebyl to konejšivě jemný vánek, 
nýbrž jakýsi křečovitý tik Matky Přírody... 
Můj druh rychle se opraviv pravil: „Dě-
lal jsem si legraci. Nyní vážně: Šíšatka 
sprostolistá…“

Nevím jak jsem se ocitl na oddělení 
psychiatrie, kde se mi dostává velmi 
dobré péče. Můj ošetřující lékař trpěli-
vě vysvětluje: „Přivezl Vás sem takový 
milý člověk, který se představil jako Váš 
asistent. Nechal Vám tu takový velký ze-
lený list a mluvil velmi odborně o nějaké 
invazivní rostlině... Žlabatka šíšolistá…“

František Zima – Šlupka

V okolí Protivína se vyskytuje několik 
druhů křídlatek. Jednou z nich je křídlat-
ka japonská, dříve hrotolistá. S touto 
rostlinou jsem se setkal u protivínského 
pivovaru, kde se ona podivuhodná rostli-
na taktéž nachází. Tento příběh je téměř 
pravdivý…

andělských asfodelů. Ó, jak šťastni ti, 
kdož nalezli spřízněnou duši!

Prvá rostlina, která oslovila mého, 
takového šťastně nalezeného přítele, byla 
vetřelkyně z Kavkazu křídlatka hrotolis-
tá. Několikrát jsem vyslovil její jméno, 
zřetelně artikulujíc. Ano, tato invazivní, 
okolo dvou metrů vysoká rostlina, určila 
nepřímo i můj další pohnutý život. Můj 
asistent se mne asi po deseti vteřinách 
opět zdvořile zeptal na její pojmenování. 
A ušedši dalších asi dvacet metrů, hle, 
tatáž rostlina se zjevila znovu, přátelsky 
na nás kývajíce dlouhými asijskými stvo-

Novinky
městské
knihovny

Markéta Harasimová: Potemnělý ráj – 
může hrdinka skutečně důvěřovat lidem, 
kteří ji obklopují?
Julie Caplin: Pekárna v Brooklynu 
– romantický a vtipný příběh o cestě 
do Brooklynu, lahodných dortících, lásce 
i přátelství
Hana Marie Körnerová: Děkuji, 
sestřičko – další příběh půvabné sestřičky 
Sylvie
Ivana Konečná: Pomněnka v nesnázích 
– příběh ženy středního věku
František Niedl: Pach krve – další 
historický román
Hana Marie Körnerová: Pozlacená klec 
– Paříž 1868
Lenka Lanczová: Těžká noc – 
po pětiletém vztahu by měl přijít další 
stupeň …
Lars Kepler: Paganiniho smlouva – zpět 
v plné síle

Hana Marie Körnerová: Almužna jen pro 
bohaté – román s kriminální zápletkou
Viktorie Hanišová: Rekonstrukce – přežít 
ještě neznamená žít
Vlastimil Vondruška: Křišťálový klíč – 
nová sága oblíbeného autora
Katarína Gillerová: Jestli mi uvěříš 
– co všechno může spustit jedno malé 
nedorozumění
Ladislav Beran: Velký pitaval města 
Písku - další napínavé a pohodové čtení 
okořeněné humorem
Dominik Dán: Venuše ze zátoky – nový 
detektivní román oblíbeného autora
Fynn: Pane Bůh, tady Anna – kniha patří 
už dnes ke klasické četbě

Pro děti:
Ivana Peroutková: Valentýnka a daleké 
kraje – pokračování úspěšné řady 
o neobyčejné Valentýnce

UPOZORNĚNÍ PRO ČTENÁŘE
Ve dnech 29. července až 9. srpna 2019

bude Městská knihovna Protivín uzavřena z důvodu dovolené.



PROTIVÍNSKÉ LISTY 12. stránka



PROTIVÍNSKÉ LISTY 13. stránka

Transsibiřská odysea
Na 42. setkání Protivínského vlasti-

vědného klubu nám vyprávěla o své cestě 
po transsibiřské magistále Ina Píšová, 
pravnučka legionáře Jana Kouby.

Jan Kouba se narodil v nedalekých 
Žďárských Chalupách. Po studiích se 
rozhodl věnovat učitelskému povolání, ale 
začala 1. světová válka. Nechtěl bojovat 
za monarchii, přidal se k ruským legiím 
a byl přidělen k 7. střeleckému „Tatran-
skému“ pluku. Po celou dobu působení 
v ruských legiích si psal deník. Koupil si 
linkovaný sešit, do kterého zapisoval skoro 
každý den. Když se po šesti letech vrátil 
z války, bylo mu dvacet pět let. Nastoupil 
jako učitel v Pasekách, roku 1933 přesídlil 
do Protivína. Dostal zde místo na měšťan-
ské škole a bydlel s rodinou na náměstí 
v domě čp. 38 u Kolafů.

O válečných traumatech nechtěl moc 
vyprávět. Když se ho rodina ptala, mlčel. 
Traduje se, že na otáz-
ku, jestli někdy zabil, 
řekl: „Na to se už nikdy 
neptej.“ Zůstaly po něm 
šachy, deník a vojenský 
kastrol. Deník zakopal 
na zahradě i s legionář-
skou uniformou. Pak ho 
po druhé světové válce 
vykopal, ale ten se ztratil 
a objevil až v roce 2017.

Když ho Ina četla, 
chtěla na otázky, které ji 
napadaly, znát odpovědi. 
A tak se vydala na Sibiř.

Podnikla expedici 
se svým mužem. Cesta 
z Moskvy do Vladivos-
toku jim trvala měsíc. 
Postupně vystřídali pat-
náct vlaků, vystupovali 
na místech, která souvisela s deníkem, 
a zajímalo je, jak se proměnila za 100 let. 
Chtěli vědět, jestli po československých 
legionářích nezůstaly nějaké památky.

Transsibiřská magistrála, nejdelší 
železnice světa, měří z Moskvy do Vladi-
vostoku 9288 km. Je to tepna, kolem níž 
jsou velká města. Cesta vlakem trvá naráz 
7 dní a 7 nocí. Koleje mají širší rozchod, 
velká lokomotiva táhne vlak, který může 
vézt klidně i tisíc lidí. Každý vagon má 
provodnicu – ruskou průvodčí, tvrdou, ráz-
nou ženu, která je schopná udržet pořádek.

Novodobí cestovatelé, Ina s manželem, 
tam byli v květnu, s teplotami kolem nuly, 
ale velký sibiřský vítr pocitovou teplotu 
snižoval. Jaké to muselo být tehdy, když 
měli legionáři jen staré dopravní dřevěné 
vagony a teploty dosahovaly minus 40 
stupňů! Pro jejího pradědečka byl mráz 
překvapením, uniforma byla jen z hrub-
šího promokavého plátna. Legionáři si 
museli poradit, začali si šít z kožešin 
šupky (kabáty), tlusté boty a pořádné 
rukavice (sundávat rukavice při nabíjení 
byl problém, a tak vytvořili „vyklápěcí“ 
rukavice) a ušanky.

Bolševici nevěřili, že někdo bude v ta-
kových mrazech bojovat.

Ze zimy 1918 je i následující příběh: 
dva kamarádi a Jan Kouba byli na hlídce, 
hustě pršelo. Byla jim strašná zima. Hlíd-
ku měli už druhou noc, ráno uhodil mráz, 
oblečení na nich zmrzlo. Vrátili se zpátky, 
ale velitel jim oznámil, že jdou na útok, 
na bolševickou Byrmu. Ti dva kluci se na-
hlásili na marodku, že nejdou. Pradědeček 
se toho útoku zúčastnil. Byl vyhládlý a ne-
věřil, že mohou vyhrát. Tu bitvu o Byrmu 
také legionáři velmi zle prohráli. Podle 
Iny Píšové je pradědeček vlastně takový 
„hrdina“, protože měl zmrzlou uniformu, 
nemusel vlastně jít, ale on šel do předem 
prohrané bitvy a přitom nemusel.

Legionáři byli „bratři“, o osádce va-
gonu mluvil Jan Kouba jako o rodině, byl 
hrdý na to, že jsou dobrovolníci, že nejsou 
rekruti. Měli svoji vlastní měnu (Legio-

banky), založili několik pivovarů, továrnu 
na cigarety, měli farmy a i vlastní naháněče 
dobytka, kteří vyjížděli do Mongolska 
a dobytek naháněli k vlakům. Do vagonů 
byly nakládány u Bajkalu obrovské ku-
sy ledu, a když projížděli kolem farem, 
naložili do vagonů maso. A to bylo pro 
válečníky důležité. Měli čerstvé maso, 
vlastní cigarety a vlastní pivo. Měli „zlaté 
ručičky“, a také proto to zvládli.

Každý vlak měl „domácí zvířátko“ – 
medvídě, lišku, kavku. Nejčastěji medvídě. 
Rota jejího pradědečka měla dva. Medvědi 
Míša a Ríša cestovali se svou rotou po ce-
lou dobu až do Vladivostoku, kde vypukla 
diskuze, jestli pojedou dál. Legionáři si 
to prosadili. Pradědeček popisuje, jak je 
nalodili, pak vezli vlakem přes Kanadu, 
poté přes Atlantik do Evropy. Medvědům 
bylo velmi špatně z mořské nemoci, stejně 
jako pradědečkovi. Co se s medvědy stalo? 
Nějací dva méďové se pak stali prvními 
medvědy v pražském hradním příkopu, 
otázkou je, jestli to byli oni...

Legionáři byli disciplinovaní, bolše-
vická armáda z nich měla respekt. Ruští 
vojáci byli často nahnáni z vesnic, kolikrát 

nevěděli, za co bojují. Kdežto Čechoslo-
váci byli urostlí Sokolové, cvičili každý 
den, místním dívkám se líbili. Když se 
vojáci oženili, mohli si vzít svou ženu 
s sebou do vlaku, ale ostatní nebyli moc 
nadšeni, místa ve vagonu bylo málo. 
Ve Vladivostoku na konci cesty se někteří 
chtěli rozvést. Pradědeček byl takový 
„písař“ roty, chodili za ním, aby jim pa-
píry vyřídil, ale on nechtěl. Některé ženy 
spáchaly sebevraždu, protože neměly 
prostředky na návrat zpátky. Legionářů 
bylo 60 tisíc, samozřejmě se také nevy-
hnuli nákaze syfilidou, podél magistrály 
fungovaly asi čtyři nemocnice.

Bolševici měli během bojů velké ztráty, 
naši měli padlých a raněných mnohem 
méně. Bojovali statečně za samostatné Čes-
koslovensko. Na přelomu 1919 a 1920 však 
už byli vyčerpáni, přestali věřit ve smysl 
celé anabáze, a tak začali prohrávat. Často 

odepřeli svému veliteli 
poslušnost. Bělogvar-
dějci (na jejichž straně 
bojovali legionáři) pro-
hráli válku s rudoar-
mějci. Legionáři uvízli 
na konci světa v cizí 
občanské válce ještě 
dlouho po vyhlášení 
Československé repub-
liky.

Chtěli pohřbít dů-
stojně ty, kteří tam pad-
li. Podél transsibiřské 
magistrály byla spous-
ta pomníků. Sovětská 
komunistická vláda je 
zlikvidovala. Asi před 
deseti lety naše minis-
terstvo vyjednalo, aby 
na ta místa byly po-

staveny malé pomníčky v podobě vlaku, 
kolejí apod.

Zajímavý je jediný legionářský pomník 
z té doby. Stojí uprostřed „mořského hřbi-
tova“ ve Vladivostoku. Vladivostok byl 
tehdy směsicí různých jazyků, kultur, dnes 
vypadá jako ruské San Francisko.

Ministerstvo obrany pomník zrenovo-
valo. Ina Píšová s manželem tam položila 
českou vlajku a kamínek z Pasek s Jano-
vým jménem...

Ina Píšová přednáší českou literaturu 
na Univerzitě Karlově a je mluvčí jedné 
z jejích fakult. Sepsala vlastní zážitky 
z cesty po stopách svého pradědečka, 
které se prolínají se 100 let starými pa-
sážemi z Janova legionářského deníku. 
Její kniha Transsibiřská odysea se stala 
cestopisem roku 2018, získala Cenu 
Hanzelky a Zikmunda.

My jsme měli možnost zakoupit ji 
i na místě a nechat autorkou podepsat. 
Děkujeme.

Za PVK – HM, PČ
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Výlet Protivínského vlastivědného klubu
V sobotu 25. května uspořádal Pro-

tivínský vlastivědný klub pro své členy 
v pořadí již třetí jednodenní výlet.

Tentokrát jsme se vydali od Protivína 
východním směrem. Naše první kroky 
směřovaly do informačního centra jaderné 
elektrárny Temelín. Cestou z Protivína 
jsme míjeli zajímavá místa - např. kostel sv. 
Václava v Krči (jeden z nejstarších kostelů 
v našem okolí), obec Těšínov (v letech 1965 
– 1990 známa vojenskou střelnicí), dále jižní 
část Píseckých hor s vrcholem Kometa 593 

Foto R. Lenemajer

mnm (ve středověku se zde dolovalo zlato). 
Projeli jsme obcí Temelín a naše pozornost 
se soustředila na místa zaniklých obcí, které 
vyklidily prostor stavbě elektrárny. Byly 
zde obce Temelínec, Knín, Březí, Křtěnov, 
Podháj, Hůrky a několik dalších samot. Do-
kladem toho, že zde bydleli lidé, jsou dnes 
již jen místní kaple a kapličky.

Dojeli jsme k zámečku s parkem – Vy-
soký Hrádek, nyní informační centrum elek-
trárny. Průvodkyně nás zavedla do kinosálu, 
kde jsme zhlédli poučný film o principu 

Jsme téměř na konci školního roku. 
Děkujeme všem rodičům i dětem, kteří na-
vštívili naše akce, kroužky a aktivity. Jsme 
rádi, že můžeme v našem městě fungovat 
a podílet se na vzdělávání i volnočasových 
aktivitách. Dětem přejeme krásné prázd-
niny, plné nezapomenutelných zážitků, 
rodičům příjemně strávenou dovolenou, 
zregenerování i načerpání sil a babičkám 
a dědečkům radost z toho, že mohou trávit 
čas se svými vnoučaty, a přeji jim, aby 
dokázali předávat své vzpomínky, zážitky 
i zkušenosti této malé a mladé generaci. 
Děkuji i Šárce Fürstové-Křečkové a Maruš-
ce Kupcové za vedení kroužků v Pastelce.

Mgr. M. Šálková

Přání  
k prázdninám

Jarní výlet Spolku Svaz zdravotně 
postižených byl naplánován na 15. květen, 
abychom se pokochali krásou májové pří-
rody, ale bohužel, počasí se naplánovat nedá 
– byla zima a občas i pršelo. Ale přesto jsme 
chtěli něco nového uvidět, zažít, poučit se, 
zkrátka dostat se „za hranice všedních dnů“.

Vycházíme ze skutečnosti, že i v ne-
dalekém okolí je řada zajímavých míst, 
která stojí za návštěvu. Naplánovali jsme 
proto zájezd do zámečku Dub u Prachatic 
a do historického centra Prachatic. Jak 
bylo na dvou předchozích členských schů-
zích přítomným oznámeno, část programu 
našich zájezdů bude společná a dále bude 
záležet na zájmech a možnostech výletníků 
– dobrovolně si z naší nabídky zvolí, co by 
chtěli navštívit, každý podle svého uvážení.

Všichni jsme se těšili hlavně na zámeček 
Dub, který je díky současným majitelům 
– rodině Battagliových průběžně restauro-
ván. Bohužel vzhledem k nepředvídaným 
okolnostem jsme byli nuceni jeho prohlídku 
přesunout na odpolední hodiny, a proto jsme 
neplánovaně začali náš program návštěvou 
Prachatic.

Na náměstí jsme se rozešli a každý z nás 
měl možnost obdivovat krásy goticko-rene-
sančního centra města s řadou bohatě zdobe-
ných domů. Mohli jsme si prohlédnout radnice 
(v tzv. Staré radnici je infocentrum), městské 
hradby, galerii Dolní brána, kde se konají 
výstavy, kostel svatého Jakuba či některé ze 
tří prachatických muzeí. Prachatické náměstí 
není veliké rozlohou, ale muzea má hned tři 
a každé je jedinečné a stojí za zhlédnutí.

Jarní výlet Spolku Svaz zdravotně postižených
V Městském muzeu pohlédneme do mi-

nulosti města, zhlédneme renesanční památ-
ky a určitě nám v paměti zůstane expozice 
„Zlatá stezka“. Zvláště paní a dívky nadchne 
Muzeum krajky, kde máme zachycen vývoj 
české paličkované krajky až do současnosti 
a pohlédneme na výrobu krajek i v dalších 
evropských zemích. Obdivovat budeme 
krásně zdobené kroje, pravé poklady naše-
ho kulturního dědictví, paličkované ubrusy 
a prostírání, uvidíme i sbírku paliček z celé-
ho světa. Romantické Muzeum české loutky 
a cirkusu nás v první části provází historií 
české loutky až po současnost – vystavená 
loutková divadélka musí uchvátit i každého 
dospělého. Druhá část expozice je jediným 
cirkusovým muzeem v České republice – 
spatříme zde i motocykl, na kterém jezdili 
ve filmu „Medvědi s Cibulkou“.

Radost nám samozřejmě udělala i ná-
vštěva cukrárny a obchodu s dárkovými 
a uměleckými předměty, které jsou rovněž 
součástí kouzelného náměstí.

Odpoledne jsme přijeli na zámeček Dub, 
kde nás přivítal sympatický průvodce pan 
Battaglia mladší, syn majitelů.

Svým živým, zasvěceným a přístup-
ným výkladem nás ve stručnosti seznámil 
s historií zámečku, která se datuje od 13. 
století. Budova byla mnohokrát přestavová-
na – nynější majitelé se ji od roku 1998 snaží 
navrátit do podoby, kterou měla v 19. století 
– do podoby tudorovské gotiky. Novogotická 
architektura s cimbuřím a typickou vstupní 
věží nám trochu připomínají pohádkovou 
Hlubokou. Opravená fasáda, nová střecha, 

výroby elektrické energie. Na dotazy se nám 
dostalo odpovědi. Poté všem prospěla pří-
jemná procházka pěkně udržovaným parkem. 
A protože všem vyhládlo, pokračovali jsme 
do Týna nad Vltavou. V restauraci „Vorař“ 
byl objednán řízek s bramborovým salátem, 
počasí nám přálo, tak jsme si vychutnali oběd 
přímo nad řekou Vltavou.

Ve dvě hodiny nás čekala komentova-
ná prohlídka v přírodovědném muzeu na  
Semenci. Paní průvodkyně Bára naši skupinu 
uvítala v budově muzea, které na zkameně-
linách ukazuje vývojová stádia naší planety. 
V podzemí jsme se dověděli, z čeho se skládá 
zemina a co je důležité, aby na ní rostla 
vegetace. Poučná byla procházka přilehlým 
parkem, zejména nás zaujalo množství 
druhů borovic. Zopakovali jsme si znalosti 
z přednášky o včelách a měli také možnost 
ochutnat různé druhy medu. Seznámili jsme 
se se společenstvím rostlin kolem vodního 
toku, s horninami z různých jihočeských 
lomů, nechyběla ani bylinková zahrádka. 
Nakonec krátké občerstvení a zpět do auto-
busu na zpáteční cestu. Minuli jsme soutok 
Vltavy a Lužnice, přehradu Kořensko, obec 
Neznášov, obec Újezd. I zde je řada zají-
mavých míst k vidění, ale to až zase příště.

Malá zastávka nás čekala v Albrechti-
cích, kde jsme si prohlédli známý hřbitov 
s výklenkovými kapličkami.

Účastníci výletu ocenili zapůjčení zájez-
dového autobusu města Protivín, spolehlivě 
vedeného panem Václavem Růžičkou. Výlet 
se vydařil, účastníci pochválili jeho hladký 
průběh a těší se na čtvrté pokračování.

Za PVK – Jan Lažanský

upravený park s exotickými dřevinami a vy-
hlídkou působí dojmem romantického místa, 
které je už dnes vyhledáváno na svatební 
obřady či různé výstavy. Před majiteli je ještě 
obrovská práce – 34 místností, které postupně 
opravují. Zájemců o prohlídku je dost. I my 
jsme byli rádi, že můžeme tuto zajímavou 
budovu spatřit. Těšíme se, že ji za několik 
let opět navštívíme a věříme, že bude zase 
o několik kroků zpět ke své původní podobě, 
romantická, zadumaná i exotická – že to bude 
jednou doopravdy „malá Hluboká“.

Danuše Hlouchová,
Spolek SZP Protivín
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NARODILI SE
	 14.	5.	dcera	Anna	Vítková

	 Lence	Vítkové	z	Krče
	 22.	5.	syn	Lukas	Kotlár

	 Michaele	Šírerové	z	Protivína
	 6.	6.	syn	Štěpán	Komrska

	 Ivě	Brabcové	z	Protivína

ZEMŘELI 
	 20.	5.	Květuše	Wichterlová

	 95	let,	Protivín
	 27.	5.	Ing.	Miroslav	Seidl

	 72	let,	Protivín
	 1.	6.	Miluše	Míšková

	 93	let,	Protivín
	 2.	6.	Margita	Kotlárová

	 79	let,	Protivín
	 7.	6.	Bedřich	Lavička

	 60	let,	Protivín
	 11.	6.		Pavel	Pártl	

	 32	let,	Protivín

 SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

V uplynulých dnech se dožila své-
ho kulatého životního jubilea bývalá 
dlouholetá předsedkyně Regionálního 
centra „Písecko“ České Asociace Sportu 
pro všechny Marie Honzíková z odboru 
ASPV při TJ Slavoj Protivín.

Jubilantka většinu svého života věnovala 
dobrovolné činnosti v tělovýchově a sportu, 
především jako cvičitelka žen v protivín-
ském odboru, zúčastnila se mnoha význam-
ných tělovýchovných i sportovních soutěží 
či akcí. Se svými svěřenci rovněž dosáhla 
množství výborných umístění na všech stup-
ních sportovních a tělovýchovných soutěží.

Významnou epizodou v jejím sportov-
ním životě byla i dlouholetá funkcionářská 
činnost v okresních či krajských organiza-
cích, především jako předsedkyně součas-

Blahopřání jubilantce Marii Honzíkové

Na snímku Josefa Fuky blahopřeje Marii Honzíkové předsedkyně odboru Jiřina Bártová.

ného Regionálního centra „Písecko“. Nyní 
již „Čestná členka“ okresního výkonného 
výboru Regionálního centra Písecko má 
plno aktivit a je plně vytížena i v součas-
nosti. Její velkou radostí jsou především 
pravnoučátka, nádherná šestiletá dvojčátka, 
která vždy, když mají přijet na návštěvu, 
netrpělivě očekává.

Nedá však dopustit ani na svou chloubu, 
tou je její zahrada.

K jejímu životnímu jubileu jí popřáli 
i současní a bývalí členové okresního 
výkonného výboru Regionálního centra 
Písecko při jejich okresním zasedání v Písku 
v úterý 28. května. Za dlouholetou činnost 
ji poděkovali kytičkou a věcným dárkem.

J. Urbanová

Spolek Svaz zdravotně postižených 
Protivín zve své členy již na druhé Setkání 
s písničkou a harmonikou. Bude se konat 
v pátek 12. července od 17 hodin na Bel-
vederu. Občerstvení zajištěno. Za příznivé-
ho počasí se bude akce konat venku.

Danuše Hlouchová,
Spolek SZP Protivín

Setkání s písničkou  
na Belvederu

Návštěvníci infocentra mohou ještě 
do konce měsíce června zhlédnout v pod-
krovních prostorách výstavu přívětivých 
obrazů a grafiky autorek Moniky Sádlové 
a Ivy Bukačové. Obě dámy jsou členkami 
Klubu vodňanských výtvarníků. Do konce 
června je rovněž k vidění svět pozorovaný 
mladýma očima fotografky Kristýny Zíkové 
– výstava s názvem „Rozmanitost…“

Vernisáží ve čtvrtek 4. července 2019 
zahájí svou výstavu obrazů Ing. arch. Karel 
Zoch. Své fotografie u nás vystaví již poně-
kolikáté pan Jiří Kvasnovský. Můžeme se 
jistě opět těšit, že spatříme výjevy krásných 
koní a postřehy ze světa hasičského sportu. 
Obě výstavy potrvají do konce srpna.

Ke koupi nabízíme velký výběr vý-
robků našich kamarádů z chráněné dílny 
Horizont, z.ú., různé turistické suvenýry, 
publikaci o slavné protivínské rodačce 
„Proměny Marty Krásové“ a stále máme 
v prodeji knihu Petra Sládka „V krajině 
s krajinou“, která vám může posloužit jako 
poetický průvodce pro toulky okolím…

Těšíme se na vaši návštěvu – nyní již denně 
od 9 do 17 hodin.

POZVÁNKY DO INFOCENTRA  
A GALERIE KAPLANKA
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Poslední květnovou sobotu se ve Spor-
tovním areálu FK Protivín konal již IV. 
ročník dětského dne pod názvem „Kdo 
cvičí, nezlobí“, který uspořádalo For 
Body studio Hanky Bískové za podpory 
generálního sponzora akce, města Pro-
tivína.

Pro malé i větší návštěvníky byl při-
praven po celé sobotní odpoledne bohatý 
doprovodný program, kde si děti mohly vy-
zkoušet horolezeckou stěnu, skákací hrad, 
zábavné soutěžní hry, výtvarné dílničky, 
laser game, jízdu na koni nebo kouzelnou 
pěnu, o kterou se již tradičně postarali hasiči 
z SDH Záboří.

V rámci doprovodného programu di-
váci mohli naživo vidět vystoupení písec-
kých a protivínských zájmových kroužků 
a s gymnastickou akrobacií se předvedly 
děti z Dětského domova Žíchovec v čele 
s malým gymnastou Filipem, který za svoje 
vystoupení sklidil zasloužený velký potlesk. 
Nově také mohli rodiče a návštěvníci vidět 
vystoupení děvčat všech kurzů Pole dance 
studia For Body, které nabízí jako jediné 
na Písecku tento druh sportu. Všechna 
vystoupení si zasluhují velký dík za profe-
sionální přístup a obdiv všech přítomných. 
Závěrečnou tečkou celého programu byla 
velká ZUMBA party s Hankou Bískovou, 
která roztančila nejen řadu dětí, ale i spoustu 
dospělých.

Všechny vystupující soubory i sportující 
děti obdržely za svoje sportovní výkony 
věcné dárky od sponzorů akce. Ráda bych 
poděkovala a ocenila práci všech instruk-
torů zájmových skupin za jejich oběta-
vost a profesionalitu a také děkuji všem 
nejmenovaným dobrovolníkům, kteří mi 
pomáhají dětský den v Protivíně uskutečnit. 
Nemalý dík patří i panu Třeštíkovi, který se 
na výbornou postaral o občerstvení a po-

Dětský den plný zábavy 
a sportu se opět vydařilFotbalové informace

„A“ tým se v KP zachránil již v utkání 
s Milevskem. Po nevydařeném podzimu 
na posledním místě s 15ti body přišlo solidní 
jaro a nakonec je z toho 7. místo s 40ti body.
Malše Roudné – FK Protivín 0:3 (0:2) 
Branky: 10. a 52. Bečvář, 15. J. Vorel.
Protivín: Hanus – Zach, Vojta, Uhlík, Bla-
žek (58. König) – J. Vorel, Říha, Zb. Vorel, 
Moravec (84. Dan), Bečvář – Kasík. Trenér 
Juraj Kobetič.
Nejlepší hráči: nikdo – Bečvář, celý tým
FK Protivín – SK SIKO Čimelice 4:2 (2:1) 
Branky: 28. a 60. Kasík, 39. J. Vorel, 47. Uhlík 
– 35. Listopad, 67. (pen.) Hovorka.
Protivín: Hanus – Uhlík, Vojta, Zb. Vorel, 
Zach – Bečvář, Říha, Moravec, Prášil (84. 
König) – Kasík, J. Vorel. Trenér Juraj Kobetič.
Nejlepší hráči: celý tým – Listopad, J. Viták, 
Hovorka
FC ZVVZ Milevsko – FK Protivín 1:2 (1:1) 
Branky: 19. Petr Dvořák – 45. a 90. Kasík.

Protivín: Hanus – Zach, Uhlík, Vojta, Dan 
(46. Bečvář) - J. Vorel, Říha, Zb. Vorel, Mo-
ravec, König (71. Buko) - Kasík. Trenér Juraj 
Kobetič.
Nejlepší hráči: Kálal – Kasík, Moravec
FK Protivín – TJ Osek 2:2 (1:1) 
Branky: 27. Uhlík (pen.), 71. Říha – 8. Hos-
nédl, 90. Říský (pen.)
Protivín: Hanus – Zach, Uhlík, Vojta, König – 
J.Vorel, Říha (Mikulenka), Z.Vorel, Moravec, 
Bečvář (Dan) – Kasík (Buko). Trenér Juraj 
Kobetič.
Nejlepší hráči: Z.Vorel, J.Vorel – Říský, celý 
tým
Rudolfov – FK Protivín 1:1 
Branky: Říha
Protivín: Hanus – Bečvář, Vojta, Uhlík, Bla-
žek – J.Vorel (72. Zach), Z.Vorel (84. König), 
Prášil, Moravec, Říha – Kasík Trenér Juraj 
Kobetič.
Nejlepší hráči: Pouzar

Rk. Družstvo Záp. + 0 – Skóre Body
1 Olešník 30 26 1 3 94:17 79
2 Katovice 30 19 4 7 71:32 61
3 Lom u Tábora 30 16 7 7 64:41 55
4 Třeboň 30 14 4 12 56:40 46
5 Č. Krumlov 30 10 11 9 53:45 41
6 Osek 30 11 8 11 48:60 41
7 Protivín 30 11 7 12 43:41 40

„B“ sehrálo solidní sezónu, mužstvo se 
postupně konsoliduje a i bez pomoci hráčů 
A týmu dokáže své soupeře porážet. Výsled-
kem je umístění „na bedně“.
Protivín B – Hradiště B 3:5 
Domácí kolem 60. minuty zvýšili na 3:1 
a mysleli si, že je po zápasu. Zkušení hosté 
využili jejich polevení a utkání otočili.
Skály – Protivín B 0:0 pen 2:4
Hosté měli celý zápas převahu, ve druhém po-
ločase velkou, ale jejich hra byla příliš pomalá, 

domácí si na ně v klidu počkali a sami mohli 
ze dvou velkých šancí zápas rozhodnout.
Protivín B – Kestřany 3:1
Hosté se sice ujali vedení, ale domácí se 
na vedoucí tým vytáhli a zaslouženě zvítězili.
Záhoří – Protivín 2:4
Hráči pokračovali v dobrých jarních výkonech 
a zaslouženě zvítězili.
Protivín – Kostelec n.Vlt 3:0 kontumace
Hosté se k utkání nedostavili

Rk. Družstvo Záp. + 0 – Skóre Body Penalty + Penalty –
1 FK IPD service 

Kestřany
26 23 0 3 101:36 67 2 0

2 TJ Albrechtice 
nad Vltavou

26 20 0 6 90:50 58 2 0

3 FK Protivín „B“ 26 19 0 7 73:31 56 3 2

Pokračování na straně 18   Pokračování na straně 18   

„D“ pokračoval v nevyrovnaných výkonech, 
výsledkem je konečné 5. místo v tabulce I.A 
třídy

Vitějovice / Netolice – Protivín 3:2 
Branky: F. Šedivý, L. Nečas

Protivín – Poříčí / Stř. Hoštice 7:0 
Branky: Šimek 2, L. Nečas 2, F. Šedivý, P. 
Urban, vlastní
Bělčice – Protivín 2:1 
Branka: M. Urban
Protivín – Čkyně 4:1 
Branky: Sochora, Klarner, Šedivý, M. Urban

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body Penalty + Penalty –
1 Vitějovice + Netolice 18 16 0 2 95:24 48 0 0
2 Vacov 18 14 0 4 117:17 44 0 2
3 Vl. Březí 18 14 0 4 71:23 41 1 0
4 Mirotice 17 11 0 6 47:44 33 0 0
5 Protivín 18 9 0 9 68:32 27 1 1
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 ZE ŽIVOTA ŠKOLY 
SPORT VE ŠKOLE

EXKURZE ŽÁKŮ DEVÁTÝCH 
TŘÍD DO PRAHY
ČTYŘI PRAŽSKÁ  

ZASTAVENÍ S ŽÁKY 9. TŘÍD

  Dokončení ze strany 2

• Mohli jsme si vyzkoušet práci moderá-
tora a použít čtecí zařízení.

• Promítnutý film o ČT byl velmi zajíma-
vý.

• V televizním studiu jsem byla ohromena 
množstvím světel a kamer, které visely 
ze stropu.

• V nové galerii ČT Rohlík se mi líbily 
kostýmy ze seriálu Návštěvníci, nebo 
Koloniál pana Bajzy ze seriálu Bylo nás 
pět.

• Interaktivní výstava v Rohlíku byla 
skvělá.

• Nevěděla jsem, že ČT je tak obrovský 
areál, uvnitř je 42 km chodeb.

• Měli jsme šanci se podívat na živé natá-
čení pořadu Třistatřicettři.

• V Muzeu policie mě zaujal případ Otýlie 
Vranské, která byla rozřezána a poslána 
ve dvou kufrech na dvě různá nádraží.

• Líbila se mi „sekce“ vražd.

• Líbily se mi historické uniformy a zbra-
ně.

• Zaujalo mě povídání o výcviku psů 
a koní.

• Z Vyšehradu byl nádherný výhled, těch 
věží!!!

• Hroby známých osobností byly uprave-
né a udržované.

• Zklamalo mě, že paní učitelka Přást-
ková neměla tentokrát s sebou deštník 
s obláčky, který nás provázel Prahou 
v loňském roce.

Štafetový pohár 30. 4. 2019
Naše štafeta složená z žáků 2. – 5. tříd se 

zúčastnila okresního kola, kde vybojovala 
celkové druhé místo, když štafeta starších 
vyhrála své rozběhy. Na základě pozván-
ky od Českého atletického svazu jsme se 
zúčastnili i krajského kola v Táboře, kde 
už se nám tolik nedařilo. Štafeta běžela 
ve složení: Hronek T., Fouček P., Podlešák 
D., Kochrda M., Nováková K., Novotná 
E., Boudová V., Holečková A., v krajském 
kole Mádlová E., Handschuh J., Sobkovčík 
L., Štěpka O., Klinkáček L., Marková M., 
Svatošová S., Hronková A., Koubová N. 
Děkujeme za vzornou reprezentaci školy 
a města.

Pohár rozhlasu 3. 5. 2019
Jedinou atletickou postupovou soutěží 

zůstal Pohár rozhlasu, kterého se naše škola 
pravidelně zúčastňuje. Letošní závody byly 
ovlivněny chladným počasím, ale i s tím se 
naši žáci dokázali vypořádat, starší i mladší 

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky  

typu Tetra hnědá, Dominant všechny barvy, 
Green Shell typu Araukana.

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

Prodej: 16. 8. a 10. 10. 2019 v 9.20 hod.  
– Protivín u vlakového nádraží

Výkup králičích kožek –  
cena dle poptávky.

Informace:  
pondělí – pátek od 9 do 16 hod.

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

PI

děvčata shodně obsadila 4. místa, starší žáci 
pak skončili 3. a mladším o 300 bodů uteklo 
1. místo. Všem děkujeme za předvedené 
výkony a reprezentaci školy.

Sportovní dny 30. 5. a 31. 5. 2019
Již tradiční sportovní dny proběhly 

za příjemného počasí a užili si je jak žáci 
prvního, tak druhého stupně. U těch starších 
již byly vidět zkušenosti, a tak leckteré 
bitvy rozhodovaly setinky nebo centimetry. 
U těch mladších zase bylo k vidění nadšení 
a radost ze sportování. Blahopřejeme všem, 
kteří vybojovali nějakou tu medaili a ostat-
ním patří díky za účast.
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Fotbalové informace

Václav Křišťál

  Dokončení ze strany 16

Starší žáci
Volyně – Protivín 1:1 pen. 3 – 4 
Branka: Koštel
Netolice – Protivín 6:0
Starší žáci skončili ve své skupině na 2. místě,  

Rk. Družstvo Záp. + 0 – Skóre Body Penalty + Penalty –
1 Volyně + Vl. Březí 16 13 0 3 65:20 39 1 1
2 Protivín + Záhoří 16 12 0 4 69:28 35 2 1
3 Netolice 16 11 0 5 91:21 34 0 1

Mladší žáci skončili v první polovině tabulky, 
týmu chyběl střelec, jehož branky by rozho-
dovaly zápasy.

Rk. Družstvo Záp. + 0 – Skóre Body Penalty + Penalty –
1 Junior Strakonice „B“ 16 16 0 0 96:15 48 0 0
2 Písek „C“ 16 12 0 4 97:36 37 0 1
3 Volyně + Češtice 16 11 0 5 80:50 30 3 0
4 Protivín + Záhoří 16 8 0 8 49:36 27 0 3

Mladší žáci B
Čimelice – Protivín 3:4 
Branky: Kozma 2, Kříž, Štěpka
Protivín – Králova Lhota 3:2 
Branky: Pikl 2, Kozma

Rk. Družstvo Záp. + 0 – Skóre Body Penalty + Penalty –
1 FC Písek „D“ 19 18 0 1 191:33 53 1 0
2 TJ ZD Kovářov 20 17 0 3 93:51 49 2 0
3 TJ Hradiště „C“ 19 15 0 4 143:54 45 1 1
4 FK Protivín 20 12 0 8 93:78 36 0 0
5 TJ Králova Lhota 19 12 0 7 93:77 35 1 0

Dětský den plný zábavy 
a sportu se opět vydařil

  Dokončení ze strany 16

sezení všech účastníků akce od začátku až 
do pozdních večerních hodin.

Celé odpoledne se velmi vydařilo, a to 
nejen díky skvělému slunečnému počasí, 
ale také kvůli vysoké návštěvnosti celé 
akce. Proto nezbývá než doufat, že i příští 
jubilejní V. ročník dětského dne bude opět 
v Protivíně stejně úspěšný jako ten letošní.

Velké poděkování patří generálnímu 
partnerovi celé akce – městu Protivín 
a dalším sponzorům, kteří podpořili konání 
dětského dne: Tiskárna Hemala, Pekárna 
Klas, Progress, Casta, Alea, Shoemaker, 
Jitex COMFORT, Siko, Pivovar Protivín, 
Jiri Models.

Hana Bísková,
For Body

Poslední květnový den, tedy v pátek 31., 
jsme pozvali celé rodiny na dětský den. Sešli 
jsme se na farní zahradě v patnáct hodin. Pro 
děti byly připraveny hry, které pomáhaly 
rozvíjet motorický rozvoj, postřeh, trpěli-
vost i pohybový aparát. Dětem pomáhali 
samozřejmě rodiče. Potěšilo nás, že přišlo 
i pár babiček, vždyť i ony jsou součástí 
rodiny, stejně jako dědečci. Pro všechny 
jsme měli dostatek vanilkové a citronové 
zmrzliny. Pro některé děti to bylo poprvé, co 
tuto laskominu ochutnaly. Jsme rádi, že to 
mohlo být právě na dětském dnu u nás. Na-
konec jsme si opekli špekáčky. I když ráno 
počasí nevypadalo moc příznivě, během dne 
se vyčasilo, sluníčko svítilo a na táborák 
se zas schovalo na chvíli za mraky. Prostě 
požehnaný den se vším všudy.

Dětský den se uskutečnil za podpory 
Komunitní nadace Blanicko-Otavské 
z grantu Rok rodiny. Děkujeme.

Mgr. M. Šálková

Dětský den se 
zmrzlinovou party

prodloužili si sezónu o jeden zápas. V semifi-
nálovém utkání v Lomnici nad Lužnicí však 
prohráli 1:3, branka Pikl (pen.), a do boje 
o přeborníka I.A třídy nepostoupili.

Volyně – Protivín 1:1 pen. 4:3 
Branka: Hruška
Netolice – Protivín 6:0

Kestřany – Protivín 6:2 
Branky: Kříž 2
Protivín – Kovářov 2:10 
Branky: Kříž, Chalupský

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

Konkurence byla opravdu veliká a někteří 
naši závodníci byli zařazeni o kategorii výše. 
Zde měli opravdu co předvádět. Někteří si 
odnesli i drobná poranění. Náš nejmladší 
závodník Jiří Jáchym Melichar se probojoval 
po složitých bojích až do finále, 
kde nestačil na svého soupeře 
a skončil na druhém místě. Též 
Nella Kalíšková se prala jak o život 
a v semifinále narazila na polskou 
závodnici o hlavu vyšší a prohrála 
na body. Bylo z toho krásné třetí 
místo. Též Martina Babáková se 
probojovala až do semifinále, ale 
na svoji soupeřku nestačila a skon-
čila na výborném třetím místě.

Všichni závodníci dali do svých 
bojů odhodlání a nasazení. Moc 
jim gratulujeme a děkujeme za vý-

Protivínští taekwondisté bodovali na PRAG OPEN
bornou reprezentaci našeho oddílu a města 
Protivín. Zároveň přejeme krásné prázdniny 
a všichni se těšíme na vystoupení na měst-
ských slavnostech v Protivíně. Po prázdninách 
se opět pustíme do náročných tréninků. Kdo 
by chtěl s námi trénovat, tak jej rádi uvítáme 
mezi sebou. Bližší informace najdete na na-
šem FCB Taehan Taekwondo Protivín.
Umístění:
Jiří Jáchym Melichar 2. místo
Nella Kalíšková, Martina Babáková 3. místo
Nikola Zobalová bez umístění

MZ, JK, EK
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Také letošní křížovky jsou věnovány moudrým výrokům známých osobností. 
Autor křížovek P. Šoba

Pokud se chceš cítit bohatý, tak spočítej všechny dary, které už máš, a 1., 2. a 3. tajenka. – „Každý den 
s citátem“ Petr Havránek. 
Vyluštěnou tajenku zašlete do 4. července 2019 na adresu MěKS Protivín, Mírová 337, 398 11 Protivín, nebo 
e-mailem karfikova@kultura-protivin.cz
Knižní odměnu za správné vyluštění minulé křížovky získává paní Kocová z Vodňan. Blahopřejeme!

KŘÍŽOVKA O KNIŽNÍ ODMĚNU

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

EXHIBICE NA HŘIŠTI
V sobotu 28. května protivínští taekwon-

disté předvedli v Protivíně na fotbalovém 
hřišti své dovednosti a umění. Jako každý 
rok se konal Dětský den pořádaný paní Ha-
nou Bískovou, kde návštěvníci viděli různá 
vystoupení. Naši členové oddílu ukázali, co 
se naučili. Na začátku je zklamala technika 
a výpadek hudby. Naši bojovníci se nenechali 
znervóznit a do vystoupení, které připravovali 
několik týdnů, dali maximum. Sklidili za to 
zasloužený potlesk. Předvedli technické se-
stavy, ukázku s nunchaky a s meči a na závěr 
přerážecí techniky.

Máte-li zájem, tak vás rádi mezi sebou 
přivítáme vždy v pondělí od 16.00 hodin 
a v pátek od 15.30 ve sportovní hale.

MZ, JK, EK
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ZKOUŠKY V ODDÍLE TAEKWONDO

UZÁVĚRKA
pro dodání příspěvků

do „Protivínských listů“, 
dvojčíslí srpen/září,  

je mimořádně  
ve čtvrtek 4. 7. 2019

do 12 hodin.
NOVINY  VYJDOU

v pondělí 22. 7. 2019  

Mobilní pedikúra
klasická mokrá
doma u klienta

Hana Bartošová
+420 721 178 880 PI

V sobotu 1. června se jela Velká cena 
Prahy 8 na zrekonstruované BMX dráze. 
Osmiletý protivínský biker František Sei-
dl se po vydařených rozjížďkách umístil 
na druhém místě. Se starším bratrem 

Stříbrný František Seidl

Po startu. František Seidl uprostřed s číslem 274. Foto Jan Seidl.

Honzou se připravují na mistrovství České 
republiky, které se uskuteční letos hned 
po vysvědčení – první víkend v červenci, 
v Brně na dráze Favoritu.

V sobotu 8. června skládali protivínští 
taekwondisté zkoušky na vyšší technické 
stupně pod vedením našeho mistra Lee 
Youn Jae, který je naším patronem. Nej-
dříve probíhal dvouhodinový seminář, kde 
si procvičovali nové techniky a zároveň 
se zdokonalovali v dosavadní dovednosti. 
Po dvou hodinách následovaly jednotlivé 
zkoušky na vyšší technické stupně, kde 
cvičenci oddílu předvedli své dovednosti 

a složili zkoušku tzv. „vyšší pásky“. Mistr 
byl spokojený s nasazením a zápalem, s ja-
kým cvičenci cvičili.

V sobotu15. června se někteří tae-
kwondisté zúčastnili mistrovství republiky 
ve sportovním boji.

O jeho průběhu se dočtete v příštím 
vydání novin.

MZ, JK, EK

Letošní závodní sezóna pokračuje velice 
úspěšně. Jakub má za sebou letos 8 závodů, 
z toho 6x vyhrál a ve dvou případech obsadil 
2. místo.

O víkendu 8. a 9. června si naložil pořád-
nou dávku hned dvou závodů. V sobotu jel 
DOWNTOWN v Příbrami, který se jel jako 
oficiální mistrovství republiky a již potřetí 
v řadě tento závod vyhrál. Hned po něm 
se přesunul na šumavský Zadov, kde se jel 
3. závod ENDURO série. Přesto, že cítil vel-
kou únavu, dal do závodu všechno a opět ho 
ovládl. Zdá se, že v této části sezóny nemá 
konkurenci. – Příští závod Enduro série se 
uskuteční v Krušných horách v areálu Klíny.

Další vydařený víkend 
Jakuba Říhy


