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MODERNIZACE NAŠEHO KINOSÁLU

V  měsíci  červnu  byla  dokončena 
plánovaná  rekonstrukce  vnitřní  části 
kina – sálu, kde byly nejprve odstraněny 
staré a nevyhovující sedačky spolu se 
starou podlahovou krytinou. Následně 
byl proveden nátěr  stropu  s osazením 
nových LED světel, a poté položen nový 
koberec  a  namontována  nová  křesla. 

Z důvodu bezpečnosti bylo na schodech 
pomocí LED světel zbudováno moderní 
nouzové osvětlení prostoru. Po této re-
konstrukci se významně zlepší pohodlí 
našich návštěvníků a to bez ztráty ka-
pacity kinosálu.

Jaromír Hlaváč,
starosta města

Foto: M. Bubeníček

V  měsíci  červnu  byla  dokončena 
kompletní  oprava  vnitřního  sociální-
ho zařízení,  kde bylo nutné pro  zcela 
nevyhovující  stav  vyměnit  kompletně 
všechny  rozvody,  a  to  jak  elektroin-
stalace,  vodoinstalace,  tak  i  topení. 
Následně byly sníženy stropy, osazeny 
nové truhlářské prvky, a dále provedeny 
nové dlažby a obklady. Po vymalování 
byly pro naše nejmenší osazeny nové 
zařizovací předměty. Věřím, že se dětem 
bude v naší školce líbit.

Jaromír Hlaváč,
starosta města

MATEŘSKÁ ŠKOLA KRČ 
DOKONČENA
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 ZE ŽIVOTA ŠKOLY 
SLAVNOSTNÍ ROZLOUČENÍ SE ŽÁKY 9. TŘÍD

Školní rok 2019 – 2020 byl tedy vý
jimečně ukončen ve středu 24. června. 
Někteří vyučující se s dětmi sešli k předání 
vysvědčení v altánu, jiní na dopravním hřiš-
ti, další využili tradičně svou třídu. Předání 

vysvědčení zpestřilo dětem i upravené zvo-
nění, které tentokrát zaznělo již v půl deváté.

Důvodem bylo to, aby děti opustily ško-
lu dříve, než do ní vstoupí rodiče či prarodi-
če vycházejících deváťáků. Ti mohli vstoupit 

Od počátku června, jak si čtenáři jistě 
pamatují, se pracuje na fasádě naší školy. 
Po  měsíci  práce  viditelně  postoupily.  Se-
verovýchodní průčelí je sice stále přikryto 
lešením,  ale  již  můžete  vidět  opravené 
zdobné prvky a zrestaurované hladké plo-
chy, kde dříve zely pukliny. Pracovníci se 
posunují po severní části budovy. Provádí se 
čištění fasády tlakovou vodou a penetrace. 
Do  hloubky  musí  na  některých  místech 
odkrýt a odstranit nesoudržnou omítku až 
na  porušené  zdivo.  Severozápadní  křídlo 
vyžaduje i zpevnění rohu ocelovou pásovi-
nou. A malá perlička na závěr:

Chybějící okrasný prvek „šnek“, který 
upadl již před lety, bude doplněn.

PRŮBĚH REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY

do budovy školy až ve tři čtvrtě na devět. 
Namířili si to rovnou k aule, kde se od devíti 
hodin  konalo  rozloučení  s  vycházejícími 
žáky. Slavnostní závěr školního roku se po-
vedl, třídní učitelky, Marta Horáčková a Mi-
lena Žofková, přítomné informovaly během 
příchodu jednotlivých žáků do auly o tom, 
na kterou střední školu odcházejí. Následo-
valy proslovy, ať již zástupců jednotlivých 
tříd, pana starosty či paní ředitelky. Za 9. 
A  mluvila  Pavlína  Čecháčková,  za  9.  B 
se  loučil Ondřej Viktora. Odchod,  teď  již 
absolventů, doprovázela hudba a dokončilo 
jej poslední zvonění, za kterého naposledy 
oficiálně opustili školu.

Přejeme ještě jednou i touto cestou na-
šim svěřencům na budoucích působištích 
dobré učitele a kamarády. Přejeme vám 
všem hodně odhodlání a sil do dalšího 
studia…a hlavně potřebné štěstí!

za ZŠ Protivín Tamara Vojtěchová, 
ředitelka školy

Aby na fasádě nebyla díra, byl pokusně 
vytvořen  náhradní  takříkajíc  „na  koleně“ 
pracovníky školy. Ale byl to jen hladký blok, 
který  dlouho  kolemjdoucí  upozorňoval 
na chátrající krásu.

Tak ať se dílo daří!
       

za ZŠ T. Vojtěchová,
ředitelka školy
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RADA MĚSTA ZASEDALA
VYBRÁNO Z USNESENÍ RM 1. 7. 2020

– bere na vědomí
 doplňující informace týkající se umístění gastrovleku 

na  pozemku p.  č. 864/3, když dle vyjádření odboru 
výstavby, dopravy a ŽP MěÚ v Protivíně nelze na uve-
deném pozemku nic umístit, protože se jedná o komu-
nikaci a parkoviště

 a ukládá
 finančnímu odboru – správě majetku žadatelku 

ve smyslu tohoto usnesení vyrozumět

– souhlasí
 s pachtem pozemků p. č. 100/44, orná půda o výměře 

107 m2, 1135, orná půda o výměře 2672 m2, 1136/16, 
orná půda o výměře 2737 m2, 1159, orná půda o výměře 
542 m2, 1249, ostatní plocha, neplodná půda o výměře 
775 m2, 1262/8, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 
857 m2, 1569/4, TTP o  výměře 340 m2, 1569/14, 
TTP o výměře 730 m2, 1884, TTP o výměře 1884 m2, 
1905, TTP o výměře 2836 m2, 1915/2, ostatní plocha, 
manipulační plocha o výměře 170 m2, 1915/3, ostatní 
plocha, manipulační plocha o výměře 1192 m2, 2735, 
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2448 m2, 
2834/13, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 
28 m2, vše v  kú Protivín a  p.  č. 1083, ostatní plocha, 
ostatní komunikace o výměře 8497 m2, 1134, ostatní 
plocha, ostatní komunikace o výměře 2575 m2, 1148, 
vodní plocha, koryto vodního toku umělé o výměře 3178 
m2, 1172, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 
4115 m2, 1117, ostatní plocha, ostatní komunikace 
o výměře 165 m2, 1133, vodní plocha, koryto vodního 
toku umělé o výměře 2175 m2, 1134, ostatní plocha, 
ostatní komunikace o výměře 5532 m2, 1141, ostatní 
plocha, jiná plocha o  výměře 255 m2, 1167, ostatní 
plocha, ostatní komunikace o výměře 1484 m2, 1180, 
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 6514 m2, 
1192, ostatní plocha, ostatní komunikace o  výměře 
5139 m2, 1198, ostatní plocha, ostatní komunikace 
o  výměře 3188 m2, 1225, ostatní plocha, ostatní 
komunikace o  výměře 5196 m2, 1226, vodní plocha, 
koryto vodního toku umělé o  výměře 2251 m2, vše 
v kú Chvaletice u Protivína a p. č. 835, ostatní plocha, 
manipulační plocha o  výměře 238 m2, 963, ostatní 
plocha, ostatní komunikace o  výměře 6805 m2, 967, 
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 7156 m2, 
978, vodní plocha, koryto vodního toku umělé o výměře 

Výzva k aktualizaci povodňového plánu v roce 2020 
pro vlastníky nemovitostí v záplavovém území

Vážná dopravní nehoda
  Dne 15. června odpoledne přijal ope-

rační důstojník na lince 158 oznámení 
o vážné dopravní nehodě na Proti-
vínsku, kde na silnici I/20 havaroval 
mladý řidič (roč. 1998). Na místo vy-
jeli i písečtí dopravní policisté. Řidič 
havaroval mezi Protivínem a Vodňany. 
Muž za volantem osobního vozidla 
tovární značky Mitsubishi Space Star 
pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost 
jízdy svým schopnostem a stavu mok-
ré komunikace, při předjíždění jiných 
vozidel a zařazování se do svého jízd-
ního pruhu dostal  smyk a havaroval 
do pravého  silničního příkopu, kde 
se několikrát převrátil přes  střechu. 
Uvnitř vozu se mladý řidič těžce zra-
nil.

Balíky sena
  Devítitisícovou škodu způsobil zatím 

nezjištěný  pachatel,  který  v  době 
od 28. června do 30. června odcizil 
z louky v lokalitě Protivín – Těšínov 
devět  balíků  slisovaného  sena.  Šlo 
o  balíky  o  hmotnosti  300  až  350 
kilogramů a průměru 135 až 140 cen-
timetrů.

  Policisté případ prošetřují pro trestný 
čin krádež.

Ze zákazů si nic nedělali
  Nikdy  nebyl  držitelem  řidičského 

oprávnění,  přesto  usedl  opakovaně 
za volant a má také z minulosti sou-
dem vysloven zákaz řízení všech mo-
torových vozidel. Přesto dne 23. červ-
na odpoledne zastavili policisté tohoto 
muže na ulici Zámecká v osobním 
automobilu  značky Škoda Octavia. 
Policisté muži  sdělili  podezření  ze 
spáchání trestného činu maření výko-
nu úředního rozhodnutí a vykázání.

 

  Dne 29. června večer zastavila hlídka 
protivínských policistů u obchodního 
domu Norma řidiče s osobním auto-
mobilem značky Peugeot. Policisté 
u muže provedli dechovou zkoušku, 
která byla negativní, dále už u kontroly 
neprošel. Policisté zjistili, že muž má 
uložen zákaz řízení motorových vozi-
del, a to až do podzimu letošního roku.

  Policisté muži  sdělili  podezření  ze 
spáchání trestného činu maření výko-
nu úředního rozhodnutí a vykázání.

z deníku
POLICIE ČR V PROTIVÍNĚZ důvodu aktualizace povodňového plá-

nu územního celku dle zákona o vodách §71 
odst. 6) zákona č. 254/2001 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, byly zahájeny a jsou 
prováděny práce na revizi Povodňového plá-
nu města Protivín orgánem města Protivín.

Žádáme  jednotlivé  vlastníky  nemovi-
tostí v záplavovém území k dodání aktua-
lizace povodňového plánu jejich ohrožené 
nemovitosti.  U  vlastníků  nemovitostí 
v záplavovém území města Protivín, obce 
Milenovice, Myšenec,  Maletice  a Záboří, 
kteří  podali  řádně  vyplněný  Povodňový 
plán  své  nemovitosti  v  loňském  roce,  se 
jedná o nahlášení změn telefonního spojení, 
změn počtu osob v nemovitosti, požadav-
ků na změnu zajišťovacích prací a dalších 
změn. Vlastníci, kteří nepředložili povodňo-
vému orgánu obce v roce 2019 povodňový 
plán své nemovitosti, doloží celý, ne pouze 
změnový, povodňový plán. Tuto povinnost 
mají ze zákona o vodách.

Povodňové plány si zpracovávají vlast-
níci  staveb ohrožené povodněmi, které se 
nacházejí v záplavovém území nebo mohou 
zhoršit průběh povodně, zpracovávají si je 
pro  svoji  potřebu  a  pro  součinnost  s  po-
vodňovým  orgánem  obce. V  případě,  že 
došlo k prodeji nebo převodu nemovitosti, 
žádáme původní, popřípadě nové vlastníky 
o nahlášení změnových dat.

Změny v povodňových plánech a nové 
povodňové  plány,  prosíme,  předložte  po-
vodňovému orgánu MěÚ Protivín písemně 
poštou nebo e-mailem fialova@muprotivin.
cz v termínu do 31. srpna 2020.

Všem vlastníkům nemovitostí v zápla-
vovém území předem děkujeme za spolu-
práci.

Město Protivín
Městský úřad Protivín

Ing. Fialová Jaroslava, MPA

Ve dnech 20.7. 2020 od 00.01 do 26. 7. 2020 do 24.00 hodin 
bude z důvodu konání tradiční protivínské pouti přemístěna 
autobusová zastávka z  Masarykova náměstí do  ulice 
Komenského.

FO-správa majetku
L. Štěpánová

Informace pro občany
Přemístění autobusové zastávky

2408 m2, 1104, ostatní plocha, ostatní komunikace 
o výměře 4961 m2, vše v kú Milenovice Osevě Protivín, 
a.s. a s uzavřením Dodatku č. 1 k Pachtovní smlouvě ze 
dne 27. 5. 2015

– souhlasí
 s  uzavřením Smlouvy o  zřízení věcného břemene 

za  účelem zřízení, provozování, opravování a  udržo-
vání distribuční soustavy a provádění úprav za účelem 
její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení 
její výkonnosti, včetně jejího odstranění, na pozemku 
ve vlastnictví města Protivín - parc. č. 2718 v kú Protivín, 
pro oprávněného E.ON Distribuce, a.s. za jednorázovou 
náhradu ve výši 800,- Kč + DPH, když rozsah věcného 
břemene je vyznačen na GP č. 1921-190089/2020 pro 
kú Protivín

– souhlasí
 s  uzavřením Smlouvy o  zřízení věcného břemene 

za  účelem zřízení, provozování, opravování a  udržo-
vání distribuční soustavy a provádění úprav za účelem 
její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení 
její výkonnosti, včetně jejího odstranění, na pozemku 
ve vlastnictví města Protivín - parc. č. 2750 v kú Protivín, 
pro oprávněného E.ON Distribuce, a.s. za jednorázovou 
náhradu ve výši 600,- Kč + DPH, když rozsah věcného 
břemene je vyznačen na GP č. 1919-190089/2020 pro 
kú Protivín

– bere na vědomí
 oznámení o  pořádání hudební zábavy v  prostorech 

dvora restaurace U Rychtářů dne 25. 7. 2020 od 21:00 
hod. do 01:00 hod.

 a souhlasí
 s konáním této hudební zábavy v rámci letošní proti-

vínské pouti
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Novinky
městské
knihovny

Červen  nám  dopřál  nejen  letní  vedra, 
ale také bouřky a přívalové deště. Děti tak 
mohly v přímém přenosu sledovat rozmani-
tost letního počasí a také vyprávět zážitky ze 
svého okolí. Ve slunných dnech jsme skoro 
všechny činnosti prováděly na zahradě: cvi-
čení, kreslení, zpěv, rozhovory na zvolené 
téma, počítání a hlavně hry s pískem nebo 
s míčem a hry na překážkových drahách. 
Ještě jsme si nemohli dopřát návštěvy diva-
del v naší MŠ z důvodu protikoronavirových 
opatření. Také jsme museli dbát na hygie-
nická opatření, jako je častá dezinfekce, se 
kterou se děti  již  tak sžily,  jako s běžnou 
činností, a stále jsme nemohli chodit na pro-
cházky mimo areál školy.

Blížily se prázdniny, proto jsme postup-
ně třídili všechny od začátku školního roku 
vytvořené výkresy, výtvory a pracovní listy, 
které si děti jako vzácnost nesly domů.

Předškoláci  se  těšili na návštěvu pana 
starosty v naší školce. Přišel a předal dětem 
„Pamětní  listy“  a  dárky  do  školy.  Dárek 
dostaly  také  od  paní  ředitelky  a  učitelek. 
Potom  už  se  těšili  jen  na  naši  tradiční 
„Kouzelnou noc ve školce“, které předchází 
indiánská  hra.  Děti  musely  splnit  úkoly, 
aby našly cestu, získaly léčivé dary a těmi 
uzdravily nemocného indiánského šamana. 
Ačkoli počasí nepřálo a museli jsme místo 
zahrady využít prostory budovy, vše nako-
nec dobře dopadlo. Děti měly radost, jejich 
jásot byl slyšet až za zdmi naší školky. Pak 
společně večeřely a všem chutnalo, nikdo 
si nevybíral. Přišel večer a  to znamenalo: 
umýt, vyčistit zuby, pohádka a spát. A jak 
spaly? Nikdo neplakal. Ještě ve snu zachra-
ňovaly šamana nebo někoho jiného? Možná. 
Tak jim přejeme hezké prázdniny!

za MŠ Ivana Byrtusová

Zprávičky z 2. Mateřské školy Protivín

 ZE ŽIVOTA ŠKOLY 
OMEZENÁ PREZENČNÍ VÝUKA NA ZŠ

Ve škole i v červnu pokračovala pre
zenční výuka pro žáky I. stupně, kteří se 
k výuce na období od 25. května přihlá
sili. Ve vzájemně neprostupných skupinách 
pokračovala výuka i odpolední péče. Žáci 
ve  společných  prostorách  nosili  roušky, 
ve třídách dodržovali bezpečnou vzdálenost. 
Do jídelny docházeli s rouškami a přesně 
podle časového harmonogramu, aby nedo-
šlo k  setkávání  a křížení  cest  oddělených 
skupin. Děti, které zůstaly doma, pokračo-
valy pod vedením svých učitelů a za pomoci 
rodičů v distanční výuce. Pedagogové naší 
školy velmi děkují všem rodičům za pocho-
pení, trpělivost a součinnost při vyučování 
na dálku.

Získali jsme zajímavou zkušenost 
při kombinování distanční a prezenční 
výuky. Například žáci 4. B, Šimon a Ma-
touš  Brožovi,  se  přes  videokonferenci 
mohli zúčastňovat části vyučování se svými 
spolužáky,  kteří  ve  třídě  pracovali  přímo 
s  paní  učitelkou  Smejkalovou.  Dětem  se 
tak podařilo zažít výuku se spolužáky. Je to 
mnohem snazší pracovat společně. Učení je 
totiž i legrace!

Od 8. června byly rozhodnutím vlády 
umožněny konzultace žáků II. stupně 
přímo ve škole. V době přísných opatření 
při distanční výuce poskytovali pedagogové 
konzultace nebo doučování v parcích nebo 
na  hřištích.  Samozřejmě  za  dodržování 
všech hygienických opatření.

Ve škole byly pro druhostupňové žáky 
vyhrazeny konkrétní časy, aby se zbytečně 
nepotkávaly skupiny jednotlivých tříd. Do-
cházeli po jednotlivých ročnících a v pře-
dem  jmenovitě  stanovených  skupinách. 
Nutné  bylo  odevzdat  Čestné  prohlášení 
zákonných zástupců, dodržování rozestupů, 
nošení  roušky  ve  společných  prostorách. 

Úklid a dezinfekce ve třídách se konal ihned 
po ukončení vyučovací jednotky. Většina žá-
ků II. stupně tuto možnost využila, zejména 
v českém jazyce a matematice.

Začátkem června zároveň vedení 
školy oznámilo, že je vyhlášeno ředitel
ské volno na dny 25. 6. – 30. 6. 2020, a to 
z důvodu rekonstrukce fasády a střechy 
hlavní budovy.  Práce  jsou  spojeny  se 
stavbou vysokého lešení, prací ve výškách 
a  z  toho  plynoucího  nebezpečí  pro  žáky. 
Všichni  žáci  byli  poučeni  o  bezpečnosti 
a  chování  v  průběhu  stavby  a  věříme,  že 
budou pravidla zachovávat po celou dobu 
stavby.

za ZŠ Protivín T. Vojtěchová,
ředitelka školy

Pro děti:
Frank Lampard: Frankův kouzelný 
fotbal – Frankie v Austrálii
Frank Lampard: Frankův kouzelný 
fotbal – Frankie a dračí kletba
Frank Lampard: Frankův kouzelný 
fotbal – Frankie zachraňuje Vánoce
Frank Lampard: Frankův kouzelný 
fotbal – Frankie v New Yorku
Frank Lampard: Frankův kouzelný 
fotbal – Frankie a světový pohár
Karolin Küntzel: Abrakadabra – 
Příručka mladého kouzelníka
Pavla Holanová: Klub Amazonek – 
prázdniny tří nerozlučných kamarádek
Lucie Bezděková: O umíněné Andělce – 
sny se splní, když se nebojíte
Helena Vrábková: O Hafíkovi, statečném 
pejskovi – pro všechny milovníky pejsků
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UZÁVĚRKA
pro dodání příspěvků

do zářijových
„Protivínských listů“  

je v pondělí 7. 9. 2020
do 12 hodin.

NOVINY VYJDOU
v pondělí 21. 9. 2020  

Upozorňujeme  naše 
čtenáře,  že  Městská 
knihovna  Protivín  bude 
z důvodu dovolené uza-
vřena  od  27.  července 
do 7. srpna 2020.

Uzavření  
knihovny – 
dovolená

Po dvouměsíční pauze jsme 11. května 
znovu otevřeli pro děti 1. Mateřskou školu 
Protivín. V těchto dvou měsících, kdy škola 
byla uzavřena, jsme byli pro rodiče aktivní 
na našem facebooku. Tam jsme pravidelně 
vkládali nejrůznější nápady, náměty a  ak-
tuální důležité informace o provozu. Školu 
jsme navíc otevřeli i pro děti z MŠ v Krči, 
která  procházela  celkovou  rekonstrukcí. 
Do své školy se mohly vrátit 24. června.

Naše děti se zatím vrátily v omezeném 
počtu; vše bylo na rozhodnutí rodičů. Menší 
skupiny ve třídách dětem prospívaly. Spo-
lečně jsme toho využili a uskutečnili jsme 
hned  několik  akcí  na  čerstvém  vzduchu 
– počasí nám přálo. Děti ze třídy Veverek 
si na výletě opekly buřty, zašly se podívat 
na  nádraží  na  vláčky  a  na  dalším  výletě 
navštívily místní kaplanku. I třída Soviček 
„výletila”, a protože už jsou to předškoláci, 
opekli si buřtíky sami.

Nezapomněli  jsme  ani  na  Den  dětí. 
Po šipkách jsme se vydali plnit úkoly, cesta 
nás dovedla až na fotbalové hřiště. Domů 
děti  odcházely  s  medailemi  a  kornouty 
s  překvapením. Dětem  se  celé  dopoledne 
moc líbilo, proto se budeme těšit, že i v příš-
tím roce si „Šipkovanou“ zopakujeme.

Letošní školní rok končí v 1. MŠ posled-
ním červencovým dnem, od 3. do 31. srpna 
bude škola uzavřena.

Těšíme  se,  že  v  září  budou  zase  plné 
třídy. Přejeme všem krásné léto!

Andrea Kubišová

Zakončení školního roku v 1. Mateřské škole Protivín

Léto  vždy  znamená  pro  Pastelku  jiný 
režim,  totiž  režim  táborový. Ve  spolupráci 
s Evangelickou  církví metodistickou  jsme 
zahájili první červencový  týden velmi oblí-
beným softbalovým táborem. Děti se na něj 
těší celý rok. Žel letos je tomu jinak. Kvůli 
koronaviru naši přátelé z Tennessee nemohli 
přijet.  Jennifer, která  jezdí nejméně  jednou 
za dva roky, pracuje ve zdravotnictví. Právě 
ona  měla  několik  pacientů  s  COVID-19. 
Virus zasáhl celý svět, nikdo nevěděl, co se 
do dnešního dne stane, a tak se Američané roz-
hodli z bezpečnostních důvodů a s ohledem 
na nás nepřijet. U Jennifer bylo velké riziko, 
že  se nakazí, protože byla v přímém styku 
s pozitivními případy. Dětem  jsme nabídli, 
že tábor uspořádáme, ony ovšem neprojevily 
bez přátel z USA dostatečný zájem. Je nám 
to líto, ale samozřejmě to chápeme. Nicméně 
to neznamená,  že  se  softbalovým  táborem 
je nadobro konec. Příští  rok ho plánujeme 
s bratry a sestrami z USA znovu. Věříme, že 
se tato situace už nebude opakovat.

Léto v Pastelce

V srpnu se těšíme na příměstský tábor, 
který  jsme  už  také  dělali  a  sklidil  u  dětí 
velký úspěch. Zaměřoval se na vaření. Letos 
tomu nebude jinak. Kuchařský tábor pro
běhne od 10. do 14. srpna. Děti se budou 
učit vařit, péct, ale také stolovat, dodržovat 
hygienické postupy. A co  je  nejlepší? Co 
si uvaří, to si také sní. Myslím, že to ocení 
maminky a školní jídelny. Děti bývají dost 
kritické a vybíravé, ale netuší, kolik času, 
práce a úsilí se za tím skrývá, dokud si to 
samy nevyzkouší. Mohou  se  těšit  na  hry, 
zábavu  i  vyrábění.  Program  bude  nabitý 
a snad je čeká také nějaké překvapení.

Od září plánujeme nějaké změny ohled
ně mateřského centra. Maminky se mohou 
těšit na kavárničku, děti na hernu plnou hraček 
a nový dětský program, který bude zaměřený 
na motoriku, objevování, poznávání a radová-
ní se ze světa, který nás obklopuje. Těšíme se 
na nové rodiny, které jsou u nás vítány a všem 
přejeme krásné, pohodové a odpočinkové léto. 
Mnozí zůstanou v naší zemi, možná se jim 
bude stýskat po moři, exotice, ale přeji nám 
všem, abychom objevili a radovali se z toho, 
jak  nádhernou  zem  a  rozmanitou  přírodu 
plnou krás máme tady u nás. Vždyť nám naši 
historii závidí samotní Američané.

M. Šálková
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PI

Novinky
městské
knihovny

Pro dospělé:
Halina Pawlowská: Čmelák Láskyplné 
povídky – nejlepší optimistické povídky 
o lásce
Vítězslav Jareš: Zavěšená pizza – nikdo 
na světě by neměl zůstat na všechno sám
Gilly Macmillanová: Chůva – příběh plný 
tajemství a klamu
Markéta Harasimová: Doktorka Viktorie 
– zbývají jí pouhé dvě minuty a ona už 
své chyby možná nikdy nenapraví
Petra Soukupová: V bílém plášti – 
povídky jedněch z nejlepších českých 
autorů současnosti
Felix Francis: Puls – opět detektivka 
z dostihové dráhy
Aleš Palán: Rady pánu Bohu, jak 
vylepšit svět – stačilo by přitom tak málo, 
aby na světě bylo líp
Kiera Cass: Zaslíbená – král si ji vyvolil, 
ale její srdce získal jiný
Shari Lapena: Jeden z nás – každý něco 
tají
Markéta Lukášková: Vlaštovka v bublině 
– každá rodina má svou minulost. Má 
tahle i budoucnost?
Fredrik Backman: Úzkosti a jejich lidé – 
komedie o skupince rukojmí zajatých při 
prohlídce bytu
Iveta Toušlová: Toulavá kamera 29
Iveta Toušlová: Toulavá kamera 30
Vlastimil Vondruška: Křišťálový klíč – 
Vídeňský sen
Eric Rickstad: Co po ní zbylo – otec 
najde v lese holčičku, která mu připomíná 
jeho ztracenou dceru
Mona Kasten: Cítit znovu – měl být jen 
projektem, ale její srdce má jiné plány
Ladislav Beran: Zločin v abštajku – 
další detektivka píseckého autora
Anna Todd: After Před námi – páté 
pokračování oblíbené série
Dominik Landsman: Na chalupě 
s moderním fotrem – další zážitky muže 
na mateřské dovolené
Stefan Ahnhem: X způsobů smrti – čisté 
zlo motiv k vraždě nepotřebuje
Anne Jacobsová: Kavárna U Anděla – 
počátek nové rodinné ságy od autorky 
bestsellerů Panský dům a Venkovské sídlo
Mary Jane Mucklestoneová: 
Encyklopedie Skandinávské vzory – 
pletení
Jan Lakosil: Šumava krásná i smrtící – 
dobové fotografie a dokumenty
Juraj Chmiel: Hrob bílého muže – Afrika 
skutečnosti a snů
Jakub Fojtík: Policejní letadla – 
od Četnických leteckých hlídek až 
k prezidentské letce
Václav Vokolek: Neznámé Čechy – 
jihozápadní Čechy
Václav Vokolek: Neznámé Čechy - střední 
Čechy
Václav Vokolek: Neznámé Čechy – 
severozápadní Čechy

Nová jídelna Na Kocandě!

Jídelna patří na Kocandě mezi nejvy
užívanější prostory a stav již 40 let staré 
budovy nebyl dobrý. Rozhodli jsme se 
tedy již vloni pro kompletní rekonstrukci 
a rozšíření. Přípravy byly dlouhé a vůbec ne 
jednoduché, ale nakonec vše dopadlo a mohli 
jsme začít. Hlavní část prací probíhala mimo 
Kocandu a to v truhlářské dílně, kde se celá 
konstrukce připravila a natřela. Na zbourání 
staré a postavení nové jídelny byly pouze dva 
týdny před začátkem táborů a tak vše muselo 
proběhnout dle plánu. Při příjezdu dětí na tá-
bor byla nová  jídelna připravena,  chyběly 
pouze okenice a vrata, která však k letnímu 
provozu potřeba nejsou. Shodou okolností 
jsme byli nuceni tyto chybějící části dodělat 
až tento červen. Nyní však už můžeme říct, 
že máme hotovo a Kocanda tak má zbrusu 
novou budovu, která plně poslouží  svému 
účelu. Na celé stavbě bylo odpracováno více 

než  2000  dobrovolnických  hodin,  což  mi 
přijde v dnešní době naprosto neskutečné! 
Bohužel  nelze  vyjmenovat  všechny,  kteří 
se  na  této  akci  podíleli,  někteří  obětovali 
několik víkendů a dokonce týdnů vlastního 
volného času. Chtěl bych tedy všem znovu 
od srdce poděkovat. Díky! Dále bych chtěl 
poděkovat  starostovi  obce  Skočice  panu 
Šídlovi  za výbornou  spolupráci,  bez které 
bychom  o  takovém  projektu  nemohli  ani 
uvažovat. Chtěl bych také poděkovat městu 
Protivín  za  dlouhodobou  podporu  spolku 
Kocanďáci  a  pomoc  při  likvidaci  odpadu 
ze  staré  jídelny.  Doufám,  že  tato  budova 
bude sloužit desítky let pro stovky a stovky 
dětí stejně jako ta minulá. Za všechny členy 
spolku,  táborníky  a  hlavně  za  sebe  ještě 
jednou děkuji!

Tomáš Zdobnický
předseda spolku Kocanďáci
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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

neděle 2. srpna v 16 hodin film USA
SCOOB!

Animovaný/rodinný/dobrodružný. První celovečerní dobrodružství Scooby-Dooa je 
skvělou podívanou. Zjistěte, jak to se Scoobym všechno začalo a podpořte Záhady s.r.o. 
při řešení jejich nejděsivějšího případu! Film vás zavede na samotný začátek přátelství 
Scoobyho a Shaggyho a konečně na velkém plátně uvidíte, jak s mladými detektivy Fredem, 
Velmou a Daphne, založili legendární srandabandu Záhady s.r.o.
Mládeži přístupný, 93 minut, dabováno, vstupné 120 Kč

neděle 2. srpna v 19 hodin film USA
BLOODSHOT

Akční/drama/fantasy. Ve snímku podle komiksového bestselleru ztvárňuje Vin Diesel 
vojáka Raye Garrisona, který byl zabit v boji a znovu oživen korporací RST jako superhrdina 
Bloodshot. Nanotechnologie v jeho žilách z něj činí nezastavitelného bojovníka obdařeného 
nadlidskou silou a schopností okamžitě se uzdravovat. Korporace RST však neovládá pouze 
Bloodshotovo tělo, ale i jeho mysl a vzpomínky. Ray neví, co je skutečné a co je lež, a tak 
se rozhodne to zjistit.
Mládeži od 12 let přístupný, 110 minut, titulky, vstupné 100 Kč

středa 5. srpna v 19 hodin film ČR
V SÍTI 18+

Dokument. Necenzurovaná verze filmu divákům velmi věrně zprostředkovává zkušenosti 
a pocity dětí zneužívaných na internetu. Zakryté totiž zůstávají pouze tváře predátorů. 
Tři dospělé herečky s dětskými rysy se vydávají na sociální sítě, aby v přímém přenosu 
prožily zkušenost dvanáctiletých dívek online. Ve věrných kopiích dětských pokojů chatují 
a skypují s muži, kteří je na netu aktivně vyhledali a oslovili. Drtivá většina těchto mužů 
požaduje sex na kameru…
Mládeži do 18 let nepřístupný, 100 minut, vstupné 100 Kč

pátek 7. srpna v 19 hodin film USA
AVA: BEZ SOUCITU

Akční thriller. Hollywoodská hvězda Jessica Chastain jako elitní nájemná vražedkyně Ava. 
Je sexy, smrtonosná a od své tajné organizace dostává ty nejvybranější zabijácké úkoly. 
Jedna operace ale nedopadne dobře a Ava se ocitne na útěku a na mušce svých bývalých 
kolegů. Všech. V dalších rolích hraje C. Farrell nebo J. Malkovich. Akcí nabitý thriller AVA: 
Bez soucitu natočil Tate Taylor, režisér thrilleru Dívka ve vlaku nebo dramatu Černobílý svět.
Mládeži od 15 let přístupný, 96 minut, titulky, vstupné 120 Kč

neděle 9. srpna v 16 hodin film Německo
LASSIE SE VRACÍ

Rodinný/dobrodružný. Lassie, nejslavnější pes filmové historie, se vrací na plátna kin. 
A spolu s ní se vrací i úžasný příběh o nerozlučném přátelství chlapce a jeho dlouhosrsté 
kolie. Dvanáctiletý chlapec a jeho věrná psí kámoška Lassie jsou proti své vůli rozděleni 

a Lassie je převezena až na druhý konec země. Z nového domova ale uteče a vydává se 
na  neuvěřitelně odvážnou, strastiplnou a  někdy i  zábavnou cestu zpátky. Nejnovější 
zpracování vychází z  původní povídky Erica Knighta, která stála na  úplném počátku 
dlouhé historie Lassie.
Mládeži přístupný, 100 minut, dabováno, vstupné 110 Kč

neděle 9. srpna v 19 hodin film V. Británie/Itálie
VZPOMÍNKY NA ITÁLII

Romantická komedie s vůní Toskánska, ve které se L. Neeson jako londýnský umělec vrací 
spolu s dospělým synem do Itálie, aby tu prodali jejich starý rodinný dům. Čekají tu na ně 
překvapivě náročné opravy staré kamenné vily, spousta slunce, víno, opravdové spagetti 
a také jedna krásná a sympatická majitelka místní restaurace. V dojemném filmu se L. 
Neeson poprvé potkává před kamerou se svým synem M. Richardsonem a to přímo v rolích 
otce a syna. Londýnský umělec Robert (L. Neeson) a jeho syn Jack (M. Richardson) před 
lety ztratili svou ženu a matku. Navzájem se odcizili, teď se ale společně vracejí do jejich 
starého rodinného domu v Toskánsku, protože ho potřebují narychlo prodat.
Mládeži od 12 let přístupný, 94 minut, titulky, vstupné 120 Kč

středa 12. srpna v 19 hodin film USA
NEJVYŠŠÍ POCTA

Válečný/drama. Skutečný příběh zdravotníka amerického letectva U.S. Air Force, Williama 
H. Pitsenbargera, jehož statečnost zachránila ve Vietnamu desítky životů. V roce 1966 se 
poblíž Saigonu odehrála jedna z nejkrvavějších bitev vietnamské války. Během záchranné 
mise 11. dubna se jednadvacetiletý medik přezdívaný Pits rozhodl dobrovolně opustit 
relativní bezpečí záchranného vrtulníku, aby pomohl vojákům na zemi.
Mládeži do 12 let nevhodný, 116 minut, titulky, vstupné 100 Kč

pátek 14. srpna v 19 hodin film USA/V. Británie
TENET

Thriller/akce/drama. Hlavní zbraní hrdiny akčního sci-fi spektáklu filmového vizionáře 
Christophera Nolana je jediné slovo - TENET. V  temném světě mezinárodní špionáže 
bojuje o záchranu celého světa. Vydává se na extrémně komplikovanou misi, ve které pro 
časoprostor neplatí pravidla, tak jak je známe.
Mládeži do 15 let nepřístupný, 150 minut, titulky, vstupné 140 Kč

neděle 16. srpna v 16 hodin film Dánsko
VZHŮRU ZA SNY

Animovaný/rodinný. Co kdyby se ukázalo, že svět nočního snění má podobu nekonečných 
filmových studií, které připomínají Hollywoodskou továrnu na sny? A že každý z nás tam má 
vlastní filmový štáb a režiséra svých snů? Přesně tohle tajemství objeví dvanáctiletá Mína, 
když se shodou náhod do snového zákulisí dostane. A taky objeví, že je možné sny měnit …
Mládeži přístupný, 81 minut, dabováno, vstupné 120 Kč
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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

neděle 16. srpna v 19 hodin film Francie
KRYCÍ JMÉNO LEV

V této „belmondovské“ akční komedii je vše, co správná akce potřebuje – skvělí herci, 
absurdní zápletka, rychlé stroje, krásné ženy, únos i loupež. Kombinace Danyho Boona, 
jednoho z nejznámějších současných komiků, a Phillipa Katerina (Utop se, nebo plav) je 
doslova vražedná.
Upjatý psychiatr Romain je fascinovaný svým novým pacientem Leo Milanem, který 
o sobě tvrdí, že je mezinárodní agent s krycím jménem Lev. Ale on je přeci jen blázen, 
ne? No, možná ne…
Mládeži přístupný, 96 minut, titulky, vstupné 120 Kč

středa 19. srpna v 19 hodin film Německo
TÉMĚŘ DOKONALÁ TAJEMSTVÍ

Komedie. Na společné večeři se sejde několik párů a po pár sklenkách se rozhodnou, že 
svoje telefony položí na stůl a všechny zprávy, vzkazy i telefonáty budou ten večer sdílet. 
Nevinná hra se nejdříve vyvíjí jako báječná legrace, pak ale začnou chodit zprávy, které 
se svými partnery či přáteli raději nesdílíte. Rozjede se série šílených situací a trapasů.
Mládeži od 15 let přístupný, 111 minut, dabováno, vstupné 110 Kč

pátek 21. srpna v 19 hodin film ČR
POSLOUCHEJ

Psychothriller. …hlas, který tě varuje. Snímek vypráví příběh mladého páru, který vyráží 
na výlet, aby jejich vztahu dodali novou energii, protože se zdá, že už se vyčerpal a spěje 
k zániku. Dívka má navíc silné podezření, že jí je partner nevěrný, ale nemá důkazy. Během 
cesty uslyší hlas, a jak se záhy ukáže, je to hlas mužovy milenky…
Mládeži do 15 let nepřístupný, 77 minut, vstupné 100 Kč

středa 26. srpna v 19 hodin film ČR/Irsko/Polsko/Slovensko
ŠARLATÁN

Strhující životopisné drama inspirované skutečným příběhem výjimečného muže 
obdařeného léčitelskými schopnostmi – osudy léčitele Jana Mikoláška. V průběhu několika 
desetiletí se na něho obracely s prosbou o pomoc statisíce lidí ze všech společenských vrstev 
včetně nejvýznamnějších osobností politického i kulturního života. V hlavní roli Ivan Trojan.
Mládeži do 12 let nevhodný, 118 minut, vstupné 130 Kč

neděle 23. srpna v 16 hodin film USA
TROLLOVÉ: SVĚTOVÉ TURNÉ

Animovaná nálož dobré nálady. Stoprocentně pozitivní trollí holka Poppy povýšila 
na královnu. Své zemi vládne tancem, zpěvem a levou zadní, protože tam, kde nejsou 
žádné potíže, je kralování brnkačka. Její svět by dál pohodově rotoval v popovém rytmu, 
kdyby jednoho krásného dne nepřišlo šokující odhalení - popoví Trollové nejsou jedinými 
obyvateli planety, žijí na ní další trollí kmeny, vyznávající různé hudební styly.
Mládeži přístupný, 91 minut, dabováno, vstupné dospělí 130 Kč / děti 110 Kč

neděle 23. srpna v 19 hodin film USA
MULAN

Dobrodružný. Když císař Číny vydá nařízení, že jeden muž na rodinu musí sloužit císařské 
armádě k obraně země před nájezdníky ze severu, Hua Mulan, nejstarší dcera ctěného 
bojovníka, zaujme místo svého nemocného otce. V přestrojení za muže překonává Hua 
Jun nástrahy na každém kroku své cesty. Epická cesta z ní učiní ctěného bojovníka, ale 
vyslouží jí i respekt vděčného národa…
Mládeži přístupný, 106 minut, dabováno, vstupné dospělí 150 Kč / děti 130 Kč

pátek 28. srpna v 19 hodin film USA
NOVÍ MUTANTI

Horor/sci-fi/akční. R. Sinclairová, I. Rasputinová, S. Guthrie a R. De Costa jsou čtyři mladí 
mutanti, které drží v  odlehlé nemocnici za  účelem jejich psychiatrického pozorování. 
Dr. Reyesová je přesvědčená, že tito mladí lidé představují nebezpečí sami sobě a celé 
společnosti. Když se osazenstvo rozroste o D. Moonstarovou, začnou se v nemocnici dít 
zvláštní věci…
Mládeži od 12 let přístupno, 95 minut, dabováno, vstupné 130 Kč

neděle 30. srpna v 16 hodin film USA
KŘUPAVÍ MAZLÍČCI

Animovaný/ rodinný. Dobrodružství pro celou rodinu, kde hlavní roli hrají kouzelné 
sušenky, jaké by chtěl prostě každý. Sušenky mají tvar zvířátek a mají moc vás proměnit 
právě v to zvíře, které sníte. Křup křup, sníte sušenku ve tvaru lva, a  je z vás lev! Když 
zdědíte cirkus na pokraji krachu, je krabice s takovými dobrotami přesně to, co potřebujete.
Mládeži přístupný, 105 minut, dabováno, vstupné 120 Kč

neděle 30. srpna v 19 hodin film ČR
CASTING NA LÁSKU

Komedie o  tom, jak všichni pořádní chlapi vymřeli! Ústřední postavou je neúspěšná 
herečka Stela Nebeská, která s blížící se čtyřicítkou zjišťuje, že velkou díru do světa už asi 
neudělá. Ztrácí angažná v divadle, kde stejně hrála jen nevýznamné role. Manžel jí začne 
podvádět. Zahájí tedy velkolepý konkurz na novou lásku. Hrají T. Petrášková, J. Řezníček, 
V. Vydra, L. Langmajer, J. Sedláčková, J. Čenský
Mládeži od 12 let přístupný, 83 minut, vstupné 120 Kč



červenec 2020
středa 22. července v 19 hodin film ČR/Slovinsko
SAMOTÁŘI

OBNOVENÁ PREMIÉRA PO 20 LETECH
Komedie. Sedm mladých lidí prožívá v průběhu několika dní události, které radikálně 
ovlivní jejich budoucí život. Rozhlasový moderátor malého pražského rádia Petr se rozchází 
se svou dlouholetou přítelkyní Hankou. Tu chce získat pro sebe neurotický doktor Ondřej, 
který dívku už léta pronásleduje svou vtíravou pozorností. Ondřejova manželka Lenka si 
však odmítá připustit, že by otec jejích dětí mohl zradit jejich úhledný maloměšťácký život. 
Do osudů obou dvojic zasáhnou i křehká makedonská barmanka Vesna hledající v Čechách 
ztraceného otce, cynický manipulátor Robert a oddaný milovník marihuany Jakub.
Mládeži od 15 let přístupný, 103 minut, vstupné 100 Kč

24. 7. – 26.7. NEPROMÍTÁME – SVATOANENSKÁ POUŤ

středa 29. července v 19 hodin film ČR
BOURÁK

Černá komedie Ondřeje Trojana s  Ivanem Trojanem v  roli Bouráka, věčného frajera, 
kterému teče do baráku i do života a rodina už ho má plný zuby. Ale i srdce. Příběh se 
odehrává ve Šlukdorfu, imaginárním městě na severu Čech, kde po revoluci zavřeli všechny 
fabriky a místo nich se vyrojily nonstop herny, kasina a šlapky. V jednom z těch nonstopů 
s automaty pro zoufalce pracuje i Kamila, osmnáctka, která už má života ve městě, kde 
chcípnul pes, plné zuby. A ještě víc ji štve vlastní rodina. Odevzdaná matka a otec, který 
kšeftuje s vraky aut a říká si BOURÁK. Zastydlý puberťák s otřískaným růžovým Cadillacem, 
který chodí trsat rock and roll s holkou, co vypadá jako ze starého amerického katalogu 
na podprsenky.
Mládeži od 12 let přístupný, 110 minut, vstupné 100 Kč

pátek 31.července v 19 hodin film USA
DÉMON ZATRACENÍ

Horor. Z lesa se mezi lidi vplížilo starobylé zlo, čerstvé kytky v záhonech záhadně vadnou 
a umírají, místo dítěte najde matka v postýlce několik svázaných suchých větví. Tisíc let 
stará čarodějnice vylezla ze své skrýše v kořenech stromu. Těžko ji poznáte, může žít v kůži 
někoho jiného. A živí se výhradně dětmi. Teenager Ben je po rozvodu rodičů trochu divoký 
a tak ho matka pošle zklidnit se na léto do malého města ke svému tátovi. Najde si brigádu, 
nudí se a má čas pozorovat. Všimne si proto menšího kluka ze sousedství, který si hraje 
v okolí, všimne si taky, když zmizí a nikdo ho nehledá, všimne si seschlých úplně čerstvých 
kytek v okolí, všimne si, že máma toho menšího kluka se chová hodně podivně. A nemůže 
si nevšimnout, že táta toho menšího kluka tvrdí, že žádného syna nemá...
Mládeži od 15 let přístupný, titulky, 95 minut, vstupné 120 Kč

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

KINO PROTIVÍN 
V ČASE

PROTIVÍNSKÉ LISTY 9. stránka

Výstavba kina.
Provoz byl zahájen 10. června 1988 filmem Vesničko má středisková.

Rekonstrukce kina, která probíhala v květnu – červenci 2020.
První film 3Bobule se promítal 15. července 2020.



Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.
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

ZAHÁJEN OD 1. ČERVNA 2020PŘEDPRODEJ VSTUPENEK

pondělí 19. října od 19.30 hodin
Dům kultury Protivín

Vstupné 290 Kč

Bez možnosti  

rezervace vstupenek!
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neděle 13. září od 16 hodin
Dům kultury Protivín

Vstupné 60 Kč

Tak se jmenuje akce pro přátele cyklis-
tiky, kterou každoročně pořádá Dobrovolný 
svazek obcí „Zlatý vrch“. Letos se startovalo 
ve sportovním areálu v Drahonicích. I my, 
děvčata z Cyklorafandy, jsme měly v plánu 
si  některou  z  nabízených  tras  projet. Ale 
téměř každou sobotu ráno jezdíme na kole 
do Vodňan. Projdeme trh a zajdeme do cuk-
rárny na kávičku a k ní něco dobrého. Ani 
tentokrát jsme tradici nechtěly porušit. Vždyť 
akce startuje až v deset hodin, to zvládneme, 
řekly jsme si. Tak se i stalo. Po příjemném 
posezení  u Boušků  se  vydaly  Hela, Věra, 
Jana Jelínků a Janička Hanzlíků na kolech 
rovnou do Drahonic. Já jsem odvezla nákup 
domů autem a na elektrokole přijela za nimi. 
Na startu bylo připraveno pro všechny účast-
níky občerstvení  i  nějaké ovoce na  cestu. 
Organizátoři nabídli pro cyklisty trasy dlouhé 
50 a 30 kilometrů. Zvolily  jsme  tu kratší. 
Z Drahonic nás okruh nasměroval přes Mla-
dějovice k pomníku Jana Žižky u Sudoměře. 
Byly jsme zde již mnohokrát, což nám ale 
vůbec nevadilo. Setkaly jsme se tady se zná-
mými lidmi, chvíli popovídaly a pokračovaly 
dál. Šipky, kterými byly trasy značeny, nás 
vedly kolem rybníka Řežabinec do Putimi. 
„Chtělo by to malou přestávku na občerstve-
ní“, ozvalo  se od  jedné z nás. U dětského 
hřiště na návsi je místo k odpočinku. Posíleny 
svačinkou jsme vyrazily podél řeky Blanice 
k Benešovskému mlýnu. Cestou nás čekalo 
překvapení v podobě dvou bahnitých úseků. 
První jsme zdolaly dobře, po trávě, ale druhý 
byl horší. Hela s Věrou bahno přejely a měly 
bláto všude. Jana Jelínků to vymyslela. „Já 
to vezmu travou, tady je jen voda“, povídala. 
Já s Janičkou Hanzlíků jsme jí následovaly. 

Na kole, kam oko ze Zlaté hory dohlédne
Mokré nohy jsme osušily v trávě, obuly boty, 
pokračovaly v jízdě. Na Benešovském mlýně 
dělala většina účastníků zastávku. Nebylo si 
kde sednout tak jsme jely dál a zastavily se až 
u rybníků za Božovicemi. Čekala na nás jízda 
vzhůru do Humňan, poté dolů ke Kunšovu 
a do Albrechtic. Ve finále jen jeden táhlý ko-
pec a už nás vítal cíl. Obdržely jsme pamětní 
listy na  tuto akci a opět malé občerstvení. 
Asi po půlhodině odpočinku jsme se zvedly, 
že  pojedeme  domů.  Protivín  je  vzdálený 

13 kilometrů. Ale ouvej, Hela zjistila, že má 
prázdné přední kolo. „To musíme vyměnit 
duši“, pravila Jana Jelínků a už vytahovala 
nářadí z tašky. Ta si umí s tímto vždy poradit. 
Oprava dokončena a nás pět může vyrazit 
k domovu. Odjížděly jsme spokojené. Akce 
byla moc pěkně organizovaná i počasí nám 
přálo, jako kdyby si ho pořadatelé objednali. 
Tak zase někdy na podobné akci!

Jana Kalusová
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Desáté  narozeniny  jsou  v  lidském  životě 
jakýmsi zastavením v mezičase dětství, v pří-
padě instituce je to pak významné jubileum, 
které rozhodně stojí za malé ohlédnutí. Zvláště 
v případě, kdy je oním jubilantem protivínské 
Turistické  informační  centrum. Konkrétním 
datem, kdy se mělo toto výročí oslavit, byl sice 
8. květen, ale obdobně jako spousta dění okolo 
nás musel být vinou pandemie covidu-19 zru-
šen i tento termín. Nicméně o menší časový 
retronávrat  v  rámci  existence  informačního 
střediska na protivínském náměstí v takzvané 
kaplance rozhodně nepřijdete.
Usměvavé a ochotné dámy Marie Laňová 
a Hana Rybáková, které jsou hybnou silou 
centra, se v našem dnešním rozhovoru budou 
vracet do minulosti, vzpomínat, bilancovat 
i tak trochu vyhlížet do budoucnosti.
Předcházela dnešnímu Turistickému info
centru v Protivíně nějaká podobná forma 
služeb?
Místní Turistické  infocentrum bylo Městem 
Protivín zřízeno už od roku 2001, a to v do-
mě číslo 21 na náměstí, vedle bývalé jídelny 
dnešního pečovatelského domu. Ale  tamější 
prostory byly malé a nevyhovující, takže došlo 
k  přestěhování  do  dnešního  objektu,  který 
skýtá řadu dalších možností využití.
Jaké další možnosti máte na mysli?
Zvenku z ulice vypadá objekt  informačního 
centra  jako  malý  nenápadný  domeček,  ale 
uvnitř  je využit  i  zadní  trakt budovy a  také 
podkrovní prostor. Díky grantu Evropské unie 
byl celý objekt rekonstruován a je zde kromě 
infocentra umístěna stálá expozice díla Jiřího 
Koláře (protivínského rodáka), muzeum kos-
ter exotických zvířat, zapůjčených majitelem 
Krokodýlí  ZOO,  je  zde  bohatě  využívaná 
výstavní síň, velké oblibě se těší trvalá expo-
zice modelů českých hradů a zámků ze špejlí 
a využívané je příležitostně i nádvoří objektu.
To zní zajímavě, můžete říci něco víc 
ke zmíněnému …muzeu?
Návštěvníky  obvykle  ohromí  preparované 
části  těl  dvou  obrovských  nosorožců,  kteří 

Tím ale zdaleka výstavní náplň nekončí, že?
Ano, od roku 2011 připravujeme i krátkodobé 
výstavy – výtvarné, dokumentární i věnované 
určitým výročím či osobnostem. Ať už se jedná 
o obrazy, fotografie, keramiku, retro vzpomín-
ky, betlémy v době adventu či historii tram-
pingu,  měli  jsme  zde  i  expozici  věnovanou 
Jaroslavu Foglarovi a  jeho Rychlým šípům. 
S  těmi posledně  jmenovanými nám pomohl 
Petr Sládek, který měl velký archiv a rozsáhlé 
sbírky. Úspěšné jsou i výstavní kolekce obra-
zů  Josefa  Miloty, Volného  sdružení  umělců 
jižních  Čech  v  čele  s  Pepíno  Balkem  nebo 
výrobků ze sociálně-terapeutické dílny Hori-
zont. Drobné výtvarné předměty z jejich dílny 
máme i v nabídce prodávaných suvenýrů.
Je ze strany umělců zájem o možnosti 
vystavování?
Rozhodně ano, zejména u těch regionálních. 
Už máme termíny výstav zaplněný celý letošní 
rok a z příštího roku více než polovinu.
Jak často výstavy obměňujete?
Dříve  jsme  se  snažily  je  obměňovat  každý 
měsíc, v současnosti máme ale dvouměsíční 
termíny, protože to nebylo možné při běžném 

K informaci dostanete v Protivíně

žili původně v ZOO v Ústí nad Labem. Když 
zemřela samice Saša, její partner Dan uhynul 
krátce po ní, takže je hezké, že se sešli zase 
v jedné expozici. Ale jsou zde i kostry a jejich 
části dalších exotických zvířat, třeba varana, 
žirafy a podobně.
Za pozornost stojí nesporně i modely ze 
špejlí, kolik jich vlastně vystavujete?
Je jich celkem devět – osm z nich znázorňuje 
známé české hrady a zámky, devátý, největší, 
je  Eiffelovka,  v  malém  ji  máme  i  v  kance-
láři  infocentra.  Návštěvníci  obdivují  nejen 
zručnost  autora,  kterým  je  Ladislav  Novák 
z Myšence, ale i nesmírnou trpělivost, která je 
k takovému výtvoru nezbytně nutná.

Snímek ze zahájení provozu kaplanky – 8. května 2010. Úvodní slovo zleva:  
profesorka Klimešová – kurátorka expozice díla Jiřího Koláře,  
starosta města Protivín – Jaromír Hlaváč a majitel Krokodýlí ZOO Protivín  
a preparátů zoologického muzea – ing. Miroslav Procházka.



PROTIVÍNSKÉ LISTY 13. stránka

provozu centra stíhat. Ale tento systém vyho-
vuje víc i návštěvníkům, kteří tak mají větší 
šanci vybranou výstavu navštívit.
A využíváte i nádvoříčko v objektu?
Samozřejmě, tady se odehrávají třeba svatby, 
také  některé  vernisáže  v  létě,  výstavy  soch 
či dřevořezeb, bonsají,  ale  také  třeba moto-
cyklových veteránů během tradiční městské 
slavnosti,  nebo  malý  vánoční  trh  o  první 
adventní neděli...
Podle vývěsky zjišťuji, že poskytujete i jiné 
služby než jen informativní...
Ano, například kopírování, tisk, možnost vyu-
žití internetu, kdy je první čtvrthodina zdarma 
a teprve další čas se platí, prodáváme turistické 
známky, štítky, karty, magnetky, pohlednice, 
mapy a  také knihy –  třeba Sládkovu místo-
pisnou  knížku V  krajině  s  krajinou,  soubor 
humorných historek Pepína Balka s názvem 
No,  nekecej,  …..  nebo  životopisnou  knihu 
Proměny  Marty  Krásové,  operní  pěvkyně 
narozené v Protivíně, k němuž vazby nikdy 
nezpřetrhala, a další...
Vraťme se ale k prioritní náplni centra coby 
informační služby. Kolik zájemců o infor
maci registrujete za rok?
V zimě  je  to pochopitelně menší  počet,  ale 
v létě je to třeba stovka návštěvníků denně... 
Letos to je zatím slabší, ale možná, že prázd-
niny, které hodně lidí bude díky covidu trávit 
cestami po republice, návštěvnost podstatně 
zvednou. Celkově  nejsilnější  byl  podle  sta-
tistiky rok 2014. Ovšem registrujeme i řadu 
dotazů prostřednictvím telefonu nebo mailů...
A kdo jsou nejčastější návštěvníci?
Zejména rodiny s dětmi, školní výlety, auto-
busové zájezdy seniorů, cykloturisté...
Máte hodně zájemců z ciziny?
To  se  přesně  říci  nedá,  ale  podle  návštěvní 
knihy  se  zde  objevují  turisté  ze  Slovenska, 
Holandska, Německa, Rakouska, Ameriky... 
Pan  Souhrada  z  Písku  sem  občas  vozí  své 
přátele z amerického Protivína a jiných ame-
rických měst... Někteří z nich pátrají po svých 
předcích, hrobech nebo místech s jejich rodem 
spojených. Jinak tu máme mapu, na níž ná-
vštěvníci mohou zapíchávat špendlíky do míst, 
odkud přijíždějí.
Vzpomínáte si na některé zvláštní návštěv
níky?
Takovou hodně zajímavou figurkou byl mladý 
italský  poutník  GianLuca  Ratta  z Turína  se 

i úsměv

psicí Shirou, který měl velice specifická přání. 
Jindy americký zubař hledal ve městě jistou 
budovu, jejíž nepříliš čitelné foto si s sebou 
přivezl...
A jaké výjimečnosti můžete tedy nabíd
nout?
Na lukách kolem Blanice se vyskytuje modrá-
sek bahenní nebo rostlina krvavec toten, mimo 
jiné  také  unikátní  turmalínové  vyvřeliny, 
kterým  se  říká  myšenecké  slunce,  zajímavá 
je i třířadá alej platanů u místního pivovaru. 
Poměrně velký zájem je o cyklistické  trasy, 
mapy  okolí.  Rodiny  s  dětmi  mají  zase  jiné 
požadavky,  ale  Protivín  i  s  okolím  má  co 
nabídnout všem skupinám.
Konkrétně třeba co?
Krokodýlí ZOO v bývalé schwarzenbergské 
stodole, muzeum na náměstí – s historií Proti-
vína, expozicí exotické přírody i interaktivním 
zapojením, Království času se sbírkou různých 
hodin a hodinek, máme tu sice  také zámek, 
ale  ten  je  v  soukromém  vlastnictví,  takže 
veřejnosti nepřístupný, ale lze ho fotografovat 
alespoň  zvenku.  Dále  pak  naučnou  stezku 
kolem  Blanice,  jinou,  přístupnou  i  rodinám 
s  kočárky,  v  katastru  Zelendárek,  další  pak 
v Myšenci, pro děti  je přitažlivá Pohádková 

kovárna  v  Selibově,  lákavá  je  i  rozhledna 
na Vysokém Kamýku a dalo by se ještě pokra-
čovat… Zájemce o exkurzi do pivovaru Platan 
odkazujeme přímo na pivovar.
Jsou ve městě nějaké akce, při kterých za
znamenáváte zvýšenou návštěvnost?
Pochopitelně  –  zejména Anenská  pouť, 
Městské slavnosti protivínské, kdy přicházejí 
i  zdejší  rodáci,  kteří  žijí  jinde,  rozsvěcení 
vánočního  stromku  nebo  výročí  některého 
z dlouholetých zdejších spolků, jako třeba sté 
výročí  FK  Protivín. Tradiční  novoroční  oh-
ňostroj s doprovodným hudebním programem 
každoročně přiláká více než desetitisícehlavý 
dav na náměstí. Na Nový rok máme ale info-
centrum  zavřené  a  navíc  se  nachází  v  zóně 
odpalu  ohňostroje,  takže  je  do  této  lokality 
vstup zakázán…
Spolupracujete s místními spolky, sdruže
ními a institucemi?
Samozřejmě  s  radnicí,  také  se  školou,  dále 
s Protivínským vlastivědným klubem s Hele-
nou Mašindovou, která u nás občas také vysta-
vuje své fotografie, Prácheňskou uměleckou 
besedou,  …Fotoklubem  Protivín,  místním 
Klubem  žen,  s  centrem  křesťanské  pomoci 
Pastelka, …ale nejvíc s Městským kulturním 
střediskem Protivín.
Jaké přání byste pošeptaly kouzelnému 
dědečkovi, kdyby za vámi přišel?
Aby  naše  TIC  fungovalo  ke  spokojenosti 
všech  návštěvníků,  aby  se  k  nám  lidi  rádi 
vraceli a aby se zde cítili opravdu dobře, spo-
kojeně a bez obav z čehokoli. To je pro nás ta 
největší odměna...

Hanka Hosnedlová

ROK MUZEUM INFOCENTRUM
 (expozice) +MUZEUM
2013  2 624  13 784
2014  2 564  14 485
2015  1 743  12 633
2016  1 942  13 851
2017  1 115  13 373
2018  1 388  13 540
2019  1 299  11 808

Srdečně Vás  zveme  na  výstavu  obrazů 
členek a členů Prácheňské umělecké besedy, 
která  potrvá v podkroví  kaplanky do konce 
prázdnin.  Po  prázdninách  předvedou  své 
umění  malíři z Volného sdružení umělců 
jižních Čech v režii Pepíno Balka.

V prostorách Turistického  informačního 
centra  můžete  zhlédnout  dokumentární  vý-
stavu, kterou pro vás připravil Václav Křišťál 
ke  100. výročí od založení protivínského 
Fotbalového klubu.

Turistická sezóna se rychle rozběhla a my 
se  těšíme  na Vaši  návštěvu,  ať  již  přijdete 
na  výstavu,  využít  služeb Turistického  in-
formačního centra nebo „jen tak“. Otevřeno 
máme denně od 9 do 17 hodin.

Kolektiv TIC.

Pozvánka do kaplanky

NÁVŠTĚVNOST KAPLANKY
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Autobusem na výlet do města rybníků

Po tříměsíční odmlce jsme naplánovali 
s Protivínským vlastivědným klubem auto-
busový výlet do města rybníků – Vodňan.

Je sobota ráno a na protivínské náměstí 
přijíždí  autobus.  Přátelé  z  vlastivědného 
klubu nastupují a před námi je celý volný 
den. Zastavujeme před vodňanským koste-
lem a máme ještě čas, tak hurá na sobotní 
trh  na  vodňanské  náměstí.  Potkávám  pár 
kamarádů, stojí frontu na překrásné jahody. 
Je zajímavé, jak je na náměstí živo. Kašna se 
sochou Svobody po rekonstrukci opět osvě-
žuje svou proudící vodou poutníky z okolí.

Prohlídka kostela – opět nádherný záži-
tek. Kdysi měl kostel dvě věže, ale po po-
žáru  byla  obnovena  pouze  jedna.  Kostel 
vyzdobil nástěnnými malbami Mikoláš Aleš 
s Josefem Bosáčkem. Je zajímavé, že varha-
ny pocházejí od protivínské firmy Eduarda 
Hubeného.  Naše  průvodkyně  paní  Jitka 
Velková je takový poklad městské galerie 
ve Vodňanech a náleží jí velké poděkování 
za komentovanou prohlídku.

Pak jsme se vydali do městské galerie, 
kde  jsou  v  současné  době  vystaveny  pa-
pírové modely kostelů a hradů. Každému 
doporučuji  podívat  se  z  okna  ve  druhém 
patře  na  kostel,  spořitelnu  a  Heritesovu 
lékárnu  –  nezapomenutelné. V  přízemí 
radnice  je  infocentrum,  kde  má  výstavu 
velkých fotografií předsedkyně naše klubu 
Helena Mašindová – Čechy krásné, Čechy 
mé. Moc hezké fotky, Helen umí.

Náhle se rozezněly vodňanské zvony, je 
poledne, trhovci balí své stánky a celá naše 
skupina kráčí do Zlatého soudku, kde máme 
v restauraci zamluven oběd.

Po dobrém obědě  jsme se vydali  tam, 
kde  stojí  svatý  Jan  Nepomucký,  k  mlýn-
skému  náhonu,  kde  jsem  prožil  mládí. 
„Vodňanské  Benátky“  jsou  stále  plné 
kouzla a řeka Blanice stále osvěžující. Už 
bylo moc horko, přijíždí autobus a jedeme 

k  poslednímu  zastavení  našeho  výletu  – 
rybářské škole. Budova je prázdná, studenti 
již dostali po koronavirové pauze vysvěd-
čení. Za komentovanou  prohlídku  akvárií 
s  exotickými  rybami,  muzea  a  zahrady 

s okrasným jezírkem děkujeme zástupkyni 
ředitele Mgr. Kotlínové.

Vedle  rybářské  školy  stojí  hezká kap-
lička s památnou lípou, kde to měla moje 
maminka  moc  ráda. V  mládí  zde  zpívali 
a hráli na harmoniky...

Přijíždí autobus a už uháníme k Protiví-
nu. Děkujeme řidiči a zase někdy příště…

Za PVK Jirka Plíva  
(od sv. Jána ve Vodňanech)

Poobědová – báseň J. Plívy
Sedíme U soudku, nad námi klenba je
Dal jsem si řízek se salátem a žaludek se raduje.
Proti mně Helenka, vedle mne blondýnka – děvče hezký
Úsměvy na tváři, a to je asi to štěstí…
V kostele paráda, prohlídka hezká
Provedla nás Jitka Velků, v galerii taky – tady se tleská!
Lenčík fotil, všichni se smáli
Teď jsme po obědě a ještě máme plné poháry.
U soudku se dobře vaří
Vodňanským zahradníkům ať se dobře daří.
Byl tu taky brácha Míla na novém kole Merida
Dal si řízek se salátem a šlape jako zamlada.
My půjdeme zavzpomínat na mládí ke svatému Jánu
Dál rybářská škola – a vrátíme se až k ránu.
Už jsem toho napsal dost
Vám všem pro radost.
Vlastivědnému klubu přejeme zdraví
a Láďovi Nováků taky
a na tu krásnou Šumavu ať pořád jezdí vlaky…

Spolek  Svaz  zdravotně  postižených  Pro-
tivín  se  v  letošním  roce  podruhé  připo-
juje  k  aktivitě  Píseckého  deníku  „Daruj  
kabelku“.
Sběr kabelek se uskuteční v úterý 25. srp
na od 15.30 do 19 hodin a v pátek 28. 

Sběr kabelek v Protivíně
srpna od 9 do 12 hodin před Domem 
s pečovatelskou službou Protivín.
Sledujte  informace  v  Píseckém  deníku 
a na vyvěšených letáčcích.
Předem děkujeme všem občanům, kteří se 
do této akce zapojí.

Obě fotografie R. Lenemajer



PROTIVÍNSKÉ LISTY 15. stránka

  SPOLEČENSKÁ KRONIKA  
NARODILI SE

	 20.	6.	syn	Miroslav	Plíšek
	 Zdeňce	Bínové	ze	Žďárských	Chalup

	 22.	6.	dcera	Adéla	Králíková
	 Soně	Švehlové	ze	Skal

ZEMŘELI
	 22.	6.	Karel	Vorlíček

	 81	let,	Protivín

	 2.	7.	Marta	Ducháčková
	 82	let,	Protivín
	 9.	7.	Jana	Batistová

	 81	let,	Maletice

	 10.	7.	Josef	Hofhansl,
	 73	let,	Protivín

	 10.	7.	Otakar	Untermüller,
	 72	let,	Protivín

sobota 25. července od 18.30 hodin – kostel sv. Alžběty
neděle 26. července od 8.00 hodin – kaple sv. Anny
 od 9.30 hodin – kostel sv. Alžběty

Bohoslužby o Svatoanenské pouti

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

Jitka Mlejnková, Skály

Vzpomínáme
„Čas ubíhá a nevrací, co vzal.
Jen láska, úcta a vzpomínky  
v srdcích zůstávají.“

Dne 4. 7. tomu bylo 
5 let, co nás navždy 
opustila naše  
maminka, babička 
a prababička paní  
Růžena Svobodová  
ze Skal.

Dne 15. 7. jsme vzpo-
mněli 4. výročí úmrtí 
našeho bratra a strýce
pana Josefa Svobody 
ze Skal.

Činnost Spolku Svaz zdravotně postižených Protivín

Pavel Bosman
*1966 v  Chebu podílel se na  ilustraci ně-
kolika dalších knížek a  publikací. Pavlova 
tvorba se snaží poukazovat na  nešvary 
církve a veselou formou nastavovat zrcadlo 
věřícím lidem. Jeho klíčovou myšlenkou však 
je výrok, že smích je projevem vítěze. Nikdo 
tedy nemá větší důvod k  radosti, než ten, 
kdo věří ve  spásu své duše. Svou výstavou 
chce měnit pohled společnosti na církev jako 
na komunitu se spoustou zákazů a příkazů, 
které musí pokorně snášet. Církev je podle 
autora společenstvím přátel, kteří se navzá-
jem povzbuzují v hledání a nalézání Krista. 
Církev musí usilovat o to, aby z ní vyzařovala 
radost a láska uvolňující v lidech chuť žít.

SRDEČNĚ VÁS ZVEME 
NA VÝSTAVU BŮH  

MÁ SMYSL PRO HUMOR – 
KRESBY PAVLA BOSMANA

První  členská  schůze  Spolku  Svaz 
zdravotně postižených Protivín v roce 2020 
(v pořadí 13.) měla být podle plánu v úterý 
24.  března. Ale  protože  v  tomto  období 
zamíchal koronavirus se všemi plány, byl 
vyhlášen  nouzový  stav,  musel  být  termín 
této  naší  schůze  posunut  až  po  uvolnění 
vyhlášených omezujících opatření.

13. členská schůze se konala v úterý 
23. června s částečně upraveným pro
gramem. Hlavním bodem jednání byl plán 
činnosti spolku v roce 2020. Předsedkyně 
organizace Danuše Hlouchová s ním věcně 
a podrobně seznámila všechny přítomné čle-
ny. Zprávu o hospodaření v uplynulém roce 
2019  podala  velmi  přehledně  a  podrobně 
hospodářka paní Marie Honzíková. – Po-
chopitelně došlo i na blahopřání a předání 
pozorností  čtyřem  jubilantům,  členům 
spolku, kteří oslavili počátkem roku 2020 
významné 80. narozeniny.

V  následující  části  členské  schůze 
informovala  Danuše  Hlouchová  přítomné 
o  programu  spolku  do  konce  roku  2020. 
První  na  řadě  bylo  posezení  s  písničkou 
a harmonikou a opékáním špekáčků na Bel-
vederu v úterý 30. června odpoledne. Loni 
sklidila  tato  akce  tak  silný  ohlas,  že  si  ji 
zopakujeme  i  letos.  Protože  o  účast  pro-
jevil zájem velký počet přítomných členů, 
rozhodli jsme se ihned po konzultaci s účin-
kujícími a provozovatelem restaurace akci 
zopakovat v úterý 21. července. O dobrou 
náladu se postarají podobně jako v loňském 
roce paní Jana Horažďovská a pánové Jan 
Nováček a Pavel Trkovský.

Naši  členové  nepřijdou  ani  o  slíbený 
dokumentární film o Jiřím Suchém „Lehce 
se se životem se prát“ – termín bude včas 
oznámen, jakmile bude obnoveno promítání 
v rekonstruovaném kinosále.

Na  odložený  zájezd  do  Husince 
a do Chelčic se můžeme těšit v úterý 8. září. 
Vyjedeme v 8 hodin ráno z protivínského ná-
městí, zastavíme se na Husinecké přehradě 
a v 9 hodin navštívíme nově zrekonstruovaný 
Památník mistra Jana Husa, kde je přislíbena 
prohlídka s fundovaným průvodcem.

Krátké  zastavení  nás  ještě  čeká  díky 
vstřícnosti pana kazatele ve  sboru Církve 

bratrské.  Za  příznivého  počasí  budeme 
moci  navštívit  zahradu  pana  Friebergera 
a  obdivovat  jeho  zahradní  železnici.  Pan 
Frieberger  je  ochoten  nám  ukázat  i  svoji 
soukromou hvězdárnu. Ta se ovšem nachází 
na zvýšeném kopci nad městem a její ná-
vštěva je vhodná skutečně jen pro fyzicky 
zdatnější osoby.

Najdou-li  se  mezi  námi,  budeme  rá-
di. V  příštím  roce  naplánujeme  zájezd 
po jižních Čechách tak, abychom na zpá-
teční cestě zastavili v Husinci a zájemcům 
o soukromou hvězdárnu vyhověli. Taková 
zajímavost  se  přece  jen  tak  nespatří.  Náš 
letošní zájezd zakončíme návštěvou Chelčic 
a navštívíme Památník Petra Chelčického. 
Příjezd do Protivína plánujeme asi na 15.30 
hodin.

Druhý slíbený zájezd na Červenou Lho-
tu naplánujeme na příští rok 2021.

Součástí  každoročního  programu  naší 
organizace  se  staly  návštěvy  Jihočeského 
divadla v Českých Budějovicích. V pondělí 
26.  října  zhlédneme  komedii  „Bačkoro-
vé“, která nám byla doporučena ze strany 
pracovníků  Jihočeského  divadla. Vhodné 
představení pro naše věkové složení se těžko 
vybírá, ale tato komedie by nás měla oprav-
du pobavit a potěšit. Stále platí, že divadelní 
repertoár obsahuje hodně moderních před-
stavení, aby přilákalo mladé diváky.

Po  podání  malého  občerstvení  byla 
schůze  ukončena.  Doufáme,  že  nic  ne-
změní  naše  plány  a  sejdeme  se  společně 
na 14. členské schůzi v úterý 15. prosince.

Hezké léto a podzim všem
Zdeňka Vojtová,

Spolek SZP Protivín

Na zájezd do Husince a Chelčic 
v úterý 8. září zbývá v době uzávěrky 
Protivínských listů ještě několik volných 
míst. Přihlásit se mohou všichni zájemci, 
nikoli pouze členové spolku. Jedná se 
o nenáročný program vhodný i pro starší 
osoby s pohybovými potížemi – možnost 
odpočinku.

Přihlášky u paní Anny Skalové nebo 
u Danuše Hlouchové, tel. 607 524 922.

Výstavu si bude možné prohlédnout v prů-
běhu srpna v prostorách sborového domu 
Evangelické církve metodistické v Protiví-
ně, Mírová 171. O bližších termínech, kdy 
bude možné výstavu se dozvíte na  fb, 
případně možno dohodnout prohlídku 
na tel. 775 941 105.
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Fotbalové informace

Dne 21. dubna 1935 na Boží Hod velikonoč-
ní se uskutečnil zápas SK Protivín – SK Slavia 
Praha.  Hosté  přijeli  v  kombinované  sestavě 
(např.  asi  bez  Františka  Pláničky,  v  referátu 
není  uveden),  ve  které  však  byli  i  internacio-
nálové  Krčil, Heřmánek a Bureš.  Hrálo  se 
před úžasnou návštěvou 1 200 diváků za řízení 
rozhodčího Homolky. Nadšeně bojující domácí 
vyhráli  první  poločas  1:0,  když  branku  vsítil 
z penalty Jan Dědič. Tentýž hráč přidal v úvodu 
druhého poločasu i druhý gól a domácí vedli 2:0. 
Poté hosté značně přidali a obrátili stav zápasu 
na 4:2 ve svůj prospěch, když branky dávali pře-
devším z bezprostřední vzdálenosti po vynikající 

Významná utkání a osobnosti  
na protivínském hřišti

POKRAČOVÁNÍ ZAJÍMAVOSTÍ Z HISTORIE U PŘÍLEŽITOSTI 
100 LET OD ZALOŽENÍ OFICIÁLNÍHO FOTBALOVÉHO SPOLKU 
SK PROTIVÍN.

kombinační hře. Domácí ještě snížili Řežábkem, 
poslední branku však vstřelili hosté a stanovili 
konečný stav zápasu na 5:3 v  jejich prospěch. 
V referátu z Jihočeského sportovního týdeníku 
ze dne 25. 4. 1935 je uvedeno, že domácí muž-
stvo  předvedlo  dlouho  nevídanou  výbornou 
hru.  Uvedeno,  že  „vysokotřídní“  výkon  podal 
brankář Kohout.

Dne 31. května 1936 došlo k mezinárod-
nímu utkání SK Protivín – S.V. Urfahr Linz. 
Soupeř  byl  mnohonásobným  přeborníkem 
hornorakouské  ligy. V  protivínské  kronice 
se píše, že zápas byl jihočeskou senzací. Zá-
pas  měl  slavnostní  atmosféru,  před  vstupem 
na stadion vlály na stožárech československá 
a rakouská vlajka. Hrálo se za prudkého deště, 
což výrazně ovlivnilo úroveň hry a návštěvnost. 
Domácí  byli  posíleni  o  5  hráčů  SK  Písek,  
neboť měli řadu hráčů zraněných z předchozích 
mistrovských utkání. Skvěle trénovaní a tech-
nicky  vybavení  hosté  postupně  zcela  ovládli 
hru. Brzy vedli 2:0, koncem prvního poločasu 
snížil na rozdíl jediné branky Dědič. Za stálého 
deště byl hrán II. poločas bez přestávky. Hosté 
dominovali  a  postupně  zvýšili  své  vedení  až 
na 7:1. Na konečný stav 7:2 pro hosty upravil 
za domácí opět Dědič. Ze zápasu se bohužel 
nedochovala  žádná  fotografie,  v  archivu  FK 
Protivín je však vlajka, která tento zápas při-
pomíná (foto vlevo).

Dne 15. srpna 1936  se  uskutečnil  další 
mezinárodní zápas SK Protivín – Austria Salz
burg. Za řízení výborného rozhodčího Reicha 
z Vodňan předvedla obě mužstva výborné vý-
kony a o výsledku  rozhodla až penalta. Hosté 
byli  pohyblivější  a  byli  výborní  především 
ve hře hlavou. Z domácích podal nejlepší výkon 
Šípek a v útoku vynikl Keclík. Zápas skončil 3:2 
ve prospěch domácích, za které skórovali Keclík 

2x a 1x Dědič. (Referát Jihočeského sportovního 
týdeníku ze dne 19.8.1936).

S  rakouskými soupeři byly předem dojed-
nány odvety v Rakousku, a to na 23. srpen 1936 
v Linci  s místním S.V. Urfahr  a ve dnech 25. 
a 26. srpna 1936 dva zápasy s Austrií Salzburg. 
Po  vyřízení  všech  cestovních  formalit  odjela 
31 členná delegace dne 22. srpna do Rakouska. 
Předtím  však  dne  20.  srpna  obdržela  lístek, 
ve kterém jim Austria Salzburg sdělila, že zápasy 
odříká. Dne 23. srpna 1936 sehrál SK Protivín 
sjednaný zápas v Linci (výsledek neznám) a ih-
ned po zápasu telegrafovali do Salzburgu, aby 
mužstvo Protivína očekávali v předem domluve-
ných termínech. Austria však setrvala na svém 
stanovisku na odřeknutí zápasů. Delegace se 27. 
srpna vrátila domů a ihned poté (5. září) poslal 
Jaroslav Bílek dopis na Československý fotba-
lový svaz v Praze s přílohou, ve které vyčísluje 
škodu  klubu,  která  vznikla  neopodstatněným 
odmítnutím  sehrání  zápasů  ze  strany Austrie 
Salzburg. Zároveň klub svaz žádal, aby úřední 
cestou donutil Austrii Salzburg k úhradě požado-
vané částky. Jak požadavek dopadl, není známo.

Ani z tohoto zápasu se bohužel nedochovalo 
žádné foto.

Dne 17. 5. 1937  se  v  Protivíně  představi-
la  XI. Všeobecného  pensijního  ústavu  Praha 
v čele s Františkem Pláničkou. Plánička první 
poločas chytal v brance k lesu, jedinou branku 
podle archivu pana Bílka mu vstřelil ing. Prask. 
Ve druhém poločase nastoupil na levém křídle 
a  Protivínští  vstřelili  další  3  branky.  Konečný 
výsledek 4:1 pro Protivín.

V Jihočeském sportovním týdeníku ze dne 
20.5.1937 je pak v reportáži z utkání napsáno: 
XI. VPÚ Praha s Pláničkou – SK Protivín 1:4 
(0:1). Po krásné a technické hře obětavé mužstvo 
SK Protivín svojí nebývalou agilností porazilo 
soupeře tak vysokých kvalit. Zápas velmi dobře 
řídil p. Šroub ze Strakonic.

O dalších významných utkáních a slavných 
osobnostech na protivínském hřišti zase příště.

Pavel Moc, Václav Křišťál
SK Protivín s rezervou Slavie Praha. Zleva: Kohout, Vobořil, Prask, jednatel Bartošek, 
Dědič, V. Veselý, Siblík, Mikšíček, A. Řežábek, Kacbunda, Černohorský, Janouch

František Plánička
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Po nuceném odkladu se rozjela i sezóna České Enduro série. 
První závod byl 13. a 14. června v Krušných horách na Klínovci. 
Celý víkend bylo doslova „psí“ počasí, ale na to jsou bikeři zvyklí.

Kuba Říha, celkový vítěz loňské sezóny, jel závod podle vlast-
ních slov až moc opatrně a jeho čas ze všech RZ stačil na celkové 
5. místo. I s tím byl Jakub celkem spokojený.

Další víkend pokračoval závodem v Dolní Moravě. Tady už si 
Kuba vše pohlídal a vítězství v kategorii Elite i celkově toho bylo 
potvrzením.

V sobotu 27.6. si Kuba odskočil na trošku jiný závod – městský 
sjezd horských kol do Ústí nad Labem. V těchto závodech se mu 
tradičně daří a pravidelně vítězí, tentokrát si však vytáhl los smůly 
a po pádu ukončil závod zlomenou klíční kostí.

Loňskou vítěznou  sezónu ukončil  zlomením 5 žeber,  letošní 
úrazem začíná. V těchto dnech už je po operaci a už se připravuje 
na pokračování závodní sezóny.

Horská kola

V sobotu dne 27. května se protivínští taekwondisté spolu 
s rodiči zúčastnili akce, která měla název „Pěšky a na kole 
kolem Pasek“.

Akci pořádala obec Paseky a dobrovolní hasiči. Z našeho od-
dílu se zúčastnili děti s rodiči na 15 km okruhu přes Písecké hory. 
Trasa byla náročnější, jelikož vedla převážně kopcovitým terénem. 
Nakonec i ti nejmenší to zvládli a na konci cesty byli odměněni 
občerstvením v hostinci.

Protivínští taekwondisté to brali jako přípravu a trénink a rodiče 
pak jako utužování vztahu v oddíle.

Všichni si vyjížďku užili při krásném slunečném počasí. Toto 
bylo zároveň ukončení společné práce v tomto školním roce. Již 
nyní se těšíme na zahájení tréninků v září. Všem přejeme krásné 
prožití prázdnin.

MZ, JK

Protivínské taekwondo  
„Kolem Pasek“ na kole

V sobotu 27. června se konal v Pelhři
mově turnaj „Nakopneme COVID“. 
Na turnaj byli pozváni i naši protivínští 
taekwodisté. Turnaj byl omezen počtem, 
ale i tak se ho zúčastnilo celkem 100 zá
vodníků z Čech, Slovenska a Rakouska. 
Turnaj byl výjimečný i tím, že zápasil každý 
s každým ve své kategorii. Na klasických 
závodech jsou vyřazovací boje. Turnaj byl 
určen jak pro začátečníky,  tak  i pokročilé 
závodníky. Celý turnaj měl pravidla na elek-
tronické vesty a helmy, tudíž všichni kopali 
na  hlavu  včetně  těch  nejmenších.  Navíc 
kategorie byly smíchány děvčata s chlapci.

Z  našeho  oddílu  reprezentovali  Nella 
Kalíšková, Anežka Vaněčková, Nela Štěr-
bová, Jiří Vaněček, Martin Hrdlička a Vašek 
Kapusta.

Jako  první  nastoupila  Nela  Štěrbová. 
Prala se jako lev a jednotlivé zápasy vyhrá-
vala i proti chlapcům. Nakonec svoji kate-
gorii  vyhrála. Nella Kalíšková  se  snažila, 
jak  jen  to šlo a bylo z  toho 2. místo. Též 
Jiří Vaněček se snažil, seč mu síly stačily 
a získal 2. místo. Martin Hrdlička byl po-
prvé na závodech a sbíral cenné zkušenosti. 
Výsledkem bylo krásné 3. místo. Též náš 
nejmenší  a  teprve pětiletý Vašek Kapusta 

Taekwondový turnaj Nakopneme COVID
skončil na krásném 3. místě. Anežka Vaněč-
ková měla v kategorii samé chlapce. Vůbec 
se nezalekla a všechny porazila se ziskem 
zlaté medaile.

Umístění:
Anežka Vaněčková, Nela Štěrbová  1. místo
Nella Kalíšková, Jiří Vaněček  2. místo
Martin Hrdlička, Vašek Kapusta  3. místo

MZ,JK
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Fotbalové informace
V sobotu 13. 6. měly mládežnické turnaje 
s  názvem  „Stoletý  pohár“  na  programu 
druhé pokračování, tentokráte starších pří-
pravek. Turnaje se kromě dvou domácích 
celků zúčastnily Vodňany, Bavorov, Vacov 
a  Týn  nad Vltavou.  Pořadatelé  záměrně 
oslovili jiné týmy než z píseckého okresu, 
se kterými  se Protivínští potkávají v  sou-
těžích. Cílem bylo, aby protivínské naděje 
poměřily síly zase s jinými soupeři. Hrálo se 
nejspravedlivějším systémem každý s kaž-
dým, vždy jednou třicet minut. Díky tomu, 
že  se  turnaj  hrál  hned  na  třech  hřištích, 
nebyly  v programu  žádné  prodlevy  a  vše 
probíhalo, jak mělo.

Celkové pořadí turnaje:
1. Protivín A
2.  Týn nad Vltavou
3. Protivín B
4.  Vodňany
5.  Vacov
6.  Bavorov

Nejvíc branek (13) během turnaje zazname-
nal Karel Vlach (Protivín B).
Nejlepším hráčem se stal David Podlešák 
(Protivín B).
Cenu  pro  nejlepšího  gólmana  si  odnesl 
Ondřej Kotrba (Týn nad Vltavou).

Odpoledne změřilo síly „Áčko“ s dorostenci 
U 19 z Písku.
Protivín – Písek U 19 7:2 (5:0)
Branky: J. Vorel 4, Uhlík, Říha, Kasík
Sestava:  Barbotkin  (46.  Hanus)  –  Zach, 
Uhlík, Z. Vorel, Nedvěd (46. J. Vojík) – Hry-
nevich, Bečvář, Říha (46. Leroy Abatawa), 
T. Vojík – Kasík, J. Vorel
Zápas  byl  kopií  soběslavského,  jen  s  tím 
rozdílem,  že  ti,  co  nebyli  koncentrováni 
na  úvod utkání,  byli  písečtí mladíci. Než 
zjistili,  že  se  hraje,  prohrávali  o  3  góly. 
Domácí hráli s chutí, přidávali další bran-
ky a soupeř korigoval až v závěru, kdy už 
protivínští  hráči  chtěli  hrát  jen  na  krásu 
a hodně polevili.

V  neděli  14.  6.  se  hrálo  přátelské  derby  
Protivín B – Milenovice. Mužstva nastou-
pila  do  zápasu  za  stálého  deště,  který  se 
kolem 30. minuty změnil na průtrž. Domácí 
měli sice převahu, ale hosté z brejkových 
situací dvakrát vedli. Protivínu se podařilo 
v závěru alespoň vyrovnat. Druhý poločas 
se  už  nedohrával.  Jak  vypadalo  hřiště  v 
době, kdy měl zápas končit, ukazuje  foto 
vlevo dole.

V sobotu 20. června se měl uskutečnit dal
ší turnaj, tentokrát mladších žáků. Po vy-
trvalém dešti byl trávník podmočený, plný 
louží, a tak byl po vzájemné dohodě všech 
týmů turnaj odložen na sobotu 1. 8. 2020.
Také sobotní odpolední zápasy dospělých se 
u nás nedaly sehrát. Ale trenér Říha zajistil 
„umělku“ v Písku, takže poslední zápasy té-
to specifické sezóny se nakonec uskutečnily.

Semice – Protivín 0:4 (0:3)
Branky: J. Vorel 3, Hornát
Hanus  (46.  Barbotkin)  –  Uhlík,  Z. Vorel, 
R. Vojta, Zach – J. Vorel, Hornát, Bečvář, 
Nedvěd (46. T. Vojík), Říha – Kasík
Utkání vůbec nebylo jednoznačné, jak by se 
mohlo podle výsledku zdát. Domácí hráli 
velmi dobře, Protivínští byli ale podstatně 
produktivnější.
V čížovském fotbalovém areálu se ale hrálo. 
Konal se zde první ročník mládežnického 
turnaje FK Čížová Cup. Utkaly se starší 
přípravky. V  turnaji  bojovala  čtyři  druž-
stva. Domácí celek doplnily Mirovice, Pro-
tivín a Záhoří. Nejlépe se dařilo mirovickým 
nadějím, které během tří zápasů neztratily 
ani bod a zaslouženě získaly zlaté medaile. 
Druhé místo pak vykopali fotbalisté Čížo-
vé. Stupně vítězů doplnil Protivín, vedený 
trenérem J.Vláškem.

HARMONOGRAM VYDÁNÍ 
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 Uzávěrka Vydání
č. 9   7. září  21. září
č. 10   5. října  19. října
č. 11  2. listopadu  16. listopadu
č. 12  30. listopadu  14. prosince

Změna termínu vyhrazena.

Pronajmu byt 1+1, blízko centra, 3. patro, 
výtah,  nízké  náklady.  Pouze  dlouhodobě. 
Ihned volný. Tel. 777 930 487

Prodám zasíťovaný stavební pozemek v ob-
ci Heřmaň, 986 m2, krásné, klidné prostředí. 
Cena 939 tis. Kč. Tel. 739 599 644

Řádková inzerce

Protivín A, vítěz turnaje:
Vzadu stojí trenér Vlášek, před ním stojí zleva: Brož, Viktora, David, Dub
Sedící zleva: Čecháček, Klinkáček, Mikulenka, leží Kubecová
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KŘÍŽOVKA O KNIŽNÍ ODMĚNU

Také letošní křížovky jsou věnovány moudrým výrokům známých osobností. Autor křížovek P. Šoba
Měl jsem v životě tisíce 1. tajenka, ale naštěstí jen 1. a 2. díl 2. tajenky opravdový. Mark Twain
Vyluštěnou tajenku zašlete do 7. září 2020 na adresu MěKS Protivín, Mírová 337, 398 11 Protivín, nebo na e-mail karfikova@kultura-protivin.cz
Knižní odměnu za správné vyluštění křížovky z červencového dvojčíslí novin získává paní Nováková z Protivína. Gratulujeme!

SPORTOVNÍ AKCE POŘÁDANÉ FK PROTIVÍN  
PŘI PŘÍLEŽITOSTI 100. VÝROČÍ FOTBALU

Od 15. 7. výstava fotografií k stoletému výročí fotbalu v Proti
víně – infocentrum Protivín

sobota 25. 7. – pouť
10.00 hod. – celý den – výstava trofejí a archivních materiálů k 100 
letům na hřišti
10.00 hod. – turnaj „Rajty cup 35“ (hráči nad 35 let)
15.00 hod. – zápas Protivín A – Nepomuk

sobota 1. 8.
10.00 hod. – celý den – výstava trofejí a archivních materiálů k 100 
letům na hřišti
10.00 hod.  –  turnaj  mladších  žáků  o  „Stoletý  pohár“,  mužstva 
Protivín, Vodňany, Netolice, Týn nad Vltavou

neděle 2. 8.
17.00 hod. – zápas Protivín A – Hluboká

sobota 8. 8.
10.00 hod. – celý den – výstava trofejí a archivních materiálů k 100 
letům na hřišti
10.00 hod. – turnaj staršího dorostu o „Stoletý pohár“
16.00 hod. – zápas Protivín A – Soběslav

Den oslav sobota 15. 8.
10.00 hod. – celý den – výstava trofejí a archivních materiálů k 100 
letům na hřišti
10.00 hod. – turnaj starších žáků o „Stoletý pohár“
15.00 hod. – zápas Protivín A – Olešník
18.00 hod. – slavnostní schůze k výročí s oceněním zasloužilých 
členů TJ Slavoj a FK Protivín
20.00 hod. – taneční večer

sobota 22. 8.
15.00 hod. – mistrovský zápas Protivín A – Junior Strakonice

Od 1. září 2020 – výstava fotografií ve vestibulu Domu kultury 
Protivín
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Malá kopaná in memoriam J. Hečka

Turistický oddíl TJ Slavoj Protivín
Ve spolupráci s městem Protivín pořádají

32. ročník turistického pochodu a cykloturistické jízdy

Start: v sobotu 12. září 2020 od 7.30 hod. do 9.30 hod. na Masarykově nám. v Protivíně
Cíl: na stejném místě do 16 hodin
Startovné: 40,- Kč, děti do 15 let 10,- Kč
Pěší trasa: 15 km: Protivín – rybník Rabyň – Těšínov – Bečelov – Protivín
Cyklistické trasy (vhodnější pro krosová a horská kola):
20 km: Protivín – Žďár – Nová Ves – Těšínov – Bečelov – Protivín
35 km: Protivín – Nová Ves – Všeteč – Kaliště – Bečelov – Protivín
50 km: Protivín – Kukle – Nový Dvůr – Albrechtice – Všemyslice – Těšínov – Krč – 
Bečelov – Protivín
Odměny: Po úspěšném absolvování zvolené trasy obdrží účastník v cíli malé občer-
stvení, pamětní list a drobnou upomínku na akci.

Již čtvrtým rokem, tentokrát 27. 
června, se konal turnaj v malé kopané In 
memoriam Jiřího Hečka. Tři roky se konal 
tento turnaj na fotbalovém hřišti v malebné 
obci Krč. Letos poprvé bylo místem konání 
místní fotbalové hřiště FK Protivín. I když 
se  změnilo prostředí,  fotbalová atmosféra 
zůstala  stejná  a  i  letní  počasí  nám  všem 
přálo. Turnaje se zúčastnila čtyři družstva. 
Hráči si hru užili bez agrese, faulů a úrazů. 
První cena byla jako každý rok – sud piva 
Platan  12,  kterou  letos  vyhrálo  družstvo 
s názvem „Langusta“. Nikdo ale neodešel 
s prázdnou a za účast každé družstvo do-
stalo odměnu. Zaslouženou odměnu dostali 
i malí fotbalisté, kteří při turnaji pomáhali 
podávat míče zpět do hry. – Tímto bychom 
rádi poděkovali všem družstvům za účast 
a sponzorům za dary. – Děkujeme.

Š. Hečko

CESTA K PROTIVÍNU

Pilates se cvičí  
i o prázdninách!

Dáte mi určitě za pravdu, že letošní 
rok  je  v  mnoha  směrech  opravdu  vý-
jimečný.  Já  to  v  dobrém  slova  smyslu 
vnímám především ve sportovním nadše-
ní  protivínských  „Pilatesek“,  které  se 
nevzdávají a vydržely, navzdory pande-
mii, docvičit lekce pilates až do prázdnin 
a co víc, letos poprvé v historii cvičíme 
Pilates v Protivíně i v průběhu prázdnin. 
Většina účastnic říká: „My si už bez cvi-
čení neumíme představit dále fungovat, 
pilates nám dělá dobře, srovná nám tělo 
a také se těšíme na dobrou partu a naši 
cvičitelku Jarku." Jsem ráda, že se to, co 
se mi povedlo uskutečnit ve FOR BODY 
v Písku,  tak  se nám s  Jarkou Fialovou 
povedlo i v Protivíně.

Děkuji všem „Pilateskám“ v Protiví-
ně za důvěru a hojnou účast na lekcích.

LETNÍ LEKCE  
ZUMBY S HANKOU!

Každé pondělí od 18.30 hod. si 
můžete na protivínském fotbalovém 
hřišti užít lekce Zumby.

Vítáme  nové  zájemce,  kteří  mají 
v  průběhu  prázdnin  první  vstup  zdar-
ma! Přijďte si s námi užít tanec v rytmu 
Zumby, stačí jen dobrá nálada a dostatek 
pití:-).

SOUSTŘEDĚNÍ  
DĚVČAT DĚTSKÉHO 

AEROBICU  
NA BENEŠOVSKÉM 
MLÝNĚ SE V SRPNU 

OPĚT KONÁ!
Mám  velkou  radost,  že  mám  mož-

nost i v letošním roce uspořádat tradiční 
soustředění  píseckých  a  protivínských 
děvčat kurzů Dětského aerobiku . I když 
nácvik nových sestav a následná vystou-
pení na soutěžích překazil „Coronavir“, 
protivínská  děvčata  poctivě  trénovala 
a  dojížděla  do  konce  školního  roku 
do  Písku do  studia FOR  BODY.  Nedá 
se nic dělat, jedeme dál a připravujeme 
se na další sezónu. Zvu všechny rodiče 
děvčat, aby přijeli na závěrečný den sou-
středění a viděli vystoupení všech sestav, 
které děvčata na soustředění dopilují.

Přeji všem „Pilateskám, Zumbicím 
a Aerobičkám“ krásné léto, hodně zdra-
ví a elánu do druhé poloviny letošního 
roku!

Hanka Bísková,
FOR BODY


