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NOVÁ VOZOVKA K DĚTSKÉMU ZDRAVOTNÍMU
STŘEDISKU A SPORTOVNÍ HALE

Dovolte mi Vás informovat o dokončení
investiční akce rekonstrukce komunikace
k dětskému zdravotnímu středisku, veterinární ordinaci a sportovní hale.
Stavební práce začaly odstraněním
starých panelů, pokračovaly kompletní vyměněnou podkladní štěrkopískové vrstvy,

osazením betonových obrub a kanalizační
vpusti, instalací nového veřejného osvětlení a zakončením prací pak byla pokládka
nového asfaltového koberce.
Jaromír Hlaváč,
starosta města

18 Kč
DOTAČNÍ TITULY
NÁM „POMOHLY“
Naše město získalo další dva dotační
tituly z Ministerstva místního rozvoje
ČR.
Dotace na rekonstrukci spojovacího
krčku mezi hlavní budovou základní školy a pavilonem prvního stupně ve výši
4,2 mil. Kč, tedy první z nich, nám umožní
zrekonstruovat spojovací krček, kde dojde
ke kompletní opravě jak střešního pláště,
podlah, oken a dveří, tak samozřejmě i fasády. Současně dojde k opravě sociálního
zařízení v navazující budově jídelny. Stavba
bude zahájena v červenci a ukončena nejpozději v září t.r.
Díky druhému dotačnímu titulu ze
stejného ministerstva bude zrekonstruována ulice Oborská. Zde dojde k opravě
místní komunikace, pokládce nové kanalizace a vodovodu, vybudování veřejného
osvětlení spolu s chodníky a přibude nové
parkovací stání. Na závěr bude položen
nový asfaltový koberec. Předpokládaným
termínem zahájení prací je říjen 2021
a ukončení říjen 2022.
Jaromír Hlaváč,
starosta města

Protivínský zámek

Malajský královský fond – THE
ROYAL INVEST FUND OF KELANTAN koupil zámek Protivín i jeho přilehlý park a chystá se tento klenot města
komplexně zrenovovat. Stavební práce
na projektu nazvaném „THE ORB“ jsou
již v plném proudu.
Součástí investice je snaha znovuzapojení zámku do městské infrastruktury s důrazem na zachování historického významu
místa a napojení tohoto projektu na prestižní
investiční program THE ROYAL CAPITAL
CLUB.
Celý areál bude podle plánu obklopený
zahradou v anglickém stylu, kde se nachází
významné druhy stromů, které utváří ucelený dojem parku se specifickým a jedinečným charakterem.
Na hranici zámku ožijí zrekonstruované historické sklepy s krásnými valenými
klenbami.
Ze zámku se tak po dlouhé době, díky
tomuto záměru, stane reprezentativní perla
města.
Ing. arch. Věra Nagyová

SOBOTA 28. SRPNA 2021 PROTIVÍN
XIV. MĚSTSKÉ SLAVNOSTI PROTIVÍNSKÉ
PROGRAM UVNITŘ NOVIN
GENERÁLNÍ PARTNER V RÁMCI AKCE ORANŽOVÝ ROK 2021 PROTIVÍN

ZE ŽIVOTA ŠKOLY
ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKU 2020 – 2021

V pátek 25. června všichni žáci a učitelé slavnostně ukončili extrémně náročný
školní rok. Těžký byl pro všechny díky
velké neznámé, kterou je stále pandemie
Covid 19. Výuka ve virtuálním prostoru
byla pro nás nejdříve objevováním nového. Pak s prodlužováním doby uzavření
škol se stala prověřením vůle, důslednosti,
pracovitosti a tvořivosti dětí i dospělých.
Všichni jsme byli šťastni, když jsme se mohli vrátit k prezenční výuce. S podmínkami
dodržování nošení roušek či respirátorů,
pravidelného antigenního testování a stálého dezinfikování všech prostor a rukou
jsme se vyrovnali. Užívali jsme možnosti
se znovu potkávat, učit se, bavit a smát se.
Při tom došlo i k nedorozuměním, různým
neplechám a dokonce i škodám. Vše bylo
vyřešeno a my jsme se mohli s čistým
svědomím rozloučit a předat vysvědčení
za práci v nestandartních podmínkách.
Přes všechny překážky můžeme říct, že
jsme splnili své povinnosti. Děti mají položen základ, na kterém budou stavět v příštím
roce. O jeho kvalitě svědčí i to, jak uspěli
absolventi našeho 9. ročníku v přijímacím
řízení. Všech 45 žáků je přijato na některý
z oborů středního vzdělávání. Na střední odborná učiliště nastupuje 16 žáků,
na středních školách různého zaměření bude
pokračovat ve studiu 29 děvčat a chlapců.
S pocitem, že tito mladí lidé překonali obtíže distanční výuky a uspěli při zkouškách,
jsme připravovali tradiční rozloučení s absolventy v naší aule. Na slavnosti mohli být
přítomni jen rodinní příslušníci. Nemohli
jsme kvůli stále platným omezením zvát
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další hosty, ale právě proto byla atmosféra
slavnosti doslova nabitá emocemi. To se
nejvíce ukázalo při proslovech samotných
žáků. Za své spolužáky mluvili Anna Koblencová, Natálie Fenigbauerová, Tomáš
Bůžek a Monika Kropáčková. Jejich pro-

slovy byly ilustrací cesty od první třídy až
po „devítku“. Místy vtipné, místy dojemné
vzpomínky a zážitky se spolužáky i učiteli
nám připomněly, že tyto děti vyspěly nám
všem před očima z malých školáčků v mladíky a slečny.
Pak nastalo velké loučení s dlouholetými třídními učitelkami, paní Marií Timrovou
a paní Lenkou Přástkovou. Obě pro své
svěřence hodně udělaly, vznikl vztah vzájemné důvěry mezi žáky a jejich „tříďasy“.
Atmosféra v aule potvrdila, jak si obě strany
těchto vztahů váží.
Slavnosti se zúčastnil i pan starosta
Jaromír Hlaváč. Jeho slova o potřebném
životním štěstí, ale také nutnosti se o to
štěstí přičinit, si jistě děti v budoucím životě
v různých situacích připomenou.
Posledním bodem programu bylo poděkování odcházejícím učitelkám a asistentkám Petře Štěpkové, Stanislavě Husové,
Martině Machačové. Důchod si začne užívat
i naše dlouholetá kolegyně a oblíbená učitelka Vladimíra Hanzlíková. Celou svou
40letou učitelskou dráhu strávila v protivínské škole. Učila mnohé rodiče dnešních
žáků, zasloužila se o dobrou pověst výuky
na I. stupni. Je a stále zůstane naším dobrým
duchem, který dokáže vydolovat úsměv
i ve zdánlivě beznadějné situaci.
A tak se symbolicky uzavírá kruh mezi
začátkem a ukončením celoživotního učení,
které je dnes již nutným průvodcem každého
z nás. Do budoucna se bez stálého vzdělávání nikdo z dnešních mladých lidí neobejde.
Dnes stojí před rozhodující fází svých životů
a jejich rodiče a učitelé jim mohou jen držet palce a přihlížet, jak si budou počínat.
Chlapci a děvčata, nezapomeňte, že na naší
škole jsou vždy lidé připraveni vám pomoci.
Tak tedy šťastné vykročení!
			
		

za ZŠ Protivín
Tamara Vojtěchová

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY
Dne 22. června v 16 hodin se na školním hřišti sešli žáci budoucích prvních
tříd společně s jejich rodiči, prarodiči
a sourozenci, aby si vynahradili zápis,
který se letos konat nemohl, a užili si
společně odpoledne na půdě školy.
Paní vychovatelky a učitelky z prvního
stupně si pro ně připravily hry, soutěže
a sportovní disciplíny, které děti plnily
celkem na pěti stanovištích. Každá aktivita
na stanovišti měla nahradit jednu dovednost,
kterou běžně žáci prokazují u zápisu do 1.
třídy. Za její úspěšné splnění dostaly děti
razítko. Kartička se všemi pěti razítky pak
otevřela dětem možnost vybrat si z velkého množství připravených odměn. Věřím,
že všichni si odpoledne užili a děti se těší
do školy stejně tak, jako se na ně těší paní
učitelky.
Poděkování patří všem za organizaci,
děvčatům z 5. A za pomoc, a také našim
kuchařkám za výborné muffiny.
Mgr. Z. Křišťálová

INFORMACE
PRO OBČANY
Přemístění autobusové zastávky
Ve dnech 26. července 2021 od 00,01
do 1. 8. 2021 do 24,00 hodin bude
z důvodu konání tradiční protivínské
pouti přemístěna autobusová zastávka
z Masarykova náměstí do ulice Komenského.
Přemístění autobusové zastávky
Dne 27. 8. 2021 od 12,00 do 28. 8. 2021
do 24,00 hodin bude z důvodu konání
Městských slavností protivínských přemístěna autobusová zastávka z Masarykova náměstí do ulice Komenského.
Nově opravená Mateřská škola Krč dostala
ještě venkovní úpravu výzdoby. Město
Protivín děkuje firmě Zahradní svět MELO
Protivín, panu Štěpánu Melounovi.

FO-správa majetku
L. Štěpánová

Odborné ošetření stromořadí
u rybníka Rabyň
Pravidelné kontroly dřevin arboristy
a dendrology ukázaly nutnou potřebu
ošetření stromů u rybníka Rabyň. Doporučuje se ošetření stromolezeckou technikou. Některé stromy mají ostrá tlaková
rozdvojení, která je nutné zabezpečit proti
rozlomení bezpečnostní vazbou. Jsou zde
silně těžištěm vychýlené kmeny, které se
redukčním ořezem vyváží. V některých
případech silně poškozených stromů je

Myšenecká slunce – přírodní
památka Myšenecká slunce
Rada Jihočeského kraje v roce 2011
dle zákona o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších předpisů zřídila
přírodní památku Myšenecká slunce.
Tato přírodní památka se nachází nedaleko
domu číslo popisné 3 v obci Myšenec. Posláním přírodní památky Myšenecká slunce
je ochrana geologického útvaru – odkryvu
pegmatitu s tzv. turmalínovými vodopády.
Památka spadá pod správu Agentury ochrany přírody a krajiny České Budějovice.
Památku je možno navštívit volně z komunikace vedoucí od kostela mezi dvěma domy.
V letošním roce byl zpracován Plán
péče o přírodní památku Myšenecká slunce na období 2021-2030. Odbor výstavby,
dopravy a životního prostředí MěÚ Protivín
vede v současné době jednání s Jihočeským
krajem, Krajským úřadem, odborem životního prostředí, zemědělství a lesnictví České Budějovice o zajištění ochrany přírodní
památky Myšenecká slunce.
Ing. Fialová Jaroslava
Městský úřad Protivín
odbor výstavby, dopravy a ŽP

nutný ořez na torzo, kdy je jediná možnost,
jak strom zabezpečit a současně zachovat.
Zdravotním a redukčním ořezem je záměr
podpořit vitalitu a bezpečnost stromů.
Odbor výstavby, dopravy a životního
prostředí má s těmito zákroky z příkladu
platanové aleje a její revitalizace zkušenosti. Rovněž tak u aleje od Bramacu
k Myšenci, která byla také již revitalizovaná.
V zájmu bezpečnosti bude potřeba
ještě u stromořadí u rybníka Rabyň posoudit a odborně vybrat několik jedinců
k pokácení. Jsou to případy stromů s napadením parazitickými dřevokaznými
houbami zasahujících až do kořenového
systému. Již v letošním roce muselo být
urgentní pokácení dvou kusů dřevin, které
měly zcela zasažený a rozpadlý kořenový
systém. V případě nutného kácení dřevin
byla a je vždy uložena náhradní výsadba
jako kompenzační opatření k odstranění
ekologické újmy.
Ing. Fialová Jaroslava, MPA
Městský úřad Protivín
odbor výstavby, dopravy a ŽP

RADA MĚSTA ZASEDALA
VYBRÁNO Z USNESENÍ RM 30. 6. 2021
– schvaluje
Dodatek č. 1 k Pasportu místních komunikací města
Protivín zpracovaný firmou ENVIPARTNER, s.r.o. Brno
– souhlasí
s přijetím finančního daru ve výši 5.000,- Kč poskytnutého panem Petrem Kozmou, Protivín a jeho
následné použití na financování vzdělávání, případně
na financování dalších aktivit ZŠ Protivín
– souhlasí
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 10.000,- Kč
spolku Prácheňsko na pokračování projektu„Putování
za Prácheňskou perlou“
– schvaluje
zahájení prací pro přípravu projektu na revitalizaci
stromořadí u rybníka Rabyň v Protivíně, která bude
propojena s odbornou konzultací arboristické firmy
a odborem výstavby, dopravy a ŽP
– schvaluje
Smlouvu o dílo podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., Občanský zákoník, mezi městem Protivín a G-PROJECT, s.r.o., České Budějovice ve věci zpracování
žádosti o dotaci a zkompletování přílohy žádosti
o dotaci projektového záměru „Hasičská zbrojnice
Milenovice“
– schvaluje
Smlouvu o dílo podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., Občanský zákoník, mezi městem Protivín
a G-PROJECT, s.r.o., České Budějovice ve věci zpracování žádosti o dotaci a zkompletování přílohy
žádosti o dotaci projektového záměru „Rekonstrukce
komunikace – Záboří“
– schvaluje
Smlouvu o dílo podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., Občanský zákoník, mezi městem Protivín a G-PROJECT, s.r.o., České Budějovice ve věci zpracování žádosti
o dotaci a zkompletování přílohy žádosti o dotaci projektového záměru „Rekonstrukce ZŠ – interiér“
– schvaluje
Smlouvu o dílo podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., Občanský zákoník, mezi městem Protivín a G-PROJECT, s.r.o., České Budějovice ve věci zpracování žádosti
o dotaci a zkompletování přílohy žádosti o dotaci projektového záměru „Rekonstrukce ZŠ – jídelna“
– schvaluje
finanční dar ve výši 45.000,- Kč na pomoc obcím
zasaženým přírodním živlem, konkrétně obci Stebno
u Kryr na Lounsku, kterou 24. 6. 2021 zasáhla extrémně
silná bouře a krupobití

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZM PROTIVÍN ZE DNE 29. 6. 2021
–

Zastupitelstvo města Protivín schvaluje investiční
projekt Rekonstrukce ulice Oborská včetně komunikace, chodníků, veřejného osvětlení, vodovodu
a kanalizace v předpokládané výši 15 000 000,- Kč.

–

Zastupitelstvo města Protivín schvaluje Úvěrovou
smlouvu č. 99030144586 mezi Komerční bankou
a.s. a městem Protivín na financování investičních projektů Rekonstrukce ZŠ Protivín ve výši
12 121 000,- Kč a pověřuje starostu města jejím
podepsáním.

–

Zastupitelstvo města Protivín schvaluje Úvěrovou
smlouvu č. 99030144517 mezi Komerční bankou
a.s. a městem Protivín na financování projektu
Rekonstrukce místní komunikace Oborská včetně
vodovodu a kanalizace ve výši 12 375 000 Kč
a pověřuje starostu města jejím podepsáním.

–

Zastupitelstvo města Protivín schvaluje Rozpočtové opatření ZM č. 2 v předloženém znění.
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Z ČINNOSTI MYSLIVECKÉHO SPOLKU PLATAN PROTIVÍN
Myslivci se nenudí v žádném ročním období
Na jaře jsme zajišťovali formou individuální činnosti členů především péči
o naučné stezky v okolí Protivína a úklid
honitby od častých „civilizačních nánosů“. Že zůstává rozum stát nad tím, co se
vše dá v lese najít, a nad tím, že když už to
je na káře za autem, tak je nejmenší dřinou
to dovézt na sběrný dvůr a ne to táhnout
někam doprostřed lesa, píši každoročně.
Před létem pak začíná péče o zvěř
ve smyslu ochrany zvěře a zazvěření
honitby. První aktivitou je údržba pachových ohradníků kolem hlavního silničního
tahu I/20 od Normy až po hranice honitby
mezi Radováním a Radčicemi. Neustále se
obnovují jednoduché stojánky, na které se
stříká odpuzující pěna případně už pouze
odpuzující koncentrát. I přes to jsou škody
na zvěři i automobilech každý rok vysoké,
pomoci může pouze oplocení a podchody
pro zvěř. Věříme, že se to do budoucna povede v souvislosti s rekonstrukcí komunikace.
Další aktivitou je nákup a postupné
vysazování především zvěře pernaté, a to
jednak kachniček na rybníky Třešňák,
Slouňský a Lesní na Boru a jednak bažantích slepiček hlavně v prostoru Skalky nad
Milenovicemi.
Poslední dnes zmíněnou aktivitou je
plašení srnčí a další zvěře před senosečemi.
Metodou, kterou je možné snížit úmrtí volně
žijících živočichů, je instalace takzvaných
plašičů. Jedná se o různé druhy zařízení, která mají za úkol zvěř těsně před sklizní pícnin
z dané lokality vytlačit (např. přehráváním
zvuků predátorů nebo civilizačních ruchů –
např. zvuk motorky, motorové pily, hudby
apod.) do okolních (bezpečných) pozemků,
ať už se jedná o porosty dalších zemědělských plodin, nebo remízky, případně lesní
porosty. Plašiče instalujeme na vybrané
plochy v odpoledních hodinách den před
senosečí, aby si na ně srnčí zvěř nestihla
zvyknout. Srny jsou pak těmito přístroji
zneklidňovány a necítí se na plašené louce
bezpečně. Z těchto důvodů by pak měly
během noci odvádět srnčata do bezpečí.
Plašiče kombinují i světelné efekty. Někdy
se i zde používá pachových plašičů. Tradiční
a nejčastěji používanou technikou vyhánění zvěře je klasická metoda procházení
lučních porostů těsně před sečí. Efektivitu
tohoto postupu je možné zvýšit nasazením
loveckých psů. Myslivci pak mohou srnče
odnést do bezpečí. Na srnče se přitom nikdy
nesahá rukama bez rukavic, ideální je ho
uchopit přes trs trávy, aby nedošlo k přímému kontaktu s lidskou pokožkou. Právě při
procházení lučních porostů je možné nejvíce pomoci. U vyhánění nestačí být hlasitý,
tím myslivci odeženou zpravidla dospělé
srny a srnce. Podstatné je pečlivé prohledávání travin zrakem, srnčata je bohužel díky
jejich zbarvení snadné přehlédnout. Také
u této metody je velmi významná souhra
mezi myslivci a zemědělci při plánování
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činností a během samotného vyhledávání srnčat. Z moderních technologií jsou
s úspěchem testovány na vyhledávání zvěře
termovizní přístroje. Tyto technologie jsou
stále předmětem výzkumu, stejně tak, jako
vyhledávání zvěře pomocí dronů.
Zemědělci mají toto nahlášení určeno
zákonem, ne všude se to daří. U nás ano,
právě proto patří poděkování zemědělcům z Daňhel Agro, panu Talafousovi,
panu Čížkovi a panu Plachému za vzornou spolupráci.
Lesu Zdar!
za MS Platan Protivín Pavel Koc

Ministerstvo kultury prohlásilo sokolovnu Protivín za kulturní nemovitou památku. Lví silou, vzletem sokolím! Snad je nyní patrné, jaká významná budova a společenské
centrum ve městě máme a jaký kulturní potenciál skýtá, byť již skoro jednu generaci stojí
ladem.
K připravované publikaci, která bude mimo jiné připomínat jubilejních 100 let od zahájení stavby sokolovny, sháním jakýkoliv materiál (fotky, vstupenky, plakáty, předměty atd.),
který by se dal využít. Pokud něco takového vlastníte a máte chuť se podělit, kontaktujte
mě, prosím, na email ondrej.koc@cabr.cz či na telefon 721 246 683. Nazdar!
Ondřej Koc

Novinky
městské
knihovny

z deníku

POLICIE ČR V PROTIVÍNĚ
Objasněné vloupání
Protivínští policisté prošetřují dvě vloupání
do místních provozoven. V noci z úterý 22.
na středu 23. června vnikl zatím nezjištěný
pachatel či pachatelé do prodejny na Jiráskově ulici, kam se dostal přes výdejní
okénko, a odcizil zde pokladnu. Ve středu
nad ránem vnikl zloděj do dalšího podniku
na Masarykově náměstí. Opět se do objektu dostal přes výdejové okénko, odcizil zde
finanční hotovost a také mobilní telefon
značky Xiaomi Redmi.
Na místa činu vyjížděl také kriminalistický
technik, který zajistil stopy.
Protivínští policisté ve spolupráci z kriminalisty objasnili vloupání do provozovny
na Masarykově náměstí. V pondělí 28.
června sdělili podezření mladému místnímu muži, který již měl se zákonem
problémy v minulosti. Na druhém případu
stále pracují.
Za volantem pod vlivem
Ve čtvrtek 24. června dopoledne usedl
za volant osobního automobilu značky Audi řidič, který jel od Chvaletic do Protivína,
kde muže zastavili a kontrolovali policisté
na čerpací stanici. Policisté řidiče vyzvali
k provedení odborného měření na alkohol,
dechová zkouška byla pozitivní, a to s hodnotou přes dvě a půl promile.
Policisté muži zadrželi řidičský průkaz
a případ řeší ve zkráceném přípravném
trestním řízení pro podezření ze spáchání
trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.
Krádeže
Prodejnu Norma v Protivíně navštívil dne
17. června odpoledne zákazník, který
si ze sortimentu vybral sluneční brýle
a ponožky v hodnotě 160 korun. Za zboží však nezaplatil a neunikl pozornosti
ochranky obchodu. Po dohodě s pracovníky prodejny přislíbil, že zaplatí, že si jen
dojde na parkoviště do vozidla pro peníze.
V kanceláři nechal zboží i svůj občanský
průkaz a mobilní telefon jako záruku, že
se vrátí, dohodu však nedodržel a zmizel.
V průběhu odpoledne pak ještě škodil
v ulici U Nadjezdu, měl zde z osobního
automobilu odcizit klíče.
Policisté muže díky jasným informacím
a zanechaným dokladům vypátrali a dne
23. června mu sdělili podezření ze spáchání
trestného činu krádež. Jde o muže s bohatou trestní minulostí, za majetkovou trestnou činnost již byl opakovaně odsouzen.
Výživné
Od 7. června řeší protivínští policisté
případ zanedbání povinné výživy. Na policisty se obrátila místní matka, která marně
čeká na alimenty na svého syna. Otec dítěte
zřejmě neplatí výživné od podzimu loňského roku, povinnost přispívat vyplývá ze
zákona a výši výživného otci stanovil soud.
Dluh na výživném se vyšplhal na více než
80 000 korun.

Cestou mezi Libochovem a Krčí se objevily dvě černé skládky pneumatik. Jsou
kontrastem snahy druhých o zlepšování
úrovně života a prostředí nejen v našem
městě Protivín.
T. Vojtěchová

PÁR VĚT NA ZAMYŠLENÍ

Pro dospělé:
František Bořánek: Místa,
kde navždy odpočívají
slavní – od katedrály sv. Víta,
přes Vyšehradský hřbitov,
Slavín, Malvazinky, Domanín
po svatotrojický hřbitov a Lesní
hřbitov v Písku
Jiřka a Rosťa Gegorovi: Pamír
highway na kole aneb nejkrásnější
silnice světa – putování v sedle kola
se může stát činností návykovou
Václav Vokolek: Jaro Cesty
za horizont – příručka pro poutníky
a cestovatele
Petr Voldán: Na vlnách s Petrem
Voldánem – ušima, očima i srdcem
kolem světa
Tadeáš Šíma: Na kole přes Afriku –
z Prachatic až do Kapského Města
Jana a Daniel Urbanovi: Velká cesta
kilem za Čingischánem – dlouhá
cesta starým střepem Škodou 100
Pavel Franek: Španělsko
a Portugalsko nejen autem –
cestopis i průvodce Pyrenejským
poloostrovem
Lukáš Matějček: Dobrodruh
z paneláku – v osmnácti z Ostravy
do světa
Martin Úbl: Lehce neuvěřitelné
příhody z hor – jak přežít týdny
v divočině
Václav Kerber: Moje cesta hrdinů
SNP – 750 kilometrů, 31 dní, 1 cesta
Martin Vopěnka: Přežít civilizaci –
generační výpověď i zpráva o stavu
planety a civilizace
Pro děti:
Olga Stehlíková: Kluci netančej!
– příběh malých tanečníků
z uměleckého baletního souboru

Nevím, proč mě pořád překvapuje, když
vidím po městě vybrané kytky z truhlíků.
Ten před infocentrem je vybraný letos už
po čtvrté. Po jaru to byly hyacinty, po nich
modřence, pak přišly na řadu i macešky
a v celém truhlíku zbyly tři. Po dalším
dosázení zmizela okamžitě krásná begonie,
po ní surfinie a po dalším dosázení vzrostlá
kvetoucí padesáticentimetrová kana. Docela
slušně vybavená domácí zahrádka.
Kdyby truhlík nebyl betonový, asi by
zmizel i ten.
Myslím, že město vynakládá hodně financí a elánu na zkrášlování našeho hezkého
města. Je smutné, že jim pár nenechavých
spoluobčanů toto úsilí svým chováním maří.
BH

UZÁVĚRKA

pro dodání příspěvků
do zářijových
„Protivínských listů“
je v pondělí 6. 9. 2021
do 12 hodin.
NOVINY VYJDOU
v pondělí 20. 9. 2021
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ZE ŽIVOTA ŠKOLY
PODĚKOVÁNÍ RODIČŮM A SPONZORŮM
Všichni žáci a učitelé děkují dárcům,
kteří poslali na účet školy peněžní dary.
Použijeme je na pořízení vybavení pro
výuku nového předmětu Informatika.
Část robotických „hraček“ již začali naši
žáci používat při prvních krocích jednoduchého programování. Malí „ozoboti“ umí
rozpoznávat barevné kódy a plní příkazy,
které jim děti zadají. Děti jsou touto prací
nadšeny, motivuje je navíc ke složitějším
úkolům. Dalším krokem ve výuce je pak
programování ozobotů v jednoduchém po-

čítačovém jazyce. Každý robot má hodnotu
3 500,- Kč.
Na práci s těmito jednoduchými robůtky
musí navázat práce s robotickými stavebnicemi, které jsou ještě mnohem dražší.
Pro potřeby výuky digitálních dovedností
v ostatních předmětech byly nakoupeny
tablety. Všechny tyto pomůcky jsou finančně velmi náročné, prostředky ze státního
rozpočtu nám na všechny nestačí. Budeme
je doplňovat z dalšího rozpočtu od jara roku 2022, ale dětem mezi tím uběhne další
pololetí.

Naše prosba směrem k rodičům a přátelům se setkala s širokou odezvou. Děkuji
ještě jednou jménem našich žáků za poskytnuté finanční dary, za podporu modernizace
základního vzdělávání.
za ZŠ Protivín Tamara Vojtěchová

POŠKOZENÁ STŘECHA
ŠKOLY

Silná bouře s vichřicí, která se přehnala
nad Protivínem v noci ze 23. na 24. června,
poškodila na několika místech střechu historické budovy školy. Do týdne se podařilo
vše napravit. Škoda bude hrazena z pojistky.

PRVOREPUBLIKOVÝ DEN V 5. TŘÍDĚ
V rámci výuky vlastivědy v souvislosti
s probíraným učivem si žáci 5. ročníku zpestřili poslední dny ve škole tím, že strávili den
v dobovém oblečení a zopakovali si znalosti
o tomto období. Prvorepublikové oblečení
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navodilo atmosféru této doby a chlapci
i děvčata si mohli zkusit, jak se správně
chovat v určitých společenských situacích.
Text a foto Monika Smejkalová

Červnové týdny v 1. Mateřské škole Protivín

Měsíc červen je každoročně spjatý
s největším počtem akcí za celý školní
rok. Nebylo tomu jinak ani letos, zvláště když jarní měsíce – duben a květen
mohla být mateřská škola využita jen
minimálně.
První červnový týden byl zasvěcen
svátku dětí a vyvrcholil v pátek 4. 6. velkou pirátskou show na zahradě MŠ. Toto
dopoledne plné her, soutěží a pohybových
aktivit zaujalo všechny zúčastněné. Program
byl doprovázen tématickou hudbou např.
z filmu Piráti z Karibiku a v truhličkách
s pokladem pro jednotlivé třídy děti nalezly odměnu, kterou si pak odnášely domů.
Všichni, kteří se na přípravě dopoledne
podíleli, si pak vyslechli ohlasy od dětí:
„To bylo nejkrásnější, co jsem ve školce
zažila!“, „ Moc se mi to dnes líbilo, chtěl
bych, aby to tak bylo každý den.“, „Jé, to
byla legrace a zábavička!“
Další týden proběhl ve znamení návštěv.
Do třídy nejstarších dětí se přišly podívat

paní učitelky ze základní školy. Sledovaly,
co všechno se děti naučily a na co pak
budou ve své práci navazovat. Předškoláci
předvedli počítání do šesti i více, přiřazovali
k počtu předmětů správná čísla, tvořili slova
na danou hlásku, přednesli báseň i zazpívali.
V závěru pak paní učitelky mohly vidět
i samostatnou práci u stolečků – hledání
shodných barevných tvarů a hlavně držení
tužky u jednotlivých dětí. Návštěvu jsme
oplatili za tři dny. Děti si mohly v 1. třídách
sednout do lavic, sledovat výuku svých kamarádů a také uplatnit své dovednosti přede
všemi. Prohlédly si šatny i školní družinu
a všechny prohlásily, že už se do školy těší.
Třetí týden byl zasvěcen barvám (respektive pěti z nich), a tak všichni, včetně
paní uklízečky, drželi: červené pondělí,
modré úterý, zelenou středu, žlutý čtvrtek
a bílý pátek. Krásný byl pohled na třídy
oblečené v těchto barvách. Děti vymyslely i názvy: „Dnes jsme žluťásci, dnes
bělásci…“ A právě, když jsme byli všichni

Foto Petr Novák, velitel JSDHO Protivín

v modré, jsme přivítali před mateřskou
školou policejní automobil (zdobený též
i modrými pruhy), který k nám dovezl členy
Svazu základních kynologických činností
v Písku a jejich psí svěřence. Modře oblečené děti se zaujetím sledovaly ukázky výcviku policejních psů – belgického ovčáka
Aragorna a německého ovčáka Čika – kteří
své pány naprosto poslouchali. Dozvěděly
se též mnoho zajímavostí z policejní práce
psovodů a na památku od nich dostaly omalovánky, pexeso a vystřihovánky s policejní
tématikou, které si mohly odnést domů.
Závěrečný týden už děti čekaly pěší
výlety. Počasí přálo, a tak ty nejmladší vyrazily na „piknik“ do parku s nanukovým
osvěžením. Po cestě zdolávaly přírodní
překážky a plnily pohybové úkoly. Starší
zvolily delší trasu a opékaly buřty na louce
u rybníka. Děti ze třídy Veverek stihly ještě
v rámci poznávání našeho města navštívit
protivínskou kaplanku a nádraží včetně
posezení v motorovém vlaku. Slavnostní
rozloučení s dětmi odcházejícími do 1. tříd
se konalo v úterý 22. června odpoledne
na školní zahradě. Za doprovodu hudby
proběhlo šerpování, předávání pamětních
listů, balíčků s psacími potřebami a každý
náš „absolvent“ si na památku odnesl též
hrnek s logem sovičky a svým jménem.
Rodiče i prarodiče se mohli se svými dětmi též vyfotografovat, byla přítomna paní
fotografka. Děkujeme tímto Základní škole
Protivín za spolupráci a zapůjčení aparatury.
Poslední kulturní představení v tomto
školním roce neslo název bublinková show.
Děti měly možnost v jeho úvodu vidět
kouzelnické představení, do něhož se i samy zapojily a pak následovaly ony slíbené
bublinky. Bublinkový roj, bublinkové vězení, bublinková duha – to jsou jen některé
názvy jednotlivých čísel. Dlouhotrvající
potlesk a mávání dětí bylo důkazem, že se
představení líbilo.
Školní rok jsme zakončili ve středu
30. června. Přejeme všem dětem hezké
prázdniny!
Eva Cimburová

29. 6. 2021

V minulých týdnech zasáhla také Protivínsko celá řada ničivých bouřek. Obrovská vichřice napáchala škody nejen v Protivíně,
ale například i v Selibově. Na jejich odstraňování se podílely technické služby.
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Pohlednice nakladatele Rudolfa Rybáka s fotografií části protivínského zámku
míří v roce 1937 do Prahy- Karlína,
na Riegrovo nám. 5, paní Vlastě Páralové. „Posíláme Vám srdečnou vzpomínku
z Protivína. Před naším odjezdem 16.7.
jsme mluvili v Poděbradech s p. Reifem.
Poněvadž byl 4 neděle v léčení, s Vaší žádostí nic nemohl udělati. Máte mu napsat
podrobně oč se jedná a on nám slíbil, že
se o věc postará. Napište to na adresu Fr.
R., disponent Škod. Závodů. … Srdečně
zdraví V. Nejedlý a Máňa“
Historie firmy Škoda začala roku
1859, kdy hrabě Arnošt Valdštejn založil
v Plzni pobočku své slévárny a strojírny.
Vyráběla se zde zařízení pro pivovary,
cukrovary, doly, parní stroje, kotle, ocelové mostní konstrukce, zařízení pro železnice atd. Roku 1869 továrnu odkoupil její
hlavní inženýr Emil Škoda, po němž se
firma jmenovala Škodovy závody. V roce
1899 se firma transformovala na akciovou
společnost pod novým názvem Akciová
společnost, dříve Škodovy závody, se
sídlem v Plzni. V té době se orientovala
především na výrobu zbraní a munice,
přičemž se stala největším průmyslovým
podnikem Rakousko-Uherska.
Po skončení 1. světové války a vzniku
Československa v roce 1918 firma ztratila velkou část odbytišť a hrozil jí krach,
od kterého ji zachránil kapitálový vstup
francouzské zbrojovky Schneider a nalezení působnosti v oblasti těžkého strojírenství, výrobě lokomotiv, automobilů,
celků pro lodě atd. V roce 1925 zakoupila
mladoboleslavskou automobilku Laurin
&Klement, v roce 1929 pražskou leteckou továrnu Avia a začala s výstavbou
podzemních továren na zbrojní výrobu
v Dubnici nad Váhom. Koncernu patřily
i hnědouhelné doly v oblasti Mostecka či
elektrárny, dokonale propojoval získávání
a zpracování surovin, výrobu produktů,
jejich prodej a servis.
Za druhé světové války byla společnost násilně zapojena do nacistické
vojenské výroby. Při náletech spojeneckých bombardérů byla plzeňská továrna
opakovaně poškozována, nejsilnější
nálet v dubnu 1945 zničil přes 70 %
podniku. Po válce byl koncern zestátněn a automobilka, zbrojovka i letecká
továrna od něj byly odděleny tak, aby
se plzeňský podnik věnoval zejména
těžkému, investičnímu a dopravnímu
strojírenství. V prosinci 1951 rozhodl
tehdejší ministr těžkého strojírenství
o přejmenování podniku na Závody V. I.
Lenina Plzeň. Protože se však zahraniční
zákazníci od výrobků neznámé značky
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ZVIL začali odvracet, vrátil se podnik
ke značce Škoda.
Při pátrání po panu Františku Reifovi
jsem objevila hromadný inzerát v příloze
Národních listů. Přání štěstí, zdaru, zdraví
v Novém roce 1933 přeje jejich prostřednictvím svým přátelům a známým i František Reif, úředník
A. s. dříve Škodovy závody v Plzni.
Je zde uveden jako
jediný z Plzně mezi hoteliery, notáři,
staviteli, továrníky,
lékaři a dalšími z celé republiky. U Škodových závodů byl
disponentem, tedy
osobou, která je
zmocněna zastupovat
firmu při obchodních
jednáních, uzavírat
jménem této firmy
smlouvy a konat další
drobné právní úkony.
Ani u následné A. s.
nebyl asi úplně malým úředníkem...
Národní listy
byly české noviny,
založené z podnětu
skupiny politiků, mezi nimiž byl František Rieger, František
Palacký, Jan Evangelista Purkyně, František Šimáček, Emanuel Tonner a Rudolf Thurn-Taxis.
O koncesi požádal
z taktických důvodů

8. DÍL

Staré pohlednice Protivína
a jejich odesílatelé v novém Československu

málo známý Julius Grégr, obdržel ji a 1.
ledna 1861 vyšlo v nákladu 7 000 výtisků
první číslo Národních listů. V roce 1910
přešly z rodiny Grégrovy do vlastnictví
Pražské akciové tiskárny, kterou řídili
Karel Kramář a Alois Rašín. Mezi léty
Pokračování na straně 9

Staré pohlednice Protivína
a jejich odesílatelé v novém Československu
Dokončení ze strany 8

1918 až 1938 byly ústředním listem Československé národní demokracie a 1939
až 1941 listem Národního souručenství.
V dubnu 1941 bylo jejich vydávání zastaveno nacistickými okupanty. V roce 2013
došlo k demolici domu v Opletalově ulici,
někdejšího sídla Pražské akciové tiskárny
a redakce Národních listů. Významnými
redaktory byli např. Jan Neruda, Vítězslav
Hálek, bratři Karel a Josef Čapkové, Viktor Dyk a Jakub Arbes.
Doufejme, že pohlednice orazítkovaná
na protivínské poště roku 1937 šťastně
došla a pan František Reif se o věc Vlasty
Páralové opravdu postaral. Riegerovo ná-

městí v Praze-Karlíně, kde bydlela, bylo
přejmenováno v roce 1948 na Lyčkovo
náměstí. Břetislav Lyčka (1903 – 1942)
byl český lékař, hrdina 2. československého odboje. V době tzv. protektorátu působil jako člen sokolské odbojové skupiny
Jindra, kde organizoval ilegální schůzky
s parašutisty a obstarával falešné doklady. Léčil zraněné československé vojáky
Josefa Gabčíka a Jana Kubiše po atentátu na Heydricha. Po svém vyzrazení
a obklíčení gestapem se před zatčením
zastřelil. Význam Lyčkovy osobnosti byl
oceněn mj. roku 1948, kdy bylo dosavadní
Riegrovo náměstí nedaleko jeho ordinace
přejmenováno na Lyčkovo náměstí. Zde
má také pamětní desku.
Toto náměstí je obdélníkové veřejné

Dovolená v knihovně
Upozorňujeme naše čtenáře,
že Městská knihovna Protivín
bude z důvodu dovolené uzavřena
od 2. srpna do 15. srpna 2021.
Děkujeme za pochopení.

prostranství na jižní straně Křižíkovy
ulice, východně od Karlínského náměstí
a nedaleko od karlínské Invalidovny. Má
parkovou úpravu doplněnou drobnými
plastikami, jižní stranu náměstí tvoří honosná a výstavná budova základní školy
z roku 1904 ve stylu historizující secese.
V roce 2019 se zde rámci Signal festivalu
promítal videomapping.
Od atentátu na říšského protektora
Reinharda Heydricha dne 27. května 1942
již uplynulo 79 let. V mé digitální sbírce
pohlednic Protivína jsou asi dvě s textem,
upomínající na tuto událost. Na tu druhou
počkejte do příště…
Ing. Mašindová

Pozvánka do kaplanky
Po velmi dlouhém čase, kdy bylo nežádoucí setkávání se
s lidmi navzájem, proběhla na nádvoří kaplanky vernisáž výstavy
tří fotografů. Již potřetí u nás společně vystavují muži křtění Vltavou a nyní usazení a tvořící na jihu Čech. Petr Hejna st., Petr
Hejna ml. a Václav Turek jsou zárukou kvalitních fotek a netradičních zahájení přehlídek jejich tvorby. Tentokrát bez živé hudby
byl hybatelem dění výtvarník Martin Řepa – mistr konceptuálního
umění. Prostřednictvím velmi dlouhého barevného lana předvedl
spojení myšlenek mezi zúčastněnými. Přijďte zhlédnout fotky
tvůrců a možná si odnesete originální keramiku Petra ml. Výstava
v podkroví kaplanky potrvá do konce srpna.
Poté vám své olejomalby předvedou výtvarnice Eva Karmazínová (www.evakarmazinova.cz) a Martina Šmejkalová. Obě
z Volného sdružení výtvarníků jižních Čech, které založil Pepíno
Balek (náš „dvorní dodavatel umění“). Obrazy budou k vidění
do konce října.
V prostorách infocentra vám oživí svou fotografickou tvorbu
rodina Lenemajerova.
Těšíme se na vaši návštěvu, ať již přijdete na výstavy, kvůli
službám infocentra nebo jen tak.
V červenci a srpnu máme otevřeno denně od 9 do 17 hodin.
Od září pak bude provozní doba pondělí – pátek
od 8 do 16 hodin.
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Poslední snídaně v Pastelce
Několik let jsme se s některými maminkami scházely v Pastelce, abychom společně
posnídaly. Prožily jsme u toho mnoho nádherných čtvrtků. Snídani si pokaždé připravila
jiná maminka. Jedly jsme zdravě, ale chutně
a hlavně sytě. Do oběda jsme opravdu nepociťovaly hlad. Mnohdy jsme vydržely do odpoledne. Hlavní účel těchto setkávání tkvěl
ve společně stráveném čase ve společnosti
přátel. Protože maminky začaly již pracovat
a nemohly navštěvovat mateřské centrum,
chtělo to vymyslet něco, jak zůstat dál v kontaktu a podpořit vytvořená přátelství. A tak se
zrodila myšlenka společných snídaní, která se
setkala s kladným ohlasem. Našel se správný
čas jednou týdně a pak se mohlo vyrazit
do pracovního procesu, aniž by byl narušen.
Hodně jsme toho během sycení našich těl
probraly a většinou nasytily i svého ducha.
V naprosté většině jsme odcházely nejen
s naplněnými žaludky, ale hlavně s naplněným
srdcem, plné radosti a povzbuzení do dalších
dnů. Oblíbenými pokrmy byl humus, řepová,
vajíčková nebo rybičková pomazánka. Samozřejmě se místo másla používal převážně
jogurt nebo tvaroh. K bezlepkovému a celozrnnému pečivu nechyběla ani spousta čerstvé
zeleniny, v letních a podzimních měsících
většinou z našich zahrádek. Přišla řada také
na palačinky z pohankové mouky s domácí
marmeládou.
Poslední snídani jsme ovšem završily
stylově. Opravdovou premiérou pro všechny
z nás, totiž zavařenými křepelčími vajíčky.
Po prvotním ostychu jsme se do toho pustily,
pravda zpočátku nesměle, ovšem nakonec
jsme to pro překvapivě příjemnou chuť s potěšením zblajzly.
SKP Pastelka od září už nebude fungovat tak, jak to bylo po víc než jedenáct
let. Přesune se do prostor fary ECM, takže
se přestěhuje jen do první budovy. Mateřské centrum nebude otevřeno od pondělí
do pátku, ale naše aktivity úplně nekončí.
Stále chceme pořádat jednorázové akce,
besedy, divadlo, výlety a víkendové nebo
jednodenní programy pro děti. Za sebe
mohu říct, že jsem tam prožila krásný kus
života. Potkala jsem se s mnoha zajímavými
a inspirativními lidmi, hlavně maminkami, ale
v posledních letech i seniorkami, které měly
chuť dělat něco pro druhé. Děkuji všem, kdo
ochotně vedly kroužky – Gabča Kroutilová
a Míša Bicanová, které vedly taneční kroužky.
Na ně navázala Pavla Sajtlová s pohybovými
aktivitami. Tu pak vystřídala nadšená Šárka
Fürstová. Cvičení pro maminky s dětmi začala, ještě jako maminka, Lucka Marková.
Vystřídala ji s neutuchajícím nadšením Zuzka
Manová, také jako jedna z aktivních maminek.
Výtvarné kroužky rozjela Ája Čiháková, po ní
nastoupila Laďka Bečková, která dokázala
s dětmi vyrábět neuvěřitelně krásné věci. Po ní
převzala štafetu úžasná Maruška Kupcová.
Na konci června jsem se rozloučila se
všemi dospělými angličtináři. Sešli jsme se
na zahradě, ještě pod krásně rostlým ořechem,
který se nám pak za týden při bouřce zlomil.
Na tuto skupinu lidí, kteří se mi po těch letech
stali blízkými, budu ráda vzpomínat. Děkuji
za krásné dary, ale nejvíc jsou ty vzpomínky
a vztahy, které se za ty roky vybudovaly.
Jsem ráda i za děti, které jsem mohla doučovat. Vím, že někdy to byla dřina na obou
stranách, ale jindy se hodiny vydařily. I na ně
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budu ráda vzpomínat. Stejně tak jako na seniorky, které šily panenky pro UNICEF nebo
domácí hospic Athelas v Písku.
Nedílnou součástí naší práce byly tábory.
Na všechny děti budu vzpomínat a věřím, že
se mi podaří vymyslet něco, kde bychom se
mohly sejít a zažít něco hezkého i vzrušujícího. Věřím, že příští rok se již uskuteční softbalový tábor s Američany. Možná i kuchařský
a v plánu je i nějaká turistika a výlety.
Přeji všem, s kým jsem se v Pastelce díky
své práci setkala, aby je provázelo Boží požehnání, radost a pokoj. Jsem Bohu vděčná
za těch krásných jedenáct let. Možná se ne

všechno povedlo, ale určitě toho bylo mnohem
víc, na co je možné vzpomínat a za co být
vděčný. Děkuji všem, kteří nás podporovali.
Především Evangelické církvi metodistické
v ČR, USA a Velké Británii, dále městu
Protivín a Komunitní nadaci Blanicko –
Otavské. Nemůžu zapomenout na všechny
další dárce, kteří přispívali ať už finančně
nebo dobrovolnicky. Bez jejich ochoty
a podpory by se nám toho tolik nepovedlo.
Děkuji vám všem a přeji vám opravdu ze
srdce jen to dobré.
M. Šálková

PI

Červnové zprávičky z 2. Mateřské školy Protivín
•

•
Červen byl konečně měsícem bohatým na akce a zážitky,
protože se rozvolnila coronavirová opatření. Dne 1. června si
děti odnesly domů veliké kornouty plné dárků, které jim koupily
učitelky za finanční podpory všech rodičů.
K předškolákům přišly na návštěvu paní učitelky ze Základní
školy Protivín, které je budou mít v příštím školním roce v 1. třídě.
Naše děti při činnostech na téma „Zvířata“ ukázaly, že jsou na školu
dobře připravené. Zvládaly počítat, pojmenovat, tvořit skupiny,
přiřazovat, orientovat se na ploše i v prostoru. V dalším týdnu
na oplátku navštívili školu naši předškoláci. Zúčastnili se výuky
ve dvou prvních třídách a učitelky je pochválily.
• Ve čtvrtek 10. června si užily děti z tříd Včelky a Motýli sportovní dopoledne na fotbalovém hřišti, kde pro ně připravili

•

•

•

•

program zdejší trenéři. Běhaly za míči, přetahovaly se lanem,
metaly kotrmelce, skákaly přes různé překážky.
Stále nemohou do školek divadelní společnosti a proto se
učitelky rozhodly, že zahrají divadélko samy. Děti se pobavily
u maňáskového představení „Jak pejsek s kočičkou dělali k svátku dort".
V červnu za našimi předškoláky přišel J. Hlaváč, starosta města
a popřál jim hodně úspěchů ve škole. Předal jim drobné dárky
a pamětní listy. Paní ředitelka Bc. Ivana Lacinová dětem předala
památeční keramický hrníček se jménem dítěte a obrázkem
motýlka.
V podvečer se předškoláci vrátili do školky, protože pro ně
učitelky připravily na zahradě tematický program na téma
„Indiáni zachraňují nemocného náčelníka“. Společně pak večeřeli a odvážné děti zůstaly s učitelkami ve školce přes noc.
Nezapomnělo se na hygienu a ráno na snídani. Všechny děti
noc bez rodičů zvládly, nikdo neuronil ani slzičku.
22. června na školní zahradu přijely autem tři kozy domácí.
Nepřijely samy, přivezla je jejich chovatelka, kterou poslouchaly
jako pejsci, přeskakovaly překážky, proskakovaly kruhy a točily
se dokola, jako při tanci. Chovatelka dětem vyprávěla, co rády
jí a co lidem dávají.
Tento měsíc byly děti na výletě v záchranné stanici zvířat
v Makově. Děti viděly zvířátka a ptáky, kteří byli nějakým
způsobem zranění a potřebují, aby se o ně lidé starali. Slyšely
mnoho pohnutých příběhů, dověděly se, co zvířátka jí a přinesly
jim spoustu zeleniny, suchého chleba a různých semen na přilepšenou.
24. 6. si předškoláci zahráli hru „Na předškolní maturitu“. Připomněli si zajímavosti o přírodě a zvířátkách a dostali všichni
medaili " Už jsem školákem". Teď už se všichni těší na prázdniny, tak ať jsou krásné a veselé!
za 2. MŠ Ivana Byrtusová
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srpen 2021
OD 1. SRPNA DO 14. SRPNA NEPROMÍTÁME – DOVOLENÁ
neděle 15. srpna v 16 hodin

KRÁLÍČEK PETR BERE DO ZAJEČÍCH

film USA

Dobrodružný/animovaný/rodinný. Ve filmu Králíček Petr bere do zaječích se vrací
roztomilý a všemi oblíbený králičí lump Petr. Bea, Thomas a králíci jsou teď něco jako
rodina. Ale ať se Petr snaží sebevíc, stále má reputaci nenapravitelného rošťáka. A tak
králíček Petr vezme do zaječích do světa, kde mu jeho lumpárny nikdo nevyčítá. Když
se však jeho rodina rozhodne dát všechno v sázku, aby ho ve světě našla, musí se Petr
rozhodnout, jaký králíček chce vlastně být.

Mládeži přístupný, dabováno, 94 minut, vstupné děti 110 Kč/dospělí 130 Kč
neděle 15. srpna v 19 hodin
film ČR

PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL

Komedie/drama. Film natočil podle svého stejnojmenného knižního hitu režisér Patrik
Hartl. Čtyři kamarádi vyhlásí válku proti scvrkávání varlat a proti krizi středního věku
tím, že se rozhodnou plnit odvážné úkoly. Prvním z nich bude svléknout se na veřejnosti
do naha . . . Hartl připravil hrdinům oproti románu několik změn, milovníky knihy tak čeká
pár překvapení. V hlavních rolích se představí M. Pechlát, D. Švehlík, H. Čermák a Karel
ponese tvář Martina Hofmanna.

Mládeži do 12 let nevhodný, 117 minut, vstupné 140 Kč
středa 18. srpna v 19 hodin

RYCHLE A ZBĚSILE 9

neděle 22. srpna v 19 hodin

film ČR

DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA

Komedie. V nové české komedii podle stejnojmenného knižního bestselleru Dominika
Landsmana se v hlavních rolích představí Jiří Mádl a Tereza Ramba. Někdy vás život náhodně dostane do situace, kterou nečekáte, ale musíte se s ní vyrovnat jako chlap! Nataša
a Dominik se neplánovaně stanou rodiči.

Mládeži přístupný, 97 minut, vstupné 130 Kč
středa 25. srpna v 19 hodin

film ČR

VYŠEHRAD: SERYJÁL

Komedie. Tvůrci projektu Vyšehrad si váží všech fanoušků původního onlinového seriálu,
a tak se rozhodli jim zkrátit čas při čekání na jeho filmové pokračování. Letos v létě proto
přicházejí s unikátním projektem, v němž spojili všechny epizody původního internetového
seriálu a přidali nové scény z připravovaného filmu jako malou ochutnávku. Tím v atmosféře letních kin i znovuotevřených běžných kin navnadí své diváky na další pokračování
příběhu kultovního Laviho.

Mládeži do 15 let nepřístupný, 83 minut, vstupné 100 Kč

film USA

Akční. Ani ten nejrychlejší řidič na světě nedokáže ujet před svou minulostí. Zjistí to i drsňák
Dominic Toretto, kterému osud přihrál do cesty nejzáludnějšího nepřítele. Vlastního bratra.
Režisér Justin Lin, který má zásadní podíl na úspěchu benzínem vonící ságy, natočil další nadupaný díl, který opět posouvá hranice možného, platným fyzikálním zákonům navzdory.

Mládeži do 12 let nevhodný, dabováno, 145 minut, vstupné 120 Kč
film USA
pátek 20. srpna v 19 hodin

VOYAGERS – VESMÍRNÁ MISE

Dobrodružný/sci-fi/thriller. V roce 2063 Zemi sužují nemoci a sucho. Šanci na záchranu
lidstva vidí vědci v kolonizaci jedné vzdálené planety. Ze Země odstartuje raketa se speciální
misí. 30 chlapců a dívek, narozených ze zkumavky, bez rodin, je vychováváno v izolaci
vesmírné lodi a připravovaných na život ve vesmíru.
Pravidelnými dávkami speciální drogy jsou zbavováni veškerých emocí a pocitů.

Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 108 minut, vstupné 120 Kč

pátek 27. srpna v 19 hodin

film USA

BLACK WIDOW

Akční/dobrodružný. Scarlett Johansson alias Black Widow se po dekádě v Marvel
Cinematic Universe konečně dočkala svého prvního sólového dobrodružství, které však
bude úplně jiné, než jaké doposud poznala. Skupina velmi nebezpečných lidí odhalila její
už téměř zapomenutou minulost, a proto se musí vydat na cestu napříč celým světem,
zatímco je pronásledována Taskmasterem – neúprosným zabijákem, jehož jediný úkol je
zničit Black Widow.

Mládeži do 12 let nevhodný, dabováno, 134 minut, vstupné 130 Kč
neděle 29. srpna v 16 hodin

DRAČÍ ZEMĚ

film Mauricius

Dobrodružný/animovaný. Doby, kdy lidé a draci žili společně v míru, jsou již dávnou
minulostí. Draci se skrývají ve vyhnanství a mají zakázáno létat. Jenže mladý stříbrný drak
Plamínek už má takového života dost. Chce poznávat svět a zažívat dobrodružství. Když
zjistí, že lidé chtějí zničit i jejich poslední domov, tajně se vydává na nebezpečnou výpravu,
aby svůj rod zachránil. Se svou nerozlučnou kamarádkou, lesním skřítkem Keckou, chtějí
najít pradávný domov draků, bájné místo zvané Lem nebes.

Mládeži přístupný, dabováno, 92 minut, vstupné 120 Kč
neděle 29. srpna v 19 hodin
neděle 22. srpna v 16 hodin

RAYA A DRAK

film USA

Animovaný/rodinný. Kdysi dávno ve fantazijním světě Kumandry žili lidé a draci v harmonii. Kdykoliv pak zlověstné nestvůry nazývané Druuni ohrožovaly zemi, draci se pro
záchranu svých lidských přátel obětovali. Nyní, o 500 let později, jsou tato monstra zpět
a osamělá válečnice Raya, se vydává na dlouhou a nebezpečnou cestu, aby vystopovala
posledního draka a hrozivé Druuny zastavila jednou provždy. Během své cesty však zjistí,
že k záchraně světa nebude zapotřebí jen dračího kouzla, ale především i důvěry.

Mládeži přístupný, dabováno, 114 minut, vstupné 100 Kč

VEČÍREK

film ČR

Komedie. Na večírku se postupně scházejí bývalí spolužáci. Toto setkání by se pravděpodobně neslo v duchu lehkého škorpení a nostalgických vzpomínek, jenže místo dalšího
spolužáka zazvoní u dveří podomní prodavač a přinese nečekanou zprávu o kamarádovi,
který už nikdy nedorazí. Účastníci večírku se za ním společně vydávají autobusem. Během
cesty se ukáže, že mluvit o skutečných pocitech je mnohem složitější, než se zdá. Hrají:
Jiří Langmajer, Tatiana Dyková, Karel Roden, Marek Taclík, Matěj Dadák, Marián Čekovský,
Nela Boudová, Miroslav Vladyka

Mládeži od 12 let přístupný, 90 minut, vstupné 130 Kč

Filmy označené tímto symbolem jsou sledovatelné brýlemi 3D-technologie

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.

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

DON QUIJOTE

de la mAncha
V hlavní roli přední světový chůdoherec
LENOIRE MONTAINE

Dům kultury Protivín
pondělí 20. září od 19.30 hodin
vstupné 100 Kč • předprodej vstupenek od 1. srpna 2021

Jak se dá prožít život na strunách
Štěpán Rak je ve světě hudby nezpochybnitelným pojmem a jedním z nejuznávanějších a mimořádných kytaristů.
V loňském roce oslavil půlkulaté jubileum,
k němuž měl přichystáno obsáhlé koncertní
turné. Bohužel covid a související protipandemistická opatření překazily, tak jako
většině, i jeho plány. Naši čtenáři budou
mít možnost se s jeho hrou i tvorbou setkat
osobně v rámci červencového koncertu
konaného v Protivíně. Ostatně jižní Čechy
jsou Štěpánovou oblíbenou destinací, kam
se často a rád vracívá. Náš rozhovor se však
bude točit i kolem spousty jiných zajímavých témat.
Jak ty jako muzikant vnímáš Protivín?
Už jsi zde někdy vystupoval?
Cesta k Protivínu netrvá
hodinu, stromkama je sázená – to mi okamžitě vytane
na mysli, když se řekne
Protivín. A tuhle písničku
mám rád a rád ji zahraju...
V Protivíně jsem sice kdysi
vystupoval, ale je to už tak
dávno, že si nepamatuji kdy
a kde, ale na tuhle štaci jsem
se nyní těšil jako malý kluk.
Kam ještě v jižních Čechách směřují tvé letošních koncerty?
To by ti řekla má milá manažerka Jana Marshall, která
mi koncerty s láskou organizuje. Ale jistě nebude v tomto výčtu chybět Dívčí kámen,
kostel sv.Trojice v Trhových
Svinech, Chroboly, zámek
v Chanovicích nebo českobudějovická koncertní síň
Otakara Jeremiáše. Jižní
Čechy prostě miluji.
Stále vystupuješ se synem
Matějem? A vyhovuje ti
tahle sestava?
Jsou to pro mne ty nejlepší
koncerty a lidé je mají rádi jednak proto, že
každý hrajeme jiný žánr, čímž koncert získá
na žádoucí rozmanitosti, a jednak i proto, že
zahrajeme nějaké ty „divočiny“ i ve dvou.
Nedostavuje se někdy „ponorka“?
To opravdu ne. Těch společných koncertů
až tolik nemáme – i když bychom rádi měli,
a pak si rozumíme jak hudebně, tak lidsky.
Těším se vždy i na nějaké to Matějovo překvápko v podobě nové skladby nebo nově
upravené „ježkárny“.
Jak se v tvém celoročním programu odrazila doba koronová?
Doba roušková mne obdobně jako drtivou
většinu koncertních umělců na hezky dlouhou dobu posadila „za mantinely“, ale
nevyřadila mne úplně z dění. Vnukla mi
myšlenku denně v soukromí nahrát něco
na mobil a přes sociální sítě to poskytovat
lidem, pomáhat jim tak překonávat tíseň,
samotu a rozdávat účinné kapky radosti.
Vybíral jsem především naše lidové písničky

a neopomenul jsem ani své drahé kamarádky a kamarády z toulavého lidu trampského,
mezi něž léta patříš i ty. Nedávno jsem měl
koncerty na Slovensku se skvělým slovenským kytaristou Timotejem Zavackým, a třebaže to byla po tak dlouhé době první živá
vystoupení, myslím, že dopadla velice dobře.
Jak jsi využil onoho nuceného pobytu
doma?
Tato prapodivná doba mi dala i nové inspirace, takže jsem stvořil nové skladby, mimo
jiné také například píseň Doba roušková,
kterou zařazuji do koncertního programu.
Vznikla i nová svita pro kytaru – Dedications, která má tři části a každá z nich je věnována velké literární osobnosti. První byla
inspirována nenaplněnou láskou krásné
Esmeraldy a ošklivého zvoníka Quasimoda

Mohli bychom se teď ve stručnosti vrátit
ke tvým hudebním začátkům?
Původně jsem hrál na housle a s kamarádem Ferdou Löffelmanem jsme dokonce
chodili ke koncertnímu mistru České
filharmonie Janu Kozovi. Tam jsem poprvé
„přivoněl“ k vážné hudbě. Posléze si mě ale
vzali do parády radotínští trampové z Hobart Campu a na břehu Berounky mne naučili na pár akordů Japonečku a nesmrtelnou
Niagáru. Když pak na střední odborné škole
výtvarné zvané Hollarka kamarádi založili
dixieland, vyměnil jsem housle za stařičkou
basu a začal hrát tradiční jazz. Následovala
éra rock and rollu, za výdělek z chmelové
brigády jsem si koupil elektrofonickou kytaru Jolanu, a to byl převrat v mém hudebním životě. Založili jsme beatovou kapelu
Raci a hráli skladby Little
Richarda a samozřejmě Elvise, později jsme zákonitě
propadli kouzlu Beatles.
A jak to bylo dál?
Musel jsem se také začít
něčím živit a pomoci rodičům, kteří opravdu neměli
na rozhazování. V té době
mi Petr Janda nabídl hraní
v Olympic a měli jsme i pár
zkoušek. Pak ale přišla nabídka z hotelu Jalta, kde mě
chtěli do barové kapely, což
byl jistý příjem a zároveň
i nový repertoár. Hráli jsme
téměř všechno od Vzpomínky na Zbiroh přes R.A.
Dvorského až k populárním tangům. Tam jsem se
naučil nejen hrát podle
sluchu, ale i improvizovat.
Další nabídku jsem dostal
od Milana Smětáka, abych
jezdil s jeho souborem s pořadem Babiččina krabička.
Repetoár tvořila dechovka
a já začal hrát dokonce
na basbombardon, ale moc
mi to nešlo. Ve stejné době jsme s Luďkem
Němcem založili duo Apostols of new World
a po osmašedesátém jsme začali s protestsongy. Jarda Hutka mne přizval do Šafránu,
kde tehdy působila řada našich písničkářů,
a ve spolupráci s ním vznikly písničky jako
Litvínov, Cizinci, Země se otáčí, ale i LP
Stůj, břízo zelená a další projekty.
Pak se ale tvou prioritou stala kytara...
V době normalizace jsem studoval na Státní
konzervatoři hudby v Praze u profesora
Štěpána Urbana a jeho zásluhou jsem se
blíž seznámil jak s tradičním kytarovým
repertoárem, tak s věcmi „mezi nebem a zemí“, jimiž se k nelibosti tehdejší politické
garnitury vášnivě zabýval. Časté domovní
prohlídky a další persekuce toho byly
dokladem. Tam začal vznikat můj cyklus
písní a balad na znamení zodiaku. S paní
Urbanovou jsme napsali také knihy vzpo-

čtvrtek 29. července 2021 od 19 hod.
Dům kultury Protivín
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podle románu Victora Huga Zvoník od Matky Boží, druhá básní Federica Garcia Lorcy
Pláč kytary a třetí je hudebním ztvárněním
postavy Dona Quijota de la Mancha od Miguela Cervantese.
A jinak?
Kromě jiného jsem pracoval i na úpravách
svých fotografií, fotografování je totiž mým
velkým koníčkem, a také na přípravách
fotovýstav, například v historické budově
Slezského zemského muzea v Opavě, v Arboretu v Novém Dvoře, nebo na připravované
výstavě ve Fulneku.
A jak jsi tyto prazvláštní měsíce zvládal
z hlediska řadového občana?
Z tohoto úhlu pohledu musím přiznat,
že mne iritovala mnohá vládní opatření,
která byla dost nevstřícná právě k oblasti
koncertního života, kde jsme byli značně
znevýhodňováni oproti třeba nakupujícím
v supermarketech a podobně. Ostatně
stejnou stížnost přednesl i ministr kultury...

Pokračování na straně 15

Jak se dá prožít život na strunách
Dokončení ze strany 14
mínek na pana profesora – Kytara má láska
a Dvanáct znamení lásky. A pak se mi naskytla příležitost odjet na pět let do Finska,
kde jsem zakládal tamější kytarové oddělení.
Tím se asi dostáváme k tomu, proč se
v tvé tvorbě objevuje tolik žánrů a stylů?
Víceméně ano. Po studiích oboru skladba
na HAMU jsem se kompozici věnoval naplno i s využitím dosavadních zkušeností.
Mám ale i mnoho monotematických projektů, ze kterých zmiňuji třiadvacet celovečerních literárně-hudebních pořadů s Alfredem
Strejčkem, jakož i mé sólové projekty jako
20 000 mil pod mořem, Chvála čaje, Vůně,
Terra Australis, Domov můj a další... Neuzavírám se žádnému žánru ani stylu a doslova
mne fascinuje spojovat různé druhy hudby
a vytvářet tak něco jako surrealismus.
Máš ale i zásluhu na popularizaci kytary
u nás...
V posledních letech lze zaznamenat enormní
nárůst zájmu o kytaru, jak po stránce instrumentální, tak i kompoziční a pedagogické.
Jsem vděčný osudu, že mi v roce 1982 umožnil založit obor kytara i na vysoké škole,
kde se do té doby tento nástroj nevyučoval.
Kytara začala být brána vážně také díky
úspěchům tehdy ještě československých
kytaristů v mezinárodních soutěžích a kromě
toho pro kytaru začali psát i významní světoví skladatelé vážné hudby. Jsem potěšený,
že se k nim řadily i moje skladby. Když jsem
v roce 2000 obdržel z rukou prezidenta
Václava Havla historicky první profesuru
kytary v republice, bylo to i uznání kytary
jako rovnocenného hudebního nástroje.
Ve své tvorbě i v koncertování se zabýváš
hlubokými, nejednou i filozoficky laděnými tématy...
Asi to ani jinak neumím. Jsem vděčný, že
mne život svedl dohromady s profesorem
Štěpánem Urbanem, který mne kromě hry
na kytaru a skladby přivedl k poznání oněch
tajemných věcí mezi nebem a zemí, z čehož
vzešel i můj celovečerní pořad Znamení
zvěrokruhu.
Co tě k tomu všemu inspiruje?
Znovu a znovu je to láska k tomu, co dělám,
co právě tvořím... vždy je to znovu a znovu
krásné dobrodružství...
Jaké největší muzikantské pocty se ti
dostalo?
Možnosti zahrát v maorské vesnici Coromendal na Novém Zélandě maorské královně a především pak koncertu u kultovního
ohně u stále aktivních kanibalů na ostrově
Milingimbi mezi severní Austrálií a Novou
Guineou.
Mám takový dojem, že se v tvé tvůrčí
i interpretační rovině stále častěji objevují vlastenecké a silné emoční motivy...
Myslím, že mnozí z nás, třebaže o tom nemluví, cítí uvnitř potřebu svobody, která je
v poslední době značně omezována stále
novými vládními opatřeními. Sám jsem
prodělal covid a nikomu bych to nepřál.
Takže v žádném případě tuto nemoc ne-

zlehčuji a nechci ani tvrdit, že zmiňovaná
opatření nebyla namístě, ale leckdy mi
nebyla jasná jejich logika a zdůvodňování.
Nikdo mi smysluplně nezdůvodnil, proč
jsem měl nosit respirátor v parku, kde jsem
byl široko daleko sám... Stejně tak jsem
postrádal i větší informovanost o důležitosti
posilování vlastní imunity a podobně. Každý
rok jezdívám do Švédska, kde byly restrikce
mnohem volnější a pokud vím, tak se to nijak
zvlášť do počtu nemocných nepromítlo. Ale
nejsem lékař ani epidemiolog, abych o těchto záležitostech mohl zasvěceně hovořit. Já
jen říkám, co cítím...
Jakou životní filozofii sis v průběhu času
vytvořil?
Věřím v sílu přání, které, když si jen tak
maně a bez tlačení na pilu umístíme hluboko do svého srdce, bude naplněno k našemu dobru. Věřím i v sílu lidské myšlenky

a v dobro, které podobně jako v pohádkách
zlo nepopraví, ale napraví.
Po čem momentálně toužíš?
Momentálně po Islandu, jehož plánovaná
návštěva padla vinou pandemie, nebo
po Skotsku, po Irsku...
A máš nějaké skutečně velké nesplněné
přání?
Hrál jsem ve čtyřiasedmdesáti zemích čtyř
kontinentů a na různých úžasných místech.
S Alfredem Strejčkem jsme uváděli našeho
Komenského v osmi jazycích, pro královské
rodiny, prezidenty, přední světové osobnosti,
pro domorodce v Austrálii, ale bohužel nikdy jsem nedostal pozvání na Pražské jaro,
i když jsem si to moc přál alespoň ke svým
pětasedmdesátinám... Ale třeba se tak jednou přece jen stane...
Rozmlouvala Hanka Hosnedlová.

51. setkání Protivínského vlastivědného klubu
– Historie vily Hygiea – Království času

Protivínský vlastivědný klub se sešel
letos poprvé 24. června na své v pořadí již
51. besedě. Během covidové pandemie byli
členové kontaktováni pomocí zajímavého
klubového zpravodaje, ale všichni se těšili
na osobní setkání. Tentokráte jsme využili
příjemného prostředí kavárny v přízemí
Království času v Purkyňově ulici číslo 255.
Nyní se zde nachází muzeum hodin, ale je
také rodištěm předsedkyně našeho klubu
Ing. Heleny Mašindové. V úvodu jsme ještě
vzpomněli našich členů, kteří nás v té dlouhé
pauze bohužel opustili, vyřídili nezbytnou
administrativu a pak se již následovalo
vyprávění Heleny Mašindové.
„Pradědeček MUDr. Křišťan Pokorný
se narodil roku se 1871 v Příbrami, jeho

otec byl báňským radou, matka pocházela
ze šlechtické rodiny Alemannů. Na české
fakultě v Praze vystudoval lékařství, jako
praktický lékař se usadil nejprve v Milíně
a Vodňanech, od roku 1902 pak natrvalo
v Protivíně. Byl ustanoven obvodním lékařem a v roce 1906 i vrchním železničním lékařem s obvodem trati od Hluboké do Ražic.
Věnoval se i práci v Ústřední jednotě československých lékařů a Lékařské komoře.
V Protivíně byl členem městského
zastupitelstva za stranu národně sociální,
náměstkem starosty, předsedou osvětové
komise, uplatňoval se v knihovní i školní
radě, byl předsedou kuratoria městského
muzea. Založil odbor Československého
Pokračování na straně 16
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ZE ŽIVOTA ŠKOLY
PROJEKT OVOCE A ZELENINA – EXOTICKÉ OVOCE

Projekt Ovoce a zelenina byl v České
republice zahájen již ve školním roce
2009/2010. Jedná se o projekt Evropské
unie, jehož cílem je přispět k trvalému
zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky a zároveň
bojovat proti dětské obezitě.
Od školního roku 2014/2015 je projekt rozšířen o doprovodná vzdělávací
opatření. Letošní školní rok byl rozšířen
tento projekt o exotické ovoce. Po celou
dobu tohoto projektu nám ovoce dodává
firma ZEO TRADE Vodňany. V pátek
11. června se uskutečnila opět tato akce
u nás na škole. Žáci devátých tříd se na jednu vyučovací hodinu stali učiteli na prvním
stupni. Dvojice deváťáků si vylosovala třídu,
pro kterou připravila prezentaci, hry, kvízy.
Zde postřehy učitelů – deváťáků:
Prvňáčci byli opravdu šikovní. Spolupracovali, měli plno otázek a byli moc
hodní. Připravili jsme si pro ně prezentaci,
povídání, ochutnávku a pár her. Moc jsme
si to všichni užili.
Natálie Fenigbauerová
Byla jsem moc ráda, že jsme měli příležitost vyzkoušet si na naší škole takovýto
zážitek. Bylo fajn vidět, jak naše přednáška
mladší děti zajímá a věnují nám pozornost.
Děti reagovaly rychle a většinu času odpovídaly správně. Byla to zábavná zkušenost
nejen pro naše mladší spolužáky, ale i pro
nás. Podle toho, jak se po celý čas hodiny
chovaly, a podle toho, jak nadšeně zněly, si
myslím, že se jim hodina líbila.
Kristína Vojíková
11. června jsme měly možnost strávit se
třeťáky jednu vyučovací hodinu. Ve dvojicích jsme si připravili prezentaci, povídání
a hry o ovoci a zelenině, a to všechno jsme
pak odprezentovali v jejich třídě. Byla jsem
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překvapená, jak moc mě to bavilo. Děti byly
hodné, nezlobily a při hodině se aktivně hlásily. Celkově byly ze všeho nadšené, a to mi
dělalo radost. Měly jsme pro ně přichystanou
prezentaci protkanou ochutnávkou ovoce
a zeleniny, po ní menší kvíz na ověření,
jestli dávaly pozor. Vůbec jsem nečekala,
že si toho z prezentace tolik zapamatují, ale
v kvízu hravě zvládly skoro všechny otázky.
Pokračovaly jsme osmisměrkou, kterou měly luštit v týmech, pro vítězné týmy jsme pak
měly připravené bonbóny a na závěr různé
hry na interaktivní tabuli. Celá hodina uběhla
hrozně rychle. Dokonce mě i zamrzelo, když
zazvonilo na přestávku.
Andrea Pencová
Musím říct, že se mi hodina v 1. B
moc líbila. Prezentace o ovoci se nám
podařila na výbornou. Děti samozřejmě
měly i ochutnávku, která je velmi nadchla.
Spolupráce s nimi byla úžasná! Děti měly
dotazy, nebály se. Nasmály se i díky našim
maňáskům, Líze a Kryštofovi. Na konci
hodiny jsme si i ověřily, že se děti díky
našemu pobytu ve třídě, dokonce i něco
nového naučily, a to nám udělalo velkou
radost! Jsem ráda, že díky projektu ovoce
do škol jsem měla tu možnost prezentovat
před žáky v 1. B. Byla to super zkušenost!
Anna Koblencová
Jsem velmi ráda, že jsem měla tu příležitost vyzkoušet si něco nového z pohledu
žáka základní školy. Bylo hezké vidět, jak to
bavilo. Děti se zapojovaly do nových věcí.
Děti byly hodné, reagovaly rychle a pozorně na věci, které jsme si připravily. Hrály
jsme hry a ochutnávaly exotické ovoce. Ba
dokonce přišly i menší komplikace s tabulí,
ale my to rychlou improvizací vyřešily. Moc
jsem se pobavila a doufám, že to nebylo
naposledy…
Zuzana Kneblová

51. setkání Protivínského
vlastivědného klubu
– Historie vily Hygiea – Království času
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červeného kříže, místní Ligu Masarykovu
proti tuberkulose, Spolek přátel žehu, pracoval v Klubu turistů, Klubu amatérských
fotografů a Radioklubu. S archeologem
Bedřichem Dubským se účastnil jeho vykopávek keltských mohyl na Holém vrchu. Byl
členem Rodopisné společnosti a po odchodu do penze v roce 1939 vyhotovil rodokmeny několika významným protivínským
rodinám. Pěstoval kaktusy a sukulenty. Měl
rozsáhlou knihovnu s naučně-vědeckou, ale
i zábavnou literaturou a časopisy.
V době své lékařské praxe stával už
v půl páté ráno, zapisoval venkovní teplotu,
v létě stříhal na zahradě růže, v zimě prohrábnul stáložárná kamna a přiložil koks.
V půl šesté už chodili nemocní železničáři
od vlaku do ordinace. Ordinoval do 9 hodin,
pak se najedl a jezdil po pacientech. Vozil ho
autodopravce Bohumír Koštel, později syn
Kristian, někdy se svezl i drezínou. Neměl
žádnou zdravotní sestru, všechno vyřizoval
sám. Zemřel v roce 1957.
Vilu Hygiea v Purkyňově ulici nechal
postavit v roce 1907 stavitelem protivínské
školy Václavem Tomsou z Vodňan podle
návrhu arch. Dědka, přednosty schwarzenbergské stavební kanceláře v Hluboké
nad Vltavou. V přízemí byly místnosti pro
lékařskou praxi – ordinace a čekárna, byt
domovníka, prádelna a uhelna. V té době
ještě nebyla zavedena elektřina, svítilo se
petrolejovými lampami. Domovník měl
za povinnost čerpat vodu ručně ze studny
do zásobníku na půdě, trvalo to asi tři čtvrtě
hodiny. Studna byla hluboká 12 metrů, pět
metrů bylo vody. Teprve v roce 1912 se
připojila Purkyňova ulice na elektrárnu –
Suhradův mlýn pod zámkem, a tak odpadlo
hodně starostí.
V prvním poschodí vily byla původně
velká hala, kuchyně, spíž, koupelna a záchod, pokoj pro služku, jídelna, salon a ložnice. Používání místností se časem měnilo,
záleželo na počtu jejich obyvatel.
Zemřela zde moje praprababička Amalie
Marie Anna z Allemannů (1845 – 1929),
prababička Marie Pokorná, rozená Hrdličková (1875 – 1947). Narodil se tu
a oženil pradědečkův syn Kristian Pokorný
(1908 – 1988). Když ovdověla babička Marie Novotná, vrátila se do vily k rodičům se
dvěma malými dcerami a obývala byt v přízemí, po smrti svého otce MUDr. Pokorného se přestěhovala do dvou místností, které
užíval v 1. poschodí. Obývala je i v době,
kdy jsme k ní jezdili na prázdniny. Přízemní místnosti byly pronajímány. Babička
zemřela v roce 1979 a po její smrti se vila
prodala. Nebyla jsem tam celá léta, mezi
tím vyrostl na zahradě místo švestek, jablek
a rynglí veliký ořešák. Trávili jsme tam
krásné dny našeho mládí, hlavně prázdniny
a slavné anenské poutě, na které se nezapomíná. Jsme rádi, že je vila Hygiea – nyní
Království času – krásně zrekonstruovaná
a přístupná veřejnosti.“
Ing. H. Mašindová

Vzpomínáme

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
NARODILI SE
1. 7. syn Marek
MUDr. Veronice Hůrkové
z Protivína
3. 7. dcera Josefína
Anně Žemličkové ze Žďárských
Chalup
8. 7. dcera Dominika
Marice Džudžové z Krče

EVANGELICKÁ CÍRKEV
METODISTICKÁ
farnost Protivín,
Mírová 171
Srdečně zveme na bohoslužby
červenec – srpen – září
NEDĚLE 25. 7. v 9.00 hod.
„Nedělejte si tedy starost o zítřek; zítřek bude
mít své starosti. Každý den má dost vlastního
trápení.“
Bohoslužba s poselstvím (laická kazatelka)
NEDĚLE 1. 8. v 9.00 hod.
„Kdykoli tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde. “

„V našem srdci žijete věčně dále –
spěte sladce, vždyť se opět setkáme“.

ZEMŘELI
10. 6. Alžběta Červeňáková
57 let, Protivín
18. 6. Václav Krejčí
78 let, Protivín
8. 7. Jiřina Fílová
82 let, Protivín
9. 7. Josef Polanský
68 let, Protivín

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

Bohoslužba s památkou Večeře Páně (kazatel
Novák R.)
NEDĚLE 8. 8. v 9.00 hod.
„Ty věříš, že je jeden Bůh. To je správné.
I démoni tomu věří, ale hrozí se toho.“
Bohoslužba s kázáním (br. Novák R.)
NEDĚLE 15. 8. v 9.00 hod.
„Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval
církev a sám se za ni obětoval.“
Bohoslužba s kázáním (laická kazatelka)
NEDĚLE 22. 8. v 9.00 hod.
„Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno. “
Bohoslužba s kázáním (br. Novák R.)
NEDĚLE 29. 8. v 9.00 hod.
„A tak zůstává víra, naděje, láska – ale největší
z té trojice je láska.“
Bohoslužba s kázáním (br. Novák R.)

Dne 15. 7. jsme vzpomněli 5. výročí úmrtí
našeho bratra a strýce
pana Josefa Svobody
ze Skal.
Kdo jste je měli rádi, vzpomeňte s námi.
Rodina

Blahopřání

Dne 2. srpna 2021 oslaví pan Jaroslav Jezl
95. narozeniny.
Blahopřejí syn a dcera s rodinami

Blahopřejeme

NEDĚLE 5. 9. v 9.00 hod.
Ježíš: „Všichni, které mi Otec dává, přijdou
ke mně; a kdo ke mně přijde, toho nevyženu
ven. “
Bohoslužba s kázáním (br. Novák R.)
NEDĚLE 12. 9. v 9.00 hod.
„Jako je tělo bez ducha mrtvé, tak je mrtvá
i víra bez skutků.“
Bohoslužba s kázáním (br. Novák R.)
NEDĚLE 19. 9. v 9.00 hod.
„Věrohodné je to slovo a zaslouží si plného
přijetí: Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil
hříšníky.“
Bohoslužba s kázáním (kazatel Novák R.)
Kursivou uvedené verše vybrány z Bible (ČEP)

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
PROTIVÍN DOPORUČUJE
časopis REVUE 50 PLUS

Je jediným magazínem, který si všímá
celého spektra zájmů a potřeb generace
50 plus. Poskytuje užitečné informace
z oblasti kultury, naší historie, současného
společenského dění, možnostech vzdělávání, cestování a trávení volného času.
Podporuje pocit odpovědnosti za vlastní
zdraví a zdravý životní styl.
Poslední číslo přináší mimo jiné rozhovor
s MUDr. Vítězslavem Hradilem, primářem
Centra pohybové medicíny Pavla Koláře,
fejeton Radkina Honzáka, články o historii
českých šlechtických rodů, zdravotní tématiku, sportovní tématiku, právní poradnu,
kvízy a křížovky

Sbor ECM Týn nad Vlt.
Bohoslužby od 14.00 hod.
Sbor ECM Vimperk
Bohoslužby od 9.30 hod.
Diakonie ECM poskytuje pomoc všem potřebným, obětem šikany, maminkám v nouzi,
drogově závislým.
Naše knihkupectví nabízí BIBLI a jinou duchovní literaturu.
Svatby, křty, církevní pohřby.
Děkujeme za Vaše dary.
Domluvit návštěvu pastora, rozhovor či
jinou pomoc je možné.
Farní úřad tel.: 775 941 105
FB: ECM Protivin
e-mail: protivin@umc.cz; www. umc.cz
č.ú. 601609874/0600
- rin-

V měsíci květnu oslavila naše kamarádka
Hela Brabcová krásné 65. narozeniny. Je
stále velmi vitální. Přestože se často věnuje
vnoučátkům, najde si vždycky čas na svoji
velkou zálibu. Tou je jízda na kole, na kterém najezdí spoustu kilometrů. Právě ona
vymýšlí pro nás výlety, ať už na kole nebo
pěšky. Přejeme jí hodně zdraví do dalších
let a ještě hodně ujetých kilometrů na kole
bez nehody.
Cyklorafandy
Vážení čtenáři PL, naplnil se čas
letních dovolených a prázdnin. Za celou farnost ECM Vám přeji krásné
letní dny naplněny sluníčkem, radostí,
láskou a úsměvem. Ať jsou všechny
Vaše cesty šťastné a bezpečné. Ať
Hospodin Vám žehná a chrání Vás.
Richard Novák
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Požádali jsme pana Ing. Dušana Müllera,
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CYKLORAFANDY – VÝLET S VNOUČATY
Doba covidová nám všem značně znepříjemnila život a na delší dobu nás odstřihla od všeho společenského dění.
Jakmile se trochu rozvolnilo a otevřely
se zoologické zahrady, vyjely jsme se svými vnoučaty na Hlubokou. Tam jezdíme
každým rokem, od doby, co se děti postavily
na nohy. Ke dni dětí jsme se rozhodly, že si
s dětmi uděláme výlet opět do zoo, ale tentokrát do Plzně. Na tuto myšlenku nás přivedla
Věra, která ten víkend opatrovala své dvě
vnučky Amálku a Aničku a měla v plánu jít
s nimi do zoo. Dlouho jsme se nerozhodovaly.
Děti zajásaly, že pojedou vlakem. Dnešní děti
se vozí pořád jen auty, tak je jízda vlakem a autobusem vždycky nadchne. A tady měly obě
varianty, protože za Strakonic do Horažďovic
byla výluka a přeprava autobusem.
Jely jsme v sobotu v půl deváté. Na nádraží byli nastoupeni tři kluci, Vilém, Lukáš,
Mikuláš a dvě holky Majda a Andělka, ve věku
od tří do osmi let. A taky dvě babičky Jana
a Hela. Všechny děti měly nabalené batůžky
s proviantem a kapesným, za které si mohly
koupit, co budou chtít, pokud jim na to peníze
vystačí. Hned jak se vlak rozjel, děti vyndaly
svačiny a pustily se do jídla. Musely jsme je
trochu umírnit, aby si všechny zásoby hned nesnědly. Kluci vyndali karty a hráli prší, holky
koukaly z okna na přírodu. Cesta tak rychle
uběhla, i přesun do autobusu a zpět do vlaku
proběhl hladce. Na nádraží v Plzni už na nás
čekala Věra s oběma holkama. Celkem jsme
měly sedm dětí, holky byly v převaze. Tramvají nás Věra dopravila do zoo, bez ní bychom
byly ztraceny. Všude nás vodí jako medvědy

a spolehlivě nás dopraví, kam potřebujeme.
Není od věci mít někoho takového v partě.
Před vchodem do zoo na nás čekala další
Věry vnučka, která je už dospělá a studuje
v Plzni. Celý den strávila s námi. Asi po hodině se k nám přidala Jany dcera Vlaďka se
svojí rodinou, kteří přijeli z Prahy. Tím pádem
přibyly další dvě děti, a to už nás byla pořádná
banda. Dětem se moc líbilo, viděly tu zebry,
žirafy, lva, tučňáky a surikaty, které se tu
volně pohybují. Kluky zaujali hadi a v teráriu
se zdrželi dlouhou chvíli, ačkoli tam bylo
horko a moc dobře to tam nevonělo. Počasí
bylo takové proměnlivé, chvíli vedro, že jsme
posedávaly pod stromy ve stínu a chvílemi
foukal vítr a vypadalo to, že zmoknem. Ale
nakonec se to obešlo bez deště. Odpoledne
se nachýlilo, zásoby byly snědeny, peníze
utraceny a my se pomalu chystaly na návrat.
Děti byly unavené, ale spokojené. Od zoo jezdí
malý vyhlídkový vláček, tak jsme se kousek
svezly po Plzni až na náměstí. Tady nám
Věra ukázala plzeňskou věž, zlatou fontánu
a odvedla nás k lavičce Spejbla a Hurvínka.
Tady jsme dětem udělaly společnou fotku.
Pomalu jsme se přesouvaly k nádraží. Ještě
jsme se zastavily v parku u malé sošky Spejbla a Hurvínka. Ještě pár snímků a už jsme
se loučily s Věrou a oběma holkama. Odjely
domů tramvají a my už jsme byly na nádraží.
Na peroně už stál náš vlak a za dvacet minut
nás odvážel k domovu. V Nepomuku se spustil
liják a přestal až ve Strakonicích. Byly jsme
rády, že jsme v suchu. Myslely jsme si, že děti
ve vlaku únavou usnou, ale byly plné elánu
a celou cestu švitořily o svých zážitcích z vý-

letu. Unavené byly snad jen babičky. Děti už
se těší na další naše cestování. V nejbližší době
máme v plánu s většími dětmi vyjet do Prahy
a taky na loď z Budějovic na Purkarec přes
plavební komoru. Na to už se kluci moc těší.
Rády se svými vnoučaty „výletíme“, dokud jsou ve věku, kdy ještě nemají jiné zájmy
a babičky je ještě zajímají.
Všem čtenářům přejeme krásné léto, hodně slunce, zážitků a taky hodně, hodně zdraví.

Poezie? – Proč ne?

A pak jsem nastoupila do zaměstnání.
Zaměstnavatel pořádal každoročně celostátní
recitační soutěž. Napřed se konalo krajské
kolo. Od nás jsme vždy jely dvě a střídaly jsme
se o vítězství. Pak nás obě nominovali na celostátní kolo v Praze, které se konalo v Divadle
hudby. Zde jsme sice nikdy nevyhrály, ale
umisťovaly jsme se velmi dobře.
Projevilo se totiž, že člověk je laděný
na určitou strunu. Báseň dle vlastního výběru
byla pro mě vždy radostí. Ale tady jsme musely přednést i jednu báseň povinnou, a ta byla
pro mě noční můrou. Nešla mi od srdce, bylo
to pro mě vždy jen prázdné slovo.
Poezii jsem měla a mám ráda i dnes. Nečtu
ji už tak často, novodobé poezii až tak nerozumím, ale měla jsem a mám ráda J. Nerudu, F.
Šrámka, P. Bezruče, J. Čarka, V. Nezvala, V.
Závadu, I. Skálu. A ty verše, které mě oslovily,
si pamatuji dodnes. Nečetla jsem všechna díla
jmenovaných básníků, také mi některá báseň
mnoho neříkala, ale ty, které říkaly, jsem četla
i vícekrát, protože v jejich slovech byl skrytý
význam, byl v nich (někdy zašifrovaný) děj,

událost i cit a nálada básníka, někdy láska,
někdy nenávist, někdy něha i smutek, ale byl
tam děj a cit.
I když nejste příznivci poezie, zkuste se
někdy do knihy veršů podívat. Třeba v ní najdete víc, než si myslíte. V knihovně vám paní
knihovnice určitě pomůže vybrat takovou,
jaká by vás oslovila. Zkusit se má v životě
všechno.
A třeba na naší schůzi se představí nový
člověk, který si vybere vhodnou báseň a přednese ji před publikem. Přeji vám všem hezké
chvíle strávené nad knihou - ať už poezie nebo
prózy. V každé z nich si najdete něco nového,
každá vám rozšíří obzory, poskytne nové informace a zpříjemní volné chvíle.
Přejeme vám co nejvíce příjemných chvil,
které strávíte s knihou a těšíme se na příští
setkání, ať už to bude kdykoliv.

V jedné písničce se zpívá „Vždyť trocha
poezie nikoho nezabije“. A je to pravda.
Poezie – ta správně zvolená – člověka spíš
obohatí. A která je ta správná? Ta, která tě
hned po přečtení prvního verše chytne za srdce. Pokud si přečteš báseň, která je pro tebe
jen slovy, která ti vůbec nic neříkají, pak to
buď není ta správná, nebo nemáš pro poezii cit.
Já měla básně ráda od dětství. Ve škole
jsme měli recitační kroužek a tam jsme se
učili nejen jak které verše číst, ale i správnou
intonaci hlasu, jak báseň správně uchopit a co
je v ní při přednesu třeba zdůraznit. Bavilo mě
to a těšila jsem se na každé vystoupení, která
jsme měli na různých schůzích a slavnostech.
Když jsem nastoupila na střední školu, měla jsem to štěstí, že podle zavedeného zvyku
měla každá třída svůj pěvecko-recitační kroužek. Dvakrát do roka pan ředitel zavřel školu,
zajistil vhodný sál a v programu jsme předváděli, co jsme nacvičili. Sami jsme si témata
vybírali, sami režírovali, sami zkoušeli. Byli
jsme vždy ve výběru jiní, než ostatní třídy,
takže vždy úspěch! Před volbami jsme chodili
účinkovat i na předvolební schůze a jednou
jsme byli posláni i do kasáren ve Čtyřech
Dvorech. Měli jsme právě na repertoáru pásmo
písní z českých filmů a když jsme se dostali
v písni Ludvíka Podéště „Vítr čechrá vlasy,
člověk zazpívá si, když jde rozesmátou ulicí“,
začali si do hola ostříhaní nováčci přejíždět
rukou své holé hlavy. Těžko jsme udrželi
dekórum a píseň dozpívali. Byla to hezká léta
a mnohdy i veselé příhody.

CYRA

Zdeňka Vojtová
Spolek Svaz zdravotně
postižených Protivín

Pozvánka na 14. členskou schůzi zdravotně postižených Protivín
Spolek Svaz zdravotně postižených Protivín srdečně zve své členy na 14. členskou schůzi,
která se koná v úterý 27. července 2021 od 13.30 hodin v restauraci U Rychtářů.
Z programu:
• placení členských příspěvků na rok 2021 ve výši 100 Kč
• předávání poukázek do Lékárny U Palmy Protivín za rok 2020 ve výši 200 Kč
• přihlášky na autobusový zájezd ve čtvrtek 12. srpna do ZOO Dvorec u Borovan
a do Trocnova – příspěvek na dopravu ve výši 50 Kč
Těšíme se na Vaši účast.
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ZE ŽIVOTA ŠKOLY
ÚVAHY ŽÁKŮ 8. A (4. SLOHOVÁ PRÁCE, PREZENČNÍ)
Jsou tři věci na světě, které se nedají vrátit: čas, slovo
a promarněná příležitost.
A. H.:
Jedna z věcí, která nejde vrátit zpět, je slovo, které
jsme řekli v minulosti, nebo které jsme řekli před chvílí,
a teď toho litujeme. Slova nebo věty hrají v našem životě
velikou roli. Dorozumíváme se s nimi, ať už ve škole s učiteli
a se spolužáky, doma s rodiči nebo s příbuznými, v obchodě
s prodavači… Beze slov a vět by vše bylo o dost těžší. Slova
pro někoho mohou být velice důležitá, ale někteří lidé jsou
němí a za celý svůj život nemohli říct ani jedno slovo a musí
se dorozumívat znakovou řečí. Některá slova mohou někoho
zabolet, některá nás zas potěší a udělají člověka šťastného
a jiná mohou být našimi posledními. Někteří lidé nemuseli
zase za celý svůj život slyšet ani jedno slovo, protože jsou
hluší a musí se stejně jako němí dorozumívat všude znakovou řečí. Slova jsou celkově pro náš život velice důležitá, ať
už to začíná naším prvním slovem nebo naší první správně
poskládanou větou.
Další z věcí, co nejde vrátit zpět, je čas, který kolikrát
hodněkrát za den kontrolujeme, nebo se podle něj řídíme.
Ve škole se řídíme podle času, abychom věděli, kdy nám
začíná či končí hodina, a to i doma, nebo když čekáme
na vlak nebo autobus, když čekáme na někoho, s kým jsme
se domluvili na určitou hodinu. Čas je všude kolem nás,
i když si to neuvědomujeme. Je to úplně to samé se slovy
a větami – lidé okolo nás pořád mluví a my si toho zas tak
moc nevšímáme, protože nám to přijde samozřejmé a stejné
je to i s časem. Čas plyne pro každého z nás jinak. Většinou
je to podle toho, co v určitou dobu děláme. Když děláme
něco, co nás nebaví, čas většinou plyne pomaleji, než když
děláme něco, co nás baví. Čas se dá trávit jakkoliv, je to jen
na nás, jak ho využijeme. Někteří ve volném čase dělají nějaký
sport, nebo se učí.
Promarněná příležitost či šance je něco, co se každému
z nás aspoň jednou za život stalo. Ať už ve škole, kdy byla
možnost si napsat test, který by nám mohl zlepšit průměr, ale
ze strachu, že by se test nemusel povést, se nakonec známka
stejně zhoršila. Nebo v životě, kdy jsme si mohli získat nové
přátele, ale strach z odmítnutí byl větší, a tak šance mít
nové přátele prostě vyhasla. Promarněná příležitost nebo
šance může být i životní chybou, které pak budeme do konce
života litovat.
Shrnutí toho všeho je, že slov bychom si měli vážit,
protože jiní nemohou slova ani třebas slyšet. Čas, který
bychom neměli nechat jen tak plynout, bychom měli využít
na něco produktivního. Příležitost bychom měli zase využít,
když se nabídne, protože se jindy nemusí už nikdy opakovat,
nebo nemusí být podle našich představ.
A. Š.:

Dá se říct, že vesměs všechno se dá vrátit. Když něco
ukradnete, můžete to vrátit zpět na místo. V obchodě můžete
zase vrátit špatné zboží. Můžete kamarádovi vrátit vypůjčený
sešit, vrátit dluh nebo někomu vrátit schválnost, kterou vám
provedl. Jsou ale tři věci, které se nedají nikdy vrátit. Slovo,
čas a příležitost.
Slovo se nedá vrátit, když před někým řeknete něco, co
jste neměli. Na to, abyste vrátili slovo, musíte vrátit čas, a to
opravdu nemůžete. Ale případnou situaci lze zachránit. Slovo
můžete zkomolit na úplně jiné slovo, nebo se můžete omluvit, případně vymluvit. Vcelku tedy nemůžete vrátit slovo, ale
můžete zachránit situaci, do které jste se dostali kvůli slovu.
Horší je to s příležitostí. Příležitost se dá promarnit téměř
na sto způsobů. Jeden z nich je třeba, když chcete někoho
oslovit, ale nemůžete se odhodlat, a tak dlouho přemýšlíte, až
se dotyčná osoba začne bavit s někým jiným. Nebo když vám
učitel ve škole dopředu řekne, na co se bude psát písemka,
ale vy se stejně nepřipravíte. Nebo třeba, když se tak dlouho
rozmýšlíte, jestli půjdete na jídlo do KFC nebo McDonald’s,
až vám zavřou. Ale příležitosti se mohou opakovat. Můžete
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dostat více příležitostí k práci, večeři, hovoru. Velká škoda je,
když promarníte příležitost, která se už nebude nikdy opakovat. To vás bude v mysli sžírat tak dlouho, dokud nebude
zapomenuta, což trvá dlouho.
Čas, to je nejcennější na světě. Čas je prapodivná věc.
Ať se děje, co se děje, on si plyne dál jakoby nic. Když promarníte slovo nebo příležitost, vždy se to dá nějak napravit,
ale to neplatí o čase. Ten se jako jediná věc na světě vrátit
prostě nedá.
K. H.

Jsou tři věci v životě, které nikdy nejdou vrátit zpět –
slovo, čas a promarněná příležitost. Určitě každý v životě
učinil alespoň malé rozhodnutí, kterého teď lituje. Každý
má možnosti, u kterých má na výběr, jestli to „podstoupí“
nebo ne.
Věta nebo pouhé slovo, které vyslovíme, ať už úmyslně
nebo omylem, často může někoho urazit. Když má například
člověk něco rád a někdo to popíše ošklivým způsobem,
může ho tím naštvat. Někteří lidé dokážou být naštvaní
velice dlouhou dobu, a tak potom litujeme, že jsme řekli
něco špatně. Většina lidí má něco, za co se stydí, a nemá
to na sobě ráda, ať už jde o vzhled, o vlastnost, nebo i o to,
co mají. Lidé, převážně dívky, na sobě nemusí mít rády
tělesnou výšku nebo hmotnost. […] Jestliže na to řekneme
nějakou posměšnou urážku, může je to velmi ranit a mohou
být smutné. Avšak může to ranit i lidi, kteří jsou se sebou
spokojení, jen je nepříjemné to slyšet od někoho jiného.
V takovýchto případech by bylo nejlepší se vrátit a nikdy
takovou hloupost neříct, ale nejde to, takže musí stačit
omluva, která občas zabere, ale občas ne. Můžeme také chtít
vrátit slib, který jsme dali. Někdy něco slíbíme a potom to
nedokážeme vyplnit, nebo ho zapomeneme splnit. Občas
také může jít o slib, který myslíme z legrace, ale ten druhý to
vezme vážně a pak je zklamaný, že jsme to nesplnili. Neměli
bychom dávat sliby, u kterých potom nechceme, abychom
je vůbec dali. Protože už se nejde vrátit v čase, abychom
napravili zmatky, které jsme způsobili.
Už nikdy nemůžeme vrátit čas, abychom mohli dodělat
věci, které jsme nestihli nebo je třeba zapomněli udělat.
Vrátit se, abychom měli vše hotové a v pořádku. Někdy bych
se asi nejradši vrátila do dob, kdy jsem byla velmi malá
a měla o to méně starostí, ale namísto toho to není možné
a já rostu víc a víc a dětství utíká pod rukama. Bohužel se
nejde vrátit ani do nejšťastnějších událostí mého života. Je
škoda, že už nikdy neprožiju to samé. Chtěla bych znovu zažít
mé dovolené s rodinou nebo tábory s přáteli. Nejdou vrátit
ty samé letní přespávačky a táboráky s nejlepšími kamarády.
Není to možné, i kdybychom si to velice přáli.
Myslím, že asi každý promarnil nějakou příležitost a teď
lituje, že ji nevyužil. Na světě, v životě je spousta příležitostí
a možností, je jen na nás, co si zvolíme. Musíme si pamatovat,
že už se nemusí takové šance nabídnout. Často přemýšlím
nad věcmi, které jsem mohla udělat, ale promarnila jsem je.
Vyčítám si, že jsem některé věci„zahodila“. Nemohu už vrátit
zpět, že jsem měla několik šancí učit se na písemky a nevyužila je, dělat veškeré domácí úkoly, abych byla připravena
na písemky průběžně. Nebo jsem si třebas mohla opravit
špatnou známku, ale vykašlala jsem se na to. Nemohu vrátit
možnost jet na některé výlety, na které jsem nejela. Mohla
jsem mít spoustu zážitků, zkušeností, ale nemám je, protože
jsem, bohužel, nevyužila svých šancí.
Za mě bych určitě chtěla vrátit zpět, abych mohla učinit
jiná rozhodnutí, abych mohla vrátit zpět nějaká slova, ale
abych i mohla třeba něco prožít znovu. Jistě by se každý chtěl
vrátit do nějakého momentu svého života, aby něco napravil
nebo něčeho využil. Měli bychom se nejdříve zamyslet nad
tím, co máme říct, než z nás něco „vypadne“, čeho potom
litujeme, přemýšlet nad tím, jestli opravdu chceme nějakou
šanci odmítnout, i když je to jen drobnost. A hlavně si musíme
užívat každého momentu, protože nic nejde vrátit zpět.

Co hledám a nacházím v knihách? Co mi dávají knihy?
A. Ch.:
Co hledám a nacházím v knihách? Nebo co mi knihy
dávají? Teď, když nad tím přemýšlím, dochází mi, že mi knihy
dávají víc, než si myslím. A co mi teda ty knihy dávají? Jen
jedna kniha mi dokáže tak moc rozšířit moji fantazii a dát mi
nové nápady, že se docela divím, co kniha dokáže. Je na mně,
jak si prostředí nebo postavy a někdy i situace představím.
Moje představa, co v té knize najdu, začíná už při přečtení
jejího názvu. Ale abych přečetla název, musí být obal knihy
zajímavý a na první pohled přitahující. Potom, co vidím obal,
mi dojde, o čem asi bude děj. Většina knih má vzadu krátký
obsah a po jeho přečtení vlastně hned poznám, jestli mě ten
děj zajímá. Chci se tedy knihu koupit? Zajímá mě, jak kniha
pokračuje a jak dopadne? To už je jen na mně.
Jsou dvě možnosti. Buď si knihu vyberu sama anebo
ji mám přečíst povinně, a to většinou ze školy. Mně se to ze
začátku vůbec nelíbilo. Nedokázala jsem si představit, že bych
měla číst něco, co jsem si já nevybrala. Postupem času už mi
to tak nevadilo, protože se mi většina zadaných knih líbila,
i když na první pohled nevypadala úplně podle mých představ.
Často jsem přemýšlela a ptala se sama sebe: Jaký žánr knihy
mám nejraději? Teď, když myslím na knihy, které mám doma,
většina je s vymyšleným příběhem a nadpřirozeným dějem.
Proto mi zpětně přijde fajn, že jsem je měla možnost číst.
Další, podle mě důležitý prvek v knize, jsou ilustrace.
Ty mi pomohly při představě postav, zvířat, věcí, strojů,
vynálezů, zámků apod. Pro někoho jsou zbytečné a pro
někoho nepotřebné, ale pro někoho jsou nutností. Mně
jsou ilustrace tak nějak jedno, prostě je neřeším. Protože si
myslím, že někdy kazí moji představu.
Knihy přece nejsou jen s příběhy, nebo ano? Existují
i knihy naučné, třeba s básničkami, říkankami atd. Jsou
knihy, do kterých se zapisují různé úkoly, písmena, číslice
atd. Já měla spoustu takových knih. Většinou byl příběh,
který jsem přečetla, a poté plnila úkoly. Moc mě to bavilo
a baví doteď. Dělám takové pracovní listy furt? Ano! Ve škole
při hodinách slohu je děláme docela často. Jsem za to ráda.
Měla jsem i knihy, do kterých se lepily různé samolepky, ale
to jsem byla hodně malá.
A teď ještě něco k elektronickému čtení. Baví mě číst
z internetu? Mám čtečku? Ne, nebaví a ani čtečku nemám.
Tohle je jediná forma čtení knihy, která mě naprosto nebaví.
Proč? Tohle by docela zajímalo i mě, protože sama vlastně
nemám žádný pořádný důvod. Beru to tak, že mě na knize
baví to, jak je to hmotný předmět, se kterým si mohu
manipulovat, jak chci. A když čtu z počítače nebo mobilu,
po chvilce mě bolí hlava a oči.
Kniha je pro mě hmotný film, který je uložený v mé
hlavě, tak jak jsem si prostředí i děj představila. Mám ráda
knihy, a to asi stejně jako filmy.
Přátelství má větší cenu než příbuzenství
S. S.:
Kamarádství je vlastně úplně to nejdůležitější, jak
vždy říkával můj kamarád: „Přátelé jsou rodina, kterou si
vybíráš ty sám.“ A měl pravdu. Pokud jde o přátele, kteří jsou
opravdovými přáteli a ne jen známými, tak ty bereme snad
všichni jako naši rodinu. A když je zrovna nemáme, jsme tak
prázdní, protože je k životu potřebujeme.
Jsou vlastně přátelé napořád? Napořád vlastně i jsou,
pokud se k nim budeme chovat tak, aby zůstali, a oni si nás
budou také vážit stejně. Já osobně mám starší přátele, což
dost lidem přijde divné, ale já se bavím se staršími sourozenci
mých spolužáků více než s nimi. Jinak trávím čas sama, než
ve společnosti těch, se kterými si momentálně nerozumím.
Ale i to je myslím v pořádku – není nutné si rozumět se
všemi. […]
Známí jsou zase něco jiného. Když se nudíte, nebo se
potkáte, zastavíte se spolu, popovídáte, ale nebudete jim
volat, když potřebujete pomoc, protože tu nemůžete čekat
od někoho, kdo nic nečeká ani od vás. Nebudete se jim nějak
svěřovat; ale to je jen můj názor. […] Jako známé beru i lidi
ze třídy, sice se s nimi bavím míň než s ostatními, co tam
jsou, ale znám se s nimi přes osm let a některé znám i déle.
Ve finále tohle všechno, co jsem o přátelích řekla, je
moc hezké, ale nemůžete do ostatních vkládat důvěru na sto
procent, můžete věřit sebevíc, ale stejně jistotu máte vždy
jen v sobě… Je dobré věřit i ostatním, ale v jistých mezích,
a tak být vlastně sám sobě přítelem na prvním místě. :-)

Pohár pro vítěze TAEKWONDO ONLINE LIGY POOMSAE 2021

Dolní řada: Martin Hrdlička, Šimon Veselý, Ondřej Hudák, Jiří Jáchym Melichar,
Denis Široký, Václav Koza, Nela Štěrbová, Barbora Vaněčková, Jana Vaněčková
Horní řada – Matěj Hudák, Nela Kondrádová, Martina Babáková, Anežka Vaněčková,
Nikola Zobalová, Nella Kalíšková, Adéla Zobalová
V dubnu, v květnu a v červnu 2021
proběhla tři kola taekwondo online ligy
poomsae 2021 s názvy BACK TO SPORT,
RETURN TO PLAY a POOMSAE SMILE. Akci pořádal Český svaz taekwondo
za finanční podpory Velvyslanectví Korejské republiky v Praze. Na organizaci
této zajímavé akce se podíleli také zástupci
některých taekwondo klubů (Kangsim,
Sejong, Taehan, Cobra, Hirundo a Hansoo),
bez jejichž nezištné práce by se celá akce
neobešla a samozřejmě také naši poomsae

rozhodčí strávili hodnocením závodních sestav mnoho hodin. Děkujeme všem zmíněným, že jsme si díky nim mohli i přes různá
opatření, omezení a zákazy opět zasportovat
a zazávodit a připomenout si tak, o co nás
covid na dlouhé měsíce připravil.
Turnaje se zúčastnili závodníci z 12 taekwondo klubů z celé České republiky, v prvním kole soutěžilo 123 závodníků, v druhém
kole závodilo 148 účastníků a poslední kolo
přilákalo již dokonce 160 závodníků. Cel-

RADIOSTANICE PRO SDH ZÁBOŘÍ

kem tak bylo do závodu posláno více než
860 videí se závodními sestavami. Každý ze
závodů byl streamován na YouTube kanálu
Českého svazu taekwondo, kde si všechny
výkony závodníků včetně bodového hodnocení a pořadí můžete znovu prohlédnout
na odkazech: BACK TO SPORT, RETURN
TO PLAY, POOMSAE SMILE.
Díky podpoře Svazu nemuseli závodníci hradit žádné startovné a díky štědrému
příspěvku Korejské ambasády a světového
centra taekwondo KUKKIWON dostal
v každém kole každý z účastníků věcnou
cenu a účastnický list, vítězové na 1. – 3.
místě pak odměnu, diplom a medaili.
Z našeho klubu se každého z kol zúčastnilo více než 40 závodníků, přičemž většině
z nich se podařilo se umístit na předních
příčkách, čímž sobě i klubu získávali ligové
body a umožnili tak našemu klubu zvítězit
s obrovským náskokem. TAEHAN získal
jako vítěz celé ligy celkem 2950 bodů před
druhým týmem z Havířova, který získal
998 bodů a před třetím klubem Kangsim,
kterému se podařilo získat 816 ligových
bodů. V každé kategorii byl ligovým vítězem vyhlášen ten, kdo za všechna tři kola
získal nejvíce bodů.
Z našeho klubu se takto podařilo zvítězit
celkem 16 závodníkům. Tímto všem děkujeme a ze srdce gratulujeme!
Umístění – oddíl Taehan Protivín:
Celkové 1. místo ze všech tří soutěží –
Vítek Měkuta, Jana Vaněčková
Poomsea Smile
1. místo – Vítek Měkuta, Jana Vaněčková
3. místo – Nella Kalíšková, Anežka Vaněčková, Barbora Vaněčková, Nela Štěrbová,
Štěpán Měkuta
4. místo – Nikola Zobalová, Adéla Zobalová
M. Zobal

Termíny uzávěrky
Protivínských listů 2021

SDH Záboří uspělo s žádostí o nadační
příspěvek z hasičského fondu nadace Agrofert a obdrželo 17 424 Kč na nákup 2 kusů
ručních radiostanic Motorola. SDH Záboří

tímto děkuje nadaci Agrofert za přidělení
příspěvku.
Ondřej Soukup,
velitel SDH Záboří

Číslo novin
č. 9
č. 10
č. 11
č. 12

Uzávěrka
6. září
4. října
1. listopadu
29. listopadu

Termín vydání
20. září
18. října
15. listopadu
13. prosince

Změna termínu vyhrazena.
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Fotbalové informace

Foto: Václav Kozma
V nesmírně dusném počasí využili hráči obou týmů čas ošetřování zraněného Vojty Štěpky
k občerstvení.
V červnu sehrál A tým pouze jediný zápas,
o pouti v Semicích.
FC Al-Ko Semice - FK Protivín 4:3 (2:1)
Branky: Nedvěd 2, Vojík
Sestava: Barbotkin – Hála, Vojta, Zach, Štěpka – Hrachovec, Bečvář, Martin Říha, Vojík,
Nedvěd – Kasík.
Náhradníci: Hanus, Leroy Buko, Kvasnička,
Miroslav Říha
Po poločasovém jednogólovém vedení Semic
se hosté snažili ve druhém dějství překlopit
misky vah na svou stranu, ale stačili jenom
vyrovnat na 3:3. Vítězný gól Semic padl
v posledních vteřinách zápasu.
Pak už se hráči věnovali spíše přípravám
na vstup do stavu manželského. V červnu
a začátku července se oženily dvě opory A týmu – Zbyněk Vorel a Radek Vojta. Přejeme
jim hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a hlavně
– aby je manželky pouštěly na fotbal i nadále.

2. místo – tým Kdo šel okolo
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Mládežnická mužstva sehrála několik zápasů v tzv. „covid soutěžích“, do kterých se
mužstva okresu přihlašovala dobrovolně.
Takže se vlastně jednalo o přípravu na příští
sezónu. Náš klub k tomu tak přistoupil a v zápasech hráli kluci, kteří ve těchto kategoriích
budou hrát až další sezónu. V ostatních klubech tomu tak vesměs nebylo, proto jsou občas
výsledky trochu „divoké“.
Starší žáci
FK Protivín – Hradiště 07 1:10
Branka: Hodinka
FK Protivín – Hradiště 06 1:7
Branka: Handschuh
FK Protivín – Mirotice 4:2
Branky: Malý 2, Kozma, Handschuh
FK Protivín – Mirovice 12:4
Branky: M. Křišťál 4, Štěpka 3, Hodinka 2,
David, Handschuh, Klinkáček

Mladší žáci
FK Protivín – Mirotice 3:4
Branky: Podlešák, Š. Brož, Kochrda
Záhoří – FK Protivín 5:5
Branky: Vlach 3, Podlešák 2
FK Protivín – Bernartice 0:7
Největší sportovní akcí měsíce června byl
obnovený tradiční turnaj „MAFIA cup“
2021.
V sobotu 26. 6. 2021 na fotbalovém hřišti se
výbor FK pokusil po 14 letech o znovuobnovení tradičního a úspěšného turnaje rodinných
klanů – „Mafia cup 2021“. Předcházející ročníky se uskutečnily v zimě v hale, tentokráte
se zápasy hrály venku na fotbalovém hřišti.
Po 14 letech se na trávník postavily rodinné
týmy, které turnaje v hale již absolvovaly –
Křišťál, Vojík, Mikulenka. Novými rodinným
klany byly Říha a Veselý. Škoda, že těsně
před turnajem musela svou účast odříci také
tradiční rodina – Bečvář.
Nakonec se turnaj uskutečnil za účasti
těchto mužstev:
Skupina A: 1. Říha 2. BvS (Burdův výběr světa) 3. Veselý 4. Mikulenka 5.Vojta
(Štandotým)
Skupina B: 1. Dorost 2. Trenéři 3. Tým KŠO
(Kdo šel okolo) 4. Vojík 5. Křišťál
Podmínky pro složení mužstev byly následující: mezi hráči jednoho týmu musel být
příbuzenský poměr, výjimku měla pouze
mužstva sestavená z fotbalistů, trenérů nebo
funkcionářů FK. Pro všechny týmy ale platilo, že každé mužstvo muselo mít na hrací
ploše vždy gólmana, 3 dospělé hráče, 2 hráče
z kategorií muž nad 45, žena, žák do 12 let).
Jednotlivé zápasy ve skupinách byly občas líté,
občas ohleduplné a mnohokrát úsměvné. Týmy
mafií předvedly souhru až 3 generací (Křišťál,
Vojík), protože rozměry hřiště (40x20m) to těm
starším umožnily. Ti nejzkušenější pak předváděli, že to mají pořád ještě „v noze“, a že fotbalový um se nezapomíná. Věříme, že v dalších
ročnících je ostatní týmy budou následovat.
V mnoha zápasech byla rozhodně důležitější
než výsledek radost z pohledu na malé kluky.
Jak se nebojácně snažili přehrát či přetlačit
o metr vyššího a 80 kg těžšího soupeře. Někdy
se i ten soupeř zastavil a se zalíbením sledoval
pokračování jejich povedené akce.
Přestávky mezi zápasy vyplnily souboje dětí
starších a mladších přípravek. Ty po ukončení

Vleže nejlepší brankář Adam Schánilec

Pokračování na straně 23

KŘÍŽOVKA O KNIŽNÍ ODMĚNU

Také letošní křížovky jsou věnovány moudrým výrokům známých osobností.
Autor křížovek P. Šoba
Zázraky se začnou dít, když 1. tajenka stejné množství energie, které 2. tajenka a strachům.
Vyluštěnou tajenku zašlete do 6. září 2021 na adresu MěKS Protivín, Mírová 337, 398 11 Protivín, nebo na e-mail karfikova@kultura-protivin.cz
Knižní odměnu za správné vyluštění křížovky z červnových novin získává pan Vokatý z Vodňan. Gratulujeme!

Fotbalové informace
Dokončení ze strany 22
svých zápasů obdržely drobné ceny a reklamní
předměty FK Protivín a symbolicky uzavřely
letošní podivnou sezónu.
Pro mnohé z nich však fotbalový den pokračoval, protože byly součástí jednotlivých
mužstev v turnaji.
Zápasy ve skupinách stanovily soupeře pro
utkání o umístění.
O 9. místo Štandotým x Křišťál 3:4 po penaltovém rozstřelu
O 7. místo Říha x Dorost 4:6
O 5. místo Mikulenka x trenéři 5:4
O 3. místo BvS x Vojík 5:6
Finále Veselý x KŠO 2:1
Výsledky tedy přinesly dalšího nového vítěze, prozatím se nikomu nepovedlo vítězství
v turnaji obhájit.
Za vynikající výkony byli odměněni i jednotlivci. Za statečnost si drobné ceny odnesli
všichni hráči do 12 let a všechny dívky a ženy.
Ocenění jednotlivců:
Nejlepší brankář: Adam Schánělec (BsV)

Nejlepší střelec: Patrik Hrachovec (KŠO)
12 branek
Nejlepší střelkyně: Petra Veselá 2 branky
Střelec Junior: Petr Baloušek junior (Mikulenka) 5 branek
Nejmladší hráč: Lukáš Křišťál (4 roky)
Nejstarší hráč: Miroslav Bláha (Dorost)
Jaroslav Vojík senior
Po vyhlášení výsledků následovalo přátelské
posezení, ve kterém se ještě dlouho rozebíraly
povedené akce nebo úsměvné momenty. Obojího bylo k vidění dost. K uvolnění ztuhlých

Nejlepší střelkyně
Petra Veselá

svalů určitě pomohl svou produkcí DJ Radek
Říha.
Podle názoru většiny zúčastněných se turnaj
vydařil. Splnil hlavně to, že se sešla parta
lidí kolem protivínského fotbalu, kteří kvůli
covidu nemohli svůj milovaný sport provozovat, a že se podařilo partu dále utužovat.
Na jeho další vylepšení a vychytání drobných
nedostatků máme celý příští rok. Takže Mafia
cup 2021 je minulostí, těšíme se na Mafia
cup 2022!
V. Křišťál

Nejmladší hráč
Lukáš Křišťál

Nejmladší nejlepší
střelec Petr Baloušek jr.
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KLUB ŠACHISTŮ SE ROZJÍŽDÍ...
Že se čas dá trávit jinak, než v papučích
před televizí nebo jinými displeji, dokazují
první příznivci královské hry v šachy.
Prvně jsme nevěřili, že se v Protivíně tací
najdou, ale velmi jsme se mýlili. Našli se!
První partie jsou takové „oťukávačky“, kdy
se zjišťuje úroveň a strategie hráčů. Velmi
důležité je i prostředí ke hře, klima a klid.
Po dlouhé izolaci jsou chlapci odhodláni
hrát a vyhrávat. Jako všichni sportovci.
Ovšem tento sport vyžaduje víc, než sílu bicepsů. Šachy jsou sportem úsudku
a bystrého mozku a do sportu jej řadí také
to, že se v nich pořádají napínavé národní
i mezinárodní soutěže. Šachová teorie je ale
téměř vědeckou disciplínou a také trochu
uměleckým oborem.
Jejich název pochází z perského slova
šáh, což znamená panovník. Jejich podstatou je vlastně bojová strategie velitelů při
střetnutí dvou armád. Vítězem je ten, kdo
zajme krále. Kořeny šachů můžeme hledat
v Indii a v Persii. Výuka a hraní šachů se
doporučuje jako způsob, jak zlepšit kvalitu
myšlení a rozvinout příznivé charakterové
vlastnosti. Šachy jsou jednou z nejpopulárnějších her světa. Hrají je miliony lidí

na celém světě pro zábavu nebo soutěžně
v jejich sportovní podobě.
V současné době se možnosti hraní šachů rozšířily ještě do počítačových forem,
které umožňují daleko širší a zajímavější

kontakty mezi vyznavači tohoto zajímavého
„vědeckého“ sportu. Ovšem není nad „živou
hru“, tak, jak to nyní prožíváme v Protivíně.
Náš klub je stále otevřen a těší se
na nové hráče a hráčky. Vaše úroveň hry
a věk nerozhoduje. Mimochodem, jestli se
podíváte na seriál „Dámský gambit“, jistě
neodoláte a přijmete naši výzvu.
Scházíme se každé druhé pondělí
od 18 hodin ve sborovém domě Mírová
171. Bližší info: 775 941 105

CESTA K PROTIVÍNU

Turistický oddíl TJ Slavoj Protivín
ve spolupráci s městem Protivín pořádají
33. ročník turistického pochodu a cykloturistické jízdy CESTA K PROTIVÍNU.
Vážení a milí příznivci pěší i cykloturistiky, jak jste se mnozí dočetli v minulých
Protivínských listech, odešel náš kamarád a dobrá duše cykloturistického
pochodu CESTA K PROTIVÍNU Josef
Šedivý – Šeďa.
Před pár lety, kdy chtěl Šeďa s pořádáním pochodu skončit, jsem se nabídla, že
administrativně akci zajistím s tím, že on bude nadále dělat tu technickou stránku celého
pochodu, bude technickým ředitelem a já
ředitelem administrativním. Samozřejmě,
že tyto funkce byly v nadsázce a ze srandy.
A tak nám tato spolupráce fungovala více
než 10 let.

Pak přišel hnusný COVID a Šeďu nám
vzal. Dlouho jsme s celým turistickým oddílem zvažovali, zda tuto akci neukončit,
protože Šeďa byl ten, kdo každý rok trasy
vymyslel, pak projel, aby zjistil, zda je to
všude sjízdné. Nakonec jsme spolu řešili,
kdo a kdy bude na stanovišti, kdo bude trasy
značit, po pochodu kdo značení odstraní…
Nakonec jsme se shodli, že právě proto,
že Šeďa byl dobrou duší celého pochodu
a hlavním organizátorem, tak 33. ročník
CESTY K PROTIVÍNU bude pokračovat
i v roce 2021 se vzpomínkou na našeho
kamaráda Josefa Šedivého – Šeďu.
Sváťa Nečasová
Turistický oddíl TJ Slavoj Protivín

Start: sobota 18. září 2021 od 7.30 do 9.30
hod. na Masarykově náměstí Protivín
Cíl: na stejném místě do 16 hodin
Startovné: dospělí 50,- 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
50 km: Protivín – Kukle – Nový Dvůr –
Albrechtice – Všemyslice – Těšínov – Krč
– Bečelov – Protivín
Odměny: Po úspěšném absolvování obdrží
každý účastník malé občerstvení, pamětní
list a malou upomínku na akci.
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