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Základní škola v Protivíně na Písecku 
vstoupila do nového školního roku ve zcela 
novém hávu. Po dvouleté rekonstrukci, 
na níž přispěla vedle státu a kraje také 
Nadace ČEZ, si ji v sobotu 2. října mohla 
vůbec poprvé prohlédnout i veřejnost. 
Pozvání na slavnostní prohlídku zmoderni
zovaného objektu využily téměř dvě stovky 
lidí. Rodiče zdejších žáků, bývalí žáci a peda
gogové, rodiče budoucích žáků a mnozí další.

Do města na řece Blanici dorazil i jiho
český poslanec Jan Bauer, senátor Tomáš 
Fiala či náměstek jihočeského hejtmana 
Tomáš Hajdušek. „Školní budova dostala 
novou střechu, fasádu, byla vyměněna 
všechna okna a dveře, kompletně opraven 
koridor, včetně bezbariérového přístupu 
žáků do budovy. V interiéru byly oprave-
ny třídy a část sociálních zařízení. Vybu-
dována byla také nová plynová kotelna,“ 
uvedl starosta Protivína Jaromír Hlaváč.

Rekonstrukce vyšla na celkem přibližně 
32 miliónů korun. 4,2 miliónu pokryla do
tace od ministerstva pro místní rozvoj, čtyři 
milióny prostředky z krajského investičního 
fondu a půl miliónu korun na vybudování 
bezbariérového vstupu do budovy poskytla 
městu Nadace ČEZ z programu Oranžové 
schody. Zbývajících více než 23 miliónů 
uhradilo město Protivín z vlastních zdrojů.

Tím ovšem investice do školy nekončí. 
Potřeba je totiž ještě zmodernizovat školní 
kuchyni a jídelnu, včetně kompletního 
gastronomického vybavení. „Samozřejmě 
se i na tuto akci budeme snažit získat ně-
jaké zdroje. V každém případě ji chceme 
dokončit nejpozději za dva až čtyři roky,“ 
doplnil Hlaváč.

Školní areál v Protivíně tvoří historická 
budova z roku 1903, pavilón pro 1. stupeň, 
pavilón školní kuchyně a školní družiny. 
Všechny tři budovy jsou spojeny chodbou. 
Součástí areálu je nová sportovní hala, škol
ní hřiště, školní pěstitelský pozemek a do
pravní hřiště. Škola je úplná s 9 postupnými 
ročníky. Její prostory jsou koncipovány pro 

MĚSTO PROTIVÍN PŘEDSTAVILO VEŘEJNOSTI NOVĚ ZREKONSTRUOVANOU ŠKOLU

600 žáků, i když její maximální kapacita je 
780 míst. Zhruba čtvrtinu žáků tvoří dojíž
dějící děti ze spádových obcí.

„V letošním školním roce nás navštěvu-
je 401 žáků a v obou stupních je otevřeno 
celkem 19 tříd. Učeben máme ovšem mno-
hem víc. Dvě učebny informatiky, jazyko-
vou  učebnu,  učebny  zeměpisu,  dějepisu, 
chemie, fyziky. Máme dílny, máme cvičnou 
kuchyňku, takže škola je vybavena dobře. 
Doufejme, že dobrá pověst školy děti z okolí 
stále  přitahuje,“ poznamenala ředitelka 
Základní školy Protivín Tamara Vojtěchová.

Dobré jméno školy potvrdil i Jan Bauer, 
poslanec parlamentu a bývalý starosta 
Prachatic: „Dobrou  školu  nedělá  hezká 
budova,  ale  dobří  učitelé. Vy  dobří  uči-
telé jste a tak nyní musela přijít už jen ta 
fasáda  školy,“ řekl Bauer protivínským 
pedagogům.

Nadace ČEZ vznikla v roce 2002 jako 
jedna z prvních firemních nadací v ČR. 
Každoročně podporuje řadu projektů, které 
reagují na aktuální potřeby společnosti. 

Oranžové schody pomáhají integrovat žá
ky a studenty se zdravotním handicapem, 
Oranžová hřiště dávají dětem i dospělým 
bezpečný prostor pro sport a hry, Oranžové 
učebny podporují výuku technických před
mětů na základních a středních školách, 
Podpora regionů dává příležitost rozvoji 
komunitního života. Oranžové kolo zapojuje 
do pomoci potřebným veřejnost, osvětlené 
Oranžové přechody zvyšují bezpečnost 
chodců a Stromy přinášejí do měst a obcí 
novou zeleň.

Protivín leží na řece Blanici, na hlav
ním dopravním tahu z Písku do Českých 
Budějovic mezi Pískem a Vodňany. Město 
s přibližně 4 800 obyvateli vzniklo zhruba 
v polovině 13. století jako podhradí králov
ského hradu o 200 let později přestavěného 
na renesanční zámek s kostelem sv. Alžběty 
Portugalské. Součástí města Protivín jsou 
místní části Chvaletice, Krč, Maletice, 
Milenovice, Myšenec, Selibov, Těšínov, 
a Záboří. Protivín proslavil místní pivovar 
z roku 1598 vařící pivo pod značkou Platan.

Jaromír Hlaváč,
starosta města

Poděkování starosty města

Dovolte mi poděkovat všem stavebním 
firmám, které se podílely na rekonstrukci 
naší základní školy, zejména generál
nímu dodavateli, panu Ing. Václavovi 
Pekárkovi, stavebnímu dozoru a fi
nančnímu odboru MěÚ Protivín a týmu 
ředitelky školy, paní Tamary Vojtěchové.
Moc děkuji!

Jaromír Hlaváč,
starosta města
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 ZE ŽIVOTA ŠKOLY 
EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ

Eurocentrum České Budějovice 
ve spolupráci s Europe Direct České 
Budějovice zorganizovalo pro žáky 
Jihočeského kraje vzdělávací program 
Evropský den jazyků, který se uskuteč-
nil ve středu 22. září 2021 v Domě dětí 
a mládeže. Byl určen pro žáky druhého 
stupně základních a škol a odpovídajících 
ročníků víceletých gymnázií.

I v letošním školním roce se nám podaři
lo na tuto akci, která je omezena kapacitou, 
přihlásit, a to dokonce dvě skupiny – 22 
němčinářů z osmých tříd a 15 žáků šestých 
tříd, kteří se učí angličtinu. Na přihlášené 
čekaly jazykové workshopy (němčina 
začátečníci, němčina pokročilí, angličtina 
začátečníci, angličtina pokročilí). Jednotlivé 
workshopy byly v délce 60 minut.

Workshop pro pokročilé vedli rodilí 
mluvčí, začátečníky lektoři z jazykových 
škol.

Vzhledem k tomu, že letošní osmé třídy 
se učí německý jazyk teprve rok – a navíc 
to byl rok distanční výuky, rozhodla jsem se 
pro přihlášení do začátečníků. Tuto skupinu 
jsem ale podcenila. Děti byly komunikativ
ní, s lektorkou „šprechtily“, a navíc byly 
i lektorkou pochváleny, na jakou úroveň se 
po pouhém roce dostaly.

Angličtináři – šesťáci – skupina paní 
učitelky Manové – byla „vyučována“ rodi
lou mluvčí. Děti byly šikovné. I ony se bez 
problémů zapojily do her, do konverzace.

Myslím si, že si „výlet“ do Českých 
Budějovic všichni užili a že se podobných 
akcí opět zúčastníme.
Zde několik postřehů ze skupiny „něm-
činářů“:
• Líbilo se mi, že paní lektorka byla sym

patická.
• Naučil jsem se nová slovíčka na téma: 

Město.

• Nové pro mě bylo, že jsme se učili někde 
jinde než ve škole.

• Příště bych šla spíše do skupiny pro 
pokročilé – lektorka nás učila věci, které 
jsme už uměli.

• Jedna hodina uběhla velice rychle, ráda 
bych jela příští rok znovu.

• Animační hodina se mi moc líbila.
• Nejvíce se mi líbilo tvoření mapy.
• Hodina byla zábavná, naučila jsem se 

dost nových slovíček, která jsem dříve 
neuměla.

• Animační hodina v ČB se mi opravdu 
líbila – paní lektorka říkala všechno 
srozumitelně a nahlas. Všechno jsem 
pochopila.

• Bavilo mě dělat si mapu města Protivín, 
bylo to zase něco jiného.

• Na animační hodině se mi líbilo, že nám 
paní lektorka řekla pár vět o sobě a my 
jsme poté měli říct pár vět o nás.

Ve středu 22. září se 13 žáků z 6. tříd 
naší školy účastnilo animační hodiny 
anglického jazyka v Českých Budějo-
vicích. Pod záštitou organizace EURODI
RECT bylo možné zažít netradiční hodinu 
s rodilými mluvčími v krásném prostředí 
Hardtmunthovy vily. Hodina byla zaměřená 
na konverzaci a hravou formou bylo 60 mi
nut docela málo. Všichni účastníci mluvili 
pouze anglicky, reagovali na otázky lektor
ky a procvičili si své dosavadní znalosti.

„Hrozně se mi to líbilo. Paní lektorka 
byla moc fajn. Hráli jsme různé hry. Jsem 
ráda, že jsem mohla jet. Celou dobu jsme 
mluvili anglicky a všichni jsme hodně ro-
zuměli.”

K. N. 6. A
“Bylo to skvělé. Naučil jsem se hodně 

slovíček a moc jsem si to užil. Hráli jsme 
hry, při kterých jsme se učili nová slovíčka.”

F. H. 6. A
„Moc se mi to líbilo, krásný výlet s an-

gličtinou. Paní lektorka byla hodná, milá 
a rozuměli jsme všichni na 99,5%.”

A. Š. 6. B
„Nejvíc se mi líbilo, že s námi mluvila 

lektorka jen anglicky. Skoro vše jsem ro-
zuměl. Hráli jsme hru s novou identitou.”

D. L. 6. A
„Moc se mi líbilo a myslím, že všichni 

rozuměli. Nejvíc jsem si užila, když jsme mě-
li vyjmenovat anglickou abecedu pozpátku.”

L. P. 6. A

EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ 
ČESKÉ BUDĚJOVICE

• Naučili jsme se názvy budov v našem 
městě.

• Vše se mi líbilo, takže bych nic nemě
nila.

• Další animační hodina by se mi líbila, 
protože bych se zase naučila něco nové
ho.

• Líbilo se mi, že jsem slyšela němčinu 
i od jiného člověka.

• Škoda, že ta hodina nebyla delší.
• Líbilo se mi, jak jsme spolupracovali, 

vymýšleli nové věci.
Lenka Přástková
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z deníku
POLICIE ČR V PROTIVÍNĚ

Nezaplatil
 Protivínští policisté přijali v neděli 3. říj

na oznámení o krádeži zboží v místní 
prodejně. Pachatel si krátce po sedmé 
hodině ráno vybral z nabízeného sorti
mentu obchodu aku sponkovačku značky 
Walter v hodnotě 1 999 Kč. Nářadí však 
na pokladně nezaplatil, ještě na prodej
ně sponkovačku a akumulátor rozbalil, 
schoval pod oděv a do tašky, a zboží 
pronesl ven.

 Policisté na základě zjištěných infor
mací podezřelého muže ještě v neděli 
odpoledne pohotově vypátrali a sdělili 
mu podezření ze spáchání trestného činu 
krádež. Jde o muže, který již byl za ma
jetkovou trestnou činnost v minulosti 
odsouzen.

 Policisté případ zpracovávají ve zkráce
ném přípravném trestním řízení, do dvou 
týdnů by se měl opět dostat před soud.

Dopravní nehoda
 Řidič osobního automobilu značky Ško

da Superb jel dne 27. září po šestnácté 
hodině po silnici I/20 od Českých Budě
jovic na Písek. Na křižovatce se silnicí 
III/02032 odbočoval vlevo na Maletice. 
Během manévru však nedal přednost 
protijedoucímu vozidlu, jehož řidič 
na situaci zareagoval tak, že strhnul 
řízení vpravo, kde se střetl s řidičkou 
automobilu přijíždějící ke křižovatce. 
Následky dopravní nehody jsou naštěstí 
jen na vozidlech a nedošlo ke zranění 
osob. Dopravní policisté nehodu vyří
dili na místě, kdy řidiči Superbu uložili 
blokovou pokutu.

Krádež cigaret
 Dne 14. září v noci kradl zloděj v pro

dejně v Jiráskově ulici. Pachatel vypáčil 
výdejní okénko a z prodejny odcizil kar
tony cigaret různých značek za bezmála 
40 000 korun. Policisté na místě činu 
společně s kriminalistickým technikem 
zajistili stopy a případ dále prošetřují.

Zloděj ve společných prostorech domu
 V noci z 10. na 11. září škodil zloděj 

ve společných prostorech domu v ulici 
Blanická v Protivíně. Pachatel vypáčil 
vstupní dveře, dostal se ke sklepům, kde 
z kóje odcizil kufr s různým nářadím 
a dvacetimetrový prodlužovací kabel 
na bubnu. Z kolárny pak odcizil modro
černé horské jízdní kolo značky CMT 
Rein. Na odcizených věcech a poško
zením zařízení domu způsobil bezmála 
dvanáctitisícovou škodu.

 Na místo činu vyjížděl také kriminalis
tický technik, který zajistil stopy.

Krádež peněz
 Protivínští policisté i kriminalisté pro

šetřují okolnosti krádeže peněz z trezoru 
v kanceláří firmy v Protivíně. Zatím 
nezjištěný pachatel během 3. až 4. září 
překonal vstupní dveře do domu a do
stal se do kanceláře, kterou prohledal. 
Z trezoru zde odcizil finanční hotovost 
několik desítek tisíc.

Na začátku prázdnin byl zničen 
betonový stůl na ping pong na dětském 
hřišti na Hrádku v Protivíně.

Na tomto hřišti se schází různé 
partičky mladistvých, kteří zde věko
vě nemají co dělat a z nudy ničí, co 
jim přijde pod ruku, lavičky, vitríny 
a ostatní vybavení hřiště. Dělají zde 
nepořádek, kouří a odhazují odpadky, 
plasty a plechovky.

Matky s malými dětmi se sem bojí 
chodit.

Zničení stolu bylo nahlášeno po
licii ČR, škoda na stole činí více než 

POŠKOZENÝ STŮL NA PING PONG  
NA DĚTSKÉM HŘIŠTI NA HRÁDKU

17 tis. Kč a je s podivem, že mládežníci 
nic neviděli a neslyšeli. Možná to bylo 
UFO, protože jak jinak si toto zničení 
vysvětlit?

Konstrukce stolu je nenávratně 
poškozena a stůl tak bude muset být 
nahrazen novým.

Škoda, že náplní volného času je 
ničení cizího majetku a nevážení si toho, 
když někdo (v tomto případě město) 
něco vybuduje.

Město Protivín –  
správa majetku

PI
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Zprávičky z 2. Mateřské školy Protivín

Prázdniny utekly jako voda a opět jsme 
se všichni setkali v naší „Modré mateřské 
škole“. Paní učitelky se na všechny děti těšily 
a s radostí je přivítaly. U těch nejmenších, 
které šly do mateřské školy poprvé, ukáplo 
pár slziček, ale v průběhu září se vše srovnalo.

Počasí nám přálo, proto jsme se moh
li setkat s dětmi, jejich rodiči na školní 
zahradě a rozloučit se s nimi s létem při 
opékání buřtů.

V loňském školním roce nám covidová 
situace nedovolila zvát si do mateřské školy 

Berušky

divadelní společnosti, tím byly děti o různá 
představení ochuzeny. Opatření se rozvolni
la a tak jsme mohli přivítat duo BAMBINI 
s programem „Zvídavá liška“. Děti se 
zábavnou formou dozvěděly o proměnách 
ročních obdobích a k tomu si společně za
zpívaly veselé písničky.

Teď již bedlivě pozorujeme proměny 
v přírodě, které jsou inspirací ke tvorbě 
rozmanitých výrobků.

Petra Štěpková

Již více než měsíc uběhl od 1. září, 
kdy jsme zahájili nový školní rok. Letos 
je v naší mateřské škole zapsáno 79 dětí. 
Z toho 24 předškolních, kteří během září 
2021 a srpna 2022 dovrší šesti let věku 
a půjdou k zápisu do prvních tříd. V za
čátcích vždy probíhá adaptační program 
u nově přijatých dětí. Nejinak tomu bylo 
i letos – v obou třídách s těmi nejmladšími si 
děti zvykaly na pobyt v mateřské škole bez 
rodičů. Nejprve po 1 – 2 hodinách denně, 
pak do oběda a ty, které adaptaci zvládly 
dobře (bez slziček a stýskání), začaly do
cházet na celý den.

Starší děti nastoupily v plném počtu. 
Zvláště pak předškoláci, kteří mají docházku 
do MŠ povinnou. Hned v úvodu na ně čekal 
předplavecký výcvik v bazénu v Písku. Vět
šina z nich absolvovala pět dvouhodinových 
lekcí, v nichž si osvojili hry s vodou, splý
vání i základy plavání. Nebáli se ani lovení 
hraček pod vodou. V závěru dostali všichni 
již tradiční mokré vysvědčení.

Všechny nám svěřené děti si v rámci 
pobytu v mateřské škole rozvíjely pohybové 
dovednosti, slovní vyjadřování, základy hy
gieny, stolování, pracovní činnosti a zejmé
na vzájemný respekt a soužití s kamarády. 
To jsou úkoly, které budeme plnit vlastně 
celý školní rok. Ani kulturu jsme neošidili 
– v září nás navštívilo duo Bambini s hudeb

Začátek školního roku  
v 1. Mateřské škole Protivín

Podzimní obrázek Simony Macháčkové

ním pořadem „Jak Krteček písničku našel“. 
Děti si hravou formou osvojovaly rytmus, 
jeho změny i zpěv s doprovodem flétny, 
kytary a elektrických varhan.

Nyní si jen přejeme, abychom všichni 
byli zdraví a mohli navštěvovat naši ma
teřskou školu celoročně a v hojném počtu.

Eva Cimburová

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD
Zveme děti a jejich rodiče, babičky, dě
dečky na lampionový průvod ve čtvrtek 
11. listopadu v 17 hodin. Sraz tradičně 
v parku u sv. Anny.

SK Pastelka

V sobotu 30. října se rodiče a jejich děti 
mohou těšit od 17 hodin na strašidelnou 
Halloveenskou stezku odvahy. Nebudou 
chybět soutěže a od 15 hodin je pro prvních 
15 dětí připraveno dlabání dýní. Dospělí se 
mohou těšit na speciální „Halloweenské 
menu“ kavárny.

Zastavte se na chvíli. Království času.

Halloweenská  
stezka odvahy

Moc děkujeme Komunitní nadaci 
Blanicko – Otavské za grant, díky němuž 
jsme mohli pořídit robotickou sekačku. 
Jsme velmi rádi, neboť se jedná o skvělého 
pomocníka, který bezvadně zastane lidskou 
práci. Jak říká pan farář: „Seká a ani moc ne
brblá.“ Grant přišel v pravou chvíli, protože 
kvůli personálním změnám v Pastelce bude 
teď sekačka využita na sto procent. Je fajn, 
když člověk může něco vypustit z hlavy.

Mgr. M. Šálková

Robotická sekačka z grantu 
Komunitní nadace  
Blanicko – Otavské
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Ve středu 22. září si deset klientů do-
jelo převzít významné ocenění za HORI-
ZONT, z. ú. v rámci 49. Mezinárodní vý-
tvarné výstavy Lidice a tou byla „Hlavní 
cena poroty 2021 pro Českou republiku“ 
za výjimečnou kolekci výtvarných prací 
na téma „Robot a umělá inteligence“. 
V uvedeném ročníku hodnotila porota více 
než 11 tisíc prací ze 72 zemí světa.

Oceněné výtvarné práce tvořili v HORI
ZONTU, z. ú v sociálně terapeutických díl
nách naši klienti pod vedením Mgr. Marcely 
Uhrové. Kromě hlavní ceny za organizaci 
získal jeden z klientů Ladislav Š. za svého 
robota ocenění „MEDAILE LIDICKÁ 
RŮŽE“ a dalších devět našich výtvarníků 
získalo čestné uznání.

Slavnostní předání ocenění z rukou or
ganizátorek a pana ředitele Galerie Lidice 
PhDr. Eduarda Stehlíka Ph.D., MBA pro

Úspěch HORIZONTU v Lidicích

běhlo v příjemné atmosféře v prostorách ga
lerie. Prohlédli jsme si cca 900 vystavených 
děl, mezi kterými si každý hrdě našel to své.

Součástí slavnostního programu byla 
prohlídka Lidického památníku s průvod
kyní s výkladem historie tohoto místa, 
na kterou by se nikdy nemělo zapomenout. 
Po prohlídce Lidic jsme byli pozváni 
do místní restaurace na výborný oběd. Po
sledním bodem programu byla prohlídka 
hradu Karlštejn. Celý den pro nás byl ne
zapomenutelný. Měli jsme radost ze zážitků 
i úspěchu, kterým naši klienti prezentují 
nejen naši organizaci poskytující sociální 
služby, ale i město Písek, Protivín a Jiho
český kraj, kteří tuto činnost dlouhodobě 
podporují.

Chtěli bychom tímto poděkovat našim 
výtvarníkům a paní Mgr. Marcele Uhrové, 
která vede dlouhodobě jejich tvorbu v na

ší organizaci s velkým srdcem a hlavně 
bychom chtěli poděkovat organizátorům 
MVVL, kteří i přes naši indispozici zúčast
nit se hlavního ceremoniálu předávání cen 
nám vyšli maximálně vstříc a uspořádali 
pro nás výjimečně den plný zážitků a hlavně 
jsme odjížděli s pocitem, že každé snažení 
má smysl.

V nejbližších týdnech se mohou 
členové Spolku Svaz zdravotně po-
stižených Protivín společně setkat 
ještě na dvou akcích v kinosále Domu 
kultury Protivín. První z nich je film 
s názvem „Stingl – Malý velký Oki-
ma“, který bude promítán ve středu 
20. října v 19 hodin. Všichni, kdo mají 
rádi cizí kraje a exotiku, si jistě nenecha
jí ujít životopisný dokument o slavném 
etnografovi, známém cestovateli a nej
vydávanějším českém spisovateli všech 
dob PhDr. Miloslavu Stinglovi.

V sále Domu kultury Protivín 
si mohou členové spolku ve čtvrtek 
11. listopadu v 18.30 hodin vyslech-
nout populárním způsobem pojatou 
přednášku „Zábavná historie me-

Setkávání členů Svazu zdravotně postižených Protivín
dicíny“ – součástí bude i zajímavé 
promítání. Jedná se o první ze série na
bízených přednášek zábavně vzděláva
cího pořadu „Akademie třetího věku“, 
plných úsměvných historek. Na obě 
akce budou mít členové Spolku Svaz 
zdravotně postižených Protivín vstup 
zdarma.

A co už tu opravdu dlouho nebylo 
a mnozí to postrádali – obnovíme pří
jemná odpoledne s písničkami při har
monice. Budou se konat na náměstí 
v restauraci U Rychtářů a v současné 
době plánujeme dva hudební podve-
čery. První v úterý 26. října a druhý 
ve čtvrtek 25. listopadu na svátek 
svaté Kateřiny. Snad se nám podaří 
obnovit kdysi slavnou tradici oblíbe

ných „Kateřinských zábav“. Začátky 
budou v 16 hodin. O dobrou náladu se 
postarají naši známí hudebníci paní Jana 
Horažďovská, pan Jan Nováček a pan 
Pavel Trkovský.

V úterý 14. prosince od 13.30 ho-
din se všichni uvidíme na 15. členské 
schůzi v salónku restaurace U Rych-
tářů. Kromě obvyklých spolkových 
záležitostí se bude hovořit o plánech 
na příští rok 2022. A všichni se už tě
šíme na hudební doprovod pana Josefa 
Nováka. Těšíme se na viděnou se všemi 
našimi členy.

Danuše Hlouchová,
Spolek SZP Protivín
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Novinky
městské
knihovny

Pro dospělé:
Elizabeth Acevedo: Se špetkou 
skořice – příběh o talentované, hrdé 
a odhodlané dívce, která se nebojí hrát 
podle vlastních pravidel
Vlastimil Vondruška: O svobodě 
myšlení – známý autor se zamýšlí nad 
tolerancí a svobodě myšlení
Elizabeth Stroutová: Olive 
Kitteridgeová – o ženě s nezlomnou 
životní silou
Elizabeth Stroutová: Olive 
Ktteridgeová je zpět – pokračování 
bestselleru
Maria Nikolai: Čokoládovna – osud 
dvou žen, rodinné tajemství, příběh 
velké vášně
Anne Jacobs: Panský dům Návrat – 
další díl rodinné ságy

Klub žen Protivín, z. s., uspořádal v sobotu 2. října výlet do Příbrami. Dopoledne byla na-
plánována prohlídka Anenského dolu na Březových Horách, kde se těžilo již od 14. století 
stříbro, odpoledne návštěva poutního místa Svatá Hora.

Foto a text Jana Kubecová

Stejně jako v loňském roce se opět 
i v tom letošním konaly letní tábory „Na Ko
candě.“ Tábor můžete najít v lesích blízko 
obce Skočice. Už mnoho let se tu rok, co 
rok pořádají tři turnusy dětského tábora. Tak 
tomu bylo i s naším 3. během, který probíhá 
vždy prvních 14 dní v srpnu. V letošním ro
ce se po našich lesích proháněl Robin Hood 
se svou družinou a jeho milovaná Mariana 
se nakonec stala jeho vytouženou ženou.

Cestu ke štěstí neměl Robin Hood vůbec 
lehkou, se vším mu ale pomáhalo 59 dětí, 
které byly do celotáborové hry zapojeny. 
A že jim to šlo opravdu skvěle, dokazují 
pořízené fotografie a hlavně vzpomínky nás 

Třetí běh letního tábora Na Kocandě
všech, kteří se letošního tábora zúčastnili. 
Hry byly opravdu skvělé a kostýmy vedou
cích opět naprosto dokonalé. Došlo i na ob
líbené putování mimo tábor a spaní pod 
širákem. V malé vísce s názvem Krajníčko 
jsme našli nejen koupaní, ale i útočiště 
k přespání a v lesích nedaleko jsme si mohli 
zařádit i s laser game show, která se opravdu 
vydařila. Aby toho nebylo málo, celý náš 
putovní výlet jsme zakončili dobytím hradu 
Helfenburk. Boj to bylo opravdu velkolepý, 
což dokazovaly i výrazy návštěvníků, kteří 
možná něco takového viděli poprvé.

Jako každoročně se děti na táboře 
naučily poznávat některé rostliny, vázat 
uzly, a dokonce i poskytnout první pomoc. 
Na ohni vytvořily opravdu skvostné sýry, 
které samy dochutily a dovedly k dokona
losti. Byla to věc vskutku nelehká, ale my 
na Kocandě se nikdy nevzdáváme.

Jezdí sem parta vedoucích, kteří tohle 
vše dělají ve svém volném čase a zcela 
zdarma. LT Na Kocandě je pro řadu z nás 
„srdcovka“. Za ty roky se z dětí stali instruk
toři a vedoucí. Našli jsme zde celoživotní 
kamarády i opravdová přátelství.

Kocanda je pro nás místo, kam se všich
ni opravdu rádi vracíme. Vidět úsměvy dětí, 
kterým se zde líbí a jsou spokojené, to je pro 
nás vedoucí to nejvíc. A přestože někdy jsou 
situace, které nejsou úplně lehké a na konci 
tábora už jsme všichni opravdu unaveni, 
vždy si řekneme, že to prostě stálo za to. 
No a příští rok, jak jinak, zase na Kocandě. 
Těšíme se na další setkání, hvězdné nebe 
nad hlavou, zpívání u táborového ohně. 
A doufáme, že to budeme moc zažívat co 
nejčastěji.

Takže zase za rok Kocando!
za 3. běh LT Na Kocandě Blůďa

Městské kulturní středisko  
Protivín hledá naVPP  
pracovníka/pracovnici  
na úklid a další práce.  

Bližší informace  
na telefonu 382 251 996.  

Termín nástupu dle dohody.
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V pátek 20. srpna uspořádal výbor 
Protivínského vlastivědného klubu pro 
své členy jednodenní poznávací zájezd. 
Autobusem jsme se tentokrát vypravili 
do oblasti předhůří Šumavy. Po silnici 
směrem na Strakonice jsme po pravé straně 
míjeli zvlněnou jihočeskou krajinu a vlevo 
vystupovaly kopce šumavské. Naším cílem 
byla jedinečná památka Hoslovický mlýn. 
První písemná zmínka je z roku 1654. 
Posledními majiteli byla rodina Harantů 
a poslední z rodiny Harantů pan Karel, 
který zemřel v lednu 2004. Jak vyprávěl 
náš průvodce památkou pan Janout, osud 
mlýna a jeho majitelů byl po roce 1948 
velmi smutný. Nezlomný vztah dvou bratrů 
Karla a Františka Harantových k rodinnému 
majetku je přivedl na samé dno společenské
ho postavení. Tehdejší společenský režim je 
zbavil svéprávnosti. Nespravedlnost a poní
žení lidské důstojnosti přineslo i neskutečný 
příběh. Na pozadí ponurých životních osudů 
posledních majitelů se objekt mlýna a jeho 
mlýnské složení dochovalo v původní po
době z období 19. století. Díky rozumným 
dědicům celého objektu a představitelům 
Jihočeského kraje se podařilo zapsat tento 
objekt jako kulturní památku a značně 
zchátralý mlýn zrekonstruovat do původní 
podoby.

Naše následující zastávka byla nedaleko 
v městysu Čestice. V restauraci „Lidový 
dům“ jsme v klidu a dobře obědvali a poté 
si prohlédli obřadní a výstavní síň místní
ho úřadu, jež sídlí v historickém zámku. 
Autobus nás ještě dovezl na kopec vedle 
Čestic, kde je k vidění poutní kalvárie 
se zajímavou kaplí s dvanácti dórskými 

Druhý poznávací zájezd vlastivědného klubu

sloupy. Zdatní účastníci zájezdu si vyběhli 
na malou rozhlednu u telekomunikačního 
stožáru 600 mnm. Aby toho nebylo málo, 
městys ještě nabízí malý park s drobnými 
pozůstatky středověké tvrze.

A protože nám zbyl pozdně odpolední 
čas, stihli jsme se podívat do obce Krušlov, 
730 mnm. I zde se nachází zrekonstruovaná 
kulturní památka. Machův včelín. Je to dře
věná, řezbářem ozdobená přízemní stavba, 
do které pan Josef Mach umístil 68 včelích 
úlů. Byl to zručný svobodný mládenec, 
včelař a řezbář. Když na konci 20. století se 

mu již nedostávalo sil, začal krásný objekt 
včelína rychle chátrat. Spolek pro záchranu 
Machova včelína ve spolupráci s muzeem 
ve Strakonicích tuto památku zachránil 
a nadále se stará o jeho údržbu. Na za
hradě u včelína jsme se ještě občerstvili, 
odpočinuli a vydali se na zpáteční cestu. 
A protože účastníci zájezdu byli ukáznění 
a nezlobili, mohli se těšit za odměnu na třetí 
letošní výlet.

za PVK Jan Lažanský

Foto H. Mašindová

Dětmi oblíbený pohádkový les byl 
naplánován na neděli 12. září, tedy na den, 
kdy měla volno většina z nás z Klubu žen 
Protivín, z. s., a ze Spolku fór Protivín, kteří 
akci organizují. Zároveň to byl také den, 
kdy se nekonala žádná jiná akce v areálu 

PROTIVÍNSKÝ POHÁDKOVÝ LES

Foto: Jiří Morávek

Zahradní restaurace Belveder, který je již 
od začátku naší tradiční základnou. A pak 
už jsme všichni jen doufali, že nám akci 
nezruší nepříznivé počasí nebo koronavirus.

Všechno klaplo, a tak jsme v neděli 
po poledni přichystali příslušná stanoviště 

s úkoly, převlékli se na pár hodin za po
hádkové postavy a čekali, zda přijdou ti 
nejdůležitější – děti. K naší úlevě byl brzo 
pohádkový les plný malých i větších lidi
ček. Po obdržení účastnického listu děti 
obcházely jednotlivá stanoviště a snažily 
se plnit úkoly, které pro ně měly pohád
kové postavičky nachystané. Čarodějnice 
požadovaly vymalovat perníček nebo projít 
slalom s míčkem na lopatě, čert chtěl vědět, 
co všechno do lesa nepatří, chytrá kmotra 
liška dávala dětem záludné hádanky. Ská
kání v pytli u černokněžníka, hod buchtou 
do pusy věčně hladového Honzy, hledání 
trpaslíků u Sněhurky nebo Ferdy mravence 
v bludišti u Berušky, vodníkův dušičkový 
pingpong nebo karetní hry u loupežníka – 
to všechno byly nelehké úkoly, se kterými si 
ale děti hravě poradily a odnesly si zaslou
ženou odměnu. Na závěr bylo připraveno 
ohniště, kde si všechny děti mohly opéct 
špekáčky.

Děkujeme všem, bez nichž by se tato 
akce nemohla konat – provozovateli Za
hradní restaurace Belveder a všem jeho 
zaměstnancům, panu Zdeňku Staňkovi 
z Radčic, který nám dodal dřevo na oheň, 
a všem dětem, které se akce zúčastnily. Již 
nyní víme, že pohádkový les v příštím roce 
opět bude.

Jana Kubecová
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V úterý 5. října se v protivínské knihov
ně odehrávalo slavností pasování na čtenáře. 
Vzhledem ke covidové situaci v loňském 
roce se tentokrát netradičně jednalo o děti 
ze druhých tříd Základní školy Protivín.

Pan rytíř si ověřil, že všichni přítomní 
žáci jsou zdatnými čtenáři a tak nezbývalo, 
než je po složení slibu pasovat na čtenáře 
a předat jim na památku diplom a knížku 
Kouzelný mlýnek.

Foto Tady & Teď – Šárka Žemličková

 ZE ŽIVOTA ŠKOLY 
PASOVÁNÍ DĚTÍ NA ČTENÁŘE

K dispozici máte níže uvedený článek. Napište 
vypravování:
a. z pohledu zlodějky
b. z pohledu příslušníka  
 Policie České republiky
c. z pohledu tabulky čokolády

Nechtěla zaplatit dvanáct čokolád
Brněnsko – Příslušníky Policie ČR přivolaly 
pracovnice jednoho nejmenovaného obchodního 
domu v centru krajského města. Zadržena byla 
jedenapadesátiletá žena, které se z obchodu 
pokusila odcizit dvanáct čokolád v celkové 
hodnotě 500 Kč. Zlodějku si odvezli pracovníci 
Policie ČR. Dále se zjistilo, že tato žena má 
bohatou trestní minulost, za kterou byla v po-
sledních sedmi letech trestána. Pachatelce hrozí 
až tříletý trest.

M. G. – z pohledu policie:
Byl to normální klasický den v mé občas 

nudné, občas nebezpečné práci. Najednou se 
z vysílačky ozvalo hlášení o krádeži v centru 
města. Okamžitě jsem zareagoval, zapnul sirény 
a jel jsem k místu činu. Když jsem dojel na místo, 
vešel jsem do obchodu, jako by se nic nedělo. 
Vidím tam postarší paní, která stojí u čokolád 
Milka. Když jsem došel k pultu, pan prodavač 
hbitě ukázal na onu paní, která si „nenápadně“ 
dávala do své kabelky přibližně patnáct kusů Mil
ka čokolády. Paní ihned, jak viděla, že se na ni 
dívám, začala utíkat a mezi dveřmi jí z kabelky 
vypadly tři kusy čokolády. Paní jsem nakonec 
dostihl a zpacifikoval. Řekl jsem jí její práva 
a odvezl na stanici.

PRÁCE ŽÁKŮ 9. A

Pokračování na straně 14   
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Nebylo to snadné, ale po-
dařilo se. Připravit arch. Vla-
dimíra Boučka o čas a uspo-
řádat s ním rozhovor, považuji 
za svůj velký úspěch. Známe se 
již mnoho let, a to od doby, kdy 
pracoval na architektonickém 
řešení expozic Prácheňského 
muzea, kde jsem pracovala, 
a za které následně v roce 
1996 obdrželo velkou cenu 
Evropské muzeum roku. Měla 
jsem možnost "nahlédnout" 
do způsobu této náročné, ale 
nesmírně zajímavé práce, při 
které jsem poznala Vladimíra 
jako pozoruhodného kreativní-
ho člověka, se správnou porcí 
humoru, se kterou překonával 
veškeré nástrahy takové pra-
covní nálože. Mnohému jsem se 
naučila a naše přátelství od té 
doby trvá dodnes. Je pravdou, 
že se vídáme málo, ale vždy 
jako bychom se rozešli včera 
a vždy při takovém setkání 
nechybí smích, přestože nám 
život připravil všelijaké zkouš-
ky. Toho si vážím nejvíce.

Irena Mašíková Konštantová

Ing. arch.Vladimír Bouček se narodil 
14. Srpna 1955 v Písku. V současné době 
žije a pracuje v Písku, Praze a Českých Bu
dějovicích. Syn Jan je také architekt a dcera 
Bára bakalářkou umění. Jeho manželkou je 
herečka Veronika Freimanová. Po ukončení 
Gymnázia v Písku vystudoval v roce 1980 
Fakultu architektury ČVUT v Praze. Hlav
ním pracovním zaměřením je interierová 
tvorba a výstavnictví. Významná je i jeho 
výtvarná činnost – ilustrace knih a časopisů, 
olejomalba, užitá grafika a fotografie.

Od ukončení studia zrealizoval na 1200 
výstavních expozic (v ČR a po celé Evropě), 
je autorem celé řady stálých muzejních 
expozic a úprav veřejných prostranství. 
S velkým ohlasem se setkaly i jeho autorské 
výstavy:
1980 – Palác kultury, Praha – obrazy, gra

fika  výstava architektů
2014 – Earls Court, London – obrazy, gra

fika, autorská výstava v expozici 
České republiky

2021 – Galerie Památníku města Protivín – 
Na pár chvil v Jordánsku – výstava 
fotografií

Za svou dosavadní činnost získal celou 
řadu ocenění. Jmenujme alespoň:

1996 – Cena „EVROPSKÉ MUZEUM RO
KU 1996“ expozicím Prácheňského 
muzea v Barceloně

2004 – Expozice roku – ARCH Plzeň 
(BVV Brno), hlavní cena za nejpů
sobivější expozici

2005 – Hlavní cena za nejpůsobivější ex
pozici OreaHoliday world 2005;

2005 – Celostátní fotografická soutěž 
„Stromy pro život“ 3. místo (Diva
dlo komedie Praha),

2006 – Hlavní cena PRESTA 2006–2008, 
cena INSPIRA v soutěži Prestižních 

Pozvání na pozoruhodnou výstavu arch. Vladimíra Boučka

staveb JČ kraje za rekonstrukci 
objektu Sladovny (spol. Ing. arch.
Jan Bouček, Ing. arch. P. Šíma)

2020 – zařazení do Encyklopedie osobností 
České a Slovenské republiky (Bri
tish Publishing House – členství 
od 11. 6. 2020)

ROZHOVOR O VÝSTAVĚ ,,NA PÁR 
CHVIL V JORDÁNSKU“ A NEJEN 
O NÍ S ARCHITEKTEM VLADIMÍ-
REM BOUČKEM

Jaké nejsilnější zážitky máš ze své 
cesty do Jordánska? Fotografie vypo-
vídají o jakémsi tichém prostoru mimo 
současný svět.

„Vždycky jsem snil o tom, že navštívím 
jordánskou Petru, že na vlastní oči uvidím ty 
magické pískovcové chrámy, které tu někdy 

ve 3 stol. př.n.l Nabatejci vytesali 
do skal a které se později staly 
jedním ze sedmi divů světa a pa-
mátkou na seznamu Unesco. Sen 
každého fotografa jsem si při naší 
krátké návštěvě Jordánska splnil 
a zjistil, že pověst , která je před-
chází, nelhala. Když návštěvník 
projde úzkou skalní soutěskou 
El Sík a zničeho nic se před ním 
zjeví v plné kráse světoznámá 
Pokladnice (Al Khazneh), vět-
šinou zapomene zavřít pusu. 
Kulisy jako z pohádky nebo filmu, 
řemeslné mistrovství , neuvěřitel-
ně sytá barevnost okolních skal, 
tajuplné nápisy staré tisíciletí… 
Já měl navíc to štěstí, že nahoře 
na skále nad Pokladnicí se zrovna 
chystala svatba – nevěsta tam na-
jednou stála sama na kraji útesu, 
dívala se do dálky a já cvakal 
jak pominutý… budoucí plakát 
k výstavě byl na světě.

Překvapivě ještě silnějším 
zážitkem se pro nás ale stala ná-
vštěva pouště Wádí Rum, o které 
se říká, že je snad tou nejkrás-
nější na světě. Je vyjímečná tím, 

že je hornatá, je to poušť uprostřed skal 
a její do oranžova zbarvený písek vytváří 
se skalisky scenérie, které doslova berou 
dech. Dostali jsme se k ní až v podvečer, 
kdy už odcházel den a rozsvěcely se první 
hvězdy. Bylo tu ticho jak v kostele a barvy 
jako tady jsem nikdy v přírodě neviděl... 
Tady jsem také poprvé pochopil, co znamená 
„slyšet ticho“! Velmi doporučuji navštívit! 
Prý je krásné tu strávit noc – v poušti jsou 
stovky luxusně vybavených bungalovů jako 
ze sci-fi filmů. Wádí Rum odjakživa milovali 
filmaři – natáčely se tu slavné filmy jako 
,,Lawrence z Arábie” Davida Leana nebo 
„Marťan” Ridleyho Scotta s Mattem Da-
monem, v Petře se zase proháněl Harrison 
Ford jako Indiana Jones.“

Pokračování na straně 10   
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Jsi rozkročený do mnoha výtvarných 
oblastí. Která je Ti kromě Tvojí hlavní 
profese architekta nejbližší?

„Nejbližší je mi ta, na kterou teď bohu-
žel skoro nemám čas a to je malba obrazů 
a dětská ilustrace, v poslední době také fo-
tografie. I když jsem vystudoval architekturu 
na ČVUT – moje srdce je především ,,výtvar-
né“. V současnosti většinu času věnuji na-
vrhování interiérů, muzejních a výstavních 
expozic pro naše i zahraniční klienty po celé 
Evropě. Některé z nich i docela prestižní, 
jako byly státní expozice České republiky 
v Londýně, Frankfurtu n. Mohanem nebo 
italské Bologni. Jsem hodně na cestách.

Doslova se ale „třesu na to“, až se 
v ,,pracovním důchodu“ vrátím k tomu, 
v čem jsem byl pracovně asi nejšťastnější. 
K volné tvorbě, ilustraci, ke knížkám… 
V 80-tých a 90-tých letech jsem totiž vedle 
zaměstnání po nocích maloval obrázky pro 
děti, byl kmenovým ilustrátorem časopisů 
Mateřídouška, Sluníčko ad., spolupracoval 
se Supraphonem a ateliery Barrandov, pro 
Vlastimila Brodského jsem ilustroval Ha-
jaju, pro australský televizní seriál klokana 
Skippyho ad… Rád bych se na stará kolena 
zase vrátil do téhle řeky, ale nevím, jestli 
to ještě půjde – jestli to Ten nahoře ještě 
dovolí, když jsem se tolik let flákal trochu 
někde jinde…“

V poslední době jsi také pracoval 
na knižních ilustracích. Prosím o uvedení 
některého z knižních titulů.

„Jde o knihu Miroslava Spousty ,,Kaza-
telka přeludů“, která vyšla v minulém roce 
v nakladatelství Petrklíč. Je to tajemná, 
spirituálně a filosoficky zaměřená kniha, 
psaná velice bohatým a expresivním jazy-
kem. Navrhoval jsem její grafickou podobu, 
obálku a přidal i několik ilustrací. Autor 
knihy patří mezi mladou spisovatelskou 
generaci, která je díky sociálním sítím 
v neustálém styku a kontaktu a to doslova 
s celým světem. Jsem v němém úžasu, že 
knížka měla ještě před svým vydáním v ČR 

své příznivce v Indii nebo v Uruquayi. Je 
přeložena do angličtiny a v letošním roce 
vychází právě v Indii. Pokud tomu budou 
hvězdy přát, v roce příštím by měla vyjít 
i v USA.“

V současné době se věnuješ velmi zají-
mavému projektu pro Národní muzeum. 
Prosím o krátkou anotaci.

„Na jaře tohoto roku se mi podařilo zví-
tězit v soutěži o architektonické a výtvarné 
řešení výstavy ,,Když hvězdy září“, které 

vypsalo Národní muzeum v Praze. Autory 
scénáře jsou Libor Vodička a Lenka Šaldo-
vá, mladí historici a kurátoři NM v Praze. 
Výstava se pokouší zobrazit vývoj českého 
divadla a filmu od J. K. Tyla až po Libušku 
Šafránkovou a to včetně pohledu na herce- 
,,jak je neznáme“. Její otevření je napláno-
váno na konec listopadu t.r. v prostorách 
Národního muzea, takže tímto všechny 
srdečně zvu...

Vladimír Bouček z Písku a Prahy“.

 ZE ŽIVOTA ŠKOLY 
VÝSLEDKY SOUTĚŽE VE VÝTVARNÉ VÝCHOVĚ

UČÍME SE DOMA  
ANEB ROK S COVIDEM

Po ukončení distanční výuky a s ná-
stupem zpět do školy jsme během měsíce 
září uzavřeli a vyhodnotili naši školní 

soutěž s názvem „UČÍME SE DOMA 
ANEB ROK S COVIDEM“.

V zadání soutěže bylo vyjádřit výtvar
nou prací, jak to vypadá, když zažíváme 
něco úplně nového – nechodíme do školy, 
sedíme doma u počítačů a zažíváme poprvé 
to, co jsme dosud neznali – život – nejen 
školní – s covidem.

Během měsíce září se žáci měli možnost 
vyjádřit k tomu, jak by zúčastněné soutěžící 
vyhodnotili na první tři vítězná místa. Z je
jich hodnocení vzešli následující vítězové:
1. místo Nikola Klimešová
2. místo Adéla Charvátová
3. místo Karolína Třeštíková

Jsme rádi, že se žáci zapojili nejen 
do soutěže, ale i do jejího vyhodnocení. 
Snad každá práce našla alespoň jednoho 
kladného hodnotitele. Děkujeme všem zú
častněným. Mimo žákovského hodnocení 
je třeba ještě připomenout, že někteří, byť 
neoslovili „porotce“ z řad spolužáků, si 
zaslouží za práci, kterou odvedli, zvláštní 
ocenění.

Jsou to soutěžící: Zuzana Kalná, Tereza 
Říhová, Nella Kalíšková.

Jmenované žákyně získaly za svou 
práci ocenění v podobě potřeb pro další 
výtvarná díla.



středa 3. listopadu v 19 hodin film ČR

KAREL
Dokumentární film přináší ojedinělý pohled do  soukromí a  do  duše K. 
Gotta. Renomovaná režisérka Olga Malířová Špátová natáčela s Karlem Gottem 
po dobu celého jednoho roku a díky jeho upřímné otevřenosti vznikl nezvykle 
osobní až intimní pohled na život slavného zpěváka, jaký se doposud široké 
veřejnosti, ani jeho skalním příznivcům, nenaskytl. Zároveň v něm nechybí 
Gottův nadhled a humor.
Mládeži přístupný, 127 minut, vstupné 130 Kč

pátek 5. listopadu v 19 hodin film USA

VENOM 2: CARNAGE PŘICHÁZÍ
Akční/scifi /thriller. Na filmová plátna se vrací Tom Hardy jako Venom, jedna 
z nejlepších a nejkomplexnějších comicsových postav společnosti Marvel. Hrají: 
T. Hardy, M. Williams, W. Harrelson
Mládeži do 12 let nevhodný, dabováno, 120 minut, vstupné 140 Kč

neděle 7. listopadu v 16 hodin film ČR/Francie/Polsko

MYŠI PATŘÍ DO NEBE
Animovaná dobrodružná komedie pro celou rodinu. Může mezi malou 
myškou a velkým lišákem vzniknout opravdové přátelství? Odpověď najdou 
nejen ti nejmenší, ale i větší a velcí diváci v animovaném dobrodružství Myši 
patří do nebe. Myška Šupito ráda všechny přesvědčuje o tom, že je nejod-
vážnější myší na celém světě a vůbec ničeho se nebojí. Ale opak je pravdou, 
ve skutečnosti se pobobkuje ze všeho, co se kolem jen mihne. Jejím toužebným 
přáním je být stejně statečná jako její tatínek.
Mládeži přístupný, dabováno, 87 minut, vstupné děti 110 Kč/dospělí 
130 Kč

neděle 7. listopadu v 19 hodin film ČR

LÁSKA NA ŠPIČKÁCH
Romantická komedie. Příběh je zasazen do  malého města a  okolí 
na Broumovsku. Dramatická krajina koresponduje s náladami hlavní hrdinky 

Terezy (36), bývalé primabaleríny Národního divadla, která po úrazu skončila 
kariéru a přestěhovala se s manželem Petrem a dcerou Maruškou na opuštěný 
mlýn. S buldočí vůlí a omezenými financemi stavení rekonstruuje. Život však 
klade nečekané nástrahy...
Mládeži přístupný, 103 minut, vstupné 130 Kč

středa 10. listopadu v 19 hodin film USA

POSLEDNÍ SOUBOJ
Drama/historický. Příběh se odehrává ve Francii 14. století a je o posledním, 
oficiálním, Francií posvěceném duelu mezi dvěma muži. Jean de Carrouges 
(Matt Damon) a  Jacques Le Gris (Adam Driver) jsou přátelé, ze kterých se 
stanou rivalové. Středobodem jejich pře je Marguerite (Jodie Comer), žena 
Carrougese. Tu Le Gris dle jejích slov napadne, ona ho veřejně obviní, jenže 
on tvrdí, že je nevinný.
Mládeži od 15 let přístupný, titulky, 153 minut, vstupné 120 Kč

pátek 12. listopadu v 19 hodin film USA

HALLOWEEN ZABÍJÍ
Horor. Některé netvory je fakt těžké zabít. Tak třeba Michael Myers, legen-
dární tichý zabiják s bílou maskou, už úspěšně uniká přes čtyřicet let. Horor 
Halloween zabíjí je další kapitolou v úspěšné a mimořádně houževnaté sérii. 
Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) tak dlouho utíkala před tichým vraždícím 
monstrem jménem Michael Myers, až se rozhodla změnit taktiku…
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 105 minut, vstupné 120 Kč

neděle 14. listopadu v 16 hodin divadelní představení

POHÁDKA „O KŘIŠŤÁLOVÉM SRDCI“

neděle 14. listopadu v 19 hodin film ČR/Norsko

MARŤANSKÉ LODĚ
Romance/drama. Martin (Martin Kyšperský) a  Eliška (Eliška Křenková), 
hlavní hrdinové filmu, se poprvé setkávají na narozeninové party ve vybyd-
lených prostorách brněnského nádraží. Mladá psycholožka hudebníka pozve 
na přednášku, kterou pořádá. Na Martina zapůsobí. On kolem ní krouží, ona 
ho loví. Martin za ní odletí do Norska. Po návratu domů zjišťují, že bez sebe 
nemůžou být. Vyléčí vesmírná láska všechny bolesti?
Mládeži přístupný, 77 minut, vstupné 100 Kč

středa 17. listopadu v 19 hodin film Španělsko

PARALELNÍ MATKY
Drama. Dvě nastávající matky se připravují na  porod. Obě jsou nezadané 
a obě otěhotněly neplánovaně.
Janis (P.  Cruz), která je ve  středním věku, je z  náhodného početí nadšená 
a na miminko se těší. Puberťačka Ana (M. Smit) je vyděšená, kajícná a trauma-
tizovaná. Obě ženy si krátí čas společným procházením dlouhých nemocničních 
chodeb. Těch pár vyřčených vět vytvoří mezi nimi velmi úzké pouto. Netuší, že 
jejich setkání zásadně změní jejich životy…
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 120 minut, vstupné 100 Kč

listopad 2021
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pátek 19. listopadu v 19 hodin film USA/V. Británie

NENÍ ČAS ZEMŘÍT
Akční thriller. James Bond, agent 007, skončil aktivní službu a  užívá si 
zasloužený odpočinek na Jamajce. Klid však nemá dlouhého trvání – objeví 
se totiž jeho starý přítel Felix Leiter ze CIA a požádá ho o pomoc. Mise na zá-
chranu uneseného vědce se ukáže být zrádnější, než se na začátku zdálo. Bond 
se během vyšetřování dostane na  stopu nevyzpytatelného zločince, který 
disponuje nebezpečnou novou technologií.
Mládeži od 15 let přístupný, titulky, 163 minut, vstupné 130 Kč

neděle 21. listopadu v 16 hodin film USA

ROZBITÝ ROBOT RON
Animovaný/dobrodružný. Příběh trochu osamělého dvanáctiletého Bar-
neyho a Rona, jeho nového chodícího, mluvícího a zcela digitálního přítele, 
který má být, alespoň podle reklamy „nejlepší kamarád robot“. Avšak Ron není 
úplně v pořádku, zdá se, že je rozbitý.
Mládeži přístupný, 107 minut, dabováno, vstupné děti 120 Kč /  
dospělí 140 Kč

neděle 21.listopadu v 19 hodin film ČR

PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI
Komedie. Ukázkově rozkmotřená rodina snažící se znovu a znovu usmířit. 
Nezodpovědný floutek, jehož životní náplní je obšťastňování žen, zjišťuje, že 
existuje i otcovská a partnerská odpovědnost. Spokojenému manželskému 
páru postaví osud do  cesty malou uprchlici z  dětského domova. Úspěšný 
a sebevědomý manažer svou spřízněnou duši už našel, ale představit ji rodičům 
je pro něj noční můra. Hrají: R. Krajčo, E. Holubová, J. Dušek, J. Langmajer, A. 
Polívková, M. Hádek
Mládeži přístupný, 109 minut, vstupné 130 Kč

středa 24. listopadu v 19 hodin film USA

FESTIVAL PANA RIFKINA
Komedie. Příběh legendárního režiséra a scénáristy Woodyho Allena vypráví 
o jeho největší lásce – o magii, kterou dokáže vytvořit stříbrné plátno. Man-
želství Morta Rifkina a jeho ženy Sue už delší dobu není právě idylické. Přesto, 
nebo možná proto, doprovází svou manželku, publicistku Sue na filmový festi-
val v San Sebastianu. Obává se její fascinace mladým režisérem Philippem…
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky,92 minut, vstupné 100 Kč

pátek 26. listopadu v 19 hodin film USA

FREE GUY
Akční/komedie/sci-fi. Ryan Reynolds hraje bankovního úředníka, který 
zjistí, že je ve skutečnosti nehratelnou postavou ve videohře. A tak se rozhodne 
stát se hrdinou, který přepíše vlastní příběh. V prostředí, kde neexistují žádná 
omezení a kde je vše dovoleno, musí zachránit svět dřív, než bude zničen.
Mládeži od 12 let přístupný, dabováno, 116 minut, vstupné 130 Kč

neděle 28. listopadu v 16 hodin 

NEPROMÍTÁME
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu (sledujte zvláštní plakáty)

neděle 28. listopadu v 19 hodin film ČR/Švýcarsko

ZTRACENI V RÁJI
Komedie/road movie. Evžen se sice narodil a vyrostl ve Švýcarsku, ale proto-
že byl vždy tak trochu bohém, rozhodl se opustit tamější buržoazní svět, kam 
příliš nezapadal. Po třicítce se přestěhoval do Prahy, odkud jeho otec naopak 
v roce 1968 emigroval a už se tam pak nikdy nevrátil. Evžen se i přes dospělý 
věk stále není zcela schopen postavit svému dominantnímu otci, pro kterého je 
Česko a Praha dávno zapomenutá minulost. Jediné, na čem mu záleží, je dobrá 
pověst a slušně vydělávající soukromá zubařská praxe ve švýcarském Bernu.
Mládeži do 12 let nevhodný, česká verze, 75 minut, vstupné 130 Kč

UPOZORNĚNÍ PRO FILMOVÉ DIVÁKY!
AKTUÁLNÍ PROGRAM KINA NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH. 
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Dne 18. září proběhl již 5. ročník ry-
bářských závodů na Blanici Vodňanské 
2 „Myšenecká přehrada“. Závodu se 
zúčastnilo 46 rybářů z řad mládeže 
i dospělých.
Jak to všechno dopadlo?
Celkový počet chycených a bodovaných 
ryb byl 96 kusů. Z tohoto množství bylo 
45 kaprů, zbytek si rozdělily ostatní druhy 
ryb a to především cejn velký, cejnek malý, 
okoun a ježdík.
Zajímavostí bylo ulovení jednoho kusu raka.
Je na čase podívat se na stupně vítězů.
Na prvním místě s celkovým počtem bodů 
438 se umístil Rybenský Roman z Něm
čic. Druhé místo vybojoval Janoušek Jan 
s počtem 376 bodů, který si také připsal 
úlovek největší ryby závodu o délce 53 cm. 
Třetí stupeň vítězů obsadil Jungvirt Milan 
s 324 body.
Tímto děkujeme všem, kteří se starají o or
ganizaci těchto závodů. Taktéž samotným 
zúčastněným závodníkům. Nesmíme opo
menout naše sponzory, kteří se nemalou 
měrou podílí na fungování závodu. Váží

Rybářské závody „Myšenecká přehrada“

I malý chycený kapr může rozhodnout 
o celkovém vítězství.

Stupně vítězů.

me si jejich spolupráce 
a doufáme, že se na ně 
budeme moci spoleh
nout i v dalších letech.
Sponzoři:
Motorové pily a zahradní technika –  
Vladimír Brůžek; Super box – Lukáš Rajto
ral; Pivovar Platan; Stavebniny Řehoř; Hit
zinger Transporte DE; Zahradnictví MELO;  
Čabibeton – Michal Čaban; Rybářské  
potřeby Jungvirt; Ráj rybářů – Jan Seidl;  
AG Blatná – Quido Šatra; ZOO potřeby 
– Radka Tesařová; firma Pártl – Vlastimil 
Pártl; Pivovar Zvíkov; Jan Starý
Velké díky vám všem a snad v roce 2022 
již v tradičním květnovém termínu.

Výbor MO ČRS Protivín
www.crsprotivin.cz

 ZE ŽIVOTA ŠKOLY 

PRÁCE ŽÁKŮ 9. A

M. H. – z pohledu čokolády:
Ležím v regále a vedle mě celá moje rodi

na. Kolem nás prochází jednapadesátiletá žena 
a po chvíli vezme mého mladšího bratra a rovnou 
mě i celou moji rodinu. Hodila nás do tašky. 
Nic jsem neviděla, a tak jsem taky nic nedělala. 
Po chvíli slyším, jak někdo řve: „Stůj.“ Asi 
po dvaceti minutách slyším houkačky. Najednou 
vidím světlo a dostávám se ven z tašky. Ležím 
na pásu a poslouchám, co se děje. Po chvíli 
ke mně přijde policajt. Nějak divně se na mě 
kouká, po chvíli mě otevře a sní.
A. Š. – z pohledu zlodějky:

Jednou jsem měla strašnou chuť na čokolá
du, ale úplně neskutečnou chuť. Šla jsem tedy 
do obchodu a řekla jsem si, že si jich vezmu 
víc, a vzala jsem si jich rovnou dvanáct. Ale ne 
všechny stejné, to by přece nebylo dobré! Brala 
jsem proto různé druhy: mléčné, hořké, bílé, 
plněné karamelem a podobně. Ale když jsem 
si spočítala, kolik mě to bude stát, zjistila jsem, 
že to bude rovná pětistovka, jen si to považte! 
Pětistovka za čokoládu! Strčila jsem tedy čoko
lády pod triko a šla pryč, jako že nic nemám. 
Ale u kas jsem začala houkat jak blázen a už 
byl malér… Zase!
B. Š. – z pohledu zlodějky:

Šla jsem do obchodu. Během cesty do ob
chodu jsem dostala chuť na čokoládu, ale jelikož 
jsem žena, která dodržuje pravidla, rozhodla 
jsem se, že je – jako tenkrát – ukradnu. To jsem 
ještě nevěděla, co se stane.

Jelikož mám zkušenosti, nebylo těžké to 
schovat pod triko a utéct. Vše klapalo. Když už 
vycházím z obchodu celá šťastná s 12 čokoláda
mi, najednou mě chytne policie. Nejdříve dělám, 
že se nic neděje, že pospíchám domů, o všem 
ale už věděli, a tak mě i chytli. Za chvíli jsme 
už nastupovala do jejich auta s pouty na rukou. 
Sedím na té stanici a obávám se, co se stane. 
Nejhorší na tom je, že už zjistili, jak moc jsem 
byla trestána. A tak půjdu zase sedět.

  Dokončení ze strany 8
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 ZE ŽIVOTA ŠKOLY 
ZNOVUOBNOVENÉ WORKSHOPY NA ZŠ

Po téměř dvouleté odmlce, kdy 
proticovidová opatření přerušila 
standardní způsob výuky na školách, 
se opět rozběhly workshopy společné 
pro naši základní školu a SOU Písek, 
které zde zaštiťuje svou osobou pan 

Grammetbauer. První workshop, 
tedy pracovní dílnu, zahájila třída 9. 
B. Děvčata pracovala ve cvičné školní 
kuchyňce celé dopoledne pod vedením 
paní učitelky Olgy Závorkové. Hoši 
plnili své úkoly ve školních dílnách pod 
dohledem pana učitele Jana Linharta 
a pana Grammetbauera. V dílnách bylo 
třeba dvou učitelů, neboť tento work
shop se promítá jak do výuky pracov
ních činností, tak činností technických. 
Jedná se o výrobu dřevěné krabičky 
na tužky s kovovým dnem. Hoši začali 
přípravou, kdy museli přerýsovat plánek 
výrobku z kombinovaných materiálů 
– dřevo a kov na papír v poměru 1:1. 
Poté mohli začít s výrobou pomocí 
nástrojů, které jsou součástí vybavení 
školních dílen. Při práci se ukazuje, jak 
je třeba, aby se již od školních let žáci 
připravovali na praktický život. Přenést 
teoretickou část výuky do praxe jim 
stále činí největší potíže. Kluci i děvčata 
se však svých rolí zhostili velmi zodpo
vědně a dosavadní výsledky jejich práce 
předčily očekávání. Workshopy budou 
probíhat vždy ve středu po dobu několi
ka týdnů, dokud se nevystřídají všechny 

Na závěr našeho bádání s Bada-
telským klubem jsme se vypravili 
na exkurzi do SRŠ Vodňany. Krásnou 
přednáškou studentů této školy a pro
hlídkou akvárií a ryb z celého světa 
jsme začali naše "vodní" bádání. Mohli 
jsme "navštívit" různé kontinenty a pro
hlédnout si osazenstvo tamních vod
ních toků. Malé ryby z Afriky a Asie, 
velké a exotické ryby jižní Ameriky 
a samozřejmě obyvatele našich vod. 
Také akvárium prezentující potok bylo 
moc zajímavé. Potom jsme se vydali 
nahoru do muzea rybářství. Tam jsme 
si vyzkoušeli znalost živočichů a rostlin 
ve vodních ekosystémech a podívali se 
na historii rybářství a lovu ryb. K ven
kovnímu jezírku, nově vybudovanému 
v minulých letech, jsme se přesunuli 
hned po prohlídce muzea. Zblízka jsme 
mohli pozorovat život ryb pod hladinou. 
Různé druhy a formy sladkovodních ryb 
připlouvaly ke sklu a zkoumaly nadšené 
badatele. Nakonec jsme vše zakončili 
alespoň ochutnávkou z interaktivní 
stezky čápa Vodňana, která se nachází 
nad Střední rybářskou školou. Všem se 
moc líbilo a věřím, že to byla krásná 

Exkurze Vodňany – BADATELSKÝ KLUB
tečka za půlroční prací ve ztížených 
podmínkách minulého školního roku.

Vedoucí klubu Zuzana Manová

8. a 9. třídy ze II. stupně naší školy, tedy 
do poloviny letošního listopadu.

za ZŠ Protivín Jan Linhart

UZÁVĚRKA
pro dodání příspěvků

do listopadových
„Protivínských listů“  

je v pondělí 1. 11. 2021
do 12 hodin.

NOVINY VYJDOU
v pondělí 15. 11. 2021  



Foto: R. Lenemajer
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Novinky
městské
knihovny

Pro dospělé:
Teresa Simonová: Lilie pro nevěstu 
– svět omamných vůní parfémů, 
beznadějné lásky a desítky let starého 
tajemství
Anne Frasierová: Nejsem z ledu – 
thriller
Alena Jakoubková: Když ptáčka 
lapají, manželé mu zpívají – úspěšná 
módní návrhářka a majitelka butiku stojí 
na životní křižovatce

Ve čtvrtek 23. září 2021 pořádal 
Protivínský vlastivědný klub besedu 
s Martinou Havlínovou, autorkou knihy 
Setkání se Zrzavým.

V restauraci U Rychtářů jsme tentokrát 
s napětím čekali, kolik lidí na akci po dlouhé 
letní přestávce přijde. Nebylo jich málo, 
vítali jsme se se známými, ale přece jen 
jsme doufali, že téma přiláká více nových 
posluchačů.

Malíř Jan Zrzavý tvořil svá díla ve Vodňa
nech v období 1942–1958. V roce 1942 ode
šel z Prahy z obavy před nacisty a Vodňany 
si vybral díky svému oblíbenému spisovateli 
Juliu Zeyerovi, který ve Vodňanech strávil 
poslední roky života. Také Jan Zrzavý si 
tady našel byt v činžovním domě s výhledem 
do přírody směrem k Pražáku, na obzoru 
s vrchem Hrad. V padesátých letech mu však 
zůstal v pronájmu jen jeden pokoj, v roce 
1958 mu městský úřad pronájem odmítl 
prodloužit. Tím bohužel skončila malířova 
šestnáctiletá vodňanská epizoda. Jan Zrzavý 
byl roztrpčen a již nechtěl do Vodňan ani 
přijet: „…darmo by mne bolelo srdce nad 
krásou té krajiny, v níž jsem se cítil šťasten 
a doma – a odkud jsem byl vyhnán –“ napsal 
v roce 1965 paní Olze Říhové, vdově po ve
terináři, s jejíž rodinou se přátelil.

Možnost nahlédnout do soukromí Jana 
Zrzavého máme díky Martině Havlínové, 
která vydala vlastním nákladem v roce 2020 
ke 130. výročí Mistrova narození knihu 
Setkání se Zrzavým. Originální bibliofilsky 
zajímavá publikace získala ocenění za po
lygrafické zpracování. Martina Havlínová 
se věnovala životu a dílu Jana Zrzavého 
při studiu na vysoké škole. Zachytila vzpo
mínky vodňanských pamětníků, objevila 
staré dopisy, pohlednice, fotografie a kresby 
a sestavila z těchto dokumentů knihu.

Jedním z nich je i vzpomínka Jiřího 
Plívy, jehož babička bydlela proti hospodě 

Jan Zrzavý ve Vodňanech

Na Radosti. Byla vdovou po ruském legio
náři. Pronajímala jednu místnost, aby si při
vydělala. Pan Zrzavý měl o pronájem zájem, 
když mu neprodloužili smlouvu na jeho 
byt. Majitel hospody Na Radosti Kalina jí 
to ale rozmluvil, že by to nedělalo dobrotu, 
aby ona, vdova po legionáři a svobodný 
malíř bydleli pod jednou střechou. Co by 
řekli lidi. „Neumožnila to panu Zrzavýmu, 
což si myslím je škoda. Protože kdyby tam 
třeba dneska na tej půdě nějakej obrázek 
zůstal, tak by to byla pro Vodňany i pro nás 
RADOST i PAMÁTKA.“

Za pobytu ve Vodňanech se Jan Zrzavý 
odměňoval za drobné služby nebo přá
telskou pomoc svými kresbami i obrazy, 
mnohdy však jeho umění nebylo doceně
no a skončilo bůhví kde. Jan Zrzavý se 
ve Vodňanech přátelil s rodinou veterináře 

Říhy, knihkupce Šimka, Bělohlávkovými, 
s farářem Františkem Srubkem. Často 
býval hostem u Heritesů: paní profesorky 
Boženy Heritesové a její tety slečny Mar
tanové. Žil skromně, chodil si třeba pro 
odřezky a piliny na topení na pilu, sám 
si dovedl uvařit. Na obědy ho zvali také 
přátelé, dostával i zdarma obědy U Soud
ku. Ve sklenářství na Bavorovské ulici mu 
dělali ze zbytků rámečky na obrazy, on 
podle velikosti potom obraz namaloval. 
Maloval dlouho do noci a pozdě vstával. 
Milované Vodňany zklamaně definitivně 
opustil v roce 1958.

Na besedě Protivínského vlastivědného 
klubu vystoupila Květa Sládková, která 
vzpomněla, že pamatuje Jana Zrzavého 
u nich ve Vodňanech, v Říční ulici. Bylo to 
asi v roce 1961, kdy chodila do první třídy. 
V Říční 383 bydleli totiž Bělohlávkovi. 
Vladimír Bělohlávek zemřel v roce 1959, 
to už byl Jan Zrzavý v rodné Okrouhlici, ale 
paní Bělohlávkovou ve Vodňanech zřejmě 
potom navštívil. Prostřednictvím zachované 
korespondence mezi ním a vodňanskými 
přáteli se tak dovídáme zajímavé podrob
nosti z malířova života.

Připomínkou na Mistrův pobyt ve Vod
ňanech je také busta Jana Zrzavého na rod
ném domě spisovatele Julia Zeyera. I za tím
to projektem stála Martina Havlínová. V ro
ce 2014 oslovila Štěpána Mikuláše Mareše 
a Jaroslava Mašindu, zda by k odhalení 
busty nevytvořili k návratu Jana Zrzavého 
do Vodňan film. Úkol to byl nelehký, ale na
konec se Putování Jana Zrzavého po zarost
lých chodníčcích osudu z rodné Okrouhlice 
do Zeyerových Vodňan promítalo ve velkém 
sále vodňanského kina. My jsme toto dílo 
shlédli při naší zářijové besedě a potvrdili, 
že se opravdu podařilo.

za PVK Ing. Helena Mašindová

Jojo Moyes: Poslední dopis od milence 
– prolínající se příběhy žen, které 
se potýkají s milostnými problémy 
a nevěrou
Jan Gardner: Debutantka – detektivní 
román od autora seriálu První republika
Susan Wiggsová: V jabloňovém 
sadu – pátrání po starých pokladech 
a rodinném dědictví
Nikki Sloane: Tři (s)prostá pravidla – 
pro vysněnou práci udělám cokoli
Lucy Colemanová: Léto v Provence 
– o jednom nezapomenutelném létu 
a splněných snech
Oldřich Sobotka: Vražedné léto – 
pomsta je sladká
Sarina Bowen: Když jsme se skrývali 
– ona skrývá něco velkého, on skrývá 
někoho malého
František Niedl: Pohled šelmy – 
krimithriller

Petra Stehlíková: Nasterea – návrat 
do temného světa, kde se na pravdu 
a naději už téměř zapomnělo
Carmen Kornová: Začátek nové éry – 
třetí díl rodinné ságy
Ladislav Beran: Vrah, který se bál 
sám sebe – opět legendární písecká 
pátračka
Jitka Ludvíková: Venuše – původní 
česká detektivka
Miroslav Macek: Záhada zamčeného 
pokoje – tucet detektivních povídek
Barbara O´Nealová: Jak se dědí 
tajemství – nečekaně získaný šlechtický 
titul, anglické panství a zamlčená 
rodinná historie

Pro děti:
Tanya Stewnerová: Alea, dívka moře. 
Řeka zapomnění – šestý díl velko
lepého příběhu o Alee – dívce moře
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  SPOLEČENSKÁ KRONIKA  
NARODILI SE

	 21.	9.	syn	Teodor
	 Nikole	Hornátové	z	Protivína

ZEMŘELI
	 13.	9.	Stanislav	Kučera

	 89	let,	Protivín
	 19.	9.	Ladislav	Vaněk

	 72	let,	Milenovice

	 25.	9.	Jana	Bačková
	 80	let,	Protivín

	 4.	10.	Ludmila	Javůrková
	 94	let,	Protivín
	 9.	10.	Jaroslav	Vavruška

	 68	let,	Skály
	 10.	10.	Jan	Klimeš

	 73	let,	Protivín

Pozvánka do kaplanky
Zveme Vás na prodejní výstavu ob-

razů do podkroví kaplanky, která potrvá 
ještě celý říjen. Svá díla zde vystavují paní 
Eva Karmazínová (www.evakarmazinova.
cz), Martina Šmejkalová a Zdeněk Ozzy 
Chlumecký (www.zdenekchlumecky.cz).

V prostorách infocentra si můžete 
od 4. října 2021 přijít prohlédnout výstavu 
fototografií Mgr. Jiřího Hájka na téma 
„Černobílá a barevná všehochuť“. Budou 
to fotografie zvířat, přírody i zachycené 
postřehy z navštívených exotických cest. 
Výstava potrvá do konce roku.

Stále nabízíme ke koupi knihy Staré do
my protivínské autorky Heleny Mašindové, 
Století fotbalu v Protivíně, Proměny Marty 
Krásové od Marie Bartošové, Setkání se 
Zrzavým a mnoho dalších upomínkových 
materiálů.

Těšíme se na Vaši návštěvu od pondělí 
do pátku v čase od 8 do 16 hodin.

Na ploše fotbalového hřiště se odehrála 
za téměř devadesát let jeho existence spous
ta událostí. Počínaje významnými zápasy, 
spartakiádními vystoupeními nebo třeba 
koncertem známé beatové kapely 80. let 
Turbo. Ale tohle tady ještě nebylo. Přímo 
na hřišti, přesněji řečeno fotbalovou 
mluvou ve „velkém vápně“ oddával 
starosta Jaromír Hlaváč kapitána a ta-
houna FK Jaromíra Vorla. Místo to bylo 

Další historická událost na protivínském hřišti

stylové, ženich se celou fotbalovou kariéru 
v tomto prostoru perfektně orientoval, 
a proto je již nyní historicky nejlepším střel
cem klubu. Za ženu pojal Petru Veselou. 
Ta také neměla v rodině k fotbalu daleko, 
za Protivín hrávali děda, taťka i brácha. 
Oběma novomanželům upřímně gratulu
jeme, přejeme jim šťastnou cestu životem 
a těšíme se od nich na další pokračovatele 
tradičních fotbalových rodů.

EVANGELICKÁ CÍRKEV  
METODISTICKÁ
farnost Protivín,  

Mírová 171
Srdečně zveme na shromáždění v říjnu:

NEDĚLE 24. 10. v 9 hod.
„Šalomounova přísloví. Moudrý syn dělá radost 
otci, ale hloupý syn je žalem pro svou matku“
Bohoslužba s poselstvím (kazatel Novák R.)

NEDĚLE 31. 10. v 9 hod.
„Šalomounova přísloví. Srdce moudrých je v do-
mě smutku, ale srdce hlupáků v domě radosti. “
Bohoslužba s kázáním (laická kazatelka)

NEDĚLE 7. 11. v 9 hod.
„Toto píšu vám, kteří věříte ve  jméno Syna  
Božího, abyste věděli, že máte věčný život.“
Bohoslužba s památkou Večeře Páně (kazatel 
Novák R.)

NEDĚLE 14. 11. v 9 hod.
„Důvěřuj Hospodinu celým svým srdcem,  
nespoléhej se na svoji rozumnost.“
Bohoslužba s poselstvím (laická kazatelka)

Kursivou uvedené verše jsou vybrány z  Bible 
(ČEP)

Sbor Týn nad Vlt.
Bohoslužby ve 14 hod.
Sbor Vimperk
Bohoslužby v 9.30 hod.

Diakonie ECM poskytuje pomoc všem po-
třebným, obětem šikany, maminkám v nouzi, 
drogově závislým.
Korespondenční „Biblický kurz“, je možno 
objednat na farním úřadě.
Naše knihkupectví nabízí BIBLI a  jinou du-
chovní literaturu.
Svatby, křty, církevní pohřby.
Děkujeme všem, kteří naši službu podporu-
jete finančně.

Kontakt: farní úřad tel.: 775 941 105
Číslo účtu: 601609874/0600
e-mail: protivin@umc.cz
web: www. umc.cz ; www. protivin.umc.cz

SPOLEČNĚ DO PRAHY NA ECM STO
Srdečně zveme všechny farníky a přátele 
ECM v  Protivíně ke  společné návštěvě 
bohatého programu u příležitosti stoleté 
služby metodistů v  České a  Slovenské 
republice. K tomuto výročí byla v loňském 
roce naplánována a  připravena podzimní 
celodenní oslava, která však musela být kvůli 
pandemii zrušena.
Toto požehnané výročí si tedy chceme 
připomenout a oslavit v letošním náhrad-
ním termínu, a to opět celodenní oslavou 
– v sobotu 6. listopadu 2021. Dovolujeme 
si pozvat i pamětníky, kteří se již nemohou 
účastnit bohoslužeb. Pro zájemce bude 
zdarma zajištěna doprava do Prahy a k ve-
čeru zpět do Protivína. Pro bližší informace 
a potvrzení své účasti na tel.: 775 941 105.
Čeká na Vás: Retro Burger Food Truck • Zá-
bavné střípky z historie • Instax fotokoutek 
• Vzpomínky pamětníků • Limitovaná edice 
suvenýrů • Chvály • Církevní kroniky • Svědec-
tví • Zdravice hostů z Ekumeny • Prezentace 
středisek křesťanské pomoci • Občerstvení• 
Zábavný komponovaný program Výstava 
a další…
Těšíme se na radostné setkání ! 

kazatel farnosti R. Novák
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Fotbalový turnaj mladších přípravek

PI

V úterý 28. září se na našem hřišti uskutečnil 
turnaj mladších přípravek, ročníků 2014
15. Zúčastnily se ho týmy FC Písek, TJ 
Božetice, TJ Hradiště, FK Protivín I a FK 
Protivín II. Šestým účastníkem mělo být 
mužstvo FK Vodňany, to však muselo svou 
účast pro velkou nemocnost dětí odříci. 
Turnaj se hrál systémem každý s každým. 
Některé zápasy měly na tuto kategorii velmi 
dobrou úroveň, určitě nejlepší mělo utkání 
FK Protivín II – FC Písek.

Konečné pořadí:
1. FC Písek
2. TJ Božetice
3. FK Protivín II
4. TJ Hradiště
5. FK Protivín I

V turnaji padalo hodně branek – celkem 
bylo v turnaji dosaženo všemi mužstvy 
134 branek.

Hráči s více než 10 vstřelenými góly:
19 Sleza Martin – Písek – cena pro  
 nejlepšího střelce
16  Mácha Radek – Božetice
14  Mikulenka Jakub – Protivín II
12  Cvrček Jiří – Protivín I
11  Klouda Jiří – Písek
10  Sajtl Adam – Protivín II

Všichni hráči dostali medaili, každý tým di
plom, upomínkový dárek, cukrovinky a pití.
Velké poděkování patří rozhodčím Zdeňku 
Štěrbovi a Vojtovi Štěpkovi, kteří odřídili 
všechna utkání s nadhledem a víc než 
rozhodčími byli mentory, kteří zasvěcovali 
kluky a holky do fotbalových pravidel. Tak 
jak by to mělo u těchto kategorií být.

Na snímku hráči obou týmů FK Protivín.
Vzadu stojí trenéři Jiří Křišťál a Ondřej Sajtl. Stojící zleva: Tadeáš Kolpa, Nikolas Čech, 
Adam Sajtl, Patrik Šafařík, Jakub Havrda, Tobiáš Křišťál, Šimon Staněk, Denis Handschuh, 
Denis Záhorka, Jiří Cvrček. Zleva leží Jakub a Jan Mikulenka.

1 2 3 4 5 6 Body Skóre Pořadí

Protivín I 2021  xxx 7:11 3:7 4:10 4:12 0 18:40 5

Vodňany xxx 2021  xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

FC Písek 11:7 xxx 2021  6:6 12:3 7:4 10 36:20 1

Hradiště 7:3 xxx 6:6 2021 2:10 4:5 4 19:24 4

Božetice 10:4 xxx 3:12 10:2 2021 10:7 9 33:25 2

Protivín II 12:4 xxx 4:7 5:4 7:10 2021 6 28:25 3
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Konečně jsme po prázdninách 
mohli přivítat dospělé i děti ve FOR 
BODY studiu v Písku a také v Proti-
víně na pravidelných lekcích Zumby 
a kurzech Pilates.

• Naši stávající nabídku služeb fyzio
terapie, masáží a kineziologie jsme 
rozšířili o kosmetické služby pro
fesionální kosmetičky a vizážistky 
Jeleny Schorníkové.

• Nově jsme nabídli páteční mix 
cvičebních lekcí a také můžete vy
zkoušet cvičení TAICHI s Hankou 
Bískovou.

• Pokud vás bolí nohy, rezervujte si 
místo na Diagnostiku plosky nohy 
26. 10. a 14. 12., kde si můžete ne
chat vyrobit i vložky na míru.

• Celé léto jsme si užívali venkovní 
lekce Zumby v areálu fotbalového 
hřiště Protivín a od října jsme opět 
každé pondělí od 18 hodin v tělo
cvičně ZŠ Protivín.

Mám velkou radost z Protivínských 
„pilátesek“, že vydržely cvičit i v let
ních měsících na zahradě 2. MŠ Protivín 
a po lockdownu se v hojném počtu vrá
tily do podzimních kurzů Pilates. Ráda 
bych tímto poděkovala instruktorce 
pilates Ing. Jaroslavě Fialové za profe
sionální a lidský přístup ve vedení kurzů 
a také ředitelce Bc. Ivaně Lacinové 
za možnost pronájmu čistých a větra
telných prostor.

FOR BODY jede na plno

Jako každoročně se v Záboří 25. září usku
tečnilo Svatováclavské fotbalové derby me
zi týmy Záboří Dolejšek a Záboří Hořejšek. 
Fotbalové utkání řídil rozhodčí Ing. Jaroslav 

SVATOVÁCLAVSKÉ DERBY

Křivák. V letošním roce se z vítězství rado
valo družstvo Dolejška (na fotografii), které 
Hořejšek deklasovalo 6:2.

Ondřej Soukup

Pole dance je poslední roky čím dál více 
vyhledávaným sportem. FOR BODY studio 
již 8 let nabízí kurzy pro děti i dospělé. Dále 
nabízíme i vystoupení Pole dance na ple
sech a společenských událostech.

Rádi se s vámi podělíme o úspěch 
naší absolventky kurzů Pole Dance 
Karolíny Nováčkové, která vybojovala 
na soutěži Pole Sport Contest 2021 v České 
Lípě 1.místo v kategorii Junioři B Amatéři  
(14–17 let), prvenství získala také za Nej
lepší technickou náročnost a Nejlepší 
umělecký dojem. Připojujeme se s gratulací 
a přejeme další úspěchy do dalších let.

Doufáme, že Vás Karolína Nováčková 
inspirovala a pokud budete mít zájem, při-
pojte se k nám a přijďte si vyzkoušet Pole 
Dance k nám do studia.

Hana Bísková,
FOR BODY

FOR BODY slaví úspěch

Všichni, kdo máte zájem, nevá-
hejte a přijďte k nám do FOR BODY 
studia. Neváhejte nás oslovit a rezer-
vovat si své místo na služby a cvičení 
v Písku i v Protivíně.
Telefon na recepci: 727 868 131 nebo 
www.forbodystudio.com
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Fotbalové informace
V září už běžely fotbalové soutěže naplno. 
Kluby musely sice zajišťovat bezinfekčnost 
na covid hráčů, realizačního týmu i pořadatelů 
a potvrzovaly je v zápisech o utkání a Proto
kolech o bezinfekčnosti.
„A“ tým celý měsíc bojoval s rozsáhlou ma
rodkou, v zápase s Osekem dokonce chybělo 
7 hráčů. Nahrazovali je nezkušení mladíci, 
kterým se nedá upřít snaha, ale výkon ještě není 
na úrovni krajského přeboru. Na pravé straně 
nastupoval náhradní gólman Igor Barbotkin 
a vedl si výborně.
ZVVZ Milevsko – FK Protivín 2:0 (1:0)
Sestava: Hanus – Dan (Hrynevich), Vojta, Há
la, Zach – Buko, Štěpka (Kvasnička), Bečvář, 
Z. Vorel, Hrachovec – J.Vorel
Trenér Říha: „Do zápasu jsme nevstoupili 
špatně, ale domácím se v 18. minutě z první 
střely podařilo skórovat a pak trpělivě čekali 
na brejky. A když na začátku druhého po-
ločasu přidali druhou branku, bylo o vítězi 
rozhodnuto. Ve vyrovnaném utkání na šance 
rozhodla produktivita domácích. V ofenzívě se 
trápíme, hrajeme strašně složitě, bez momentu 
překvapení, a jak už to bývá i bez potřebného 
štěstíčka.“
FK Protivín – TJ Osek 1:3 (0:3)
Branka: Buko
Sestava: Hanus – Barbotkin, Vojta (Sháněl), 
Hála (Hrynevich), Zach – Dan, Buko, Z. Vorel, 
Hrachovec, Jiskra  Kvasnička
Trenér Říha: „Věděli jsme, že Osek je momen-
tálně těžký soupeř, proti kterému musíme podat 
zodpovědný, týmový výkon bez chyb v defenzí-
vě, abychom měli šanci na bodový zisk. Ale již 
ve 2. minutě jsme nabídli soupeři pokutový kop, 
a když ve 21. a 41. minutě potrestal další naše 
chyby v rozehrávce, bylo o vítězi rozhodnuto. 
Druhý poločas se v podstatě pouze dohrával, 
nám se alespoň podařilo snížit. I když soupeř 
další svoje šance nevyužil, vyhrál zaslouženě 
3:1.“
FK Rudolfov – Protivín 1:2
Branky: Bečvář, Hrynevich
Sestava: Hanus – Barbotkin, Vojta, Zach – 
Kvasnička (86. Sháněl), Štěpka, Urban, Beč
vář, Hrachovec, Jiskra  Hrynevich.
Trenér Říha: „Úvod patřil domácím, kteří si 
vytvořili územní převahu a měli několik závarů 
bez vyložených šancí. Postupně jsme se začali 
osmělovat i my a vytvořili jsme si dvě šance, 
které jsme nevyužili, a proto se šlo do kabin bez 
branek. Ve druhém poločase se hrálo převážně 
ve středu hřiště ze zajištěných obran. V 76. 
minutě se domácím povedla rychlá křídelní 
akce, po které šli do vedení. Nám nezbývalo než 
vrhnout více sil do ofenzívy a byli jsme za to 
odměněni v 81. minutě krásnou vyrovnávací 
brankou Bečváře. Když už jsem si myslel, že 
zápas skončí dělbou bodů, podařilo se nám 
z poslední standardní situace vstřelit vítězný 
gól.“
FK Protivín – Junior Strakonice 1:0
Branka: Hrachovec
Sestava: Hanus – Barbotkin, Vojta, Zb. Vo
rel, Zach – Hrachovec (76. Sháněl), Bečvář, 
Štěpka, Urban (60. Nedvěd), Jiskra (70. Buko 
Abatawa) – Kvasnička.
Trenér Říha: „Pro diváka nezáživný fotbal, 
kdy obě mužstva vycházela ze zabezpečené 
obrany a čekala na chybu soupeře. Nám se 
ve 26. minutě po individuální akci Hrachovce 

podařilo vstřelit první a jak se posléze uká-
zalo i vítěznou branku. Ve druhém poločase 
se Strakoničtí snažili o vyrovnání, ale zůstalo 
pouze u snahy. A když ani nám se nepodařilo 
dotáhnout některé možnosti k pojištění vedení, 
skóre se již nezměnilo. Díky týmovému výkonu 
se nám konečně podařilo doma zvítězit.“
FK Protivín – FK Jiskra Třeboň 0:1 (0:1)
Nevydařené utkání. Již ve 12. minutě Protivín
ští dali gól J. Vorlem, ten však nebyl uznán. 
Potom se zranil další obránce, tentokráte 
Vojta a hosté se z první střely na branku ujali 
vedení. Domácí neměli trpělivost a přesnost 
v kombinaci, aby hostující obranu překonali, 
a když se to podařilo, chyběl i kousíček štěstí.

„B“ tým se v srpnu rozjížděl pomalu. Sice 
neprohrával, ale třemi remízami v domácím 
prostředí ztratil několik bodů. V zářijových 
zápasech už to bylo mnohem lepší. Ale první 
říjnový víkend přišla velmi studená sprcha.
SK Skály – FK Protivín 1:4 (1:2)
Branky: Rothbauer, Hrynevich, Sládek, Šedivý
V sousedském derby byli hosté v prvním po
ločasu lépe se pohybujícím a kombinujícím 
týmem. Ve druhé části dokázali využít slabšího 
dne domácího brankaře, získali uklidňující 
náskok, který udrželi až do konce.
S.Putim – FK Protivín 2:3 (1:1)
Branky: Rothbauer 2, Burda
V Putimi se hrál nervózní a neurovnaný fotbal. 
Domácí po chybách v hostující obraně dvakrát 
vedli, Protivínští dokázali vždy vyrovnat a na
konec strhnout vítězství na svou stranu.
FK Protivín – S.Kostelec 5:1 (1:1)
Branky: Burda 2, Křišťál, Sládek, Rothbauer
Domácí roli favorita dokázali splnit až ve dru
hém poločase, kdy rychlými kombinačními úto
ky rozebrali obranu soupeře a stříleli hezké góly.

TJ Podolí II – FK Protivín 10:0
Po solidním prvním poločase přišel naprostý 
výpadek ve druhém. Katastrofální výkon při
nesl ostudnou porážku.

„Dorost“ i v září pokračoval v obětavých 
výkonech. V Trhových Svinech zaplnili místa 
po chybějících hráčích starší žáci a vedli si 
velmi dobře, Lukáš Pikl dokonce vsítil branku.
1. FC Jistebnice – FK Protivín 2:0
Branky: Sochora, Jirášek
S.Trhové Sviny – FK Protivín 0:3
Branky: Florián, L. Pikl, Sochora
FK Protivín – Větrovy 3:3 pen 4:2
Branky: R. Pikl 2, Sochora
V utkání s velkým favoritem soutěže kluci 
prohrávali čtvrthodinu před koncem 1:3, pak 
nastaly velké chvíle brankáře Richarda Pikla. 
Nejprve bombou z trestňáku ještě z vlastní 
poloviny snížil, v poslední minutě mu další 
trestný kop zastavila ruka ve zdi bránících 
hráčů. Postavil se k penaltě, proměnil ji 
a k zisku 2 bodů nakonec přispěl chycenou 
poslední penaltou v rozstřelu. To se na hřištích 
tak často nevidí.
SK Olympie Týn – FK Protivín 2:5
Branky: Urban, Florián, Koštel, Viktora, O. 
Křišťál

„Starší žáci“
FK Protivín – 1. FC Netolice 5:1
Branky: Handschuh 2, Kozma, Kříž, Štěpka
Volenice – FK Protivín 8:3
Branky: Handschuh, Kozma, Klinkáček
FK Protivín – FC Písek B 2:7
Branky: Malý 2

„Mladší žáci“
FK Protivín – 1. FC Netolice 8:3
Branky: Klinkáček 3, Viktora 2, Matouš Brož, 
Podlešák, Hronek
Volenice – FK Protivín 6:2
Branky: Podlešák, Hronek
FK Protivín – FK Písek B 4:3
Branky: Hronek 3, Podlešák

Václav Křišťál

Ve středu 22. září v 16.30 hodin se usku-
tečnil trénink žáků a přípravek našeho 
klubu pod vedením mládežnických trenérů 
SK Dynamo Č. Budějovice. Tato akce byla 
součástí navázané spolupráce SK Dynama Č. 
Budějovice s partnerskými kluby v regionu. 
Jeho náplní byla práce s předškolními dětmi 
v minipřípravce, práce s míčem a tréninková 
herní cvičení pro přípravky, mladší žáky a tré

Ukázkový trénink na fotbalovém hřišti

Na snímku účastníci zdařilé akce.

ninková cvičení pro brankáře. Hráči si tréninky 
maximálně užili, před trenéry se snažili vytáh
nout a nic neošidit, jak se to občas v běžných 
trénincích stává. Trenéři si odnesli další náměty 
na vedení tréninkového procesu a zaznamenali 
si nová cvičení, která jistě použijí ve své práci. 
Po skončení tréninku se uskutečnila neformální 
beseda a diskuze o trénování mládeže na ma
sové úrovni a jeho úskalích.
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KŘÍŽOVKA O KNIŽNÍ ODMĚNU

Také letošní křížovky jsou věnovány moudrým výrokům známých osobností. Autor křížovek P. Šoba
Velké věci nejsou dělány z náhlých pohnutek, ale ze… tajenka (1.–4. díl).
Vyluštěnou tajenku zašlete do 1. listopadu 2021 na adresu MěKS Protivín, Mírová 337, 398 11 Protivín, nebo na e-mail karfikova@kultura-protivin.cz
Knižní odměnu za správné vyluštění křížovky ze zářijových novin získává pan Jan Tichý. Gratulujeme!

V sobotu 2. října uspořádal OFS Písek 
ve spolupráci s FK Protivín na našem hřišti 
turnaj ročníků 2015 a 2016, takzvaný tur-
naj minipřípravek 3-0. 11 týmů hrálo na šes
ti minihřištích. Tři hráči v týmu bez brankaře 
bojovali o každý metr a branky padaly jak 
na běžícím pásu. Turnaj těchto maličkých 
je krásný v tom, že podporuje u dětí radost 

Hřiště plné dětí

z pohybu, nezatěžuje je vědomím výhry nebo 
prohry, tady prostě vyhraje každý. Výsledky 
se nikde neevidují. Zkrátka dohrajeme jeden 
zápas, napijeme se, zakousneme tyčinku nebo 
tatranku a jdeme na další zápas. A vyhrát. Ne
můžeme přece prohrát, když dáme nějaké góly.
Turnaj organizačně řídil Petr Houdek, okresní 
Grassrooths trenér mládeže, za FK Protivín 

vše obětavě zajistil a zabezpečil Tomáš 
Kropáček. S velikým zájmem sledoval zápo
lení malých fotbalistů i Jan Koller, nejlepší 
reprezentační střelec historie a současný člen 
komise mládeže OFS Písek. Po skončení 
turnaje je při vyhodnocení velmi pochválil 
za předvedené výkony a popřál jim, aby se 
jim dařilo i v dalších hráčských kategoriích.
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33. ročník Cesty k Protivínu
…opět nastal čas a po roce se 18. září 

2021 v Protivíně konal již 33. ročník cyk-
listické a pěší akce „Cesta k Protivínu“. 
S napětím jsme očekávali, zda vyjde před
pověď a v sobotu nebude pršet. Předpověď 
vyšla, bylo zataženo, chladněji, ale neprše
lo. V půl sedmé ráno se začali pořadatelé 
připravovat na start a s napětím očekávali 
a tipovali, kolik lidí vyláká krásné počasí. 
V roce 2020 se na start dostavilo 591 lidí 
a tak napětí a tipy byly velké. V 10 hodin 
bylo spočítáno a na start se dostavilo 
celkem 480 lidí.

Pěší patnáctikilometrová trasa přilákala 
celkem 89 účastníků a několik psů, cyklo 
20 km přilákalo 223 účastníků a 50 km 165 
účastníků a 3 účastníci si zajeli celkem 
70 km. Jako vždy se najdou i tací, kteří 
ujedou 2 trasy najednou, nebo si třeba za
běhnou trasu pro pěší. Letos si dva mladíci 
zaběhli trasu 15 km a pak ještě ujeli 50 km 
na kole, jedna účastnice šla trasu 20 km pěš
ky a 3 nadšenci ujeli 20 km na koloběžce.

Účastnický rekord loňského roku sice 
překonán nebyl, ale vzhledem k tomu, že 
se ve Vodňanech také konala cyklo akce 
a termín se posouval kvůli mezinárodnímu 
cyklistickému závodu „Okolo jižních Čech“ 
o týden, tak celkový počet skoro 500 lidí je 
i přesto velmi slušná účast.

Všichni účastníci si zaslouží velikánskou 
pochvalu za to, že nezůstali doma a užili si 
krásný sportovní den. Tradičně nás přijeli 
podpořit z blízkého i širšího okolí Písku, 
Vodňan, Klatov, Prahy, Českých Budějovic, 
Českého Krumlova, Čáslavi a z rakouského 
Kronstorfu. Většina těch, kteří dorazili, jsou 
"staří známí" a tuto akci navštěvují pravi
delně. Je vždy radost se s nimi opět potkat.

V cíli na všechny účastníky čekalo 
občerstvení v podobě tradičního párku, 
malá odměna batůžku na záda a diplom 
za statečnost :).

Jsme rádi, že Cesta k Protivínu baví 
všechny věkové kategorie. Svou účastí nás 
tradičně podpořili chlapci z Cyklozastávky, 

spolku Cyklofór a holky z Cyklorafandy, 
kteří nás svým humorem vždy dostanou. 
Díky všem zúčastněným.

Co dodat závěrem? Že jsme vzpomínali 
i na ty, kteří se nemohli zúčastnit, protože 
už jezdí na kole za nebeskou bránou paní 
Pexídrová, Irena Drahošová a Jirka Plíva. 
Moc jsme vzpomínali i na našeho kamará
da Pepu Šedivého a dělali jsme vše proto, 
aby se 33. ročník vydařil. A vydařil :), což 
nám mnozí potvrdili, chválili trasy, kontrolu 
v Bečelově, párky i dárky.

Zároveň musím konstatovat, že bez 
podpory města Protivín, pracovníků tech
nických služeb, TJ Slavoj Protivín, MěKS, 
protivínských skautů a dalších dobrovolníků 
by se podobná akce vůbec nemohla konat. 
Proto jim za celý organizační tým turistické
ho oddílu TJ Slavoj Protivín moc děkujeme 
a doufáme, že nás podpoří i v dalších letech. 
Velký dík rovněž patří zaměstnancům bufe
tu Srdíčko a všem, kteří poskytli zázemí cca 
25 organizátorům a s naprostým přehledem 

zvládli obsluhu, nakrmení a napojení 480 
lidí a několika psů.

Věříme, že se zase potkáme na 34. roč-
níku „Cesty k Protivínu“ v září 2022.

Sváťa Nečasová a celý organizační tým

Náš oddíl konečně začal opět naplno trénovat. V nové 
sezoně se můžeme těšit z tréninků v nově zrekonstruo-
vané hale, která má také pro nás důležité nové osvětlení 
a novou podlahu.

Někteří cvičenci byli o prázdninách na soustředění 
s naším patronem mistrem Lee Youn Jae. Zde se učili nové 
věci nejen v taekwondo, ale též i v mogisul (boj s mečem) 
a nunchaky. Nevynechali ani výuku sebeobrany.

Každý, kdo má zájem trénovat, je u  nás vítán bez 
rozdílu věku.

Naši cvičenci včetně nováčků se připravují 
na letošní první závody v Praze 30.–31. 10. , kde 
proběhnou v sobotu boje a sestavy a v neděli boje 
v chanbaře – boj s meči.

MZ a JK


