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OŠETŘENÍ A KÁCENÍ STROMŮ V BLÍZKOSTI  
KOSTELA SV. HAVLA V MYŠENCI

Na jaře roku 2021 došlo v prostoru 
kostela sv. Havla v Myšenci k ošetření 
tamních dřevin. Důvodem potřeby zásahu 
arboristy byl zejména radikální řez na hla-
vu v minulosti, což v průběhu let způsobilo 
nárůst tzv. vlků, mohutných pákových 
výhonů s nebezpečím rozlomení korun, 
které zejména u taxonu lípa hrozí. Odbor-
ným zásahem došlo ke stabilizaci dřevin 
a posílení jejich dlouhodobé perspektivy.

Ošetřeno bylo třináct jedinců lip malo-
listých (Tilia cordata) z celkového počtu 
osmnácti posuzovaných stromů. U zbýva-
jících pěti dřevin byl vyhodnocen natolik 
narušený zdravotní stav a snížená provozní 
bezpečnost, že byly doporučeny ke kácení, 
které proběhlo ve dnech 25.–27. 2. 2022 
(v období vegetačního klidu).

Káceni byli dva jedinci jírovce maďalu 
(Aesculus hippocastanum), stanovištěm 
vně obvodové zdi zahrady kostela, v blíz-
kosti komunikace. Jednalo se o dožívající 
dřeviny poškozené rozsáhlou hnilobou, 
s velkým množstvím suchých větví v koruně 
a především četnými otevřenými dutinnými 
otvory v silných kosterních větvích a jejich 
úžlabích. Pevnost dřeva v takovýchto mís-
tech je výrazně snížena.

Dále byly odstraněny dvě lípy, podobně 
jako jírovce situované vně obvodové zdi 
bývalého hřbitova, po obou stranách vstupní 
branky. Kmeny obou těchto dřevin byly 
v minulosti vyvětveny, nasazení korun se 
tudíž nacházelo vysoko, což v kombinaci se 
slabým nosným kmenem, poškozenou bází 

a nevhodným těžištěm ohrožovalo okolí 
zlomy s pravděpodobným následným vy-
mrštěním kmene. Bezpečnost těchto dřevin 
nebyla shledána jako dostatečná, zejména 
vzhledem k jejich umístění ve frekventova-
né části obce Myšenec i povětrnostním pod-
mínkám panujícím v minulých měsících. 
Poslední odstraňovaná lípa se nacházela 
přímo v kostelní zahradě. Důvodem ke ká-
cení bylo v tomto případě rozsáhlé houbové 
napadení báze sahající až do kořenového 
systému, dále rozsáhlé otevřené poranění 
a hniloba na vrcholu kdysi ponechaného 
kmene.

Kostel sv. Havla v Myšenci a přilehlá 
kostelní zahrada (bývalý hřbitov) jsou 
nemovitou kulturní památkou zapsanou 
v Ústředním seznamu nemovitých kultur-
ních památek České republiky. Podkla-
dem pro rozhodnutí o povolení ke kácení 
předmětných dřevin proto bylo závazné 
stanovisko odboru výstavby a územního 
plánování, státní památkové péče Městské-
ho úřadu Písek, kde se uvádí, že provedené 
práce nejsou v rozporu se zájmem výše 
uvedených historických hodnot.

Jako kompenzace kácení byla Městu 
Protivín uložena náhradní výsadba v celko-
vém počtu deseti dřevin, z čehož dvě lípy 
malolisté byly vysazeny přímo v kostelní 
zahradě, na plochách vhodných pro jejich 
zdárný růst.

Ing. Jaroslava Lidová,
odbor výstavby, dopravy  

a ŽP MěÚ Protivín

V územním obvodu Protivína bylo 
k 31. 12. 2021 přihlášeno k trvalému pobytu 
celkem 4 600 obyvatel.
Z počtu 4 600 obyvatel bylo 2 329 mužů 
(2 015 nad 15 let) a 2 271 žen (1 988 nad 
15 let).

  Celkem   Z toho
  obyvatel   Muži   Ženy
Protivín 3 529 1 790 1 739
Chvaletice  92  44  48
Krč  205  113  92
Maletice  43  22  21
Milenovice  173  99  74
Myšenec  246  113  133
Selibov  90  45  45
Těšínov  89  40  49
Záboří  133  63  70

Jitka Burdová,
matrikářka

Počet obyvatel  
k 31. 12. 2021

Povětrností podmínky a plné nasazení sta-
vební firmy umožnily pokračovat i v zim-
ních měsících na rekonstrukci vodovodu 
a kanalizace v ulici Oborská. Je ukončena 
pokládka vodovodu a kanalizace v celé 
části dle projektové dokumentace a další 
stavební práce budou dle této dokumentace 
následovat.
     

Ing. Fialová Jaroslava, MPA
Městský úřad Protivín

odbor výstavby, dopravy a ŽP

PROTIVÍN – OBNOVA VODOVODU  
A KANALIZACE A REKONSTRUKCE 

ULICE OBORSKÁ
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 ZE ŽIVOTA ŠKOLY 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA TAKÉ POMÁHÁ

Na základě iniciativy našich dvou uči-
telek Zuzany Manové a Martiny Vejšické, 
za pomoci některých kolegyň a žáků  se 
uskutečnila  v  prostorách  školy  sbírka 
na pomoc ukrajinským obyvatelům s ne-
oficiálním názvem „Něco do každé ruky“. 
Celá akce proběhla po domluvě a v koor-
dinaci s panem Jiřím Bízkem v úterý 1. 3. 
a ve středu 2. 3. 2022. V úterý v 9 hodin ráno 
byl od školy vypraven první autobus, který 
společně se dvěma dalšími plnými dodáv-
kami odvezl nashromážděné věci na místo 
určení. Jednalo se především o zdravotnický 
materiál, léky, trvanlivé potraviny, hygienic-
ké a kojenecké potřeby, deky, polštáře, peřiny 
a další. Všechno bylo pečlivě roztříděno, za-
baleno, popsáno a zaevidováno, přesně podle 
instrukcí. Druhá část sbírky byla odeslána 
o následujícím víkendu.

Moc děkujeme všem našim žákům, rodi-
čům i kolegům za příspěvek a pomoc, která 
byla konkrétně mířena a pomohla rodinám 
přímo ve vesnici Yaseniv-Pilnyi v Ivano-
-Frankivské oblasti na Ukrajině. I nadále 
jsme připraveni s panem Bízkem spolu-
pracovat a kdykoliv poskytnout pomocnou 
ruku. Všichni však doufáme v brzký konec 
konfliktu a tím pádem i tohoto lidského 
utrpení.

Za ZŠ Protivín Zuzana Křišťálová

1. běh – „Ostrov pokladů“
neděle 3. 7. – sobota 16. 7. 2022

Připrav se k plavbě, námořníku! Mla-
dý pán Jim Hawkins a jeho maminka 
ubytovali piráta Billyho Bonese, který 
v jejich pokoji zemřel. Ten měl mezi 
svými věcmi prastarý pergamen s ja-
kousi mapou. S mapou, která ukazuje, 
kde je zakopaný poklad obávaného 
kapitána Flinta. Naloď se s námi na loď 
Hispaniola! Máme pro tebe zatím jen 
místo plavčíka, ale když se budeš snažit, 
můžeš to dotáhnout třeba až na kuchaře, 
jako je jednonohý John Silver, nebo 
třeba až na botsmana! Poplujeme vstříc 
slávě a bohatství na Ostrov kostlivců, 
kde by měl být poklad zakopán. Doplu-
jeme vůbec až na onen tajemný ostrov? 
Najdeme na něm poklad? Na koho 
po cestě asi narazíme? To se dozvíš, jen 
pokud se přidáš k naší posádce!
Účastnický poplatek: 4 000 Kč
Hlavní vedoucí: Michal Roučka

3. běh – „Sherlock Holmes“
neděle 31. 7. – sobota 13. 8. 2022

221 Baker Street, London. Na této 
proslulé adrese pobývá nejslavnější 
detektiv všech dob. Tento milovník hry 
na housle, kouření dýmky a chemických 
pokusů spolu se svým přítelem a občas-
ným pomocníkem doktorem Johnem 
Watsonem řeší největší záhady vikto-
riánské Anglie. Ať už se jedná o ztracené 
dědictví, vraždu v zamčeném pokoji či 
nadpřirozenou bestii řádící na vřesoviš-
tích Devonu, na tohoto mistra převleků 
a logické dedukce si žádný darebák 
nepřijde. Jeho orlímu zraku neunikne 
sebemenší detail a rozsáhlé znalosti 
kriminologie mu pomáhají vyřešit se-
bezapeklitější zločin. A nyní se rozhodl, 
že přijme učedníka. Budeš to právě ty, 
kdo přebere legendární lupu a stane se 
následníkem Sherlocka Holmese?
Účastnický poplatek: 4 000 Kč
Hlavní vedoucí: Jan Kubíček

LETNÍ TÁBORY  
NA KOCANDĚ 2022

UZÁVĚRKA
pro dodání příspěvků

do dubnových
„Protivínských listů“  

je v pondělí 4. 4. 2022
do 12 hodin.

NOVINY VYJDOU
v úterý 19. 4. 2022  
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RADA MĚSTA ZASEDALA
 VYBRÁNO Z USNESENÍ RM 2. 3. 2022
– souhlasí
 s pachtem pozemků p. č. 1102/6, TTP o výměře 

2789 m2, p.  č. 1102/5, orná půda o  výměře 
4825  m2 a  části p.  č. 1102/1, ostatní plocha, 
neplodná půda o výměře cca 28271 m2, vše v kú 
Krč u Protivína

– souhlasí
 s  uzavřením Smluv o  udělení souhlasu k  pro-

vedení stavebního záměru (stavby) polní 
cesty N3, N14 a  SR12 v  kú Záboří u  Protivína 
na  dotčených pozemcích parc. č. 2680 (polní 
cesta N3), parc. č. 2690, 2691 (polní cesta N14) 
a parc. č. 2691 (polní cesta SR12), vše v kú Záboří 
u Protivína

– souhlasí
 s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene 

za  účelem umístění a  provozování distribuční 
soustavy – kabelového vedení NN, jehož ob-
sahem je právo zřídit, provozovat, opravovat 
a  udržovat distribuční soustavu, též provádět 
úpravy za účelem její obnovy, výměny, moderni-
zace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího 
odstranění, to vše v  pozemcích parc. č.  87/1, 
174/1 a 455/5 v kú Myšenec za  jednorázovou 
náhradu ve výši 8.850,- Kč + DPH, když smlouva, 
GP a návrh na vklad do KN budou na náklady 
oprávněného

– souhlasí
 s uzavřením dodatku č. 12 – Smlouvy o nájmu 

za účelem správy a provozu veřejného vodovodu 
a  kanalizace v  Protivíně ze dne 25. 3. 1997, 
rozšíření o  vodní dílo – vodovod a  kanalizace 
„Myšenec ZTV na  severním okraji zástavby 
vodohospodářská část“

Rekonstrukce budovy  
bývalé školy Myšenec

den čas: 16.00 – 16.20 hod. čas: 16.30 – 16.50 hod. čas: 17.00 – 17.20 hod. čas: 17.30 – 17.50 hod.

pondělí ul. Švermova  
u nádraží ČD

U Chudých ul. Čechova  
stavebniny

ul. M. Krásové  
garáže ŠR

úterý ul. Zámecká  
u školy

ul. Komenského 
výměník

ul. Družstevní  
u Hrádku

ul. Mírová  
u mlékárny

středa ul. Smetanova  
špejchar

ul. Ve Školce  
u hřiště

na Ostrově  
u zámku

ul. Blanická  
u zastávky ČD

čtvrtek Čačarky ul. Nad Rybníkem ul. Třešňová ul. Na Skále

pátek Selibov Maletice Myšenec Protivín-Bor

den čas: 8.00–8.20 hod. čas: 8.30–8.50 hod. čas: 9.00–9.20 hod. čas: 9.30–9.50 hod.

sobota Chvaletice Milenovice 1 Milenovice 2 Záboří

neděle Těšínov 1 Těšínov 2 Krč 1 Krč 2

4. dubna–5. června 2022 a 5. září–6. listopadu 2022
Svoz je prováděn jednou za 14 dnů – každý sudý týden.

Ve svátek 18. dubna bude svoz uskutečněn.

 ROZPIS ČASŮ A ROZMÍSTĚNÍ SHROMAŽĎOVACÍCH PROSTŘEDKŮ (KONTEJNERŮ) NA 
VYTŘÍDĚNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD – KROMĚ NEBEZPEČNÉHO A STAVEBNÍHO ODPADU 

Pokračování na straně 4   

V letošním roce byly zahájeny sta-
vební práce na rekonstrukci budovy 
bývalé školy Myšenec. Jedná se o sta-
vební úpravy 1. NP v části objektu bývalé 
školy. Architektonické řešení se po pro-
vedení stavebních prací uvnitř objektu 
nemění. Jedná se o vybudování nového 
sociálního zařízení, výměnu stávajících 
podlah včetně podlahových konstrukcí, 
nových rozvodů elektrického vedení, vy-

Foto Ing. J. Fialová, MPA
tápění, nové rozvody kanalizace a vody. 
V objektu bude provedena výměna oken 
a dveří a obnova střešní krytiny. Účel uží-
vání této části stavby zůstává stejný jako 
v posledních letech. Zrekonstruovaná 
část budovy bude sloužit jako klubovna 
a volební místnost.

Ing. Jaroslava Fialová, MPA
odbor výstavby, dopravy a ŽP

MěÚ Protivín
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RADA MĚSTA ZASEDALA
  Dokončení ze strany 3

– souhlasí
 s pronájmem části pozemku p. č. 100/12, ostatní 

plocha, jiná plocha o výměře cca 2 m2 v kú Pro-
tivín firmě Zásilkovna s.r.o., Praha 9, Lihovarská 
1060/12 na umístění Z-Boxu

– bere na vědomí
 předložený zápis z  komise pro posuzování 

majetkových převodů ze dne 21. 2. 2022
 a nesouhlasí
 s prodejem pozemku p. č. 2594/1, TTP o vým. 

1447 m2 v kú Protivín
 a nedoporučuje
 ZM prodej tohoto pozemku ke schválení

– nesouhlasí
 s  prodejem části pozemku p.  č. 2084, vodní 

plocha, zamokřená plocha o vým. cca 290 m2 
v kú Maletice

 a nedoporučuje
 ZM prodej části tohoto pozemku ke schválení

– nesouhlasí
 s prodejem části pozemku p. č. 296/6, ostatní 

plocha, neplodná půda, pozemků p.  č. 280/4, 
orná půda o výměře 527 m2, p. č. 280/3, orná 
půda o výměře 210 m2 a p. č. 280/2, orná půda 
o výměře 38 m2, vše v kú Těšínov u Protivína

 a nedoporučuje
 ZM prodej těchto pozemků ke schválení

– souhlasí
 s výkupem pozemku p. č. 1008/2, TTP o výměře 

6683 m2 v kú Protivín od vlastníků paní Hany 
Hostašové a paní Marie Jehličkové

 a ukládá
 finančnímu odboru – správě majetku jednat 

o podmínkách výkupu

– bere na vědomí
 aktualizaci kontaktů vlastníků nemovitostí a sta-

veb v  záplavovém území v  systému Infokanál 
v návaznosti na Povodňový plán města Protivín

– souhlasí
 se zřízením požární hlídky SDH Maletice

– souhlasí
 se zavedením nového svolávacího systému JSDH 

Protivín, tedy se zakoupením roční licence SW 
aplikace Hasičům.CZ

– schvaluje
 Smlouvu o  zajištění péče o  nalezené kočky 

v předloženém znění
 a pověřuje
 starostu města jejím podpisem

– jako vlastník pozemku p. č. 2708  
v kú Protivín

 bere na vědomí mechanické a chemické poško-
zení dřeviny

 a pověřuje
 Ing. Jaroslavu Lidovou, referentku životního pro-

středí, k zastupování města v řízení o přestupku 
u Policie ČR

– bere na vědomí
 oznámení o  uzavření mateřských škol v  době 

letních prázdnin
 a souhlasí
 -  s   uzavřením 1. MŠ Protivín od  1.  8. 

do 31. 8. 2022 a MŠ Krč od 1. 7. do 31. 8. 2022
 - s uzavřením 2. MŠ Protivín od 1. 7. do 5. 8. 2022

– souhlasí
 s  poskytnutím finančního příspěvku DS 

Prácheňsko, z.s. Strakonice ve výši 5.000,- Kč 
na pokračování projektu Putování za Prácheň-
skou perlou

– bere na vědomí
 předložený zápis z  jednání komise školské 

a tělovýchovy ze dne 28. 2. 2022
 a schvaluje
 rozdělení darů a příspěvků (do 50.000,- Kč 

včetně)

sportovní organizace
Bikers team 15.000,-
ostatní organizace pracující s mládeží
JUNÁK Protivín 50.000,-
PASTELKA Protivín 33.000,-
Evangelická církev Protivín 10.000,-
ostatní organizace
SDH Krč 25.000,-
SDH Protivín 30.000,-
SDH Záboří 30.000,-
SDH Milenovice 40.000,-
Spolek MYŠEŇÁCI 15.000,-
HORIZONT Protivín  20.000,-
Sdružení zdravotně postižených Protivín 45.000,-
Chovatelé poštovních holubů Protivín  20.000,-
Myslivci Protivín 20.000,-
Včelaři Protivín 15.000,-
Český červený kříž 10.000,-
Klub žen Protivín 15.000,-
Vlastivědný klub Protivín  30.000,-
Selibovský spolek   5.000,-
Centrum sociální pomoci Vodňany 10.000,-
Prachatice – Hospic   6.000,-
Pohádková kovárna Selibov 10.000,-

 a dále doporučuje
 zastupitelstvu města ke  schválení dary 

a příspěvky přesahující výši 50.000,- Kč

FK Protivín  500.000,-
TJ Sokol Krč  65.000,-
TJ Blaník Milenovice  65.000,-
TK Protivín  60.000,-

 s tím, že u ostatních žadatelů bude rozhodnuto 
o  poskytnutí příspěvku po  splnění podmínek 
dotace, resp. dodání požadovaných dokumentů

Sbíráme:
• veškeré letní a zimní oblečení, 

prádlo (pro kojence, děti, dámské 
a pánské)

• přikrývky, povlečení, deky, prostě-
radla, ručníky, utěrky, záclony

• peří, péřové a vatované přikrývky, 
polštáře, látky min. 1m ( ne zbytky 
a odřezky)

• domácí potřeby (nepoškozené 
nádobí, příbory, talíře) zabalené 
v krabici

• hygienické, toaletní a zdravotnické 
prostředky

• prací a čistící prostředky

• veškerou nepoškozenou obuv  
v párech (svázaných gumičkou)

• kabelky, batohy, drobné předměty 
z domácnosti

• hračky nepoškozené a kompletní, 
také plyšové vyprané

• menší elektrospotřebiče

• dětské potřeby (lahvičky, dudlíky)

Pozor! Z důvodu zpřísněných ekolo-
gických a jiných zákonů nemůžeme 
přijímat: televize, staré ledničky, 
poškozené sporáky, nefunkční elektro-
niku, starý polstrovaný nábytek, gauče, 
křesla s péry, matrace, silně znečištěný 
textil, staré lyže, jízdní kola, kočárky 
a jiné věci, které mohou být v rozporu 
se zákonem o odpadu.

Kdy: 
v neděli 20. března od 13–16 hod.
Kde: 
SKAUTSKÝ AREÁL NA OSTROVĚ

Jak: Prosíme o darování věcí čistých 
a pokud možno balených do pevných 
igelitových pytlů nebo do krabic, aby 
vydržely transport.
Kam: Dary budou převezeny do Dia-
konie Broumov odkud budou rozeslány 
do ústavů sociální péče, dětských do-
movů, důchodcům, imigrantům apod.

Za prokázanou solidaritu k lidem 
v tísni Vám srdečně děkuje  

Junák Protivín

Protivínští skauti organizují
SBÍRKU NA POMOC  

LIDEM V NOUZI
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z deníku
POLICIE ČR V PROTIVÍNĚ

Krádež holicích strojků
 Policisté pátrají po zloději, který dne 

4. února škodil v prodejně drogerie 
na Masarykově náměstí. Během do-
poledne měl do prodejny přijít hned 
dvakrát a odcizil vystavené holicí stroj-
ky značky Gilette a Philips v hodnotě 
bezmála 1700 korun.

Vloupání do vozidla
 V noci z úterý 8. na středu 9. úno-

ra škodil zatím nezjištěný pachatel 
v Protivíně na ulici Zámecká. Zloděje 
přilákala modrá taška ikea, odložená 
na zadním sedadle vozu Škoda Fabia. 
Pachatel rozbil zadní okénko a odcizil 
tašku s vánočními dekoracemi.

 Majitelce způsobil škodu za 2100 
korun.

 Okolnosti případu prošetřují policisté 
protivínského obvodního oddělení.

Postřelený kocour
 Zřejmě vzduchovou pistolí měl v době 

od 11. do 12. února kdosi postřelit 
volně pobíhajícího kocoura v lokalitě 
ulice Ve Školce. Policisté okolnosti 
případu prošetřují.

Poškození kmene stromu
 Vandal poškodil jasan ztepilý, který 

roste v ulici Ve Školce před domem 
s číslem popisným 725. Policisté přijali 
oznámení o této události dne 21. února 
odpoledne. Zatím nezjištěný pachatel 
nařízl po celém obvodu kmen, a to 
do hloubky jeden a ž čtyři centimetry.

Vloupání do bytu a požár
 V sobotu 26. února odpoledne vyjížděli 

protivínští policisté, a také místní dob-
rovolní hasiči i profesionálové z Písku 
a Vodňan do bytu v Zámecké ulici. 
Došlo zde k požáru vstupních dveří, 
sálavým teplem ke zničení pojistkové 
skříně a zakouření společné chodby.

 Policisté dále zjistili, že se do bytu 
kdosi vloupal a z interiéru odcizil 
šperky. Šlo o několik kusů dámských 
i pánských prstenů a řetízku v hodnotě 
několika desítek tisíc korun.

 V neděli 27. února na místě činu pokra-
čovali v prošetřování také vyšetřovatel 
hasičského záchranného sboru a poli-
cejní psovod ze skupiny speciálních 
kynologických činností. Pes vycvičený 
na vyhledávání akcelerantů hoření 
byl úspěšný a kriminalistický technik 
na místě zajistil také chemické stopy.

 Policisté okolnosti případu dále pro-
šetřují.

Dne 18. února bylo poblíž křižovat-
ky  ulic Ve  Školce  a  Na  Chmelničkách 
v Protivíně odhaleno poškození dřeviny 
rostoucí  mimo  les,  konkrétně  jasanu 
ztepilého (Fraxinus excelsior), rostoucího 
v pásu zeleně poblíž komunikace. Došlo 
k naříznutí po celém obvodu paty kmene. 
V bezprostředním okolí dřeviny, a i v řezu 
samotném, byla dále pozorována bílá krys-
talická látka. Lze proto předpokládat úmysl 
poškození stromu nejen mechanického 
charakteru, ale i pokus o jeho likvidaci 
chemickou cestou.

Veškeré dřeviny rostoucí mimo les jsou 
chráněny před poškozováním a ničením 
na základě zákona č. 114/1992 Sb., o ochra-
ně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů, a taktéž vyhláškou č. 189/2013 
Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich 
kácení. Stromy a keře zejména ve městech 
plní řadu důležitých funkcí: například 
zlepšují mikroklima, zachytávají prach 
a další škodliviny, poskytují stín, a kromě 

Poškození stromu v Protivíně

ekologické důležitosti jsou i významným 
estetickým prvkem zástavby. Proto i hodno-
ta těchto dřevin je vysoká, nelze ji vyčíslit 
pouze jako „cenu dřeva“.

Předmětný jasan je solitér, vzrostlý 
dospělý strom, atraktivní na daném místě, 
jenž před poškozením nevykazoval znaky 
zhoršené fyziologické vitality či špatného 
zdravotního stavu, dalo se počítat s jeho 
dlouhodobou perspektivou, která je nyní 
nejistá. Dle metodiky Agentury ochrany 
přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) Oceňo-
vání dřevin rostoucích mimo les: včetně 
výpočtu kompenzačních opatření za kácené 
nebo poškozené dřeviny, Kolařík a kol., 
2017, jeho reálná hodnota přesahuje částku 
100 000,- Kč. Vzhledem k závažnosti ko-
nání pachatele byl případ předán k šetření 
Policii ČR.

Ing. Jaroslava Lidová,
odbor výstavby, dopravy a ŽP  

MěÚ Protivín
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Pozvánka do kaplanky

V úterý 1. března byla v  infocentru 
zahájena  výstava  Českého  rybářského 
svazu, m.o. Protivín ke 100. výročí zalo-
žení organizace. Můžete se přijít podívat 
na preparáty ryb, ptactva a starého rybář-
ského náčiní. Dále zde bude akvárium se 
živými rybkami a každý si může vyzkoušet 
své znalosti z poznávání českých ryb. Vý-
stava potrvá do konce dubna.

V dubnu bude vystavovat své obrazy 
v  podkroví  kaplanky  Němejcův  ateliér 
„K“ z Nepomuku. Představí nám obrazy 
svých společníků pod názvem Krajina a jiná 
potěšení. Spolek popularizuje celoživotní 
díla malíře Augustina Němejce. Výstava 
v kaplance potrvá do konce dubna.

Dále Vás zveme do podkroví na stálou 
výstavu modelů hradů a zámků vytvoře-
ných ze špejlí panem Ladislavem Novákem.

Stále nabízíme ke koupi knihy Staré 
domy protivínské, Století fotbalu v Proti-
víně, Proměny Marty Krásové, Setkání se 
Zrzavým, nástěnný kalendář na rok 2022 

s motivy města a další propagační materiály.

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

Končící zimní období začalo výzdobou 
celé mateřské školy, jejích chodeb i tříd. 
Celý jeden týden byl zasvěcen karnevalu 
a jeho radostem. Děti vyráběly zvířátkové 
masky, klauny, šašky, ve třídách tančily, zpí-
valy a připravovaly se na pravý karnevalový 
rej se soutěžemi, odměnami a opravdovou 
diskotékou. Všichni naši malí školáčci při-
šli z domova vybaveni opravdu krásnými 
maskami, a tak tančili rytíři s princeznami, 
čarodějnice i kouzelníci, upíři i postavičky 
z pohádek či zvířátka.

Přestože se už blíží jaro, mohli jsme 
ještě zhlédnout pohádku O zlobivém 
andělíčkovi, který se poněkud omylem 
ocitl na zemi i v tomto období. Naštěstí byl 
kouzelnou babičkou polepšený a vrácený 
zpět k ostatním. Děti si při pohádce mohly 
zazpívat, zasmát se andělíčkovým povede-
ným kouskům a pochopit, proč se zlobivý 
andílek stal čertem.

Teplé počasí už začíná zvát všechny 
ven, do přírody a na výlety. Děti ze třídy 
Soviček navštívily obchod „Jízdní kola“ 

V 1. Mateřské škole Protivín  
se už těšíme na jaro

paní Plívové, která jim předvedla pestrou 
nabídku velocipédů, koloběžek i různých 
odrážedel a pěkně si s dětmi o všem, co 
její činnost v obchůdku obnáší, popovídala.

Milá zimo, tak zase za rok…

Eva Cimburová

Síť pro rodinu, z. s. ve spolupráci s ne-
ziskovou organizací Portus Prachatice, o. 
p. s. uspořádala v rámci Dne bezpečněj-
šího  internetu 8. února online webinář. 
Protože je SKP Pastelka členem Sítě pro 
rodinu, mohli se zájemci z Protivína při-
pojit zdarma. Seminář se jmenoval Mediál-
ní gramotnost, a jak už sám název napovídá, 
šlo o to zvýšit kritické myšlení ve smyslu 
s manipulací a dezinformacemi, které jsou 
šířeny prostřednictvím médií. Webinář byl 
zaměřen prakticky s konkrétními modelo-
vými situacemi, s nimiž se uživatel internetu 
běžně setkává. Diváci se seznámili s prakti-
kami manipulace na internetu v podobě tzv. 
Fake News a Deep Fakes ve vztahu k marke-
tingovým a dezinformačním strategiím. Sa-
mozřejmě se dostalo také na spamy a hoaxy. 
Celým seminářem nás provázeli odborníci 
na problematiku Petr Šmíd, který je mimo 
jiné expertem na vzdělávání dospělých v ob-
lasti kyberkriminality a odborným garantem 
preventivních programů pro mladé, a jeho 
kolega Michal Ksandr, jenž je specialistou 
na vzdělávání rodičů v oblasti kyberkrimi-
nality a vedoucí preventivních programů 
pro mladé lidi. Z ohlasů víme, že účastníci 
byli s náplní i formou webináře spokojeni 
a přivítali by další podobně laděný vzdělá-
vací a osvětový pořad. Portus Prachatice má 
s podobnými programy bohaté zkušenosti 
a to se projevuje i na úrovni, s níž své pro-
jekty prezentují. Doporučujeme je vřele 
do škol a různých organizací, které pracují 
s lidmi. Pokud byste je někdo chtěl oslovit, 
můžete tak učinit na jejich stránkách. Vřele 
doporučujeme.

Mgr. M. Šálková

Webinář  
ke Dni  

bezpečnějšího 
internetu
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Jednotka sboru dobrovolných hasičů 
obce Protivín byla zřízena a je spravována 
městem Protivín dle zákona o požární ochra-
ně č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů a dle tohoto zákona postupuje 
a podává radě města Protivín zprávy o své 
činnosti.

V roce 2021 jednotka řešila 51 událostí, 
což bylo o 7 událostí více než v roce 2020. 
Jednotka zasahovala u 10 požárů, na úniku 
ropných látek, prováděla požární asistenci 
u větších akcí a zajišťovala 35 technických 
zásahů odstraňování stromů, nebezpečného 
hmyzu, čerpání vody. Jednotka plnila úkoly 
při letecké záchranné službě při transportu 
pacienta, zasahovala u 2 silničních nehod 
a u jedné železniční nehody.

Jednotka i přes pandemii COVID 19 
absolvovala pro zajištění akceschopnosti 
jednotky nezbytná školení, výcvik záchra-
ny osob z vodního válce na „Myšeneckém 
jezu“, výcvik záchrany propadlých osob 
na zamrzlých hladinách.

Nejnáročnější měsíc byl červen, kdy 
zásahová jednotka vyjížděla k 24 událostem 
a členové zásahové jednotky si sáhli na dno 
svých fyzických sil, zejména při odstraňo-
vání padlých stromů.

ČINNOST JEDNOTKY SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
OBCE PROTIVÍN ZA ROK 2021

Stále jsme byli ještě ponořeni do zim-
ních olympijských her v Pekingu, ale už 
na nás klepal masopust a s ním spojené 
zvyky a  tradice,  zakončené maškarním 
bálečkem, na který se děti moc těšily.

Po celou tuto dobu jsme si povídali 
o tradicích tohoto období, třídy jsme si 
zdobili vyrobenými maskami z papíru, 
podařilo se nám vyrobit i sádrové masky, 
které si po zaschnutí děti namalovaly dle 
své fantazie. Nechyběly ani masopustní 
koblihy, které děti za pomoci paní učitelky 
zadělaly a po vykynutí i sami vykrajovaly 
a dávaly na plech. Po upečení, nazdobení 
marmeládou a tvarohem s chutí snědly. 
Vlastnoručně upečené chutnaly ještě více 
než od maminky nebo babičky!

Nastal čas maškarního bálečku. Děti si 
do mateřské školy přinesly masky, některé 
z nich byly i doma vyrobené. Ve třídách se to 
hemžilo Spidermany, rytíři, Ninži, policisty, 
vílami, princeznami, čarodějnicemi, Harry 
Pottery a veselými zvířátky. Nechyběly ani 
zábavné soutěže, hudba a tanec. Děti si celé 
dopoledne v maskách užily a plné dojmů 
vykládaly zážitky rodičům.

Naše mateřská škola je zapojena do ce-
loročního projektu „Se Sokolem do ži-
vota“. Děti mají zadané sportovní úkoly, 
které plní. Na správnost plnění bdí plyšový 
sokol. Za splnění jednotlivého úkolu si 
nalepí každé dítě samolepku do svého pra-
covního sešitu. Naší snahou je motivovat 

Karneval u Kuřátek

Ze života 2. Mateřské školy Protivín
děti ke sportování, vytvořit u nich základy 
pohybových návyků a dovedností.

Závěrem bychom za celou mateřskou 
školu chtěli poděkovat protivínským vče-
lařům, za poskytnutí medu pro děti do naší 
školní kuchyně.

Petra Štěpková

Každý z členů jednotky sboru má své 
zaměstnání, jejich činnost je dobrovolná. 
Členové jednotky svoji činnost provádí 
velice zodpovědně, s velkým nasazením 

a profesionálním přístupem.

Ing. Jaroslava Fialová, MPA
město Protivín – požární ochrana
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Březen – měsíc čtenářů je pro nás vždy 
příležitostí zrekapitulovat uplynulý rok.

Tady je několik informací:
– v knihovně bylo ke konci roku 2021 

18 385 knih
– v roce 2021 se do knihovny přihlásilo 

17 nových čtenářů
– čtenáři v roce 2021 přečetli téměř 14 000 

knih
– o titul Nejčtenější kniha roku 2021 se 

dělí knihy Roberta Bryndzy Mlha nad 
Shadow Sands, Aleny Jakoubkové Pod 
lampou není vždy tma, Dominika Dána 
Klubko zmijí a Sára a Aleny Mornštaj-
nové Listopád

– v dětské literatuře byl v roce 2021 nej-
větší zájem o titul Deník malého pose-
routky Jeffa Kinneye, Letopisy Narnie 
C. S. Lewise, Lichožrouty Pavla Šruta 
a Prašinu Vojtěcha Matochy

– mezi nejčtenější časopisy roku 2021 pa-
tří tradičně Vlasta, Reflex, Svět motorů 
a Květy

– opět jsme vyhodnotili Nejlepšího 
čtenáře roku. Pro rok 2021 se jím 

Březen – měsíc čtenářů
stává paní Marie Mrázová. Srdečně 
gratulujeme.

• Ještě připomínáme, že registrace 
nových  čtenářů  je  v  měsíci  březnu 
na  rok  zdarma.  A současně i celý 
březen platí amnestie na upomínky 
za pozdě vrácené knihy.

• Ve spolupráci s MěKS Protivín zveme 
všechny děti 27. března na představení 
Tři brouci. Čekají je neobyčejná dob-
rodružství tří brouků, kteří se znenadání 
ocitnou v zabaleném balíčku v divadelní 
šatně.

• Také od 1. března do konce roku 2022 
probíhá  soutěž  KNIHOŽROUTEK, 
tj. soutěž o největší počet vypůjčených 
dětských knih. Děti obdrží kartičku, 
do které budou vlepovat body získané 
za vypůjčenou knihu. Vítěz bude vyhlá-
šen následující rok v Březnu – měsíci 
knihy 2023. Bude na něj čekat odměna. 
Jak jinak než krásná kniha.

Všem našim čtenářům děkujeme za pří-
zeň a podporu.

Pavla Lišková,
knihovnice

Protivínský  rodák  a  mnohostranný 
umělec Jiří Kolář narozený v roce 1914. 
Výstava  jeho  prací  s  názvem  „Slovník 
Metod“ v pražském Muzeu Kampa byla 
cílem členů Protivínského vlastivědného 
klubu. Ve čtvrtek 17. února foukal od rána 
silný vítr, a tak cesta autobusem do Prahy 
nesla určité riziko. Ulevilo se nám, když 
jsme v Praze Na Knížecí vystupovali. 
Jízda v moři aut těsně před Prahou byl 
náš první a poslední nepříjemný zážitek. 
Než se otevřelo Muzeum Kampa, dopřáli 
jsme si svačinu v kavárně Kampa Cafe 
a zde nás čekalo první setkání. Za našeho 
pobytu usedli v kavárně dva mladí muži 
a naše Květuška zpozorněla. Vždyť to jsou 
fotbalisté ze Sparty! Dlouho neváhala, 
chlapce oslovila a požádala je o možnost 
se s nimi vyfotit. Fotbalisty to očividně 
potěšilo a souhlasili. Tak vznikla fotka 
naší Květušky s fotbalisty Sparty (Krejčí, 

Na návštěvě u Jiřího Koláře a Jana Wericha
Květuška, Pavelka). Muzeum Kampa je 
moderní výstavní prostor, který vznikl 
přestavbou objektu bývalých Sovových 
mlýnů. Díky podporovatelům umění Medy 
a Jana Mládkových, zakladatelů sběratel-
ské nadace, můžeme v rekonstruovaných 
prostorách obdivovat vystavená umělecká 
díla. Dvouhodinová prohlídka muzea nás 
zavedla především k dílům Jiřího Koláře. 
Členům našeho klubu bylo ctí seznámit se 
s rozsáhlou tvorbou umělce, kterého vzpo-
mínáme i v našem městě. Jako připomenutí 
naší návštěvy jsme do návštěvní knihy 
muzea vložili fotografii domu v Protivíně, 
ve kterém se umělec v roce 1914 narodil. 
Jen krátké připomenutí k životní pouti Jiří-
ho Koláře. Víme, že rodina Kolářových se 
velmi brzy po narození Jiřího odstěhovala 
do Kladna, kde Jiří prožil léta svého mládí. 
V Československu žil a tvořil do roku 1979, 
kdy získal ve svých 65ti letech studijní 
stipendium v Západním Berlíně. O rok poz-
ději dostal pozvání do Paříže, kde se usadil 
a pokračoval v umělecké dráze. Koncem 
devadesátých let byl již vážně nemocen 
a na radu lékařů se přestěhoval do Prahy. 
Obklopen rodinou a přáteli zemřel Jiří Kolář 
11. srpna 2002 v Praze a je pochován na vi-
nohradském hřbitově. Ještě před smrtí stačil 
Jiří Kolář navštívit rodný Protivín, kde byl 
zástupci města srdečně přijat. (Fotografie 
z jeho návštěvy jsou vystaveny v infocentru, 
v kaplance je samostatná síň Jiřího Koláře, 
umělcova tvorba viz. Wikipedie). Následu-
jící čas jsme věnovali kolekci vystavených 
obrazů Františka Kupky (1871–1957). Je 
zde průřez vývoje jeho tvorby od figurální 
malby až po nefigurativní (abstraktní) mal-
bu. Zde návštěvníka ohromí cena vystavené 
sbírky. Uvědomme si, za jaké ceny se dnes 

draží jednotlivé Kupkovy obrazy. Dále jsme 
prošli sál s díly Otto Gutfreunda, plastiky 
a kresby. Na chodníku před muzeem je k vi-
dění řada kanálových poklopů s citáty. Např. 
Jiří Kolář „Slovo moderní je velmi staré“. 
Ivan M. Jirous „Každý svého štěstí strůjce 
vlakvedoucí i strojvůdce“. Vít Kremlička 
„Je štěstím v naší zemi žít a neštěstím to 
štěstí mít“. Ze čtrnácti poklopů si každý 
může vybrat dle svého vkusu. Kampa, to je 
v Praze úžasný prostor, oáza klidu, kde ni-
kdo nikam s auty nezávodí. Protože drobně 
pršelo, nevěnovali jsme patřičnou pozornost 
sochám v prostoru Kampy, tak snad příště. 
Uchýlili jsme se do vily, kde bydlel herec 
Jan Werich (1905–1980). V přízemí je pří-
jemná kavárna, ve sklepě a v prvém patře 
je muzeum, na půdě společenský prostor. 
Místnosti, které Jan Werich obýval, budí 
dojem, jako by si jenom odskočil na ryby. 
Další místnosti jsou věnovány filmové 
tvorbě, kde ústřední postavou je Jan Werich. 
Po prohlídce muzea stojí za to posadit 
se v kavárně, udělat si pohodlí, objednat 
kávu a některou z nabízených laskominek. 
Můžeme doporučit, je to zážitek ve všech 
směrech, nebudete litovat. Zbylý čas v Praze 
využil každý účastník po svém. Nabízelo 
se Muzeum hudby, Muzeum skla, nebo 
Pražské Jezulátko v kostele Panny Marie 
Vítězné. A pak již jen cesta domů.

Závěrem. Bylo to příjemné setkání 
s lidmi, kteří nám zde zanechali tento 
vzkaz. „Nezůstávejte sami. Setkávejte 
se. Přijměte pozvání k nám na návštěvu, 
za naší poezií, kulturou, slovem, obrazem, 
vizuální poezií, hudbou. Jsme tu stále mezi 
vámi, prostřednictvím našeho díla, našeho 
pomíjivého bytí.“

za PVK J. Lažanský
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pátek 1. dubna v 19 hodin film USA

AMBULANCE
Akční. Měla to být jednoduchá bankovní loupež. Vůbec nic však nešlo podle 
plánu, a tak teď dva lupiči ujíždějí před policií ulicemi Los Angeles v ukradené 
sanitce. A protože akční thriller Ambulance natočil Michael Bay, počítejte s tím, 
že to bude hodně výbušná jízda.
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 136 minut, vstupné 140 Kč

neděle 3. dubna v 16 hodin film Německo/ V. Británie

PŘÍŠERÁKOVI 2
Animovaný/dobrodružný/rodinný. Od velkého „příšerákovského“ dobro-
družství rodiny Wishbonů uplynul již rok. Jejich život se vrátil do všedních kolejí, 
s běžnými lidskými starostmi a hádkami. Pozvání na svatbu čarodějnice Baby 
Jagy a komorníka Renfielda je tak pro rodinu vítaným rozptýlením. Jenže než si 
snoubenci stihnout říci „ano“, slavnostní den v mžiku zničí nezvaný host. Malá 
miliardářská dcerka Mila Starr, která je supercool agentka a hlavně obávaná 
lovkyně příšer, oba svatebčany unese!
Mládeži přístupný, dabováno, 103 minut, vstupné 120 Kč

neděle 3. dubna v 19 hodin film ČR/SR

ZNÁMÍ NEZNÁMÍ
Hořkosladká komedie o partě českých a slovenských přátel, kteří se sejdou 
v pražském bytě, aby oslavili příchod Nového roku. Znají se už dlouho a i toto 
setkání by se neslo v duchu klasické silvestrovské oslavy, kdyby… Kdyby se 
nezrodil zdánlivě nevinný nápad: dát všechny mobilní telefony na stůl a nahlas 
sdílet každou doručenou zprávu a dát na hlasitý odposlech každý příchozí ho-
vor. Kolik toho o sobě nesmíme vědět, abychom mohli zůstat přáteli, milenci, 
manželi, rodiči…? Stačí jeden večer a z dobrých známých se stanou neznámí.
Mládeži do 12 let nevhodný, 95 minut, vstupné 140 Kč

středa 6. dubna v 19 hodin film ČR

BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Komedie. Stárnoucímu spisovateli K. Šejnohovi už psaní nejde jako dřív. 
Nedokončené povídky se mu hromadí v hlavě, jejich postavy vylézají na denní 
světlo a dožadují se, aby autor pokračoval v ději. Všichni něco chtějí. Fotograf 
Matěj chce získat nedobytnou Vendulu z lékárny, pan Bohumil prosí, aby udělal 
zázrak, automechanik Bakalář by chtěl být léčitelem. V hl. rolích: Z. Svěrák, 
D. Kolářová, V. Kotek, T. Ramba, O. Vetchý
Mládeži do 12 let nevhodný, 99 minut, vstupné 120 Kč

pátek 8. dubna v 19 hodin film ČR/SR

STÍNOHRA
Thriller. Hlavním hrdinou příběhu je J. Kavka (M. Ondrík). Čtyřicetiletý záchra-
nář z malého města právě opustil manželku Evu (D. Morávková). V okamžiku 
rozchodu se Eva stane tragickou obětí zločinu. Z  Jana je vdovec, který žije 
s vědomím, že smrt ženy nepřímo zavinil a nepřišel jí v kritické chvíli na pomoc. 
Útočiště před neodbytným pocitem viny nachází díky kamarádovi Michalovi 
(H. Čermák) v místním boxerském klubu. Spřátelí se s Michalovou chráněnkou 
Gretou, jíž tělocvična nahrazuje nepoznanou rodinu. Vyšetřovatel Dvořák, který 

má případ smrti E. Kavkové na starosti, naráží na řadu podivných okolností.
Mládeži od 12 let přístupný, 103 minut, vstupné 130 Kč

neděle 10. dubna v 16 hodin film USA

JEŽEK SONIC 2
Komedie. Modrý superrychlý ježek Sonic patří k  největším videoherním 
legendám. A protože před dvěma lety zazářil i na filmovém plátně, vrací se 
do kin s dalším dobrodružstvím. V patách má znovu svého neúnavného proná-
sledovatele, Doktora Robotnika, ale také věčně naštvaného ježuru Knucklese.
Mládeži přístupný, dabováno,110 minut,  
vstupné děti 120 Kč/dospělí 140 Kč

neděle 10. dubna v 19 hodin film Francie

TEST
Komedie. Pozitivní těhotenský test nemusí nutně znamenat radostnou zprá-
vu. Obzvlášť, když jste matka 3 dospívajících dětí a Vy těhotná rozhodně nejste! 
Annie žije ve šťastném manželství a stará se obětavě o své 4 děti. Rodina jako 
ze žurnálu. Vše je zalito sluncem. Ale jen do chvíle, než Annie v odpadkovém 
koši narazí na pozitivní těhotenský test. Taková zpráva dokáže vnést i do té 
nejharmoničtější rodiny pořádnou dávku adrenalinu.
Mládeži přístupný, titulky, 85 minut, vstupné 120 Kč

středa 13. dubna v 19 hodin film ČR

POSLEDNÍ ZÁVOD
Drama. Legendární příběh Hanče a Vrbaty každý zná, málokdo ale ví, jak se 
opravdu odehrál. Výpravné filmové drama Poslední závod režiséra Tomáše 
Hodana přiblíží tehdejší události z  mrazivých hřebenů Krkonoš tak, jak se 
opravdu staly. Vyzdvihuje důležitou a zapomenutou postavu Emericha Ratha. 
Film vstoupil do kin 24. března, tedy přesně v den výročí tehdejšího lyžařského 
závodu z roku 1913.
Mládeži přístupný, 100 minut, vstupné 120 Kč

pátek 15. dubna v 19 hodin film USA

UNCHARTED
Akční/dobrodružný. Potomek slavného hledače pokladů sira Francise 
Drakea, Nathan Drake, konečně našel stopu k prokleté zlaté sošce ze Zlatého 
města v El Doradu. Když se však vydá na cestu, za zády se mu náhle objeví 
zákeřní konkurenti.
Mládeži přístupný, dabováno, 116 minut, vstupné 110 Kč

UPOZORNĚNÍ PRO FILMOVÉ DIVÁKY!
AKTUÁLNÍ PROGRAM KINA NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH. 
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UPOZORNĚNÍ PRO FILMOVÉ DIVÁKY!
AKTUÁLNÍ PROGRAM KINA NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH. 

neděle 17. dubna v 16 hodin 

NEPROMÍTÁME
neděle 17. dubna v 19 hodin film ČR

VYŠEHRAD FYLM
Komedie. Po dnes již kultovním onlinovém seriálu Vyšehrad přichází postava 
Laviho v  novém kabátě celovečerního filmu, za  kterým stojí jeho původní 
tvůrci. Bývalý sparťanský hráč Julius Lavický je pořád stejně nekorektní 
a  za  hranou, jen mu život přináší nová dobrodružství a  překvapení, která 
z něj dělají dospělejšího Laviho. V hl. rolích J. Štáfek, J. Prachař, Š. Vaculíková, 
J. Ployhar, V. Hlaváčková, I. Chýlková
Mládeži do 15 let nepřístupný, 103 minut, vstupné 140  Kč

středa 20. dubna v 19 hodin film ČR

AŽ ZAŘVE LEV
Dokumentární film režiséra Jana E. Svatoše jako originální středověká 
road movie jdoucí za hranice jednoho lidského života. Příběh českého krále 
Přemysla II. Otakara a  zapomenutého poutníka Odorika, který jako první 
Evropan spatřil Tibet.
Mládeži přístupný, 100 minut, vstupné 100 Kč

pátek 22. dubna v 19 hodin film USA

MORBIUS
Akční/dobrodružný/drama. Na  stříbrné plátno přichází jeden z  nejpod-
manivějších a  nejrozporuplnějších hrdinů filmového světa značky Marvel, 
jehož představitelem je Oscarem oceněný Jared Leto, který se ve snímku mění 
v charismatického antihrdinu Michaela Morbiuse. Doktor Morbius trpí vzácnou 
a smrtelnou krevní chorobou. S úmyslem zachránit druhé, kterým hrozí stejný 
osud, se Michael rozhodne k zoufale riskantnímu činu.
Mládeži od 12 let přístupný, dabováno, 108 minut, vstupné 130 Kč

neděle 24. dubna v 16 hodin film USA

FANTASTICKÁ ZVÍŘATA:  
BRUMBÁLOVA TAJEMSTVÍ

Rodinný/fantasy/dobrodružný. Profesor Albus Brumbál ví, že mocný 
temný kouzelník Gellert Grindelwald je na cestě převzít moc nad kouzelnickým 
světem. Protože není schopen ho zastavit sám, pověří magizoologa Mloka Sca-
mandera, aby vedl neohrožený tým kouzelníků, čarodějek a jednoho chrabrého 
mudlovského pekaře na nebezpečné misi, kde potkají stará i nová fantastická 
zvířata a střetnou se s rostoucí armádou Grindelwaldových následovníků. Ale 
jak dlouho bude moci Brumbál zůstat stranou, když jsou sázky tak vysoko?
Mládeži přístupný, dabováno, 143 minut, vstupné 130 Kč

neděle 24. dubna v 19 hodin film ČR

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2
Komedie. Volné pokračování nejúspěšnějšího českého snímku roku 2018. 
Film je opět humorným pohledem na  střet mužského a  ženského světa 
a hledání jejich vzájemného porozumění, které může jednoho i druhého do-
vádět k šílenství. Psycholožka Irena (A. Polívková) zapíjí zklamání z rozchodu 
s přítelem a vysloví bizarní přání: Chci bejt chlap! Ráno se probere v těle muže 
(J. Langmajera), které nenávidí, ale zároveň dostane šanci zjistit, jací chlapi 
vlastně doopravdy jsou. Jediný, kdo věří, že v mužském těle se skrývá Irena, 
je soused Radim (M. Taclík).
Mládeži přístupný, 95 minut, vstupné 140 Kč

středa 27. dubna 

NEPROMÍTÁME – DIVADELNÍ 
PŘEDSTAVENÍ SATURNIN
pátek 29. dubna v 19 hodin film ČR

PROMLČENO
Krimi/thriller. Inspirováno skutečným příběhem. Karel Roden se v roli zá-
hadného muže vrací po dvaceti letech na pár hodin do Prahy, aby zde nalezl 
jistou mladou ženu, odhalil dávný zločin a vypořádal se s minulostí. V pátrání 
mu pomáhá rozhlasová moderátorka, která jeho příběh dostane do svého živě 
vysílaného pořadu. Film otevírá téma promlčených zločinů.
Mládeži do 12 let nevhodný, 95 minut, vstupné 120 Kč
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Ve  čtvrtek  24.  února  jsme  se  sešli 
na besedě s Mgr. Jitkou Velkovou, ředitel-
kou Městského muzea a galerie Vodňany 
a  autorkou  knihy  Helfenburk  v  pověs-
tech. Po dlouhé covidové době opět nabídla 
členům Protivínského vlastivědného klubu 
a ostatním účastníkům příjemné prostředí 
společenská místnost Domu s pečovatel-
skou službou.

Hrad Helfenburk u Bavorova vybudovali 
bratři z Rožmberka se souhlasem Karla IV, 

BESEDA PROTIVÍNSKÉHO VLASTIVĚDNÉHO KLUBU 
Helfenburk v pověstech

který povolil stavbu v roce 1355. Drželi ho 
v podstatě až do roku 1593, kdy ho už jako 
„pustý zámek“ prodal spolu s panstvím Petr 
Vok městu Prachaticům. Po konfiskaci jej 
získali v roce 1622 Eggenbergové, po nichž 
přešel dědictvím v roce 1719 na rod Schwar-
zenbergů. Zřícenina byla po několik staletí 
opuštěna a chátrala. Při pozemkové refor-
mě připadla i s okolními lesy státu a byla 
pronajata Klubu československých turistů. 
Klub zde prováděl z vlastních finančních 
zdrojů systematickou konzervaci pronajaté 

zříceniny až do roku 1953. Helfenburk byl 
po roce 1945 zařazen mezi státní hrady 
a zámky ve správě státní památkové péče. 
V roce 1998 získalo hrad do svého vlast-
nictví Město Bavorov. Zřícenina hradu patří 
mezi nemovité kulturní památky.

Mgr. Velková při besedě vyzdvihla zá-
sluhy Ing. Ivana Hoyera, který se zasloužil 
o údržbu a propagaci hradu. Původem 
lesní inženýr založil Vlastivědný kroužek 
závodního výboru ROH Uranového prů-
myslu z Příbrami, organizoval jeho činnost 
a záchranné práce na hradě Helfenburk 
v letech 1967 až 1978. Byl také autorem 
známých informačních cedulí na vlakových 
nádražích s výzvou k návštěvě Helfenbur-
ku, vydával průvodce o historii s popisem 
hradu. Spolupracoval později i s účastníky 
táborů Hnutí Brontosaurus z Vodňan, kteří 
zde od roku 1987 prováděli záchranné práce 
pod vedením Muzea středního Pootaví.

Na tábory se hlásil prostřednictvím inze-
rátu v Mladém světě velký počet zájemců, 
ale jen dvacet vybraných mohl nakonec čis-
tit zdi od náletů, mýtit paseky, připravovat 
kameny na dozdívání, snášet jednotvárnou 
stravu a skoro se nemýt. Muselo se totiž šet-
řit vodou, protože na hradě žádná použitelná 
nebyla a vozili si ji v cisternách na kolečku 
z hájovny pod hradem. Téměř deset let 
dobrovolné práce a společně strávených 
chvil daly vznik dlouholetým přátelstvím.

Kouzlo středověké zříceniny přitahuje 
nejen zájemce o historii a turistiku, ale 
i malíře, spisovatele, filmaře a obdivovate-
le tajemna. O „pustém zámku“ se vypráví 
v pověstech o pokladu na Helfenburku, 
skřítkovi u pokladu, hladomorně, Jandově 
boudě – poustevně, divochovi z Helfenbur-
ku, kočičím bále, o čertovi a Náně, tichých 
vodách, o založení Bavorova a tajné chodbě.

V roce 1994 se podařilo vydat knížečku 
Helfenburk: průvodce hradem a jeho histo-
rií, pověsti o pustém zámku a mapu okolí. 
Tři sta výtisků bylo obratem rozebráno a byl 
vydán dotisk. Téměř jeho celý náklad pěti 
set výtisků se však vůbec do rukou návštěv-
níků Helfenburku nedostal, shořel v dřevě-
né chatě Klubu českých turistů na třetím 
hradním nádvoří. Sloužila šedesát let jako 
pokladna vstupenek a útočiště pro správce 
i brigádníky a již pak nebyla obnovena.

V  roce  2020,  až  po  po  dvaceti  pěti 
letech, vydalo Městské muzeum a gale-
rie ve Vodňanech z iniciativy Mgr. Jitky 
Velkové 700 ks knížky Helfenburk v po-
věstech s textem o historii hradu. Kniha 
je souborem pověstí z původní publikace, 
k vydání s ilustracemi Čeňky Ryšlinkové ji 
připravilo grafické studio Harpuna vedené 
Radanem Běhounem. Věnována je přátelům 
hradu Helfenburku u Bavorova, zejména 
Brontosaurům. Kniha získala cenu Šumav-
ská ozvěna na literárním festivalu Šumava 
litera 2021.

za PVK Ing. Helena Mašindová

Na  konci  února  byl  ukončen  projekt 
„Odlož mobil v knihovně“, ke kterému se 
protivínská městská knihovna připojila. 
Jeho smyslem bylo rozšíření povědomí 
o třídění vysloužilého elektrozařízení a také 
přispět ke smysluplnému využití surovin, 
které by jinak skončily bez užitku někde 
na skládce. Do této akce se významně zapo-

Projekt „ODLOŽ MOBIL V KNIHOVNĚ“

jila i Základní škola Protivín. Zásluhou paní 
učitelky Čecháčkové a pana učitele Kalného 
se podařilo podchytit aktivitu a zájem dětí 
a nashromáždili opravdu úctyhodné množ-
ství vyřazených mobilních telefonů. Velmi 
si této spolupráce vážíme a patří jim za to 
velký dík.

Foto R. Lenemajer
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V  dnešním  rozhovoru  bude  na  otázky 
odpovídat Petr Totín z Vodňan, který se 
poměrně  složitou,  nicméně  zajímavou 
cestou propracoval mimo jiné k něčemu, 
co by se dalo nazvat léčebnou kúrou pro 
knihy.
Ve Vodňanech, kde zakotvil po dětství strá-
veném v Blatné, po absolvování Střední 
odborné školy strojírenské ve Strako-
nicích a kratším působení v Praze, žije 
již jedenadvacet roků. Původní profesi 
mechanika seřizovače v průběhu času 
vyměnil za knihařinu a následně za místo 
ve vodňanském Městském muzeu a galerii, 
kde pod jeho pracovní povinnosti patří IT 
(informační a komunikační technologie), 
obhospodařování zdejších webových strá-
nek a propagační záležitosti kolem muzea 
a galerie.
Čím jste původně chtěl být?
Nevím, jestli je to obvyklé, ale 
až do svých zhruba čtyřiceti 
let jsem vlastně ani nevěděl, 
čím bych vlastně chtěl být, 
co vůbec dělat... A najednou 
jsem zjistil, že už dělám to, co 
mě baví a těší nejvíc – pro-
gramování. A protože jsem 
se narodil v době, kdy ještě 
internet v dnešním smyslu 
slova v podstatě neexistoval, 
musel jsem si prostě počkat...
Kudy  tehdy  ta  vaše  cesta 
za současným zaměstnáním 
vedla?
Po studiích jsem šel na zku-
šenou do Prahy, kde jsem se 
seznámil s jedním knihařem 
a začal pracovat v jeho díl-
ně. V té době jsem zde také 
absolvoval knihařský kurz 
pod vedením paní Hruškové, 
a to mne svým způsobem také 
nasměrovalo.
Podnikal jste v tomto smě-
ru?
Ano, asi šest let jsme pak měli 
s kamarádem Martinem Ře-
pou, který nyní působí v Pro-
tivíně, knihařskou a rámovací 
dílnu. A po zaměstnání se 
v podstatě věnuji knihařině 
a sestavování webových strá-
nek až dodnes.
Jaká je vlastně náplň vašeho 
nynějšího zaměstnání?
Jak bylo již řečeno, je to IT, 
web, grafika, propagace – jsme ale malé 
muzeum, takže si s kolegy musíme i navzá-
jem pomáhat – třeba při instalaci výstav, 
správě sbírek, fotografování, natáčení, 
v rámci infocentra apod.
Baví vás to?
Ano, baví mne to všechno, ta pestrost práce 
mi naprosto vyhovuje. Nechápu, jak se něk-
do může nudit, já bych potřeboval, aby den 
měl nejméně šestatřicet hodin.
Jaké byly a jsou vaše koníčky?
V mládí to byla elektrotechnika a také želez-
niční modelářství. Ovšem nesmím vynechat 
také knihy a později jejich vazby.
Datuje se ten vztah už do dětských let?

Člověk, který dokáže léčit knihy
Když jsem byl malý, měli jsme v knihovně 
knihy Karla Maye. Pořídila si je tehdy ma-
minka a v sedmdesátých letech si je nechala 
převázat. A já se s nadšením a obdivem díval 
na hřbety těch knih v krásně barevných 
plátnech se zlacenými názvy. Už tehdy mne 
napadalo, jak se tohle vlastně dělá? A pak 
v pětadvaceti jsem se ocitl v knihařské dílně 
a vlastně jako pro vyučeného strojaře to pro 
mne nebylo zas tak docela mimo – jen jsem 
vyměnil kov za papír.
Přitahuje  vás  zevní  vzhled  knih  nebo 
i jejich obsah?
Asi obojí.
Jakým knižním žánrům dáváte přednost?
Mám rád dobrou sci-fi jako je třeba Sto-
pařův průvodce po galaxii, ten mi přijde 
naprosto geniální. Ale úplně nejlepší kniha, 

kterou jsem zatím četl, je pro mne Lidská 
komedie od Williama Saroyana. Jinak čtu 
duchovní literaturu a publikace o progra-
mování.
Máte velkou knihovnu?
To je relativní. Pro člověka, který má 
na poličce pár knížek, mám knihovnu dost 
bohatou. Ale v podstatě vlastně zase nic tak 
mimořádného.
Knihy si spíš kupujete, nebo půjčujete?
Většinou kupuji, a to víceméně pro jejich 
obsah. Knihy se pak snažím třídit a ty, které 
nejsou pro mne nebo ostatní členy rodiny 
zrovna „in“, nosím na polikliniku na vy-
hrazené místo, kde si lidé knihy vzájemně 
anonymně vyměňují.

Baví vás „lovit“ v antikvariátech?
To by mne asi také bavilo, ale není čas...
Už  jsme  mluvili  o  tom,  že  se  věnujete 
knižním vazbám – jedná se jen o opravy, 
nebo přímo o vázání knih?
Nyní jde spíš o opravy a taky vyvazování 
různých časopisů, novin a podobně.
Kde všude se můžeme setkat s výsledky 
vaší práce?
V podstatě jen ve Vodňanech a pak v Protiví-
ně. Tam jsem opravoval knihy pro knihovnu 
a pro městský úřad jsem mimo jiné vyráběl 
desky nebo vázal kroniku.
Jste ženatý a máte děti?
Ano, jsem ženatý a mám čtyři děti – Matyl-
du, Damiána, Lucii a Tobiáše.
Mají  někteří  z  vašich  potomků  vztah 
k práci, kterou děláte vy?

Dcera to již i zkoušela, ale 
nenadchla se pro to. Má po-
cit, že není tak zručná. Já se 
ale domnívám, že je to spíš 
otázka cviku. Samozřejmě ji 
ale do dalších kroků v tomto 
směrem nenutím, třeba na to 
přijde časem sama.
Máte  čas  ještě  na  jiné  ko-
níčky?
To moc nemám, ale když je 
vám práce koníčkem, tak to 
vlastně ani nevadí.
A co náboženská literatura?
Občas se mi sice nějaká ta-
ková kniha do opravy dosta-
ne, ale nezaměřuji se na ně 
nějak speciálně. Nicmé-
ně takhle jsem se seznámil 
s pětadevadesátiletým pa-
nem Hrnčířem z Protivína, 
který mi volal, že by potře-
boval opravit bibli, co dostal 
od svých rodičů. Když jsem 
ji dostal do ruky, byl jsem 
zděšený, v jakém byla stavu, 
některé části stránek dokon-
ce chyběly. Bylo na ní vidět, 
že je používána denně. Byla 
to spíš práce pro restauráto-
ra než pro knihvazače. Když 
jsem mu opravenou bibli 
vracel, dojetím se rozplakal. 
Stali jsme se přáteli... Bohu-
žel za půl roku nato zemřel.
Znáte  knihvazačský  klan 
rodiny Hodných z Týna nad 
Vltavou?
Ano, znám. Jsou úžasní. 

V nultých letech jsme dokonce pořádali 
výstavu jejich děl u nás v galerii. A měla 
slušný ohlas.
Věnujete  se  vysloveně  papírovým  kni-
hám, ale jaký je váš postoj vůči e-knihám 
nebo audio-knihám?
Veskrze kladný...
Co byste přál nejen pro  sebe, ale  i pro 
ostatní milovníky knih?
Bude to znít jako fráze, ale vzhledem k ak-
tuálnímu vývoji událostí na východě Evropy 
bych přál všem hlavně klid – třeba právě 
na to čtení...

Hanka Hosnedlová
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 ZE ŽIVOTA ŠKOLY 
ZE ŠKOLNÍCH PRACÍ

Ukázka ze slohových prací žáků 8. A. 
Jednalo se o školní slohovou práci . Žáci 
měli možnost si vybrat ze tří témat, a to: 
Místo,  kam  se  rád  vracím,  Procházka 
zimní  krajinou  a  Letní  den.  Pevně  byl 
dán slohový útvar – Líčení – subjektivně 
zabarvený popis.

Procházka zimní krajinou
Vydávám se na dlouhou procházku – 

chystám se zůstat venku celý den. Krajina 
je dnes tichá, jsem zde dočista sama. Každý 
jeden zvuk se odráží ozvěnou, ať už je to 
sníh, který křupe pod nátlakem mého těla, 
či vyplašené kroky zvířat, která jsem svým 
příchodem vyrušila.

Od mého odchodu z domova již uplynu-
lo pár hodin, které utíkají tak pomalu jako 
klidný bublající potůček. Přede mnou se 
rozpíná rozlehlý les. Jeho tajemno a mys-
tický oblek, kterým se hrdě pyšní, mě láká 
dovnitř. Sbírám tedy všechnu svou odvahu 
a vyrážím na cestu vstříc několikahodino-
vému dobrodružství. Mým účelem je ztratit 
se ve svých myšlenkách a snech, a také si 
alespoň na chvíli odpočinout od obyčej-
ného pozemského života. Les mě pevně 
svírá do svého objetí a já vzápětí zjišťuji, 
že z mého rozhodnutí již není cesty zpět. 
Ach, ta krása veškeré symbiózy, která právě 
probíhá přímo před mýma očima! Větve mi 
ukazují, kudy se vydat, a já je ochotně násle-
duji. Jsem svědkem nádherných přírodních 
úkazů, o jakých se obyčejným smrtelníkům 

ani nezdálo. A nyní, díky svým tichým 
krůčkům, jsem schopna zaposlouchat se 
do líbezné melodie přírody a všímat si 
všech těch skrytých krás. Veverek, které si 
na pařezu předávají oříšky, smečky vlků, 
která zrovna unaveně odpočívá, a na druhé 
straně, u říčky, zahlédnu několik srnek, které 
přichází za účelem uhasit svou neutichající 
žízeň. Náhle však zjišťují, že přes led se 
k vodě nedostanou, a tak zklamaně sklápí 
hlavy a odchází. Já se též obracím a vracím 
se zpět na vyšlapanou pěšinku.

Přelézám několik popadaných větví 
a nechávám les za svými zády. Slunce již 
začíná pomalu zapadat. Nastal čas vrátit se 
zpátky domů.

Michaela Marková, 8. A

Místo, kam se ráda vracím
Místo, kam se ráda vracím, je řeka 

u babiččiny chaty. Cestou tam procházíme 
březovým lesem. Sluníčko příjemně šimrá 
do tváře a to jen proto, že se nás větve stromů 
rozhodly ochránit. Listí potichoučku šustí, 
když nám o sobě dává znát lehký osvěžující 
vánek. Některé větvičky přímo tančí. Ptáci 
doplňují tanec svým zpěvem. Kořeny stro-
mů vystoupily na zemský povrch, aby nám 
o sobě daly znát. Z úmorného vedra i mech 
ztrácí svůj půvab. Les je suchý. Už dlouho 
potřebuje třpytivé kapky vody. Ty ale jako by 
se lesu vysmívaly. Začínám již vidět louku.

Louka je malá, avšak svojí krásou se lesu 
vyrovnává. Děti na ni chodívají hrát fotbal. 

Nastalo veselé období masopustu 
a tak i my ve školní družině jsme se za-
čali připravovat na karneval. Družinou 
se na Popeleční středu ozývalo dunění 
hudby, dětský smích a povzbuzování. 
Karneval začal. V odděleních školních 
družin masky tančily a soutěžily a na dě-

KARNEVAL VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ti vždy čekala sladká odměna. Průvod 
masek prošel celou naší krásnou školou. 
Na závěr karnevalu proběhlo vyhodnocení 
nejkrásnějších masek. Po celé karnevalové 
odpoledne jsme se všichni dobře bavili 
a odcházeli jsme s úsměvem na tváři. 
Maškarní rej se vydařil.

Uchvacuje mě vůně květů, které se líně 
pohybují ve větru. Vítr zde nabírá na síle. 
Nebrání mu stromy. Vydává se k nám, aby 
nás osvěžil. Na nebi není ani mráček. Ob-
loha je modrá jako pomněnky. Slunce tady 
pálí jako rozžhavené uhlíky.

Konečně přicházíme na naše místo. 
Voda nás hned láká, aby nás zchladila před 
vedrem. Potichoučku pluje, jako by se sna-
žila nezničit to ticho. Pláž je rozpálená jako 
oheň. Velký strom nás chrání před paprsky 
slunce. Rákosí se jen líně pohupuje ve větru.

Toto místo mám ráda kvůli výhledu, 
který je jako ukradnutý z pohádky. Kopce 
a skalky stojí v pozoru na svém místě. Kra-
jina se tváří jako paleta s barvami. Odtud je 
nádherný výhled na město, který ukazuje 
jeho tajemnost.

Simona Svatošová, 8. A

Procházka zimní krajinou
Sotva vstanu, hned můj pohled zamíří 

k oknu. Venku je krajina pocukrovaná 
sněhem. Obuju si své vysoké boty a ihned 
jdu ven. Sněží! Sníh mi křupe pod nohama 
přesně, jako kdybych chodil po větvičkách. 
Jdu vylidněnou sněhobílou cestičkou, špič-
ky stromů jsou ohnuty k zemi, jako by se mě 
snažily zvednout ze země. Ranní slunce se 
od sněhu odráží jako od zrcadla. Loudavý 
vítr mi hladí mé neupravené vlasy. Všude je 
mrtvé ticho. Ve sněhu vidím hluboké stopy 
srn. Sníh se jemně sesypává ze stromů. 
Na pár větvích jsou i malé rampouchy, ze 
kterých padají ledové kapky vody. Vypadá 
to jako na jiné planetě.

Při poledni slunce začíná hřát jako malá 
kamínka. Sníh pomalu roztává. Všude je teď 
vlhký sníh, který stromům ještě více stiskl 
špičky k zemi. Ale já jdu stále dál. V dáli 
vidím opuštěný posed, vylezu na něj. Sednu 
si na dřevěný podsedák a pozoruji odtud 
tající krajinu. Vidím hejna vrabců, jak se 
snaží pod zbytkem sněhu najít semínka nebo 
něco k snědku. O trochu dál se pase stádo 
srn. Stromy začínají chytat svou typickou 
zelenou barvu. Koruny listnatých stromů 
si mezi sebou začínají cosi šeptat a špičky 
jehličnanů na sebe mávají jako přátelé, kteří 
se dlouho neviděli.

Už se stmívá. Je podvečer, všude je ta 
divná podvečerní šedá barva. Teplota klesá 
jako padající kapka. Já se vracím domů. 
Jdu stejnou cestou jako ráno a znovu vidím 
padat bílé vločky. Přidává se do toho i tan-
čící vítr, začíná být sněhová bouře. Jdu zpět 
listím a bahnem čvachtajícím pod mýma 
nohama. Snažím se co nejrychleji dostat 
do svého domu. V dáli už vidím plápolající 
lucernu za oknem. Jsem doma. Vypadám 
jako sněžný muž. Sundám kabát i boty 
a sednu si do křesla, což už je taková má 
večerní tradice. Podívám se z okna a bouře 
je stále aktivní.

Příští ráno bude asi taky přikryté bílou 
peřinou. Hřející kamna hoří jako táborák, 
v mém malém domě je jako ve středu 
slunce.

Noční měsíc na obloze svítí jako uhlík. 
Teplota venku je pod bodem mrazu. Všude 
je tma a mlha, že by se dala krájet na tisíc 
kousků. Já sfoukávám svou svíčku a jdu 
si vyčerpán lehnout do své útulné postele.

Teodor Drůbek, 8. A
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Z ČINNOSTI MYSLIVECKÉHO SPOLKU PLATAN PROTIVÍN

Písemná zmínka z roku 1366 v Praze 
popisuje zvyk vynášet na jaře z obce 
postavu, představující smrt, za dopro-
vodu zpěvů a her ji přinést k řece, kde 
je za velkého křiku utopena a lidé se jí 
vysmívají, že jim uškodit nemůže. Pro 
naše předky to byla významná událost, 
při níž dospělí a staří jen přihlíželi. 
Přímými aktéry byli mladí lidé, dospí-
vající a děti, kteří představují naději 
do budoucna.

V sobotu 19. března od 14 hodin 
vás zveme na vítání  jara do našeho 
Království  času.  Čeká  vás  zábavné 
odpoledne, kdy pro děti budou při-
praveny tvořivé dílny. Nebude chybět 
symbolická řeka a výroba Moreny.

Závěrem děkujeme všem návštěvní-
kům masopustu za jejich účast a krásné 
odpoledne, které jsme díky vám strávili.

Království času

Vítání jara v Království času SKP Pastelka pořádá
SKP Pastelka zve děti na Noc s An-
dersenem,  která  se  koná  v  pátek  1. 
dubna  v  klubovně  ECM.  Pro děti je 
připravený pestrý program plný her, 
zábavy, interaktivního hledání a bádání 
po tom, jak asi mohl žít tento Učitel ná-
rodů. Noc, v níž se vydáme po stopách 
Jana Amose Komenského. Letos si totiž 
připomínáme 430. výročí jeho narození. 
Přihlašování probíhá přes e-mail skppas-
telka@seznam.cz do 25. 3. Po registraci 
dostanou rodiče podrobné informace. 
Začneme v 18 hodin v pátek, skončí-
me v sobotu v 8:00. Přines si s sebou 
karimatku, spacák a samozřejmě svou 
oblíbenou knihu. Moc se těšíme.

Velikonoce  se  blíží  a  my  zveme  děti 
1.–5.  tříd  na  velikonoční  dopoledne 
v Pastelce, které se uskuteční ve čtvrtek 
14. 4. od 9 do 14 hodin. Budeme vyrábět, 
zjistíme, proč se Velikonoce slaví, bude-
me hrát hry v lese. Přihlašování probíhá 
e-mailem na skppastelka@seznam.cz 
do 31. 3. 2022.

Mgr. M. Šálková

Zimní přikrmování zvěře
Zákon o myslivosti ukládá uživatelům honiteb povinnost pro-

vozovat krmelce, zásypy, slaniska a napajedla a v době nouze zvěř 
řádně přikrmovat. Myslivci pomáhají zvěři celoročně, již od září 
musí pomoci zvěři zajistit potravu a umožnit jí tak přežít těžké 
zimní období. Při silnějších mrazech a sněhové pokrývce je nutné 
přikrmovat zvěř i několikrát týdně. Při přikrmování je napřed nutno 
důkladně vybrat místo, na němž se zvěř shromažďuje. Potrava je 
podávána tak, aby nedocházelo k jejímu znehodnocení (nestačí 
tedy jen pohodit na zem, je nutno mít vhodné krmné zařízení). 
Potrava také musí odpovídat dietetickým nárokům krmené zvěře. 
Zcela nevhodné je podávat zvěři (stejně jako ptactvu) například 
suché pečivo! Ve všech krmelcích pro srnčí zvěř a zajíce by měl 
být dostatek kvalitního sena, které si členové spolku zajišťují sa-
movýrobou. Seno zvěři chutná ale jen když je sníh a mráz, jinak 
navlhne a zvěř ztrácí zájem. V tomto období je vhodné předkládat 
ke krmelcům také tzv. letninu, což jsou usušené výhonky dřevin 
a ostružiní s vysokým obsahem vhodných látek. Při přikrmování 
srnčí zvěře je nutno se vyvarovat podávání zrna pšenice, protože 
ta může způsobovat zažívací problémy díky vysokému obsahu 
lepku, který vytváří v předžaludcích těžko stravitelnou hmotu, která 
ucpává trávicí soustavu. Za nejlepší krmivo považujeme zrno ovsa 
(obsahuje více vlákniny a málo lepku). Vše se doplňuje solnými, 
minerálními, případně medicinálními lizy. Naopak bažantům 
pšenice v zásypech chutná a dělá dobře. Je to prostě alchymie…

Myslivci rozlišují několik druhů krmiv, která odborně použí-
vají. Jedná se o krmiva, která jsou velmi důležitá pro zvěř, ovšem 
jejich nevhodné, laické předkládání může zvěři způsobit zdravotní 
problémy. Chcete-li i vy zvěři přilepšit, nejlepší bude, když se 
spojíte s myslivci, kteří se starají o danou honitbu. Určitě někoho 
z nás znáte.

Mgr. Bc. P. Koc

ZIMNÍ PRANOSTIKY
Můžete vzpomínat, jaké že bylo v zimě počasí.
Vybráno z knihy Jaromíra Kovaříka – Zvěř, lov a myslivost v české 
lidové slovesné kultuře.

Je-li na Štědrý večer nebe hvězdnaté, budou selky tělnaté.
Je-li o Silvestru v noci vítr a jasno, bude příští rok ve vinném sudu 
prázdno.
Když jelen na nový rok zatroubí, znamená to štěstí
Na Tři krále o jelení skok dále. 
Tříkrálovou zimu vlk nesežere.
Lepší v lednu vlka pod okny viděti než pluh na poli. 
Je li teplo v lednu, sahá bída ke dnu.
Když v lednu včely vyletují, nedobrý rok ohlašují.
Jestli v lednu deště lijí, to z příští úrody pijí.
V lednu roste-li tráva, neúroda se očekává.
Když krtek ryje v lednu, končí zima v květnu.
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Přesně rok po odchodu za hranici, dne 
28. září 1949, Bohumil a Jiřina Moravcovi 
nastoupili v přístavu Bremenhaven na loď 
se jménem Samaria na cestu do Kanady. 
Do přístavu se s nimi přišel rozloučit je-
jich pomocník při útěku za hranici Karel 
Wesselý. Ten před několika dny též utekl 
z Československa. Po třech týdnech plavby 
Samaria dorazila do kanadského Quebec 
City. „Díky“ komunistickému režimu 
v Československu tak manželé Moravcovi 
vstoupili na území státu, který se jim měl 
stát novým domovem po zbytek jejich 
života.

Po absolvování prací na různých ze-
mědělských farmách, ke které se zavázali, 
se manželé Moravcovi usadili v Torontu. 
Bohumil Moravec začal podnikat a dařilo 
se mu velice dobře. Z vydělaných peněz si 
postupně začal naplňovat svůj kanadský sen. 
Tři sta kilometrů od Toronta si pořídil farmu 
s pěti sty hektary lesů a dvacetihektarovým 
jezerem. Plně se tak mohl věnovat své 
celoživotní vášni – lovu zvěře a ryb. Když 
po roce 1968 přijela do Kanady nová vlna 
českých emigrantů, mnozí se snažili získat 
povolení ke střelbě z ručních zbraní a k lovu 
ryb. Se svými přáteli, kteří mu neřekli jinak 
nežli Bob, založil Moravec lovecký klub 
a pojmenovali ho Nibowaka. Tento klub 
pak pomáhal československým emigrantům 
získávat potřebná povolení a zapojovat je 
do své činnosti. Moravec psal a redigoval 
měsíčník stejného jména a klub ho vydával. 
Do svého rodného Československa se Bohu-
mil Moravec vydal v roce 1992. Tehdy, tři 
roky po sametovém podzimu, pochodoval 
po Václavském náměstí s průvodem starců 
v uniformách a s metály minulých válek. 
Veteráni, kteří bojovali na různých bojiš-

Bohumil Moravec – významný rodák z Protivína
  Dokončení článku z předchozích čísel PL

B. Moravec na své farmě v Kanadě

tích druhé světové války, přijeli na svůj 
sjezd z celého světa. Z Austrálie, Ameriky, 
Kanady…Hrdě na sklonku svých životů 
pochodovali se zbytky svých sil společně 
s těmi, kdo po vítězství ve světové válce 
nešli do exilu, zůstali ve vlasti a po „Ví-
tězném Únoru“ skončili v komunistických 
kriminálech, z nichž byli po dlouhých létech 
propuštěni bez omluvy a bez zadostiučinění 
za tu hroznou křivdu. I Bohumil Moravec 
tam pochodoval. Bylo mu všelijak, nejen 
při vzpomínkách na kamarády, kteří se 
nedožili, ale i při pohledu kolem. Na chod-
nících historického náměstí je vesměs ob-
čané ignorovali, jakoby je celá ta přehlídka 
a historie otravovala. Chtějí již žít jen svým 
samozřejmě svobodným a jistě nádherným 
přítomným i budoucím vývojem, tato histo-
rie se přece nikdy nebude opakovat… Mo-
ravec odjížděl z Prahy s velikými rozpaky, 
zklamáním, až obavami.

V seniorském věku se Moravec rozhodl 
své životní vzpomínky vydat knižně. V roce 
1996 vyšla kniha vzpomínek na válečnou 
kariéru Bohumila Moravce s názvem Pod 
třemi prapory, v tomtéž roce dokončil tento 
veliký milovník a obdivovatel přírody knihu 
loveckých vzpomínek Nibowaka. V roce 

2000 pak vyšla pod názvem Nahanni jeho 
poslední kniha s unikátními záběry z dob-
rodružné plavby po kanadské řece South 
Nahanni.

Protivínský rodák Bohumil (Bob) 
Moravec zemřel v Kanadě v roce 2007 
v požehnaném věku 93 let.

Zpracoval: Ing. Pavel Moc,  
říjen – listopad 2021

Použitá literatura, informace a fotografie:
Čecháčková Petra: fotografie Moravcova  
rodného domu
Hodboď Jakub: Československá  
emigrace do Kanady po roce 1948,  
Gymnázium F. X. Šaldy
Liberec, 2004
Klenka Jiří – informace k osobám Jaromíra 
Klenky a Karla Wesselého
Městský úřad Protivín, matrika
Moravec Bohumil: Pod třemi prapory,  
nakladatelství Mustang, 1996
Moravec, Bob J.: Nibowaka, nakladatelství 
Agentura FOX, 1996
Paleczek Raimund Dr. – informace  
a foto k osobě hajného Josefa Palečka
Veverka Pavel – poznámky k útěkové trase  
Moravcovy skupiny
www.legie100.com
www.wikipedia.com

B. Moravec v Praze

ČÁ
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EVANGELICKÁ CÍRKEV  
METODISTICKÁ

farnost Protivín, Mírová 171
Srdečně zveme na bohoslužby  

březen–duben
NEDĚLE 20. 3. – 9.00 hod.
„Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh 
je láska.“
Bohoslužba s poselstvím (superintendent 
I. Procházková)
Po bohoslužbě následuje program Farní 
konference. Prosíme všechny členy ECM, 
aby se této konference zúčastnili.
NEDĚLE 27. 3. – 9.00 hod.
„Říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme  
sami sebe a pravda v nás není.“
Bohoslužba s poselstvím (laický kazatel)
NEDĚLE 3. 4. – 9.00 hod.
„Pak vzal kalich, vzdal díky a podal jim ho se 
slovy: Pijte z něho všichni.“
Bohoslužba s památkou Večeře Páně  
(Novák R.)
NEDĚLE 10. 4. – 9.00 hod.
„Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, 
není mne hoden.“
Bohoslužba s poselstvím (kazatel Novák R.)
VELKÝ PÁTEK 15. 4. od 18. 00 hod.
Ježíš řekl: „Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co 
činí.“ O jeho šaty se rozdělili losem.
Velkopáteční bohoslužba
Kursivou uvedené verše jsou vybrány  
z Bible (ČEP)
Sbor Týn nad Vlt.
Bohoslužby od 14.00 hod.
Sbor Vimperk
Bohoslužby od 9.30 hod.
Naše Diakonie poskytuje pomoc všem po-
třebným, obětem šikany, maminkám v nouzi, 
drogově závislým.
Korespondenční kurz „Základy křesťan-
ství“ je možno objednat na farním úřadě.
Nabízíme BIBLI a jinou duchovní literaturu.
Svatby, křty, církevní pohřby po dohodě.
Moc vám děkujeme za přízeň, modlitby 
a finanční podporu.
Kontakt: farní úřad tel.: 775 941 105
Číslo účtu: 601609874/0600
e-mail: protivin@umc.cz
web: www. protivin.umc.cz

VELIKONOČNÍ FILMOVÉ PŘEDSTAVENÍ
V pašijním týdnu jsme pro zájemce připravili 
videoprojekci filmového snímku Máří Mag-
daléna. Přijďte shlédnout příběh jedné z nej-
osudovějších žen v dějinách lidstva. Sborový 
dům ECM 13. dubna od 18. 30 hodin.

  SPOLEČENSKÁ KRONIKA  
NARODILI SE

	 12.	2.	dcera	Ella
	 Nikole	Šulcové	z	Protivína

	 23.	2.	dcera	Andělína	Šípková
	 Dominice	Staňkové	z	Protivína

Spolek Svaz zdravotně postižených Proti-
vín srdečně zve své členy na 15. členskou 
schůzi v úterý 22. března 2022 od 13.30 
hodin v restauraci U Rychtářů.
Program:
• Úhrada členských příspěvků na rok 2022 

ve výši 100 Kč
• Poukázky do Lékárny U Palmy Protivín 

za rok 2021 ve výši 200 Kč
• Přihlášky na autobusový zájezd v úterý 

3. května v 8 hodin do zámku Borovany 
a do Ledenice (příspěvek 50 Kč)

• Hudba – pánové J. Nováček, P. Trkov-
ský, paní J. Horažďovská

Občerstvení
Těšíme se na Vaši účast

POZVÁNKA NA ČLENSKOU 
SCHŮZI SZP PROTIVÍN

Kdo jste je znali, věnujte jim tichou vzpomínku.

Vzpomínáme
Dne 21. března to 
bude právě 1 rok,  
co nás náhle ve 
věku 62 let navždy 
opustil Petr Fritz.

S láskou vzpomínají 
manželka Hana, syn 
a dcera s rodinou, 
sourozenci a blízcí 
příbuzní.

Dne 22. března 
tomu budou 3 roky, 
co nás naždy opustil 
po zákeřné nemoci 
Jirka Fritz.

Stále vzpomíná  
a nikdy nezapome-
ne manželka Věra, 
sourozenci a blízcí 
příbuzní.

Drazí  přátelé,  kolegové,  kamarádi, 
obchodní  partneři,  vzhledem  k  situaci 
na  Ukrajině  a  množství  lidí,  kteří  se 
na  nás  obracejí  z  Ukrajiny  a  zároveň 
z Čech s pomocí,  jsme se rozhodli  tuto 
záležitost koordinovat.
Největší vlna uprchlíků nás pravděpodobně 
teprve čeká. Půjde o lidi, zejména ženy 
a děti z oblasti bojů v Kyjevě a Charkově, 
kteří jsou v současné době na obtížné cestě 
z válečné zóny a pohybují se v tisících 
směrem na západ.

Proto se na Vás obracím s prosbou o po-
moc. Ta bude v několika směrech:
1.  Zajištění ubytování – kdo je ochotný 

a má možnost přijmout nějaké uprchlíky, 
ať nám zašle na níže uvedenou adresu 
kapacitu, adresu, kontakt

2.  Doprava – kdo může pomoci s dopra-
vou lidí jak z ukrajinských hranic, tak 
potom s rozvozem u nás, ať uvede kon-

POMOC PRO UKRAJINU
takt, druh vozidla a přepravní kapacitu 
(u obcí by šlo zapojit SDH)

3.  Zdravotnický materiál – obvazy, desin-
fekce, léky proti bolesti, autolékárničky

4.  Potraviny – kdo může poskytnout 
trvanlivé potraviny typu konzervy, 
paštiky, těstoviny, mouku, ale i pro děti 
čokoládu, sušenky (místo sbírky sklad 
velkoobchodu Polanských Protivín – 
bývalá mlékárna)

5.  Dobrovolníci – bude potřeba zajistit 
evidenci na cizinecké policii, komuni-
kaci s červeným křížem a charitativními 
organizacemi, zdravotnictví, pro některé 
zajištění práce atd.

Svou nabídku posílejte na adresu 
email: lang@stromkyvanocni.eu nebo 
terpai89@seznam.cz
Tel.: 724 524 640

S poděkováním Martin Lang

Fotbalový klub Protivín po  dohodě se 
Spolkem Svaz zdravotně postižených 
Protivín bude i v letošním roce zajišťovat 
autobusovou dopravu na místní hřbitov.

Jezdit se bude jednou měsíčně vždy v pá-
tek v  17.30 hodin (vždy poslední pátek 
v měsíci). Nástupní i výstupní místa budou 
autobusová zastávka u Flopu a Masarykovo 
náměstí. Cena jízdy 10 Kč.

Autobusová doprava na protivínský hřbitov v roce 2022

14. dubna – Zelený čtvrtek:
Protivín, kostel sv. Alžběty
od 17 hod. – mše svatá
15. dubna – Velký pátek
Protivín, kostel sv. Alžběty
od 17 hod. – velkopáteční obřady
16. dubna – Bílá sobota
Bdění u Božího hrobu

ŘÍMSKO-KATOLICKÁ FARNOST PROTIVÍN
Velikonoční bohoslužby

Zmrtvýchvstání Páně
od 20.30 hod. (začátek farní dvůr) –  
Slavná vigilie Vzkříšení
17. dubna – Nedělní mše sv.
8.00 hod. – Myšenec
9.30 hod. – Protivín
11.00 hod. – Krč
16.00 hod. – Heřmaň

Nabídka platí pro všechny občany.

Termíny jízd:
pátek 25. března
pátek 29. dubna
pátek 27. května
pátek 24. června
pátek 29. července
pátek 26. srpna
pátek 30. září
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Fotbalové informace

ten jsme šli s jednobrankovým náskokem, 
který jsme navýšili krásným gólem Urbana. 
Závěrečná dvacetiminutovka ukázala, že 
na kondici a lepším držení míče musíme 
ještě zapracovat.“

FK Prachatice – FK Protivín 4:2
Branky: Říha, Nedvěd
Sestava: Pícha – Kvasnička, Vojta, Štěpka 
– Nedvěd, Z. Vorel, Buko, Urban, Zeman – 
Říha, J. Vorel
Střídali: Zach, Dan
V dalším přípravném zápase se Protivínští 
připravili o lepší výsledek neproměňováním 
svých brankových příležitostí.

Jarní část krajského přeboru zahájí FK Proti-
vín 13. 3. na hřišti Junioru Strakonice, první 
jarní mistrovské utkání v Protivíně bude 
19. 3. FK se utká od 15 hodin s Čimelicemi.

B  tým  zahájil tréninky na umělé trávě 
u školy a po několika letech také absolvo-
val soustředění. Spojil se s dorosteneckým 
týmem a vyjeli na tradiční místo – do pen-
zionu Vyhlídka v Přední Výtoni, kde 
měli protivínští fotbalisté vždy vynikající 
podmínky pro přípravu. Určitě i proto, že 
rodina Jakubcova, která penzion provozuje, 
je také rodinou fotbalovou. Tatínek dlouhá 
léta trénoval a synové hráli v Č. Krum-
lově. Třífázový trénink včetně bowlingu 
roztřásl hráčům mnohdy hodně ochablé 
svaly po zimní přestávce. Je nutné pochválit 
mladé dorostence, kteří tréninkové dávky, 
ordinované trenérem Bláhou, polykali 
bez reptání a nadoraz. Snad se naběhané 
kilometry promítnou ve výkonech v jarní 
mistrovské sezóně. Ta pro B začíná 27. 3. 
v 15 hodin domácím zápasem se Semicemi, 
dorostenci rozehrají jaro 9. 4. na Hradišti.

Mládežnické týmy pokračují v trénování 
a zápasech halových turnajů v Týně nad 
Vltavou. Nemoci a karantény znehodnotily 
jejich úroveň, kluby některá svá mužstva 
odhlašovaly nebo zápasy sehrály v mini-
málním počtu v silně improvizovaných 
sestavách.

Starší žáky čekala nadstavba 5. března.

Mladší žáci jsou po prvním nadstavbovém 
kole na 9. místě se čtyřmi body.

I starší přípravka je po prvním nadstavbo-
vém kole na 9. místě se třemi body.

Mladší  přípravka bojuje ve finálové 
skupině a po první nadstavbě je prozatím 
na 4. místě se třemi body.

Václav Křišťál

B a dorost na soustředění v přední Výtoni.
Horní řada zleva: O. Štěpka, trenér M. Bláha, V. Sochora, L. Záhorka, trenér P. Burda,  
M. Soumar, A. Florián, A. Jirášek, K. Hodinka, R. Pikl, T. Janeš.
Dolní řada zleva: V. Rothbauer, J. Mikulenka, J. Křišťál, R. Cvachovec, T. Soumar, L. Pikl
Ležící Chalupa.

Intenzivní přípravu na jarní sezónu začaly 
všechny týmy již v polovině ledna. A tým 
zakončil její první část soustředěním v Pu-
timi. Soustředění se v prvním únorovém 
týdnu zúčastnilo 22 hráčů. Ti trénovali 
na umělé trávě v Písku, tréninkovou náplň 
trenér Říha zpestřil bowlingovým turnajem 
a pátečním zápasem s Čimelicemi.

Siko Čimelice – FK Protivín 2:3
Branky: Vorel 3 (2 z penalt)
Sestava: Pícha – Dan, Štěpka, Vojta, Zach 
– Zeman, Bečvář, Z. Vorel, Hrachovec – 
Říha, J. Vorel
Střídali: Barbotkin, Kvasnička, Sháněl, 
Urban, Nedvěd, Buko, Cvachovec, T. Janeš, 
M. Janeš
Trenér Říha: „V tomto vyrovnaném zápase 
nešlo úplně o výsledek, spíše o to, znovu 
oživit fotbalové návyky a vyzkoušet nové 
tváře.“

FK Protivín – FC Písek dor. 1:2
Branka: Zeman
Sestava: Pícha – Štěpka, Kvasnička, Z. Vo-
rel, Zach – Buko, Říha, Urban, Zeman, 
Nedvěd – Hrynevich
Střídali: Vorel J., Sháněl, Cvachovec
Hrálo se v týdnu po náročném soustředění. 
Protivínští byli nekompletní a běhaví ligoví 
mladíčci, kteří vystřídali dvě jedenáctky, jim 
nedali ani metr prostoru.

FK Protivín – Malše Roudné 2:1
Branky: Z. Vorel, Urban
Sestava: Barbotkin – Sháněl, Kvasnička, 
Vojta, Nedvěd, Zeman, Bečvář, Buko, 
Z.Vorel, M. Janeš, J. Vorel
Střídali: Štěpka, Urban, Cvachovec, T. Janeš
Trenér Říha: „Ve vyrovnaném utkání jsme 
byli šťastnější. Zejména v prvním poločase 
se hrál náročný fotbal nahoru a dolů. Do ša-

A na UMT V Písku v rámci soustředění.
Stojící zleva: M. Janeš, J. Vorel, T. Janeš, R. Cvachovec, trenér M. Říha, L. Kvasnička,  
V. Pícha, P. Hrachovec, M. Urban, M. Hanus, L. Buko, I. Dan, M. Říha
Klečící zleva: M. Fiala, R. Vojta, M. Zach, M. Zeman, V. Štěpka, M. Nedvěd, D. Bečvář,  
Z. Vorel, T. Sháněl, I. Barbotkin
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KŘÍŽOVKA O KNIŽNÍ ODMĚNU

Také letošní křížovky jsou věnovány moudrým výrokům známých osobností. Autor křížovek P. Šoba
Můžeš se strachovat 1.–4. díl tajenky tu velkou změnu, která přichází, jako novou výzvu. Otázkou je, co si vybereš. KAŽDÝ DEN S CITÁTEM
Vyluštěnou tajenku zašlete do 4. dubna 2022 na adresu MěKS Protivín, Mírová 337, 398 11 Protivín, nebo na e-mail karfikova@kultura-protivin.cz
Knižní odměnu za správné vyluštění křížovky z únorového vydání Protivínských listů získává pan Rudolf z Protivína. Gratulujeme!

Vltava Warriors – Protivín 3 : 4
Góly: Jiran Miroslav, Kazar Ch., Nováček J. – Brůžek M. 2, Bican J., Kříž P.

Protivín – Napalm Podeřiště 4 : 1
Góly: Dočekal Z. 2, Dyba D. 2 – Vincik P.

Protivín – Zliv 0 : 7
Góly: Hájek J. 3, Leština J. 2, Bušta F., Staněk J.

Jaguars Č. B. – Protivín 4 : 8
Góly: Anděl T. 2, Mráz L., Vacek D. – Dočekal Z. 4, Hrdina V. 3, Dyba D.

Napalm Podeřiště – Protivín 3 : 9
Góly: Fousek J., Kümmel J., Vincik P. – Dočekal Z. 2, Dyba D. 2, Nechutný O. 2, Bican J., 
Brůžek M., Vrzal L.

Protivín – Motorfans 3 : 5
Góly: Brůžek M., Dyba D., Nechutný O. – Hrádek T. 5

Zliv – Protivín 3 : 7
Góly: Albert T., Bušta F., Mrázek P. – Hrdina V. 4, Dočekal Z., Kříž F., Nechutný O.

Protivín – Apache Hůry „B“ 5 : 8
Góly: Dočekal Z. 2, Kříž P. 2, Hrdina V. – Pavlík J. 3, Kaše P. 2, Švepeš V. 2, Šulista D.

1. Motorfans 16 13 0 1 2 99:49 40
2. Apache Hůry „B“ 16 11 2 0 3 117:67 37
3. Protivín 16 10 1 1 4 90:68 33
4. Zliv 15 9 0 2 4 74:69 29
5. Vltava Warriors 16 8 0 0 8 79:75 24
6. Jaguars Č. B. 16 5 4 0 7 77:70 23
7. Dasný 16 6 0 2 8 55:74 20
8. Perla 16 2 0 1 13 55:95 7
9. Napalm Podeřiště 17 1 0 0 16 57:136 3

VÝSLEDKY 2. LIGY ASOCIACE HOKEJBALOVÝCH KLUBŮ ČR – SKUPINY „A“ 2021/2022

Tabulka 2. ligy – skupiny „A“ 2021/2022 k 25. 2. 2022

Napalm Podeřiště – Protivín 5 : 7
Plojhar T. 4, Růžička J. – Bican J. 4, Brůžek M., Dyba D., Holý B.

Dasný – Protivín 4 : 5 s. n. – dohrávka 16. kola
Góly: Kocián J. 2, Farník J., Kroupa M. – Stropnický P. 2, Bican J., Kříž F., Kříž P.

Protivín – Perla 7 : 2 – dohrávka 13. kola
Góly: Bican J. 3, Dyba D., Hrdina V., Holý B., Klas V. – Šoul Michal 2
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POMÁHEJ POHYBEM
FK Protivín byl žadatelem o dotaci 

z Nadace ČEZ. Cílem našeho projek-
tu bylo vybavit šatny mládežnických 
mužstev novým nábytkem. Jedná se o 
šatnové kóje s věšáky, nad nimi police 
a pod místem na sezení police na míč a 
kopačky. V každé šatně je minimálně 15 
míst pro převlékání hráčů. Z vlastních 
zdrojů pak budou vybaveny mužstva do-
rostu, žáků a mladší přípravky novými 
soupravami dresů.

Tento náš projekt byl Nadací ČEZ 
zařazen do aplikace „Pomáhej pohy-
bem“. Abychom projekt mohli realizo-
vat, museli jsme v této aplikaci svými 

pohybovými aktivitami „odepsat“ 205 
550 bodů. Kdo si aplikaci nainstaloval 
a zapnul ji při nějaké své libovolné 
pohybové aktivitě, pomáhal nám body 
odepisovat. Dnes – 28.února, když jsem 
odevzdával tento článek redakci, byly 
body odepsány a cíle dosaženo. Protože 
vím, že výzva k zapojení se do projek-
tu proběhla „internetovým“ městem, 
chtěl bych touto cestou za členy klubu 
poděkovat všem známým i neznámým 
přispěvatelům, kteří nám pomohli do-
stat se do cíle.

Václav Křišťál

I v letošním roce se protivínští 
taekwondisté Štěpán Měkuta, Standa 
Vlasák a Vít Měkuta zúčastnili zimního 
soustředění v Malých Svatoňovicích. 
Při cestě do místa konání ani jeden 
z účastníků neměl jasnou představu, 
co všechno v následujících třech dnech 
prožijí a čím vším si budou muset projít.

Po příjezdu do vytouženého cíle 
a následného ubytování se účastníci se-
známili s programem letošního zimního 
soustředění. Dozvěděli se, že je v těchto 
třech dnech čeká osm tréninků pod 
vedením našeho mistra Lee Youn Jae 
a jeho asistentů. Přitom každý z osmi 
tréninků byl jiný a originální s cílem 
posunout a zlepšit schopnosti a doved-
nosti každého z účastníků zimního sou-
středění v bojovém umění taekwondo.

Po skončení soustředění se naši 
účastníci shodli na tom, že soustředění 
bylo po všech stránkách prostě vyni-
kající.

Zimní soustředění 2022

Průběžné výsledky druhé poloviny sezony 
2021–2022 stolních tenistů Slavoje Protivín

Divize
Hluboká nad Vlt. A : Slavoj A  10:3
(Vařečka O. 2, Votava 1)
El. Strakonice B : Slavoj A  10:2
(Vařečka O.1, debl)
Slavoj A : Orel ČB A  7:10
(Votava 3, Vařečka O. 2,  
Cendelín 1, debl)
Slavoj A : Velešín-Přídolí A  4:10
(Vařečka O. 2, Votava 1, Cendelín 1)

Krajský přebor
SKP Prachatice : Slavoj B  10:6
(Polanský 3, Vařečka P. 1, Patzelt 1,  
Levita 1)
Borovany A : Slavoj B  10:2
(Klárner 2)
Slavoj B : Orel ČB C  1:10
(Marková 1)

STOLNÍ TENIS Slavoj Protivín

Foto archiv Slavoje. Zleva Jakub Klárner, Ondřej Vařečka, Bohdan Levita

Slavoj B : Velešín-Přídolí B  1:10
(Klárner 1)

Okresní přebor
Slavoj C : So Písek B  9:9
(Polanský 3, Soumar 3, Levita 2,  
Šťastný M. ml. 1)
Slavoj C : Svatkovice A  3:15
(Vařečka P. 1, Polanský 1, Levita 1)
Slavoj C : Heřmaň B  15:3
(Polanský 4, Soumar 4, Vařečka P. 2,  
Levita 2, Marková 1, debly)

Okresní soutěž
Mirotice C : Slavoj D  9:9
(Polanský 3, Soumar 2, Levita 2, debly)
Slavoj D : Svatkovice B  11:7
(Polanský 3, Soumar 3, Vařečka K. 2, 
Šťastný M. ml.1, debly)
Mirotice E : Slavoj D  9:9
(Polanský 4, Levita 3, Soumar 2)

Karel Vařečka


