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DALŠÍ DOKONČENÉ INVESTIČNÍ AKCE
Dovolte mi Vás informovat o do-

končení dvou plánovaných investič-
ních akcí, a to rekonstrukce ulice 
Oborská a I. etapy rekonstrukce 
školy v Myšenci.

U první z akcí, kterou jsme zahájili 
v minulém roce, došlo k výměně všech 
rozvodů,  ať  již  kanalizace,  vodovodu, 
plynovodu a kabeláže, a následně bylo 
vybudováno  nové  veřejné  osvětlení, 
chodníky,  parkovací  stání  a  v  nepo-
slední  řadě  nová  asfaltová  vozovka. 
Tuto stavbu jsme prováděli osm měsíců 
a po jejím dokončení bude severní část 
Protivína, co se týče dopravních staveb, 
téměř  hotová.  Dovolte  mi  poděkovat 
dotčeným obyvatelům za trpělivost při 
výstavbě.

U  druhé  z  akcí,  kterou  je  I.  etapa 
rekonstrukce  školy  v  Myšenci,  byla 
provedena  rozsáhlá  výměna  všech 
rozvodů (kanalizace, vodovod, topení, 
elektroinstalace, vzduchoinstalace atd.), 
následně opraven krov a položena nová 
krytina. Dále byly osazeny nové dveře 
a dřevěná okna, provedeny nové omítky 
a  štuky,  osvětlení,  obklady  a  dlažby 
a na závěr kompletní výmalba objektu. 
Zároveň při stavbě byla připravena že-
lezobetonová deska pro druhé patro, kde 
v příštím roce vzniknou dva nové byty 
a tím bude ukončena II. etapa. Následo-

vat bude nová fasáda na rekonstruované 
části objektu. V souvislosti s probíhající 
rekonstrukcí  bylo  upraveno  prostran-
ství před školou. Nově rekonstruované 
prostory budou sloužit jako zázemí pro 
obyvatele Myšence a bude jen na nich, 
jak často se zde budou setkávat a pro-
žívat svůj život v obci.

J. Hlaváč,
starosta města

Rekonstrukce školy v Myšenci.

sobota 27. srpna 2022
XV. Městské slavnosti 

protivínské

NO NAME
Olga Lounová

Lenny
Adam Mišík

Vodňanská kapela
Víťa Marčík

Pískomil

RADA MĚSTA ZASEDALA
 VYBRÁNO Z USNESENÍ RM 4. 5. 2022
– schvaluje
 Smlouvu o dílo se společností G-PROJECT, s.r.o., Rad-

niční 133/1, 370 01 České Budějovice, na zpracování 
žádosti o dotaci a zkompletování souvisejících příloh 
projektového záměru „Cyklostezka podél Blanice“

 a pověřuje
 starostu města podpisem předmětné smlouvy

– schvaluje
 Smlouvu o dílo se společností G-PROJECT, s.r.o., Rad-

niční 133/1, 370 01 České Budějovice, na zpracování 
žádosti o dotaci a zkompletování souvisejících příloh 
projektového záměru „Sociální byty“

 a pověřuje
 starostu města podpisem předmětné smlouvy

Pokračování na straně 5   
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 ZE ŽIVOTA ŠKOLY 
DĚTI Z UKRAJINY NA NAŠÍ ZŠ

Od 28. března se ukrajinské děti vzdě-
lávají na naší škole. Předcházela tomu 
práce v komunitním centru Pastelka. Tam 
se děti scházely po tři dny v týdnu po celý 
březen. Ve škole jsme vyčlenili jednu učeb-
nu v pavilonu I. stupně, kterou jsme upravili 
pro potřeby adaptačního kurzu. V adaptační 
skupině jsou zařazeny všechny ukrajinské 
děti, které bydlí v naší spádové oblasti. Učí 
se základům českého jazyka, na příkladech 
z běžného života si osvojují slovní zásobu, 
opakují si matematiku. V prvním dubnovém 
týdnu se obeznámily se školními pravidly, 
začaly  komunikovat  s  našimi  dětmi.  Po-
stupně zařazujeme malé i velké do výuky 
v běžných  třídách. Zatím je  to  jen na vy-
brané předměty. Jsou to například tělesná 
výchova, výtvarná výchova, anglický jazyk. 
Žáci  z Ukrajiny mají  zajištěno  stravování 
ve  školní  jídelně  díky  finančním  darům 
pana  Šatry  a  paní Vojtěchové.  Děkujeme 
jim za podporu.

Ke dni 27. dubna 2022 máme přijato 
22 ukrajinských žáků. Z toho je 7 žá-

ků věkově z II. stupně, 15 žáků patří 
na I. stupeň. Zatím není možné vzhledem 
k úrovni ovládnutí českého jazyka začlenit 
je více do běžné výuky ve třídách. Adaptační 
skupinu vede po celý duben paní učitelka 
Zdeňka Bízková v  tandemu s paní Danou 
Peškovou. Děti je obě znají z Pastelky, proto 
si i na školu rychleji přivykly. Výuka ukrajin-
ských dětí je velmi náročný úkol. Je třeba je 
rozdělit i podle věku i podle úrovně osvojení 
českého jazyka. Na konci měsíce se ukázala 
nutnost posílit lektorský tým. Od 28. dubna 
tedy spolupracují s adaptační skupinou také 
paní učitelka Vladimíra Hanzlíková a paní 
asistentka  Lucie  Rothbauerová.  Dvojice 
lektorek se u dětí střídají v polovině týdne. 
Od počátku května budou vybrané ukrajin-
ské děti zařazovány pravidelně podle rozvr-
hu na dvě vyučovací hodiny denně do tříd 
s českými spolužáky. Uvidíme,  jak se náš 
plán adaptačního kurzu osvědčí. Doufáme, 
že se nám podaří smysluplně zajistit kvalitní 
výuku pro české i ukrajinské děti.

ZŠ Protivín

AKCE V RÁMCI EKO TÝDNE

JIHOČESKÝ ZVONEK

Po dvouleté pauze se píseckým DDM 
rozezněly dětské hlásky v pěvecké soutěži 
Jihočeský zvonek. V okresním kole naši 
školu reprezentovaly Zdenka Sládková ze 
4. B, Klárka Půžová ze 4. A, Tereza Říhová 
z 9. A a Nikola Klimešová z 9. B. Všechny 
zpěvačky si vedly výborně. V I. kategorii 
určené  dětem  ze  4.  a  5.  třídy  si  Zdenka 
Sládková vyzpívala bronz, stříbrnou příčku 
obsadila  Klárka  Půžová. Ve  III.  kategorii 
– 8.–9.  třída –  repertoár  lidová píseň – si  

Tereza Říhová odnesla stříbro. Duo ve slo-
žení Tereza  Říhová  a  Nikola  Klimešová 
získalo  také  stříbrné pásmo. Zlaté  pásmo 
nebylo ve III. kategorii uděleno.

Všem  jmenovaným  děkujeme  za  per-
fektní  reprezentaci  školu,  za  čas,  který 
strávily  na  zkouškách,  a  skvělý  přístup. 
Další poděkování patří paní Kristíně Dlouhé 
(Nídlové) za klavírní doprovod a pomoc při 
přípravě na soutěž.

Lenka Přástková

V týdnu po Velikonocích proběhly 
ve škole v rámci EKO týdne dvě ak-
ce – tradiční sběr papíru a úklid okolí 
Protivína. Ve středu 20. 4. pomáhali žáci 
z 9. A nakládat na svozová auta starý papír 
a karton. Celkem se podařilo naložit přes 7 t 
papíru. Nejlepší sběrači se našli v 6. B, která 
mezi třídami zvítězila, následováni byli žá-
ky z 3. B a na třetím místě se umístila 8. A. 
Všechny tři třídy získaly příspěvek na výlet.

V  pátek  22.  dubna  žáci  (za  poměrně 
příznivého počasí) uklízeli Protivín a jeho 
okolí.  Každá  ze  tříd  měla  přidělenou  ob-
last,  kterou děti  procházely  a vysbírávaly 
do  připravených  pytlů  odpad,  který  se 
kolem povaloval. Význam akce je nasnadě 
– žáci si mají uvědomit, jak by se k přírodě 
a svému okolí chovat neměli, a mnohdy to 
svými nevybíravými komentáři na adresu 
těch, kteří odhazují odpadky, kam nemají, 
dávali najevo. Doufejme tedy, že naše okolí 
zůstane alespoň nějakou dobu čisté.

P. Čecháčková

Ve čtvrtek po Velikonocích se konečně 
po  dvou  letech  uskutečnila  tradiční  ex-
kurze  do  Hornického  muzea  v  Příbrami 
a do Památníku uranové těžby Vojna. Akce 
se  zúčastnilo  40  žáků  deváté  třídy,  cílem 
výpravy  bylo  zopakování  a  prohloubení 
učiva geologie a dějepisu. Hornické muzeum 
disponuje krásnými expozicemi týkajícími 
se těžby v největších rudních ložiskách olova 
a dalších kovů. Děti se také projely hornic-
kým vláčkem, prohlédly si výstavu místních 
minerálů a dozvěděly se o problémech života 
v hornických  rodinách. Památník uranové 
těžby Vojna zase velice dobře ilustruje dobu 
50. let 20. století, kdy političtí vězňové nu-
ceně dobývali uran. Celodenní exkurze byla 
nabita informacemi i zážitky, žáci vypraco-
vávali pracovní listy a my, učitelky, doufáme, 
že to, co viděli, nezapomenou, ale bude to 
tvořit trvalou součást jejich vzdělání. Velký 
dík patří také panu řidiči Koflovi, který nás 
celý den trpělivě vozil.

M. Horáčková

EXKURZE 9. ROČNÍKŮ 
DO MUZEA V PŘÍBRAMI

Osmáci si prošli korunovační cestu čes-
kých králů (i když obráceně – začínáme 
u Strahovského kláštera a končíme 
u bývalého Králova dvora, kde dnes 
místo něj stojí Obecní dům), na Můstku 
pak nastoupili na metro a přejeli k ob-
chodnímu centru Nový Smíchov, kde 
měli cca hodinový rozchod. V pondělí 
sice ještě pršelo, ale nám vyšlo v úterý 
počasí na jedničku, chvílemi i svítilo 
sluníčko, takže děti na místě mohly plnit 
úkoly do pracovních listů, které na závěr 
exkurze odevzdaly svým vyučujícím.

EXKURZE PRAHA  
„KRÁLOVSKÁ CESTA“

Pokračování na straně 16   
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z deníku
POLICIE ČR V PROTIVÍNĚ

Měděné trubky
  Škodu za bezmála 22 000 korun způsobil 

zatím nezjištěný pachatel, který se v no-
ci  z  21.  na  22.  dubna  vloupal  do  domu 
v Protivíně. Zloděj vypáčil dveře do dvou 
rekonstruovaných bytů a kotelen a odřezal 
a odcizil mědění topenářské trubky.

  Na místo činu vyjížděli protivínští policisté 
i  kriminalistický  technik,  který  zajistil 
stopy.  Policisté  okolnosti  případu  dále 
prošetřují.

Dopravní nehoda se zraněním
  První  květnový  den  vyjížděli  policisté 

k dopravní nehodě, ke které došlo krátce 
před dvacátou hodinou v obci Milenovice. 
Řidič  s  osobním  automobilem  značky 
BMW jel  se dvěma  spolujezdci  směrem 
na Protivín. Podle doposud zjištěných in-
formací jel příliš rychle na to, aby zvládnul 
projet levotočivou a navazující pravotoči-
vou zatáčku, dostal se do smyku a přejel 
do protisměru. Poté narazil do sloupu ve-
řejného osvětlení, dvou zaparkovaných aut 
i do domu. Po dopravní nehodě zůstal řidič 
ve vozidle zraněný a zaklíněný, také spo-
lujezdci se zranili a potřebovali  lékařské 
ošetření. Řidič byl z místa dopravní nehody 
do nemocnice transportován vrtulníkem.

  Písečtí dopravní policisté případ dále pro-
šetřují.

Třiadvacet kompresorů
  Protivínští policisté přijali dne 30. dubna 

oznámení o krádežích v areálu sběrného 
dvora.  Zatím  nezjištěný  pachatel  během 
noci  vnikl  přes  oplocení  na  pozemek 
a  z  uskladněných  chladniček  odcizil  23 
kompresorů.  Nechal  za  sebou  škodu 
za 6500 korun. Policisté případ prošetřují 
pro podezření ze spáchání přestupku proti 
majetku.

Nechtěl platit za salám
  Prodejnu potravin v Protivíně na náměstí 

navštívil dne 16. dubna po sedmé hodině 
ráno  zákazník,  který  si  v  samoobslužné 
části prodejny vybral salám za sedmdesát 
korun. Uzeninu však místo do košíku scho-
val do kapsy mikiny. Na pokladně zaplatil 
jiné  zboží,  salám  chtěl  odcizit.  Pozorná 
prodavačka měla podezření, zákazníka se 
začala dotazovat na další zboží, tak uzeninu 
z kapsy vytáhl, zahodil a chvátal pryč.

Pošlapané květiny
  Spor o pošlapané květiny vedl až ke kon-

fliktu  mezi  sousedy.  Na  zahradě  domu 
v Protivíně měl dne 11. dubna muž chyt-
nout  sousedku  za oblečení  a vulgárně  ji 
častovat. Ta ho měla odstrčit, ke zraněním 
nedošlo, policisté případ zpracovali  jako 
přestupek proti občanskému soužití.

Ukradené neukradené
  Případ odcizeného dětského jízdního kola 

ze  dne  10.  dubna  má  úsměvný  konec. 
Protivínští policisté vyjížděli do místního 
panelového domu, kde měl zloděj ze spo-
lečné kolárny odcizit jízdní kolo. Policisté 
případ zadokumentovali, majitelka dodala 
všechny potřebné dokumenty o koupi i fo-
tografii.

  Policisté mohli případ ukončit velmi rych-
le,  ke krádeži  totiž nedošlo,  chlapec  své 
jízdní kolo zapomněl u kamaráda.

77. výročí osvobození jsme si v Protivíně připomněli v sobotu 7. května. Při pietním aktu 
byl položen symbolický věnec u pomníku padlých. Tradiční součástí byla přehlídka  
historických vojenských vozidel. Foto Marie Černá

RADA MĚSTA ZASEDALA
 VYBRÁNO Z USNESENÍ RM 20. 4. 2022
– souhlasí
 s aktualizací projektu „Protivín – Obnova vodovodu 

a kanalizace na Masarykově náměstí“
 a schvaluje
 obchodně technickou nabídku společnosti VAK pro-

jekt s.r.o., B. Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice, 
zn. proj/22030

– souhlasí
 s předloženou nabídkou společnosti DT engineering 

s.r.o., zastoupené Danielem Tibitanzlem, ve  věci 
zajištění výkonu technického dozoru investora při 
realizaci stavby „Objekt hasičské zbrojnice Záboří 
u Protivína – nástavba a přístavba objektu“ a s uza-
vřením příkazní smlouvy

– souhlasí
 s uzavřením smlouvy s Ing. Janem Jelínkem ve věci 

zajištění výkonu činnosti technického dozoru inves-
tora při realizaci stavby „Objekt hasičské zbrojnice 

Maletice u Protivína – stavební úpravy a nástavba 
části objektu“

– souhlasí
 s uzavřením smlouvy s Ing. Janem Jelínkem ve věci 

zajištění výkonu činnosti technického dozoru 
investora při realizaci stavby „Oprava objektu kaple 
Chvaletice u Protivína“

– bere na vědomí
 oznámení ředitelství Základní školy v  Protivíně 

o  ukončení školního roku dne 24. 6. 2022, když 
důvodem ředitelského volna je zahájení přestavby 
západního křídla budovy

– souhlasí
 s přijetím finančního daru ve výši 5.000,- Kč od paní 

Tamary Vojtěchové, Protivín a  jeho použitím na fi-
nancování úhrady obědů pro ukrajinské žáky

– schvaluje
 dodatečné rozdělení darů a  příspěvků z  rozpočtu 

města na rok 2022
 – Český rybářský svaz, z.s., MO Protivín 40.000,- Kč
 – Pro Těšínov, z.s. 15.000,- Kč
 – Kocanďáci, z.s. 50.000,- Kč
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Muzeum láká na pavoučí svět
Po zimě se opět otevírají brány Pa-

mátníku města Protivína. Od neděle 
1. května je možné zajít si prohlédnout 
historicko-etnografické expozice i dětmi 
oblíbenou část Exotická příroda. Navíc 
se v zrekonstruovaném výstavním sále 
představí nové fotografie. Kurátoři 
krátkodobé výstavy koncipují tak, aby 
ladily ke stálým expozicím a proto tu 
nejčastěji dostávají prostor profesionální 
i amatérští fotografové přírody.

Tentokrát  se  vás  pokusíme  přesvědčit 
o tom, že pavouci oplývají Nevídanou krá-
sou. Makrosnímky pavouků pořídil přední 
český arachnolog RNDr. Antonín Kůrka 
a najdete tu jak zástupce z Čech (u nás žije 
882  druhů),  tak  ty  exotické  (na  světe  je 
jich neuvěřitelných 49 933 druhů). Vztah 
k pavoukům mají  lidé  různý, někdo utíká 
při pohledu na obyčejného sekáče, jiný lás-
kyplně pečuje o sklípkana v teráriu a další 
zase nadává při vymetání pavučin. „Právě 
schopnost  produkovat  vlákna  je  společná 
všem druhům, ačkoliv pavučiny nevyužívají 
pouze jako tenata pro lov kořisti. Zhotovují 
z nich také hnízda, obaly na vajíčka, použí-
vají je jako signální vlákna nebo záchranná 
lana,“  vysvětluje  Jiří  Šebestian,  muzejní 
zoolog a kurátor výstavy.

Pavouci  žijí  všude,  kromě Antarktidy 
a  moře,  vyskytují  se  v  přírodě,  v  našich 
domovech, v lesích, na loukách, zahradách, 
polích, na vodě i ve vodě, na stromech i by-
linách, na zemi i pod zemí. A pokoušejí se 
dokonce i o život ve vzduchu – na vláknech 
v podobě babích let. Pavoučí svět je neoby-

čejně rozmanitý, ale vždy u nich najdeme 
čtyři  páry  nohou,  hlavohruď,  zadeček, 
přední klepítka a osm očí, ačkoliv jsou i vý-
jimky – i u nás žijí šestiocí pavouci. Všichni 
pavouci  jsou dravci, až na  jednu výjimku 
a  téměř  všichni  jsou  jedovatí,  jejich  jed 
může omráčit či usmrtit jiné živočichy. Jsou 
proto pro přírodu významnou a neodmys-
litelnou složkou, která udržuje rovnováhu.

Autor snímků dříve pracoval jako zoolog 
v Národním muzeu v Praze, nyní je to vi-

tální důchodce a zanícený fotograf přírody. 
Vydal řadu odborných i populárních knih 
o pavoucích.

Výstavu je možné navštívit až do 7. srp-
na  a  nahlédnout  tak  do  pavoučího  světa, 
který  pro  malé  rozměry  tohoto  hmyzu 
většinou nevídáme. Památník čeká na vaši 
návštěvu denně mimo pondělí od 9 do 16 
hodin, s přestávkou mezi 12.–13. hodinou.

Vaše Prácheňské muzeum,  
provozovatel Památníku města Protivína.

Kuřátka sbírají v lese odpadky Včeličky malují vajíčka

Začátkem dubna, ještě než začaly velké 
přípravy na svátky jara, Velikonoce, před-
školáky čekala návštěva v prvních třídách 
základní  školy  a  poté  jejich  velký  den  – 

Ze života 2. Mateřské školy Protivín
zápis. Všichni předvedli, co se v mateřské 
škole naučili a paní učitelkám lehce odpo-
vídali na jejich zvídavé otázky.

Příprava  na Velikonoce  byla  v  plném 
proudu. Ve  třídách  děti  s  paní  učitelkami 
barvily vajíčka, vystříhávaly kuřátka,  sle-
pičky. Některé děti netrpělivě vyhlížely, zda 
jim již klíčí osetý květináč obilím, aby si jej 
mohly s malovaným vajíčkem odnést domů. 
Připravovaly přáníčka a dárečky pro rodiče. 
Ve třídě Motýlků jsme se oblékli v pondělí 
do modrého oblečení, v úterý do žlutého ob-
lečení, ve středu do černého nebo hnědého 
oblečení a ve čtvrtek do zeleného oblečení. 
Inspirovali  jsme  se  pašijovým  týdnem 
(modré pondělí, žluté úterý, škaredá středa 
a zelený čtvrtek).

Dne  22.  dubna  jsme  společně  oslavili 
Den země. Na školní zahradě si každá třída 
připravila  své  stanoviště  s  úkolem,  který 
jsme postupně všichni plnili. Věřím, že již 
každý  zvládne  rozpoznat,  co  do  kterého 
kontejneru patří a co naopak. Ty nejmenší 
děti,  Kuřátka,  se  vydaly  do  lesa,  kde  se 
snažily posbírat  poházené odpadky,  které 
tam vyhodili nepořádní spoluobčané.

Nezapomněli  jsme si připomenout ani 
slet čarodějnic, kdy se to v mateřské škole 
čarodějnicemi jen hemžilo. Kuřátka si čaro-
dějnici zašla vymalovat do Království času.

V  době  uzávěrky  novin  jsme  se  pilně 
připravovali – básničky, písničky, tanečky 
na besídky ke Dni matek.

za 2. MŠ Petra Štěpková
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Naše pivo potvrdilo svoji vysokou 
kvalitu a z prestižní degustační soutěže 
o Zlatou pivní pečeť v Českých Budě-
jovicích jsme si odvezli sadu ocenění. 
Bronzovou pivní pečeť 2022 získal tmavý 
ležák Lobkowicz Premium Černý. Zlatou 
pivní pečeť 2022 získalo nealkoholické 
pivo Lobkowicz Premium Nealko.

Ocenění  Zlatá  pivní  pečeť,  udělovaná 
v rámci pivovarnické přehlídky Internatio-
nal Beer Festival Budweis, je nejprestižnější 

Úspěch v prestižní soutěži Zlatá pivní pečeť

pivovarnickou  cenou  v  České  republice. 
Vděčí za to jak dlouholeté tradici, tak ze-
jména  zájmu  samotných pivovarů,  domá-
cích i zahraničních. Soutěžilo 180 pivovarů 
v 36 kategoriích a 1080 vzorcích. Expertní 
degustace se uskutečňují za účasti odbor-
níků v oblasti pivovarnictví, potravinářství 
a certifikace kvality.

M. Vodičková,
Event manager

PIVOVARY LOBKOWICZ

– schvaluje
 Smlouvu o dílo se společností G-PROJECT, s.r.o., Rad-

niční 133/1, 370 01 České Budějovice, na zpracování 
žádosti o dotaci a zkompletování souvisejících příloh 
projektového záměru „Umělá tráva fotbal“

 a pověřuje
 starostu města podpisem předmětné smlouvy

– schvaluje
 Smlouvu o dílo se společností G-PROJECT, s.r.o., Rad-

niční 133/1, 370 01 České Budějovice, na zpracování 
žádosti o dotaci a zkompletování souvisejících příloh 
projektového záměru „Umělá tráva škola“

 a pověřuje
 starostu města podpisem předmětné smlouvy

– schvaluje
 Smlouvu o dílo se společností G-PROJECT, s.r.o., Rad-

niční 133/1, 370 01 České Budějovice, na zpracování 
žádosti o dotaci a zkompletování souvisejících příloh 
projektového záměru „Sokolovna“

 a pověřuje
 starostu města podpisem předmětné smlouvy

– vybrala
 jako nejvýhodnější nabídku na realizaci stavebních 

prací veřejné zakázky malého rozsahu stavby „Zá-

RADA MĚSTA ZASEDALA
  Dokončení ze strany 1

kladní škola Protivín – II. etapa, stavební úpravy 
a modernizace sociálního zařízení – západní část“ 
nabídku účastníka PEMAL stavební, s.r.o., Sedlec 22, 
375 01 Týn nad Vltavou, IČ: 09895108 s nabídkovou 
cenou 5.784.866,67 Kč

 a pověřuje
 starostu města podpisem smlouvy o dílo

– vybrala
 jako nejvýhodnější nabídku na realizaci stavebních 

prací veřejné zakázky malého rozsahu stavby „Chva-
letice – oprava kanalizace na severním okraji osady“ 
nabídku účastníka MoDoStav, s.r.o., Bohunice 10, 375 
01 Všemyslice, IČ: 09384791 s nabídkovou cenou 
1.313.391,96 Kč 

 a v případě schválení v rozpočtu města Protivín 
pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo

– vybrala
 jako nejvýhodnější nabídku na realizaci stavebních 

prací veřejné zakázky malého rozsahu stavby 
„Rekonstrukce a prodloužení jednotné kanalizace 
v Partyzánské ulici v Protivíně“ nabídku účastníka 
MoDoStav, s.r.o., Bohunice 10, 375 01 Všemyslice, 
IČ: 09384791 s nabídkovou cenou 3.620.303,76 Kč

 a v případě schválení v rozpočtu města Protivín 
pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo

– schvaluje
 cenovou nabídku firmy STROMY od A-Z, Smrkovice 

82, 397 01 Písek, IČ: 10303219 na revitalizaci části 
Rabyňské aleje v Protivíně – I. etapa

Novinky
městské
knihovny

Pro dospělé:
Anne Jacobs:  Něžný měsíc nad Usam-
barou  –  pokračování  románu  Nebe  nad 
Kilimandžárem
Anne Jacobs: Ostrov tisíce hvězd  –  třetí 
díl africké ságy
Ruth Kvarnström – Jonesová:  Pekárna 
s vůní skořice – moderní příběh v kulisách 
půvabného švédského městečka
Ruth Kvarnström – Jonesová:  Pekárna 
plná života – uličky švédského městečka 
znovu naplní vůně skořice
Radek Gális:  Zahradník duší  –  čtyři 
osobnosti, které prokázali statečnost a ne-
zdolnost vůči nátlaku
Radek Gális: Příliš mladí na válku – pří-
běhy českých vojáků
Radek Gális: Malíři na soutoku – příběhy 
jihočeských výtvarníků
Rachel Abbottová: Zabij mě znovu – čemu 
věřit, je-li váš život jedna velká lež
Emily Elgarová: Teď mlč – dokonalý život? 
Možná dokonalá lež….
Hana Hindráková: Smrtící byznys – děti 
dostaly falešné léky na malárii a umírají…
Rachel Abbottová: Skryté okno – po smrti 
manžela  se  zamiluje  do  jeho  nejlepšího 
kamaráda
Anne Carré:  Dámská jízda  –  Pařížanky 
a jedna Angličanka v Praze
James Patterson: Vadí, nevadí – detektivní 
román známého autora
Arne Dahl: Sedm minus jedna  –  krimi-
román
Simona Nečasová:  Tajemství ztracené 
holčičky – příběh ženy, která se chce osa-
mostatnit
Michael Koryta:  Kdo mi jde po krku  – 
thriller
Hana Hindráková: Nezlomný – pravdivý 
příběh plný bolesti a odhodlání
Adam Brookes: Noční dravec – špionážní 
thriller
Bruno Baumann:  Tulák po pouštích  –  
expedice po pouštích Afriky a Asie
Daniel Polakovič:  Židovské hřbitovy 
na jihu Čech – mapy, portréty, fotografie
Kateřina Tučková:  Bílá voda  –  román  
inspirovaný skutečnými událostmi
Tereza Dobiášová: Tajemství – neskutečný 
příběh Svaté Anežky České

Pro děti:
Angličtina pro samouky  –  interaktivní 
mluvící kniha
Pohádky na dobrou noc  –  interaktivní 
mluvicí kniha
Dobyvatelé pirátského pokladu – interak-
tivní mluvící kniha
Eugenio Neshivoy: Kouzelný jednorožec – 
jak jednorožec Duháček vrátil lidem radost
Thomas C. Brezina: Případ pro tebe 
a Klub tygrů – podaří se jim překazit ne-
kalé plány zločinců?
Dagmar Medzvecová: Tisíc hlásků švitoří 
– třicet hravých a veselých říkanek
Jan Střítězská: Říkačky  –  říkanky o  zví-
řátkách
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Představení s Eďou Velikonoční dílny

Před Velikonocemi jsme měli v MŠ 
Krč opravdu rušno. S dětmi jsme připra-
vovali  přáníčka  pro  rodiče,  děti  si  zasely 
osení, které krásně vyrostlo, do něj vyrobily 
ozdobné zápichy, dobrou náladu jsme měli 
při pohybových hrách a soutěžích s plasto-
vými vajíčky.

V úterý 12. dubna jsme shlédli krásné 
představení  s  živým pejskem „Eďou“,  při 
kterém jsme se naučili, jak se správně cho-
vat  v  blízkosti  psa  a  pobavila  nás  kouzla 
a dog dancing.

Ve středu 13. dubna jsme se sešli s rodiči 
odpoledne na zahradě MŠ, kde jsme měli 
tvořivé velikonoční dílny. Počasí nám přá-

Velikonoce v Mateřské škole Krč
lo, všichni přišli s dobrou náladou a děti si 
vyrobily veselou papírovou tašku, ozdobily 
si polevami perníkové beránky, namalovaly 
si vajíčka a s rodiči pletly obrovské dvou-
metrové pomlázky. Všem patří velké podě-
kování za krásně strávené předvelikonoční 
odpoledne.

Naše MŠ se snaží spolupracovat 
s rodiči, vážíme si jejich důvěry a aktiv-
ního přístupu k našim školním akcím. 
V květnu nás čeká ukázka hasičského 
auta a techniky, besídka pro maminky 
a do konce školního roku ještě výlet. 
Na všechno se s dětmi moc těšíme!

Hana Červenková

První návštěvníci se v areálu Království 
času  scházeli už kolem druhé hodiny od-
poledne, kdy byl program zaměřen hlavně 
na nejmenší. Ti se mohli pomocí pracovních 
listů v dílničkách seznámit s tradicí stavění 
máje a pálení čarodějnic, poté se děti pus-
tily do zdobení májky. Ta byla postavena 
kolem 16 hodiny. Nechybělo ani symbolické 
zapálení vatry s čarodějnicí, opékání buřtů 
či zábavné disciplíny, kdy za účast v těchto 
soutěžích dostaly děti drobné odměny v po-
době sladkostí. Dospělí účastníci si mohli 
dát točené pivo z místního pivovaru.

Akci  přálo  krásné  slunečné  počasí, 
panovala dobrá nálada a i my jsme si od-
poledne moc užili.

Všem účastníkům děkujeme, další akce 
pro vás připravujeme.

Království času

Čarodějnice v Království času
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Na začátku měsíce navštívily naši 
školu paní Věra Burianová a Jana Lho-
tová z 1. mysliveckého spolku žen Diana. 
Ve  dvou  představeních,  přizpůsobených 
věku  mladších  a  starších  dětí,  přiblížily 
všem  našim  školáčkům  život  lesní  zvě-
ře  a  ptactva.  Děti  si  mohly  prohlédnout 
opravdové kůže zvířat, různé druhy paroží, 
vycpané mládě divokého prasete, bažanta 
či maketu kolouška a  také pěkná plyšová 
lesní zvířátka a ptáky. Součástí myslivecké 
besedy  byl  i  tajemný  sáček,  v  němž  děti 
po  hmatu  poznávaly  předměty,  vztahující 
se k lesu – žaludy, šišky, holé i jehličnaté 
větvičky stromů, parůžky, peříčka apod. Pro 
starší děti byly připraveny dřevěné obrázky 
lesních zvířat a ony k nim hledaly ty správné 

Duben v 1. Mateřské škole Protivín

stopy. Na závěr pak všichni dostali přívěsek 
na klíče se zvířátkem, které si sami vybrali, 
a razítko. Beseda, kterou nám v listopadu 
loňského roku překazil covid, se nám všem 
velmi líbila.

O týden později jsme mohli zhlédnout 
ukázky práce se psem, určeným na canis-
terapii  s  dětmi  i  dospělými. Border  kolie 
jménem Eda předvedla dětem pod vedením 
svého pána, co vše zvládne a umí. Výborně 
reagovala na povely, byla poslušná a udržela 
si pozornost úplně všech.

Velikonoce – svátky jara – jsme si u nás 
připomněli nejprve jarní zvídavou stezkou. 
Přestože to nebyla novinka a pořádaná byla 
již druhým rokem, překvapil nás velký počet 
těch, co  ji absolvovali. Ať  již  to byly děti 

z naší MŠ se svými rodiči i prarodiči nebo 
několik  děvčat  ze  základní  školy.  Princip 
byl stejný, jako v loňském roce – děti plni-
ly úkoly na jednotlivých stanovištích, vše 
zaznamenávaly  do  archů  a  tím  vyluštily 
tajenku. Diplom a malou odměnu si moh-
ly  vyzvednout  ve  třídě  Koťátek.  Druhým 
připomenutím, že se blíží Velikonoce, byl 
„Vajíčkovník“. Stromek na školní zahradě 
ozdobily  děti  svými  barevnými  vajíčky, 
přinesenými z domova. Že byly kraslice vy-
robené a přivázané pečlivě, dokazoval fakt, 
že vydržely několik aprílových dešťů i jednu 
velice větrnou noc. Všem, kteří se na tomto 
jarním dění podíleli, velmi děkujeme.

Eva Cimburová

Myslivecká beseda Vajíčkovník

Poprvé na operu!
Spolek  Svaz  zdravotně  postižených  Pro-

tivín  pořádá  každoročně  zájezd  do  Českých 
Budějovic na divadelní představení. O divadla 
bývá vždy velký zájem.

Letos poprvé  jsme nabídli našim členům 
operu a ve středu 20. dubna se rozjeli do Do-
mu kultury Metropol v Českých Budějovicích 
na  nejpodařenější  operu  Bedřicha  Smetany 
„Tajemství“. Opera pro mnohé představovala 
nezapomenutelný  zážitek. Výprava,  výkony 
účinkujících a celé představení byly překrásné.

Výbor našeho spolku divadelní představe-
ní a další zájezdy za kulturou pečlivě vybírá 
a zajišťuje, takže dosahují vždy patřičné kul-
turní úrovně. Za to patří všem členům výboru 
velký dík.

Marie Brůnová,
členka Spolku SZP Protivín

Jarní výlet
Na úterý 3. května naplánoval výbor Spolku 

SZP Protivín jarní výlet do bývalého augusti-
niánského  kláštera  v  Borovanech u  Českých 
Budějovic  a  do  soukromého  loutkářského 

Z ČINNOSTI SVAZU ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
muzea pana Františka Finka v Ledenici. Účast 
byla  velká  –  46  členů  spolku. Všichni  jsme 
se  trochu  obávali  proměnlivého  počasí,  ale 
to vyšlo úplně nádherně podle našeho přání. 
Bývalý klášter – do roku 1997 využívaný jako 
škola – je překrásný, nově opravený a můžeme 
v něm obdivovat spoustu církevních památek.

Původní gotickou část kláštera dnes spravu-
je římskokatolická farnost, v opravené budově 
prelatury z 18. století (nazývané zámek) sídlí 
Knihovna Augustina Dubenského, informační 
centrum města s výstavní síní a kavárna Zámek. 
Díky sympatické paní průvodkyni z infocentra 
jsme se zajímavým způsobem dověděli celou 
historii kláštera od jeho založení v roce 1455 
až po časy, kdy byli majiteli Schwarzenbergo-
vé. První stavbou byl kostel Navštívení Panny 
Marie z roku 1464 a na sklonku 15. století byl 
dokončen klášterní konvent s křížovou chod-
bou. Nevšední duchovní zážitek nám připravila 
prohlídka kaple Panny Marie Karmelské, tzv. 
„Škapulířová kaple“. Nejen v ní, ale též v tzv. 
„malovaném  sále“  obdivujeme  úžasné  ná-
stropní  fresky, které  svědčí o  zlatých  rukách 
tehdejších umělců. V klášterním muzeu a lapi-
dáriu – křížové chodbě kláštera jsou umístěny 
originály barokních soch – mariánské sousoší 

a socha sv. Anny z 18. století a z pašijové cesty 
z nedalekého Římova, která  je kopií křížové 
cesty  v  Jeruzalémě  a  je  nemovitou  kulturní 
památkou České republiky. Obdivovat můžeme 
rajský dvůr, květinový pokoj, klášterní knihov-
nu a pracovnu probošta Augustina Dubenského, 
důležité  klášterní  osobnosti  z  18.  století. To 
vše vtiskne do duše návštěvníka nesmazatelný 
dojem. Ve dvou místnostech  jsou připraveny 
opravdové skvosty – Poklady z diecéze – nově 
otevřená expozice  liturgických  i uměleckých 
pokladů z depozitářů diecéze. Jedná se o sku-
tečně  historické  církevní  skvosty,  které  byly 
dosud ukryté v depozitářích českobudějovické 
diecéze. Vzácně zdobené monstrance, gotické 
dřevěné plastiky, klášterní roucha ušitá z nej-
dražších látek a také vždy na sezónu vystavený 
unikátní exponát. Některé z exponátů nebyly 
dosud  nikdy  vystaveny. Všichni  návštěvníci 
byli  spokojeni,  taková krása  se nevidí každý 
den. Po zakončení prohlídkové trasy je možné 
obdivovat  krásu  „zahrady  květů“  a  „borův-
kové  zahrady“  s  velkou  vzácností  –  250  let 
starým dřínem. V nádherném zámeckém parku 
s přírodním jezírkem jsou zastoupeny mnohé 

Pokračování na straně 8   
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Ve čtvrtek 21. dubna se sešli v pro-
storách restaurace U Rychtářů členové 
Protivínského vlastivědného klubu. 
Na programu byla totiž nejen beseda 
o protivínských památkách, ale i výroční 
členská schůze. Přítomnými byla schválena 
zpráva o činnosti a hospodaření PVK v roce 
2021 i plán na rok 2022.

Potom Jan Lažanský představil další 
fotoknihu, kterou pokračuje PVK ve své 
vydavatelské činnosti. Ta mapuje proti-
vínské památky na katastrálním území 
města Protivína, které ještě dnes můžeme 
spatřit. V souboru jsou představeny velké 
památky  –  protivínský  zámek,  základní 
škola, kostel, ale i železniční nádraží, nebo 
bývalá  mlékárna.  Nechybí  ani  přírodní 
památky – platanová alej, PP Zelendárky, 
PP Myšenecká slunce. Dále menší památky 
–  zde  jsou  zmíněny  výklenkové  kapličky 
a boží muka. Nakonec jsou v knize před-
staveny křížky, kterých  je v protivínském 
katastru  šedesát  šest.  Soubor  není  žádná 
vědecká práce. Je to strohý soupis historicky 
zajímavých  staveb  doplněný  fotografiemi 
a základními údaji. Cílem je oslovit čtenáře 
a zvýšit zájem o tyto stavební svědky umu, 
snažení, práce a života našich předků.

Po  přednášce  následovalo  občerstvení 
a  diskuse  o  našich  dalších  akcích.  Příští 
beseda se zoologem RNDr. Karlem Peclem 
se  koná  ve  čtvrtek  19.  května  od  obvyk-
lých 17 hodin, ale tentokráte ve spolupráci 
s MěKS v Domě kultury Protivín. Poslední 
beseda před prázdninami bude zase o příro-
dě. Povídat si budeme 16. června o botanice 
s Františkem Zimou.

Kromě plánovaných autobusových 
výletů chystáme ještě dlouho připravo-
vanou soutěž ve hře petanque. Petanque 
má  původ  ve  Francii,  kde  jde  značně 
o  rozšířenou zábavu. Tamní hustota péta-
nque hřišť je zřejmě stejná, ne-li vyšší, než 
fotbalových hřišť v Čechách. Oproti jiným 
sportům je pétanque velmi nenáročný, a to 
nejen  na  fyzickou  kondici.  Může  ho  hrát 
skutečně  každý.  Hřiště  ve  Francii  slouží 
nejen jako sportoviště, ale především jako 
místa setkávání. Velmi často jde o parčíky 

Představení fotoknihy  
o protivínských památkách

v centrech obcí. Hra je důvodem i příleži-
tostí pro setkání a poklábosení se sousedy, 
navazování a posilování mezilidských vzta-
hů. Petanqueové hřiště máme vybudované 
i v Protivíně v areálu FK Protivín. Zahrát 
si můžete kdykoliv, nic to nestojí a přístup 
je volný pro všechny. Nebojte se a přijďte 
si to taky vyzkoušet. Náš PVK se chystá 
uspořádat turnaj dvojic.

za PVK Helena Mašindová, 
Jan Lažanský

Po dvouleté covidové pauze jsme letos 
opět mohli společně s vámi oslavit Velikonoce. 
Po celý velikonoční víkend se návštěvníci mohli 
zapojit do pohádek hudebně-divadelní skupiny 
Rybníkáři,  dozvědět  se  spoustu  zajímavostí 
o velikonočních zvycích na prohlídce kovárny, 
pomoct nám se zdobením obřího velikonočního 
vajíčka nebo si vyrobit svou vlastní jarní deko-
raci. Ti odvážnější si vyzkoušeli „kotrmelčák“ 
a šikovní tatínkové a dědečkové si mohli uplést 

Velikonoce v Pohádkové kovárně

pomlázku.  Za  dva  dny  vás  dorazilo  několik 
stovek, za to vám moc děkujeme a doufáme, že 
jste si akci užili stejně jako my! Komu návštěva 
nevyšla, nezoufejte, v kovárně jsme pro vás úplně 
každý víkend až do letních prázdnin, v červenci 
a srpnu pak dokonce úplně každý den. Tak se 
na vás moc těšíme!

Čerti, hastrmani, víly a ostatní pohádková  
havěť z Pohádkové kovárny v Selibově

Z ČINNOSTI SVAZU  
ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
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vzácné  dřeviny,  za  všechny  jmenujme  tzv. 
klokočí, z kterého se dříve vyráběly  růžence 
a morušovník  červený,  který  se  pěstoval  pro 
hedvábí.

Odpoledne  jsme při zpáteční cestě domů 
navštívili soukromé loutkářské muzeum pana 
Františka Finka v Ledenici a obdivovali doved-
né ruce výrobců  loutek. Několik set detailně 
propracovaných marionet si nás „prohlíželo“ 
svým  oduševnělým  zrakem,  jako  by  se  už 
nemohly dočkat a chtěly přímo „skočit“ rov-
nou do pohádky. Historie loutkového divadla 
má v naší  zemi pevné kořeny a  je dobře,  že 
je v celé  řadě míst obnovena a že  se najdou 
nadšenci  typu pana Finka, kteří  se  loutkové-
mu divadlu s velkým zápalem věnují. Vodění 
marionet je skutečným mistrovstvím, které pan 
Fink perfektně ovládá. Předvedl nám, jak jeho 
loutky cvičí, tancují a jedna nám zatancovala 
i „šavlový tanec“. A na rozloučenou si mnozí 
z nás s panem Finkem i zazpívali za doprovodu 
jeho  „kolovrátku“.  Díky  za  takové  nadšence 
a obětavce.

S našimi členy se opět uvidíme na před-
nášce Ing. Petra Šiky „Zábavná historie 
cestování“ v úterý 31. května v 18.30 hodin 
v kinosále Domu kultury Protivín a současně 
už zveme i na 16. členskou schůzi, která se 
bude konat v úterý 21. června ve 13.30 hodin 
v salonku Restaurace U Rychtářů. V jejím 
průběhu se dozvíte další plány našeho spolku 
ve 2. pololetí roku 2022 – v první řadě datum 
a cíl následujícího zájezdu.
Těšíme se s vámi na viděnou.

Krásné jarní dny přeje Danuše Hlouchová,
Spolek SZP Protivín



červen 2022

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

Filmy označené tímto symbolem jsou sledovatelné brýlemi 3D-technologie

středa 1. června v 19 hodin film Japonsko

DRIVE MY CAR
Drama. Filmová adaptace povídky H. Murakamiho se stala celosvětovou senzací. 
J. Kafuku je slavný herec a režisér, který se vyžívá v řízení svého červeného Saabu 900. 
Během angažmá na festivalu v Hirošimě musí tuto radost nedobrovolně přenechat 
mladé málomluvné řidičce Misaki. Oba během jízd na zkoušky nečekaně zjistí, že je 
spojuje nejen záliba v  řízení. Společně naleznou způsob, jak se vyrovnat se svými 
traumaty a pocity viny, a jít dál. Snímek plný tajemství, hledání lidského porozumění 
a smíření.
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 179 minut, vstupné 100 Kč

pátek 3. června v 19 hodin film USA

TOP GUN: MAVERICK
Akční/drama. Pete „Maverick“ Mitchell (T. Cruise) k  smrti rád pilotuje stíhačky. 
Dokonce tak, že se už přes třicet let úspěšně brání povýšení ve strukturách amerického 
letectva, protože to by ho z kokpitu vyhnalo do vyhřáté kanceláře. Maverick byl navíc 
vždycky magnetem na  průšvihy, což se s  armádní kariérou taky docela vylučuje. 
Pilot je ovšem bravurní, možná ten úplně nejlepší, a proto dostane nabídku stát se 
instruktorem elitních stíhačů z programu Top Gun, které má připravit na úkol, jenž 
spadá do kategorie Mission Impossible.
Mládeži do 12 let nevhodný, dabováno, 131 minut, vstupné 140 Kč

neděle 5. června v 16 hod. film ČR/SR/Maďarsko

ZAKLETÁ JESKYNĚ
Pohádka. Zázračná jeskyně obsahuje vzácné poklady, sůl a drahé rubíny. Horníci si 
z ní můžou vzít tolik soli, kolik potřebují, ale z rubínové síně v samém středu jeskyně 
si nesmí nic odnést. Toho, kdo si rubíny vezme, postihne kletba. Rychtářova dcera Lena 
přesto po tomto vzácném drahokamu z hlubin jeskyně zatouží a i přes varování sestry 
Ady nedokáže svou touhu překonat. Její lehkovážný čin tak uvede do pohybu události, 
jejichž následky naruší křehkou rovnováhu celého království a postihnou i Lenu.
Mládeži přístupný, 98 minut, vstupné děti 120 Kč/dospělí 140 Kč

neděle 5. června v 19 hod. film ČR

TŘI TYGŘI VE FILMU: JACKPOT
Komedie. Tři tygři konečně v celovečerním filmu! Tři Tygři zaseknou drápy humoru 
i do filmových pláten! Ve zběsilé akční komedii se na dobrodružnou cestu za nečekanou 
výhrou vydá předposlední český akční hrdina a strážce Teritoria Milan (Albert Čuba), 
citlivá duše, prokletý básník a řidič tramvaje D. Votrubek (Š. Kozub), orgán městské 
policie Robert (R. Ferro), a snaživý, leč průměrný herec oblastního divadla Herbert 
(Vladimír Polák). Stanou se z nich přátelé, nebo rivalové?
Mládeži od 12 let přístupný, 110 minut, vstupné 120 Kč

středa 8. června v 19 hodin film ČR

CHINASKI: KAŽDEJ VÍ KULOVÝ
Dokument. Nebývale otevřený dokument ukazuje, že na pozadí hudebních úspěchů, 
vyprodaných koncertů, vydání úspěšných alb a  desítek rádiových hitů, byly také 
deprese, hádky, rozpady přátelství nebo nutnost vyrovnat se se smrtí kapelníka 
Pavla Grohmana.
Mládeži přístupný, 97 minut, vstupné 130 Kč

pátek 10. června v 19 hodin film USA

JURSKÝ SVĚT: NADVLÁDA
Dobrodružný/akční. Příběh filmu se odehrává čtyři roky po  zániku ostrova Isla 
Nubar, původního domova oživlých jurských tvorů. Ti se mezitím začali kontrolovaně 

i nekontrolovaně rozmnožovat a v důsledku toho jsme si museli zvyknout na jejich 
přítomnost v našem ekosystému, i na to, že už patrně nestojíme na vrcholu potravního 
řetězce. Existují lidé, kteří chtějí tuhle novou ohromnou sílu zneužít pro svůj prospěch, 
a na druhé straně lidé, již jim v tom chtějí zabránit a snaží se udržet svět v maximální 
možné rovnováze.
Mládeži od 12 let přístupný, dabováno, 147 minut, vstupné 150 Kč

neděle 12. června v 16 hodin film Německo/Rakousko

NÁMĚSÍČNÍCI
Animovaný. Někdy je lepší svou malou sestřičku poslouchat! Když starší brácha 
Petr jedné noci zjistí, že jeho sestra Anna zmizela, uvědomí si, že její bláznivý příběh 
o mluvícím broukovi nebyl vymyšlený. Anna byla unesena zlým Měsíčním mužem, 
když se pokusila pomoci broukovi, panu Zoomzemanovi. Aby ji zachránil, Petrovi 
nezbyde nic jiného, než se vydat za ní - na Měsíc.
Mládeži přístupný, dabováno, 85 minut, vstupné 100 Kč

neděle 12. června v 19 hodin film ČR

PÁNSKÝ KLUB
Komedie. Terapie pro „eroticky závislé“ svede dohromady naprosto nesourodou 
pětici. Sympatický a nesmělý učitel Cyril (J. Mádl) se obává svých lechtivých představ 
o studentkách. Neomalený erotoman a notorický záletník Eda (M. Šteindler) si stále 
dokazuje svoji mužnost. Mladý ajťák Martin (M. Leták) se prezentuje jako velký milov-
ník, ale jeho vystupování budí spíše rozpaky. Postarší scenárista Přemek (B. Polívka) 
by se rád ubránil svodům své dlouholeté múzy, zatímco vyhořelý rocker Gigi (Zd. Žák) 
už má to nejlepší očividně dávno za sebou… Nebo ne?
Mládeži do 12 let nevhodný, 90 minut, vstupné 130 Kč

středa 15. června v 19 hodin film ČR

KDYŽ PRŠÍ SLZY
Drama/thriller/erotický. Klára je zakřiknutá mladá optička, za manžela má policistu 
Martina, který se postupně stává alkoholikem a svůj vztek z toho, že mu život patrně 
nevychází, jak si představoval, si dost často vybíjí právě na Kláře, kterou pravidelně 
vystavuje domácímu násilí.
Mládeži od 15 let přístupný, 83 minut, vstupné 130 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. 

pátek 17. června v 19 hodin film USA

DOCTOR STRANGE  
V MNOHOVESMÍRU ŠÍLENSTVÍ

Akční/dobrodružný/mystery. V tomto snímku filmový svět studia Marvel otvírá 
brány do paralelních světů a dává do nich nahlédnout jako nikdy předtím. Vydejte 
se do neznáma s Doctorem Strangem, který za pomoci starých známých a nových 
spojenců vstupuje do šílených a nebezpečných paralelních světů mnohovesmíru, aby 
se utkal se záhadným soupeřem.
Mládeži do 12 let nevhodný, dabováno, 127 minut, vstupné 120 Kč

neděle 19. června v 16 hodin 

NEPROMÍTÁME – POHÁDKA 
„O CHYTRÉM HONZOVI  
A KRÁSNÉ MADLENCE“
neděle 19. června v 19 hodin film ČR

KDYBY RADŠI HOŘELO
Komedie o  dobrovolných hasičích s  Miroslavem Krobotem, Michalem Isteníkem 
nebo Annou Polívkovou v  hlavních rolích. Sbor hasičů jedné vesnice bude čelit 
úplně jiné výzvě, než přináší obvyklý oheň. Klidný a spokojený život ve vsi totiž zničí 
podezření na  akci teroristů. Světovou premiéru měl film na  prestižním filmovém 
festivalu v Berlíně.
Mládeži od 12 let přístupný, 90 minut, vstupné 120 Kč

středa 22. června v 19 hodin film ČR

TŘI TYGŘI VE FILMU: JACKPOT
Komedie. Tři tygři konečně v celovečerním filmu! Tři Tygři zaseknou drápy humoru 
i do filmových pláten! Ve zběsilé akční komedii se na dobrodružnou cestu za nečekanou 
výhrou vydá předposlední český akční hrdina a strážce Teritoria Milan (Albert Čuba), 
citlivá duše, prokletý básník a řidič tramvaje D. Votrubek (Š. Kozub), orgán městské 
policie Robert (R. Ferro), a snaživý, leč průměrný herec oblastního divadla Herbert 
(Vladimír Polák). Stanou se z nich přátelé, nebo rivalové?
Mládeži od 12 let přístupný, 110 minut, vstupné 120 Kč

pátek 24. června v 19 hodin film USA

ŽHÁŘKA
Thriller Žhářka je filmovou adaptací knihy hororového klasika Stephena Kinga. 
Hlavní hrdinkou je dívka s pyrokinetickými schopnostmi, schopná pouhou myšlenkou 
zapálit, cokoliv jí napadne. Tenhle „talent“ může být smrtelně nebezpečný. Jí i lidem 
v jejím okolí.
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 94 minut, vstupné 120 Kč

neděle 26. června v 16 hodin film USA

JURSKÝ SVĚT: NADVLÁDA
Dobrodružný/akční. Příběh filmu se odehrává čtyři roky po  zániku ostrova Isla 
Nubar, původního domova oživlých jurských tvorů. Ti se mezitím začali kontrolovaně 
i nekontrolovaně rozmnožovat a v důsledku toho jsme si museli zvyknout na jejich 
přítomnost v našem ekosystému, i na to, že už patrně nestojíme na vrcholu potravního 
řetězce. Existují lidé, kteří chtějí tuhle novou ohromnou sílu zneužít pro svůj prospěch, 
a na druhé straně lidé, již jim v tom chtějí zabránit a snaží se udržet svět v maximální 
možné rovnováze.
Mládeži od 12 let přístupný, dabováno, 147 minut, vstupné 140 Kč

neděle 26. června v 19 hodin film ČR

PREZIDENTKA
Komedie. Kateřina Čechová (A. Geislerová), historicky první česká prezidentka, má 
za sebou rok v úřadu. Je zahlcená prací. Občas by si chtěla v klidu odpočinout bez 
pozornosti celé republiky. Jednoho dne se odhodlá k riskantnímu kousku. Vezme si 
paruku a v dokonalém převleku se v noci potají vytratí z hradu. Plán jí vyjde dokonale. 
Kateřině se noční dobrodružství inkognito v podhradí mezi lidmi zalíbí. Seznamuje 
se se sochařem Petrem (O. Vetchý), kvůli kterému se do města vydává každou noc. 
Petr nemá ani ponětí, kdo okouzlující žena, do které se zamiloval, ve skutečnosti je.
Mládeži do 12 let nevhodný, 100 minut, vstupné 140 Kč

středa 29. června v 19 hodin film Rumunsko/ČR/Lotyšsko

ZÁZRAK
Drama. Mladá jeptiška Cristina si musí vyřídit jistou naléhavou záležitost a tajně 
opustí svůj klášter. Zpátky se však již nevrátí. Policejní komisař při vyšetřování 
jejího osudu odhaluje stopy a  tajemství, která jej přivedou nejen k  pravdě, ale 
také k zázraku.
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 118 minut, vstupné 90 Kč
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EVANGELICKÁ CÍRKEV  
METODISTICKÁ

farnost Protivín, Mírová 171
Srdečně zveme na bohoslužby  

květen–červen

NEDĚLE 22. 5. – 9.00 hod.
„Já jsem Alfa i  Omega, praví Pán Bůh, 
ten, který jest a  který byl a  který přichází,  
Všemohoucí.“
Bohoslužba s kázáním (laická kazatelka)
NEDĚLE 29. 5. – 9.00 hod.
„Já jsem první i poslední, ten živý; byl jsem 
mrtev – a hle, živ jsem na věky věků. Mám 
klíče od smrti i hrobu.“
Bohoslužba s poselstvím (kazatel Novák R.)
NEDĚLE 5. 6. – 9.00 hod.
Vzkříšený Kristus nás zve:
„Napiš tedy, co jsi viděl – to, co jest, i to, co se 
má stát potom.“
Bohoslužba s  památkou Večeře Páně  
(kazatel Novák R.)
PÁTEK 10. 6.
NOC KOSTELŮ
Týn nadVltavou – Husova kaple 18.00 hod.
Folk – vystoupení Mirka Baldrycha a je-
ho Baldaband
NEDĚLE 12. 6. – 9.00 hod.
„Přijdu brzy; drž se toho, co máš, aby tě nikdo 
nepřipravil o vavřín vítěze.“
Bohoslužba s kázáním (br. Novák R.)
Kursivou uvedené verše vybrány z Bible (ČEP)

Diakonie ECM poskytuje pomoc všem 
potřebným,obětem šikany, maminkám 
v nouzi, drogově závislým.
Korespondenční „Základy křesťanství“, 
je možno objednat na farním úřadě.
Naše knihkupectví nabízí BIBLI a  jinou 
duchovní literaturu.
Děkujeme všem, kteří naši službu pod-
porují.
Domluvit návštěvu pastora, rozhovor či 
jinou pomoc je možné.
Farní úřad tel.: 775 941 105
FB: ECM Protivin
e-mail: protivin@umc.cz ; www. umc.cz
č.ú.: 601609874/0600

  SPOLEČENSKÁ KRONIKA  
NARODILI SE

	 21.	4.	dcera	Miriam
	 Marii	Vondráčkové	z	Protivína

	 29.	4.	syn	Tobiáš	Bína
	 Bc.	Veronice	Ušaté	z	Krče

ZEMŘELI
	 17.	4.	Antonín	Bláha

	 66	let,	Žďár

	 19.	4.	Zdeněk	Pinc
	 87	let,	Protivín

	 22.	4.	Irena	Králová
	 96	let,	Protivín

	 25.	4.	František	Lukáš
	 71	let,	Protivín

	 7.	5.	Filip	Hrachovec,
	 43	let,	Protivín

	 9.	5.	Milan	Macháček
	 76	let,	Protivín

Pozvánka do kaplanky

Poděkování panu Ing. M. Procházkovi za možnost prohlídky krokodýlích exponátů  
pro skupinu ukrajinských dětí bez finanční úhrady. Z. Bízková

Na měsíce květen–červenec pro vás v podkro-
ví kaplanky připravil výstavu svých obrazů 
„Cesta zpět“ výtvarník Bohuslav Sýba.

V prostorách infocentra můžete do konce května 
zhlédnout přehlídku činností protivínské orga-
nizace  Českého  rybářského  svazu.  Letos  slaví 
100 let od svého založení. Součástí výstavy je 
akvárium s několika sladkovodními rybkami.

V červnu rybky a rybáře vystřídají včelky a jejich 
chovatelé. Včelařský svaz v Protivíně
funguje  již 90 let. Během protivínské pouti se 
přijďte podívat na prosklený úl – výjevy z pilného 
života včel mohou být inspirativní.

Těšíme se na vaši návštěvu – do konce května 
v pracovní dny od 8 do 16 hodin a od června 
denně od 9 do 17 hodin.

PS. Motto na květen: „Nedovolte negativním 
lidem, aby z vás udělali jednoho z nich.“

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky ty-
pu Tetra hnědá, Dominant všechny 
barvy, Green Shell – typu Araukana 
a Dark Shell – typu Maranska. Stáří 
16–20 týdnů, cena 199–245,- Kč/ks

Prodej: 10. června 2022 v 9.20 hod.
Protivín – u vlak. nádraží

Výkup králičích kožek – cena dle 
poptávky. 

Informace: 
Po–Pá 9.00–16.00 hod.,
tel. 601 576 270, 728 605 840

www.drubezcervenyhradek.cz PI
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Druhá světová válka v Evropě skonči-
la. Lidé v Československu se zase mohli 
v  krásném  májovém  období  roku  1945 
svobodně nadechnout a očekávat nastáva-
jící pokojné časy. Ale silné válečné zážitky 
a  politické  cíle  a  zájmy  určitých  skupin 
nedovolovaly  za  tímto  vražedným  obdo-
bím  udělat  tlustou  čáru.  Hned  v prvních 
dnech po válce se začala realizovat potřeba 
vypořádat se s kolaboranty, a to především 
z domácích řad. Kromě potrestání nacistic-
kých zločinců, zrádců a jejich pomahačů 
na  základě  dekretu  prezidenta  republiky 
č.  16/1945  Sb.  ze  dne  19.  června  1945 
(tzv. velký retribuční dekret) se přistoupilo 
i k očistě na poli české kultury. Důkladnou 
očistu v oblasti žurnalistiky, rozhlasu a fil-
mu si vytyčil již Košický vládní program 
schválený počátkem dubna 1945. Noviny, 
film,  rozhlas  či  divadlo,  které významně 
oslovovaly  masy  lidí,  bylo  třeba  využít 
pro nové generace, tentokrát již v intencích 
a  cílech  komunistické  ideologie.  Českou 
kulturu mohli nadále šířit jen umělci, kteří 
si „nezadali“ s okupačním režimem v prů-
běhu války a kteří byli označeni za osoby, 
které nebudou svou tvorbou narušovat nově 
zavedené pořádky. Takřka žádná exponova-
ná kulturní osobnost se po válce nevyhnula 
obvinění z kolaborace. Mnoho kulturních 
umělců bylo prošetřováno a nakonec ně-
kteří i odsouzeni mimořádnými lidovými 
soudy nebo trestními nalézacími komisemi 
(např. komik Vlasta Burian, herečka Lída 
Baarová, herec Zdeněk Štěpánek, šéf opery 
Národního divadla Václav Talich a mnoho 
dalších).

Očista  v  kulturní  oblasti  nesnesla 
odkladu, a tak již před účinností velkého 
retribučního dekretu začaly  svoji  činnost 
vyvíjet  disciplinární  komise  u  různých 
uměleckých  svazů.  Již  11.  května  1945 
se  ustavila  komise  při  Národním  svazu 
novinářů, která prověřovala všechny členy 
svazu. Komise provinilce buďto naprosto 
vyloučila z oboru, nebo jim pozastavila čin-
nost, v nejlepším případě udělila pokutu. 
Skupina nejexponovanějších novinářů byla 
předána k potrestání Národnímu soudu. 16. 
května  1945  vznikla  vyšetřovací  komise 
Syndikátu českých spisovatelů.

Dramatickou očistou prošlo i divadlo. 
Velmi  radikální  v  otázce  kolaborace  byl 
levicový divadelní režisér Emil František 
Burian, který požadoval urychlené vyšetře-
ní divadelních pracovníků bez jakéhokoliv 
slitování.  Očisty  divadelních  umělců  se 
zhostila  disciplinární  komise  Odborové 
rady divadelníků. Před disciplinární komisí 
Odborové rady divadelníků v Praze stanu-
la dne 26. června 1945 i operní pěvkyně 
Marta Krásová.

Marta Krásová byla  a  jistě  je  jedním 
z nejvýznamnějších protivínských rodáků. 
Narodila  se 16. března 1901 v  Jiráskově 
ulici, v domě čp. 212 (nyní čp. 295), kte-
rý  měli  novomanželé  Krásovi  v  té  době 
pronajatý.  Martin  otec,  Hugo  Krása,  byl 
sklepmistrem v místním knížecím schwar-
zenberském  pivovaře.  Její  matka  Marie, 

Těžké poválečné období Marty Krásové

Marta Krásová

Rodný dům

Pokračování na straně 15   

rozená Kubíčková,  byla  dcerou protivín-
ského c. k.  strážmistra Tomáše Kubíčka. 
Jak bylo tenkrát zvykem, maminka zůstala 
v domácnosti a stala se pečlivou hospody-
ní. Nedlouho po narození Ati, jak se malé 
Martě v rodině říkalo, se rodina Krásových 
přestěhovala  do  tzv.  pivovarského  domu 
č.  p.  147/8,  který  stál  (a  stojí)  naproti 
sladovně. Zde se narodil o tři roky mladší 
Martin bratr Hugo. V září roku 1907 malá 
Aťa nastoupila do 1. třídy nové protivínské 
školy  (otevřena  roku  1903).  Již  odmala 
Martu Krásovou přitahovala hudba a zpěv. 
Na housle se učila u pana regenschoriho 
Kulhánka, který z dětí vytvořil též pěvecký 
sbor, který často vystupoval v protivínském 
kostelíku.

Jako  první  rozeznala  v  protivínské 
škole mimořádné hudební nadání mladičké 
Marty Krásové učitelka Cejbová. Ta pře-
mluvila Hugo Krásu,  aby  se  jeho  rodina 
přestěhovala do Českých Budějovic, kde 
bude mít Marta podstatně větší možnosti 
hudebního vzdělání. A tak se v září roku 
1914 teprve 13letá Marta Krásová stěhu-
je. Po dokončení měšťanské školy začíná 
v Českých Budějovicích navštěvovat vy-
hlášenou  českou  matiční  hudební  školu. 
Jejími řediteli byli v době Martiných studií 
vynikající  hudební  skladatel  a  pedagog 
Bohuslav  Jeremiáš  a  od  roku  1918  jeho 
syn, hudebník a skladatel Otakar Jeremiáš. 
V té době do života Marty Krásové osudově 
vstoupila i další osoba. Byla jí Olga Boro-
vá-Valloušková, bývalá vynikající operní 
pěvkyně Národního divadla v Praze a pře-
devším významná hudební pedagožka. Ta 
přijala Martu za svoji žačku a možná že již 
tenkrát tušila, že Marta Krásová bude její 
žačkou nejslavnější.

První oficiální angažmá získala Marta 
Krásová v  roce 1922 ve Slovenském ná-
rodním divadle  v  Bratislavě. Zde během 
6letého  působení  vystoupila  v  mnoha 
významných operních rolích. Během pů-
sobení  u  Slovenského  národního  divadla 
Krásová  poprvé  pracovně  vycestovala 
do zahraničí, když v únoru 1924 zpívala 
na operních scénách v Barceloně a v Mad-
ridu. Začátkem roku 1928 Krásová obdržela 
lákavou  nabídku  působení  ve  vídeňské 
Státní opeře. S touto operou však nakonec 
uzavřela  pouze  smlouvu  na  pohostinská 
vystoupení, která jí otevřela cestu do světa. 
Postupně  zpívá  v  Drážďanech,  Berlíně, 
Paříži,  Madridu  a  Salzburgu.  Smlouvu 
na stálé angažmá podepisuje v květnu 1928 
v Národním divadle Praha. Tomuto divadlu 
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Těžké poválečné období Marty Krásové

zůstala věrná 38 let a dalších pět let  tam 
vystupovala pohostinsky.

Vraťme  se  však  do  období  těsně 
po skončení druhé světové války a k dis-
ciplinárnímu  řízení  s  Martou  Krásovou. 
O  tom, kolik v  té době v  rámci „očisty“ 
v  kulturní  oblasti  bylo  udání,  za  nimiž 
stála  osobní  msta  či  vyřizování  si  účtů, 
touhy po zničení kariéry či dokonce životů 
svých nepřátel či konkurentů, možno jen 
spekulovat. Závodní rada Národního diva-
dla vznesla na Martu Krásovou obvinění, 
že  za  doby  německé  okupace  v  sezóně 
1943/44  osmkráte  vystoupila  v  německé 
opeře v Drážďanech a že 10. 3. 1943 v Pra-
ze v Rudolfinu zpívala před K. H. Frankem 
na večírku tímto pořádaném. Tím se měla 
prohřešit  proti  pevnému  národnostnímu 
postoji českého umělce. Věc, jak již bylo 
uvedeno, projednala disciplinární komise 
Odborové rady divadelníků Praha. K ob-
vinění Marta Krásová sdělila, že v Dráž-
ďanech vystupovala z důvodů uměleckých 
a že kromě německého publika se na její 
představení  sjíždělo  i  české  publikum 
z širokého údolí, které ji ujišťovalo, že je 
správné, že jako česká umělkyně do Dráž-
ďan  zajíždí.  Marta  Krásová  doznala,  že 
za  každé  vystoupení  obdržela  odměnu 
1 000 marek. K druhému případu, kde jako 
svědkyně vypovídala proti Martě Krásové 
známá herečka Adina Mandlová, Krásová 
sdělila, že k účasti i k vystoupení v Rudol-
finu dostala rozkaz od vedení Národního 
divadla. Na večírku zazpívala Wagnerovy 
Sny a Touhy a ihned po absolvování svého 
čísla odjela domů.

Disciplinární  komise  Odborové  rady 
divadelníků po provedeném hlavním pře-
líčení vynesla dne 26. června 1945 tento 
rozsudek:  Marta  Krásová  je  vinna  a  od-
suzuje  se k peněžité pokutě ve prospěch 
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Karel Boleslav Jirák

obětí květnové revoluce, přiměřené svým 
poměrům a  získaným honorářům. Obža-
lovaná  Marta  Krásová  prohlásila,  že  je 
ochotna na tento účel věnovat 10 000,- Kč 
v měsíčních splátkách po 2 000,- Kč. Soud 
uznal tento obnos za přiměřený. Případem 
se ještě zabýval v září 1945 Zemský odbor 
bezpečnosti  II,  kulturní  oddělení,  který 
po přezkoumání další řízení jako bezpřed-
mětné zastavil.

Disciplinárnímu řízení neušel ani man-
žel Marty Krásové, hudební skladatel, diri-
gent a pedagog Karel Boleslav Jirák. Jeho 
obvinění byla projednávána dva roky. Jirák 
celou věc vyřešil odletem do Chicaga, kam 
byl pozván na letní hudební kurz. Do vlasti 
se vrátil až v roce 1968. Zemřel v  lednu 
1972  v  USA.  Manželství  Karla  a  Marty 
Jirákových  bylo  rozvedeno  v  roce  1946. 
Marta  Jiráková-Krásová  se  již  nikdy ne-
vdala a neměla bohužel žádného potomka.

V roce 1958 obdržela Marta Krásová 
za svoji celoživotní úspěšnou operní čin-
nost titul národní umělkyně a v roce 1961 
byla oceněna Řádem práce. V roce 1959 
byla  Marta  Krásová  jmenována  čestnou 
občankou svého rodného města Protivín.

Smrt  si  pro  Martu  Krásovou,  kněž-
nu  českého  zpěvu,  přišla  nečekaně  dne 
20.  února  1970. Ve  své  vilce  ve Vráži 
u Berouna spadla ze schodů a udeřila se 
o mramorovou desku stolku v hale. Byla 
ještě  odvezena  do  nemocnice,  tam  však 

Použité zdroje:
Archiv bezpečnostních složek Praha: archiválie 2M 11195

Bartošová Marie: Proměny Marty Krásové, Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s r.o., 2018

Černá Zuzana: Poválečná „očista“ v české kinematografii a filmu 1945–1946,  
bakalářská práce, Universita Karlova v Praze, 2015

www. cs. wikipedia.org

Marta Krásová jako Donna Isabella

Vilka ve Vráži u Berouna

doktorka  Jindřiška  Dostálová  mohla  již 
jen  splnit  poslední  přání  Marty  Krásové 
–  ustrojit  ji  na  poslední  cestu  do  kostý-
mu  Donny  Isabelly.  Poslední  rozloučení 
s  Martou  Krásovou  proběhlo  na  jevišti 
Národního divadla dne 28. února 1970.

Zpracoval: Ing. Pavel Moc
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 ZE ŽIVOTA ŠKOLY 
EXKURZE PRAHA „KRÁLOVSKÁ CESTA“

Doufejme, že se nezopakuje situace z před-
chozích dvou let, kdy kvůli „covidu“ byly 
tyto exkurze bez náhrady zrušeny.

A pár postřehů osmáků k exkurzi: 
Co tě na exkurzi zaujalo? Co se ti nejvíc líbilo? 
Jak bys exkurzi celkově hodnotil(a)?
8. B (děti se nepodepisovaly)
Několikrát se zopakovala odpověď, že děti zau-
jala katedrála sv. Víta, Korunní komora
Nejvíce mě zaujala katedrála sv. Víta a potom 
také výměna stráží.
Zaujaly mě památky a informace od učitelů, kte-
ré jsem nikdy nevěděl. Některé památky jsem 
viděl a některé ne. Jsem rád, že jsem mohl jet.
Líbila se mi hradní stráž – výměna, potom Sva-
továclavská kaple (Korunní komora a výzdoba), 
Staroměstské náměstí (orloj).
Líbil se mi Pražský hrad a výklad (to se také 
opakovalo několikrát).
Líbila se mi katedrála sv. Víta uvnitř.
Nejvíc se mi líbila Zlatá ulička. Přišla mi ro-
mantická. Líbilo se mi, jak jsme mohli dovnitř 
(třeba ke zlatníkovi).
Zaujala mě katedrála sv. Víta – zdobení, veli-
kost – bylo to obrovské a přitom do posledních 
detailů.
Co mě zaujalo? – Celetná ulice, protože  tam 
skoro každý něco pekl.
Líbilo  se  mi,  když  jsme  šli  na  Karlův  most 
a k orloji.
Zlatá ulička mě zaujala tím, jak tam byly nízké 
domky.
Líbila se mi katedrála sv. Víta a korunovační 
klenoty (ve Sněmovně).
Nejvíce  se  mi  líbila  výměna  hradní  stráže 
na  Pražském  hradě,  Zlatá  ulička  a  domeček 
Franze Kafky.
Nejvíce se mi líbila kaple sv. Kříže, bazilika sv. 
Jiří a Karlův most.
Nejvíce se mi líbila výměna hradní stráže. Jak 
šli úplně stejně a celkově měli stejné pohyby.

8. A:
Bylo  to  v  pohodě,  ale  bolely  mě  nohy.  Bylo 
dobré počasí, pak jsme měli delší rozchod. Ba-
vilo mě to, i autobus byl v pohodě. Cesta zpátky 
v autobuse byla dobrá, protože jsme hráli tichou 
poštu a chválím paní učitelky. (L. B.)
Bylo to dobrý, ale dal bych rozchod na Václa-
váku. (D. D.)
Nelíbilo se mi focení se školou, ale jinak se mi 
líbilo úplně všechno. (L. K.)
Bylo to pěkné. Měla jsem jistotu, že je všechno 
v pořádku. Mohli jsme se ptát, kam půjdeme, 
a vždy nám to někdo řekl. Kdybychom se ztra-
tili, věděli bychom, kde jsme a kam máme jít. 
O katedrále  sv. Víta  jsem věděla a byla  jsem 
v ní, ale stejně se mi líbila nejvíc. Byla jsem 
v Praze na památkách jen  jednou,  takže bylo 
hezké si to zopakovat. Líbil se mi výklad a do-
zvěděla jsem se spoustu nových informací. I to 
bylo dobře zorganizované. (H. S.)
Líbila se mi katedrála sv. Víta, Daliborka a hod-
ně Lennonova zeď. Počasí bylo v pohodě a měli 
jsme i čas v obchodním centru. (S. L.)
Nejvíc mě bavil ten výklad k jednotlivým pa-
mátkám, jak k literatuře, tak dějepisu. (A. W.)
Nechodili jsme až tak moc, bylo to hezké. Líbil 
se  mi  rozchod,  stráže  na  nádvoří,  chrám  sv. 
Mikuláše a orloj. (D. N.)
Dávám 8/10 – moc chození. (A. H.)

  Dokončení ze strany 2 Organizace  byla  dobrá,  líbily  se  mi  mučicí 
nástroje,  Zlatá  ulička,  celkově  Pražský  hrad. 
A  taky měli  dobré  jídlo  a  obchody v  centru, 
líbily se mi ty tramvaje. (P. K.)
Chodili jsme moc rychle. (K. S.)
Řidič jezdil ohleduplně a příjemně. Líbila se mi 
katedrála sv. Víta, dlouhý rozchod a zachovalé 
komplexy Pražského hradu. Také se mi líbilo, 
jak se učitelky navzájem doplňovaly. (J. Š.)

8. C
Bylo málo času na rozchod, nízké stropy a líbilo 
se mi, jak bylo staromódně zachovalé.
Rozchod  byl  pěkný.  Památky  byly  všechny 
hezké a mně se nejvíc líbil Karlův most. Vadil 
mi příliš dlouhý pracovní list. (J.S.)
Zaujal mě Karlův most. Byl to zajímavý výlet. 
Rozchod byl dobrý.
Cesta byla dobrá a naplněná památkami. Nej-
lepší  byla katedrála  sv. Víta. A dá  se  říct,  že 
zajímavá  byla  i  cesta  metrem.  Nejhorší  byly 
bolavé nohy. (E.P.)

Na exkurzi se mi líbila nejvíce mučírna na Hra-
dě. Exkurze byla fajn, líbila se mi.
Exkurze se mi líbila, pracovní list byl hezky vy-
pracovaný. Akorát mi vadilo, že jsme se na kaž-
dém rohu zastavovali, a tak to bylo zdlouhavé.
Výlet  se mi  líbil, nejvíc mě zaujal chrám sv. 
Víta. Trochu mi vadilo, že jsme museli vyplňo-
vat pracovní list. A nejlepší byl rozchod v OC.
Bylo to super, až na to, že jsme furt museli dávat 
pozor a psát pracovní list. Jinak to bylo super, 
paní učitelky nám daly plno informací.
Zaujala mě historie celé Královské cesty, nej-
lepší  byla  ale  Lennonova  zeď  a  nejvíc  se  mi 
líbil Obecní dům. Jel bych znovu, ale už bez 
pracovního listu. (O.Š.)
Přišlo mi, že to bylo moc uspěchané, a protože 
jsem slyšel moc informací, tak si z toho moc 
nepamatuju.
Přišlo mi to dokonalé – až na ty zastávky. Cesta 
byla příjemná. (J.W.)
Exkurze byla fajn, hezky jsme se prošli, byl fajn 
rozchod. Dozvěděli jsme se nové věci, neučili 
jsme se ve škole. (B.P.)
Nejvíc  se  mi  nelíbilo,  jak  mě  po  delší  době 
začala bolet záda od baťohu. Naopak nejvíc se 
mi líbila Daliborka a Vladislavský sál. (R.P.)
Nejlepší byl  rozchod a nejhorší bylo chození 
a zastávky. (L.P.)
Líbil se mi rozchod a metro.

PI
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Staré pohlednice Protivína  
a jejich odesílatelé za Rakouska-Uherska 4.

 D
ÍL

Jaké byly dějiny pošty v našem kraji? Bý-
valý  Prácheňský  kraj  byl  jedním  z  největších 
v Čechách, toto uspořádání trvalo od roku 1420 
do roku 1850. V Čechách neexistovalo na začátku 
16. století žádné organizované poštovní spojení. 
Dopravu zpráv obstarávali pěší poslové, dopravu 
zboží a osob po špatných silnicích formani, zpo-
čátku  jen příležitostně. Za první  organizované 
poštovní  spojení  je  považována  cesta  jízdního 
posla, který byl vypraven z Prahy do Vídně roku 
1526 se zprávou o zvolení Ferdinanda I. českým 
králem. Není přesně známo, přes která místa tento 
kurýr  jel,  ale bylo  to přes  jižní Čechy. Zprávu 
ve Vídni doručil za 36 hodin, což bylo umožněno 
právě organizovanou výměnou koní.

Správním městem Prácheňského kraje bylo 
město Písek. Jeho poloha nebyla zrovna příznivá, 
neležel uprostřed, ale v jeho východní části. Byl 
stranou důležitých poštovních  spojů  jako byly 
trasy Praha – Vídeň nebo Praha – Linec.

Největší zájem o dopravu zpráv v zemi měl 
král, takže se měnily tratě jízdných poslů podle 
pobytu krále a  jeho dvora. Roku 1562 pobýval 
v Linci, poslové z Prahy jezdili přes Tábor, Veselí, 
České Budějovice a Kaplici. Kaplice se nacházela 
v Prácheňském kraji. V roce 1680 zuřil ve Vídni 
mor,  císař přesídlil  do Lince,  čeští místodržící 
byli v Plzni. Bylo zřízeno spojení z Lince přes 
Budějovice, Vodňany, Strakonice, Horažďovice, 
Zelenou Horu, Klatovy a Přeštice. Na dopravě 
pošty se účastnily tehdy přechodně již tři stanice 
Prácheňského kraje. V dobách  třicetileté války, 
kdy vojenské události ohrožovaly spojení z Prahy 
do Budějovic, byla  trať přeložena z Prahy přes 
Zbraslav, Dobříš  a Písek do Budějovic,  a přes 
Prachatice do Pasova. Když pominulo vojenské 
ohrožení, zůstala jediným definitivním poštovním 
spojením stará  cesta Praha – Vídeň přes Tábor 
a  Jindřichův  Hradec. Tato  řádná  pošta  jezdila 
dvakrát týdně. V 17. století se počítalo, že jízdní 
posel potřebuje na jednu míli cesty (asi 1,6 km) 
jednu hodinu.

V  roce  1744  byla  cesta  do  Lince  znovu 
ohrožována, tentokráte pruským vojskem, takže 
byla poštovní trať přechodně přeložena z Prahy 
přes Zbraslav, Mníšek, Dobříš, Milín, Čimelice, 
Mirotice, Písek a Protivín do Nákří a přes Budě-
jovice do Lince. Od roku 1748 došlo k postátnění 
poštovní dopravy a poštovnictví v  českých ze-
mích, začal se rychleji rozvíjet obchod i průmysl. 
Doprava poštovními vozy byla v Prácheňském 
kraji  však  pouze  příležitostná,  o  pravidelném 
poštovním spojení se nedá vůbec mluvit. Teprve 
v roce 1846 se sem dostala vymoženost – podle 
psaného jízního řádu vyjížděla z Prahy do jižních 
Čech  takzvaná  „pošta  smíšená“  –  Mallepost. 
Nebyl  to  sice  žádný „rychlík“,  ale vezla nejen 
poštu listovní a menší balíky, ale i cestující. Tato 
takzvaná linecká smíšená pošta vyjížděla z Prahy 
v neděli, pondělí, středu a pátek směrem na Zbra-
slav, Mníšek, Dobříš, Milín, Březnici, Příbram, 
Čimelice, Písek, Vodňany, Strakonice, Vimperk, 
Prachatice, Netolice, Týn nad Vltavou a směr Li-
nec. Po stejné trase vyjížděla ještě v úterý, čtvrtek 
a sobotu pošta jízdní – Reitpost.

Od  poloviny  19.  století  přicházejí  nové 
možnosti  –  vynález  parního  stroje  a  železné 
dráhy. V  srpnu 1832 byla  zahájena na  železné 
dráze  tažené  koňmi  pravidelná  doprava  zboží 
na  trase České Budějovice – Linec a  současně 
nepravidelná přeprava  osob. Koněspřežka  sice 
neprocházela Prácheňskem, ale jednu stanici tu 
přeci měla – Kaplici. Po dlouhých jednáních pošta 
uznala přepravu cestujících po dráze, ponechala si 
však veškerou přepravu pošty listovní. Poměrně 
brzy došlo ke změně v dopravě pošty zřizováním 
vlakových pošt. První výhody železniční dopravy 
se projevují kolem roku 1870, kdy byla zahájena 

železniční doprava na trati Vídeň – České Budě-
jovice – Plzeň. Spojení procházelo Prácheňským 
krajem, byly to železniční stanice Nákří, Vodňany, 
Protivín, Ražice, Písek, Čejetice, Strakonice, Ka-
tovice, Horažďovice. Později přibyla příčná dráha 
Ražice, Písek, Milevsko, Tábor. Na tomto spoji 
byla zavedena poštovní doprava v listopadu 1898, 
to již se ale název Prácheňský kraj nepoužíval.

Dopisnice, odeslaná dne 23. X. 1900 panu Mi-
roslavu Schurerovi, studujícímu, na adresu Praha 
II., Jungmannova třída 26n, je poměrně vzácná. 
Vyšla totiž nezvykle v souboru starých protivín-
ských pohlednic nákladem českého knihkupectví 
Gustava Dubského v Českých Budějovicích.

Gustav Dubský se podle různých encyklopedií 
narodil v asimilované českožidovské rodině roku 
1868 v Stráži nad Nežárkou, vystudoval v Jindři-
chově Hradci, v roce 1896 získal knihkupeckou 
a nakladatelskou koncesi a otevřel vlastní obchod 
v Českých Budějovicích. V roce 1902 se oženil 
s  dcerou nakladatele  J. Grosmana,  přestěhoval 
se  do  Prahy  a  převzal  nakonec  nakladatelství 
Grosman  a Svoboda.  Podporoval  Masarykovu 
realistickou stranu a tiskl její časopisy. Na počátku 
1. světové války se účastnil schůzek spolupracov-
níků T.G.Masaryka před jeho odchodem do ciziny 
a podílel se na ukrytí Masarykových písemností. 

Za války byl odvelen na italskou frontu. Po válce 
v roce 1918 založil v Praze vlastní nakladatelství 
Gustav Dubský, ale v roce 1923 ukončil činnost 
a odešel z Prahy. Jeho nakladatelská stopa proza-
tím skončila v roce 1926 v Mariánských Lázních, 
v  roce  1936  poskytl  zbytky  nákladu  knih  své 
produkce pro odměny v soutěži továrny na toaletní 
mýdla a parfumerii Evona v Uhříněvsi. V  roce 
1942 byl s rodinou deportován do Terezína, kde 
se dočkal osvobození. V pramenech jsou uváděná 
různá data úmrtí, jedno z možných je rok 1962. 
Pohřben je na Novém židovském hřbitově v Praze.

Na graficky zpracované straně dopisnice  je 
pohled na Protivín od Hájku, dobře je vidět v po-
předí železniční trať se zastávkou a závorářským 
stanovištěm. Celkový pohled je doplněn sdělením: 
„Milý hochu! Nezapomeň na  latinu. Pozdravuj 
matku  a  všechny  ostatní.  Nazdar! Tvůj  otec. 
Zůstanu zde přes noc. Ráno pojedu do Písku.“

Ing. Helena Mašindová

Zdroj: Václav Konštant – Pošta v Prácheňském 
kraji
Aleš Zach – Slovník českých nakladatelství 1849 
– 1949
Historický ústav AV ČR – Biografický slovník 
českých zemí
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Fotbalové informace
Dubnové zápasy „A“ týmu nepřinesly moc 
radosti  z  vítězství,  ale  je  třeba  podotknout, 
že  mladý  tým  v  každém  utkání  bojoval  až 
do konce a o vítězství je několikrát připravily 
buď chyby rozhodčích, nebo prostě nedostatek 
zkušeností.

FK Olešník – FK Protivín 4:1 (1:1)
Branky: 21. Říha
FK Protivín: Pícha – Barbotkin (69. Zeman), 
Z. Vorel, Vojta, Zach – Hrachovec (80. hodin-
ka), Urban, Leroy Abatawa, Štěpka – Martin 
Říha, J. Vorel. Trenér Miroslav Říha.
Nejlepší hráči:  Lafata, Vonášek  –  Martin 
Říha, Z. Vorel.
Miroslav Říha, trenér Protivína: „Zápas se mi 
hodnotí velmi těžko, neboť do 63. minuty jsme 
hráli dobré utkání (1:1) a nakonec jsme odjeli 
s porážkou 4:1 a dvěma červenými kartami. 
Necitlivý výkon rozhodčích a naše následná 
reakce, kterou chápu, pokazily závěr tohoto 
utkání. Zápas měl dva klíčové momenty. První 
ve 13. minutě, kdy šli domácí do vedení z ne-
pochopitelného dvoumetrového ofsajdu. Nám 
se do přestávky podařilo ze standardní situace 
Martinem Říhou vyrovnat na 1:1. V 63. minutě 
šli domácí znovu do vedení po pěkné kombina-
ci středem hřiště a v 67. minutě přišel druhý 
klíčový moment, když rozhodčí neodpískal ně-
kolik faulů domácích před vápnem a z násled-
né protiakce šli domácí do gólové šance. To už 
moji hráči neudrželi nervy na uzdě a za kritiku 
rozhodčího byl vyloučen kapitán Míra Vorel 
a o pět minut později z frustrace za hrubý faul 
i Radek Vojta. Tím fotbal skončil.“

FK Protivín – SK Jankov 1:2 (0:0)
Branky: 57. Z. Vorel
FK Protivín: Pícha – Štěpka, Vojta, Vorel Z., 
Zach – Hrynevich  (67. Vojík), Buko Leroy, 
Urban (82. Sháněl), Zeman (90. hodinka) – 
Hrachovec, Martin Říha.
Trenér Protivína Miroslav Říha: „ V průměr-
ném utkání se hosté ujali po dvojnásobné 
chybě rozhodčích, který nejdříve neviděli 
faul na gólmana Píchu a vzápětí přehlédli 
několikametrový ofsajd faulujícího hráče, 
který vstřelil vedoucí gól. Domácí byli roz-
hození a vzápětí inkasovali podruhé. Potom 
se jim podařilo snížit skóre, zatlačili soupeře 
do defenzivy, ale svou převahu už nedokázali 
přetavit v alespoň vyrovnávací branku“.

TJ Dražice – FK Protivín 3:4 (0:1)
Branky: 37. a 69. (pen.) Z. Vorel, 60. Hojdar 
(vlastní), 76. Hrachovec.
FK Protivín:  Pícha  –  Barbotkin,  Nedvěd, 
Vojta, Zach – Urban (80. Dan), Leroy Aba-
tawa (63. Hrynevich), Štěpka, Vorel Zbyněk, 
Hrachovec (89. Sháněl) – Martin Říha. Trenér 
Miroslav Říha.
Nejlepší hráči: Řezník – Z. Vorel, Hrachovec.
Trenér Protivína Miroslav Říha: „Byl to di-
voký zápas se šťastným koncem pro nás. Šlo 
o vyrovnané utkání, v němž byl jednoznačně 
mužem zápasu náš Zbyněk Vorel, který dva 
góly dal a na další dva nahrál. Pro nás to 
bylo důležité vítězství. Za nasazení a přístup 
zaslouží pochvalu celý tým.“

FK Protivín – FC ZVVZ Milevsko 1:3 (0:1)
Branky: 90. Petr (vlastní)
FK Protivín:  Barbotkin  –  Dan  (86.  Matěj 

PI

Janeš),  Nedvěd, Vojta,  Zach  –  Hrynevich, 
Urban  (52.  Zeman),  Štěpka,  Zbyněk Vorel, 
Hrachovec (73. Sháněl) – Martin Říha. Trenér 
Miroslav Říha.
Trenér Protivína Miroslav Říha: „První polo-
čas byl herně vyrovnaný, bohužel ho vyhráli 
hosté díky standardní situaci z 19. minuty. 
Rozhodující moment přišel po hodině hry, když 
v 58. minutě hosté vstřelili druhou branku. 
Za další tři minuty přidali z pokutového kopu 
i třetí a o vítězi bylo rozhodnuto.“

TJ Osek – FK Protivín 2:1 (0:0)
Branka: Hrachovec
FK Protivín: Barbotkin – Dan, Vojta, Nedvěd, 
Zach – Urban (46. Zeman), Z. Vorel, Štěpka, 
Hrachovec – J. Vorel (61. Hrynevich), Říha.
Referát  ze  serveru  Jihočeský  fotbal:  Své 
nesporné kvality Protivínští dlouho proka-
zovali i v Oseku. Do šancí domácího favo-
rita nepouštěli a po hodině hry se dokonce 
Protivín ujal vedení. Úvodní gól zápasu dal 
Patrik Hrachovec. Jenže v závěru utkání za-
čali úřadovat bratři Říští, kteří otočili skóre 
ve prospěch favorizovaného Oseku. Jakub 
Říský nejprve s notnou dávkou štěstí z penalty 
vyrovnal a utkání rozhodl jeho bratr David, 
který poslal hlavou do sítě centr Hocha. Těžce 
nabyté vítězství už si Osek pohlídal.

„B“ tým  začíná  „šlapat“,  a  co  je  mnohem 
důležitější - na zlepšené hře a výhrách mají 
velký podíl mladíci.

Protivín – Milenovice 3:2
Branky: Hrachovec 2, Sládek
Derby  bylo  zajímavé  až 
do  konce.  Protivínští  byli 
v prvním poločase lepší, vedli 
o 2 góly. V úvodu druhé části 
promarnili 2 vyložené příle-
žitosti,  hosté  potom  snížili, 
nadechli  se  k  náporu  a  až 
do konce bojovali o remízu.

Hradiště B – Protivín 4:1
Branka: Ruczkowski
Výsledek je jednoznačný, ale 
hra  byla  mnohem  vyrovna-
nější. Domácí  rozhodli dvě-
ma slepenými góly v závěru 
utkání.

FK Protivín – SK Skály 3:0
Branky: Křišťál, Rothbauer, 
M. Janeš
Protivínští  se  v  prvním  po-
ločasu ujali vedení po nejis-
tém zákroku brankáře hostí. 
I  když  měli  po  celou  dobu 
převážně  míč  ve  své  moci, 
góly dali až v poslední čtvr-
tině zápasu, když se na hřišti 
objevily „mladé pušky“.

FK Protivín – SK Putim 5:3
Branky:  Sládek  2,  Křišťál, 
Cvachovec, Hodinka
Zajímavý  zápas  pro  diváky. 
Domácí dvakrát vedli, po je-
jich  hrubkách  soupeř  vždy 
vyrovnal  a  dokonce  otočil 

skóre. Na poslední půlhodinu přišli na hřiště 
opět mladíci, kteří  soupeře uběhali, a  jejich 
zásluhou bral Protivín tři body za vítězství.

„D“ své dubnové zápasy dokázal bojovností 
a zarputilostí vyhrát a stále se drží v popředí 
tabulky.

Protivín – Soběslav/Veselí 3:2
Branky: Kozma, Florián, Sochora
Domácí vedli v poločasu 3:0, hosté  to však 
nevzdali, snížili na rozdíl jedné branky a až 
do konce Protivínským zle zatápěli. Ti však 
dokázali vítězství uhájit.

Jistebnice – Protivín 1:2
Branky: Koštel, Hodinka
Protivínští prohrávali již od 2. minuty. Po celý 
zápas se snažili zápas otočit a v závěru se jim 
to nakonec podařilo.

Protivín – Trhové Sviny 4:1
Branky: Florián 2, Hodinka, O. Křišťál
Po vyrovnané první části dokázali domácí tře-
mi brankami dovést zápas do vítězného konce.

Starší žáci
Protivín – Vacov 0:4
Vodňany – Protivín 1:1 pen 3:1
Branka: Kozma
Netolice – Protivín 9:2
Branky: Kropáček, Hronek

Mladší žáci
Protivín – Vacov 3:2
Branky: Hronek, Podlešák, Kochrda
Vodňany – Protivín 0:6
Branky: Podlešák 2, Hronek, Bízek, Čechá-
ček, Š. Brož
Netolice – Protivín 1:2
Branky: Bízek 2

Václav Křišťál
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KŘÍŽOVKA O KNIŽNÍ ODMĚNU

Také letošní křížovky jsou věnovány moudrým výrokům známých osobností. Autor křížovek P. Šoba
Nenechme se nepovedeným dnem tajenka (1.–3. díl). KAŽDÝ DEN S CITÁTEM
Vyluštěnou tajenku zašlete do 30. května 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 dubnového vydání Protivínských listů získává pan Brůžek z Protivína. Gratulujeme!

V sobotu 23. dubna se v prostorech kestřanské 
tělocvičny konalo odpoledne s deskovými hrami. 
Akci pořádal Klub kestřanských žen ve spolupráci 
s  protivínským spolkem Kocanďáci. Pro děti i  do-
spělé bylo připraveno přes padesát her, jak ze sbírky 
Kocanďáků, tak i  ze soukromé kolekce pana Michala 
Roučky. Rozmanitost a obtížnost her byla převeliká, a tak 
nejmenší účastníci mohli hledat myši v díře, zahánět bu-
báky do skříně, nebo sbírat spolu se včelkami nektar. Pro 
větší účastníky byly připraveny klasiky jako Carcassonne, 
osadníci z Katanu, nebo kostková variace oblíbené karetní 
hry Bang, ale i méně známé tituly jako Malý princ, Karak 
a Istanbul. No a na zkušené deskovkáře čekaly náročné 
tituly jako Galaxy Trucker nebo Eldritch Horror, ve kterých 
se uplatní strategické myšlení a dlouhodobé plánování. 
Pro necelé dvě desítky účastníků bylo připraveno chutné 
občerstvení, za které děkujeme paní Roučkové. Akce se 
setkala s úspěchem u místních i přespolních dětí, z nichž 
některé dorazily i  s  rodiči. A  protože nabídka her je 
nepřeberná a neustále se zvětšuje, je v plánu podobnou 
akci v budoucnu zopakovat.

T. Zdobnický

ODPOLEDNE S DESKOVÝMI HRAMI V KESTŘANECH
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UZÁVĚRKA
pro dodání příspěvků

do červnových
„Protivínských listů“  

je v pondělí 30. 5. 2022
do 12 hodin.

NOVINY VYJDOU
v pondělí 13. 6. 2022  

Martin Hrdlička Standa Vlasák

V sobotu 30. dubna se konalo základní 
kolo Závodu vlčat a světlušek v Putimi. 
Na závod samozřejmě vyrazila jak chlapec-
ká, tak i dívčí hlídka z našeho skautského 
střediska.  Během  závodu  dostaly  úkoly, 
při  jejichž  plnění  uplatňovaly  znalosti  ze 
schůzek.  Musely  předvést  své  kuchařské 
dovednosti, ukázat zvládnutí první pomoci 
i schopnost orientace. Dále také předvedly 
svou  fyzickou  zdatnost,  schopnost  logic-
kého  myšlení  a  vyhledávání  informací. 
Poslední byla stanoviště, kde děti předvedly 
znalosti v oblasti táboření a poznávání příro-
dy. Během závodu měly také ukázat schop-
nost týmové spolupráce a komunikace. My 
jako vedoucí hodnotíme výkony našich dětí 
jako velice povedené. Obě družiny si vedly 
skvěle, děti byly odvážné a bystré, ostatně 
jako mají vlčata a světlušky být. Celkově 
se  chlapecká  hlídka  –  Platánci  umístila 
na 3. místě a dívčí hlídka – Fialová šestka 
na  1.  místě.  Dívčí  hlídka  tedy  postupuje 
do  krajského  kola  závodu,  které  se  koná 
27.–29. 5. Budeme rádi, když nám budete 
držet palce.

za Středisko Blanice Protivín  
Lucie Klarnerová

Závod Vlčat a Světlušek 2022 v Putimi

V sobotu 23. dubna se konaly v Hum-
polci závody ve sportovním boji, kterých 
se zúčastnily kluby z České republiky, 
Slovenska, Polska, Slovinska, Maďarska, 
Ukrajiny, Německa, Rakouska, Švédska 
a Chorvatska.

Po dlouhé covidové pauze se taekwon-
disté  z  Protivína  dočkali  závodů  a  mohli 
tak porovnat své bojové zkušenosti s jiný-
mi bojovníky. A bylo  to porovnání velice 
úspěšné. Jako první nastoupil v rychlostním 
kopání na terč Martin Hrdlička, který měl 
nejpočetnější kategorii dvacet dětí. Martin 
si v této kategorii vykopal krásné 3. místo.

Po skončení této dovednostní disciplí-
ny  začaly  sportovní  boje.  Náš  nejmladší 
závodník Martin Hrdlička se probojoval až 
do semifinále, kde si zranil kotník a skončil 
na krásném 3. místě. Následně nastoupili 
naši  kolegové  z  Ukrajiny,  kteří  startovali 
za náš mateřský klub z Kolína a byli úspěšní.

K  prvnímu  svému  zápasu  nastoupil 
náš nováček Teodor Drůbek, který se pro-
bojoval až do finále, kde podlehl Švédovi 
a bylo z toho krásné druhé místo. Též Tereza 
Žižková, další náš nováček, se probojovala 
do finále a zde prohrála na body se ziskem 
krásného druhého místa. Sourozenci Vaněč-
kovi  se vezli  též na vítězné vlně. Anežka 
Vaněčková a Jiří Vaněček prohráli až finá-
lové boje a byla z toho krásná druhá místa. 
I náš nejstarší bojovník Stanislav Vlasák se 
ve svých 40 letech probojoval do finále přes 
o  20  let  mladšího  soupeře. Ve  finálovém 
boji podlehl a odvážel si krásné druhé místo 
a skvělou zkušenost.

PROTIVÍNŠTÍ TAEKWONDISTÉ ÚSPĚŠNÍ
Všem našim závodníkům děkujeme 
za výbornou reprezentaci oddílu.

Umístění :
Martin Hrdlička  2× 3. místo
Teodor Drůbek  2. místo
Jiří Vaněček  2. místo
Anežka Vaněčková  2. místo
Tereza Žižková  2. místo
Stanislav Vlasák  2. místo

J. Kubička


