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NOVÉ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ  
V AREÁLU MĚSTSKÉHO SPORTOVIŠTĚ

Dovoluji si Vás 
informovat, že se 
nám podařilo kom-
ple tně  obměni t 
herní prvky na dět-
ském hřišti v areálu 
sportoviště. Byly 
zde nahrazeny stá-

vající a již nevyhovující herní prvky 
novými, které jsou vyrobeny z přírodního 
materiálu, konkrétně akátového dřeva. Prv-
ky byly vybrány tak, aby splňovaly veškeré 

předpoklady pro vyžití dětí všech věkových 
kategorií, ať již od těch nejmenších až po ty 
starší.

Věřím, že se dětem bude nové dětské 
hřiště líbit a budou jej hodně navštěvovat.

Zároveň mi dovolte poděkovat jak Na-
daci ČEZ, která nám svým dotačním titulem 
výrazně pomohla, tak zároveň paní Pavle 
Bečvářové za pomoc při výběru a následné 
realizaci.

Jaromír Hlaváč,
starosta města

SOBOTA 27. SRPNA 2022 PROTIVÍN
XV. MĚSTSKÉ SLAVNOSTI PROTIVÍNSKÉ

Informace pro občany
Přemístění autobusové zastávky

Ve dnech 25. 7. 2022 od 00.01 hodin do 31. 7. 2022 
do  24.00 hodin bude z  důvodu konání tradiční  
protivínské pouti přemístěna autobusová zastávka 
z Masarykova náměstí do ulice Komenského.

FO-správa majetku
L. Štěpánová

V průběhu měsíce května jsme zahá-
jili další dvě plánované investiční akce, 
kterými jsou rekonstrukce dvou hasič-
ských zbrojnic – v Záboří a v Maleticích.

Rozsáhlá rekonstrukce se týká zejména 
zbrojnice v Záboří, kde bude nadezděno 
první patro, položen nový strop, z části 
nový krov včetně klempířských prvků spolu 
s novou střešní krytinou. Posléze budou 
vyměněny otvorové prvky, zbudovány nové 
podlahy, obklady, dlažby a sociální zařízení. 
K tomuto objektu bude přistaveno nové 
venkovní schodiště a závěrem provedena 
nová fasáda.

U hasičské zbrojnice v Maleticích se 
jedná o opravu budovy, kde bude odstraněna 
stará stropní konstrukce přístavku, následně 
na něm bude proveden krov, který bude 
kopírovat starou budovu, položí se nová 
krytina a klempířské prvky. Po kompletní 
výměně oken a dveří bude provedena ba-
revná fasáda.

Jaromír Hlaváč,
starosta města

DALŠÍ INVESTIČNÍ 
AKCE ZAHÁJENY

Při výkonu své činnosti na úseku po-
vodňové ochrany zajišťuje město Protivín 
prostřednictvím odboru výstavby, dopravy 
a životního prostředí MěÚ aktualizaci Po-
vodňového plánu města Protivín dle zákona 
o vodách č. 254/2001 Sb., ve znění pozděj-
ších předpisů a navazujících vyhlášek.

Tímto žádáme vlastníky nemovitostí 
v záplavovém území o nahlášení změn 
týkajících se jejich nemovitosti, jedná se 
zejména o změnu či doplnění telefonních 
kontaktů, změna vlastníka, změny počtu 
osob užívajících nemovitost.

Předem moc děkujeme za podání 
zprávy na email fialova@muprotivin.cz, 
tel. 604 217 734.

MÚ Protivín, odbor výstavby,  
dopravy a životního prostředí
Ing. Fialová Jaroslava, MPA

Aktualizace povodňového 
plánu v roce 2022
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 ZE ŽIVOTA ŠKOLY 
JAZYKOVÝ KURZ

V květnu se po „covidové“ přestávce 
opět uskutečnil jazykový kurz – tentokrát 
pro žáky 5., 6. a 9. ročníků. Strážovice 
jsme navštívili již podruhé a byla to dobrá 
volba – výborná kuchyně, krásné ubyto-
vání i slušné zacházení. Tentokrát jsme 
se zabývali tématy: Healthy food, Money, 
Countries, Social media, Jobs.

Děti si užily týden plný soutěží, her, 
konverzací, scének, natáčení videí i procvi-
čování gramatiky a nových slovíček. Celý 

pobyt žáci sbírali klíče, potřebné k získání 
pokladu. Nechybělo ani učení ve skupi-
nách, práce ve dvojicích, spolupráce, pobyt 
v přírodě, komunikace, tolerance a pomoc 
kamarádovi. V rámci rozvoje počítačové 
gramotnosti jsme pracovali s notebooky 
a mobilními telefony.

Přesto, že počasí nám zpočátku nepřálo, 
se kurz vydařil a už teď se těšíme na příští 
rok.

M. Smejkalová

JARNÍ ZPÍVÁNÍ
Děti z obou dětských pěveckých sborů

Vás zvou na

JARNÍ ZPÍVÁNÍ

Kde?  nádvoří kaplanky
Kdy?  středa 15. června od 16 hodin

Přijďte si nejen poslechnout,  
ale i zazpívat.

Ve středu 11. května se v Písku konala 
soutěž Mladých zdravotníků, kterou po-
řádal Oblastní spolek Českého červeného 
kříže a současně probíhala soutěž Mladý 
záchranář – DOKAŽ, ŽE UMÍŠ pořádaná 
územním odborem Hasičského záchran-
ného sboru Jihočeského kraje. Celkem se 

SOUTĚŽ MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ V PÍSKU

zúčastnilo 16 družstev ze ZŠ celého okresu. 
Naši školu reprezentovali žáci v mladší 
kategorii, kde v soutěži Mladý zdravotník 
obsadili 5. místo a v soutěži Mladý záchra-
nář místo 6. Veliká pochvala a poděkování 
za reprezentaci naší školy patří Gabriele 
Nováčkové ze 4. A, Kateřině Polanské, 

Anežce Hejskové, Karolíně Kopecké 
a Lukášovi Přibylovi ze 3. B. Žáci ukázali 
svou odvahu, chuť vyzkoušet si nové věci 
a získat tím další zkušenosti. Je to tým 
šikovných dětí, kteří dokáží pomoci lidem.

L. Rothbauerová

Po dvouleté odmlce se opět rozjely 
různé sportovní soutěže. Jednou z nich je 
tradiční lehkoatletický závod Pohár roz-
hlasu, kterého se naše škola pravidelně 
účastní. Letošní ročník se konal 6. května 
v Písku. Žáci soutěží ve dvou kategoriích 
– starší 8.–9. ročník a mladší 6.–7. ročník 
– v lehkoatletických disciplínách: 60 m, 
vytrvalostní běhy (600 m, 800 m, 1000 m 
a 1500 m), skok daleký a vysoký, hod kri-
ketovým míčkem, vrh koulí.

Naše škola měla zastoupení ve všech 
kategoriích a všichni žáci podávali skvělé 
výkony a vzorně nás reprezentovali. V ko-
nečném součtu disciplín skončili mladší 
žáci 7. (Družstvo bylo nejmladší ze všech 
účastníků a sbíralo své zkušenosti.), mladší 
i starší žákyně 4. a starší žáci obsadili výbor-

POHÁR ROZHLASU

né 3. místo. Zvláštní poděkování a zároveň 
gratulace patří čtyřem žákům, kteří dokázali 
vyhrát svou disciplínu. Jedná se o Terezu 
Říhovou, 9. A – běh na 800 m, Tomáše 
Ládra, 9. A – vrh koulí, Adama Schánělce,  

9. B – skok vysoký a Terezu Holzeplo-
vou,7. A – hod kriketovým míčkem.

Všem ještě jednou děkujeme za sportov-
ní výkony a reprezentaci naší školy.

Lucie Marková
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z deníku
POLICIE ČR V PROTIVÍNĚ

Kabina strojvedoucího
 V sobotu 21. května odpoledne jel 

strojvedoucí pravidelnou linku na trase 
Březnice – Protivín. Během cesty škodil 
v kabině strojvedoucího zloděj. Pachatel 
překonal zámek dveří a odcizil mobilní 
telefon značky Asus Zenfone 5Z. Od-
cizením telefonu a poškozením zámku 
způsobil škodu za 7 000 korun.

 Krátce před osmnáctou hodinou oznáme-
ní o krádeži vloupáním přijali protivínští 
policisté a okolnosti případu prošetřují.

Úvěrové podvody
 Vyšetřovatel z oddělení hospodářské 

kriminality vydal ve středu 18. května 

RADA MĚSTA ZASEDALA
 VYBRÁNO Z USNESENÍ RM 1. 6. 2022
– souhlasí
 s  provedením autorského dozoru spol. PROGES 

s.r.o., Rudolfovská 88, 370  01 České Budějovice, 
IČ: 472  39  620 při realizaci stavby „Základní škola 
Protivín – II. etapa, stavební úpravy a modernizace 
sociálního zařízení ZŠ Protivín – západní část“

– souhlasí
 s uzavřením Příkazní smlouvy se spol. MZ TENDER 

s.r.o., Strakonická 268, 397 01 Písek, IČ: 280 98 561, 
ve věci zajištění výkonu činnosti technického dozoru 
investora při realizaci stavby „Chvaletice – opravy 
kanalizace na severním okraji osady“

– souhlasí
 s uzavřením Příkazní smlouvy se spol. MZ TENDER 

s.r.o., Strakonická 268, 397 01 Písek, IČ: 280 98 561, 
ve věci zajištění výkonu činnosti technického dozoru 

investora při realizaci stavby „Rekonstrukce a  pro-
dloužení jednotné kanalizace v  Partyzánské ulici 
v Protivíně“

– souhlasí
 s uzavřením smlouvy se spol. DT engineering s.r.o., 

Dolní 127, Nové Homole, 370 01 České Budějovice, 
IČ: 087  43  002, ve  věci zajištění výkonu činnosti 
technického dozoru investora při realizaci stavby 
„Základní škola Protivín – II. etapa, stavební úpravy 
a modernizace sociálního zařízení ZŠ Protivín – zá-
padní část“

– souhlasí
 s realizací protipovodňových opatření v rámci kom-

plexních pozemkových úprav v kú Milenovice, a to 
ochranného (záchytného) příkopu OP2 na pozemcích 
parc. č. 1062, 1063 a 857 v kú Milenovice, hrazených 
výhradně z finančních prostředků Státního pozem-
kového úřadu

 a dále souhlasí
 s odstoupením od realizace protipovodňových opat-

V minulých dnech byla dokončena plánovaná investiční akce – rekonstrukce ulice Oborská.

ření SO6 a SO8 v rámci Komplexních pozemkových 
úprav v kú Milenovice

– bere na vědomí
 Závěrečný účet města za  rok 2021 včetně Zprávy 

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021
 a doporučuje
 zastupitelstvu města jeho schválení

– vybrala
 jako nejvýhodnější nabídku na  realizaci veřejné 

zakázky malého rozsahu akce „Oprava MK Protivín 
– ulice Pivovar a K Rybníčku“ nabídku firmy TEM-
STAV AB, s.r.o., Písecká 415, 375 01 Týn nad Vltavou, 
IČ: 28146956, za celkovou cenu 2.498.142,97 Kč bez 
DPH

 a pověřuje
 starostu města podpisem smlouvy

– schvaluje
 přijetí daru – knih do  knihovního fondu Městské 

knihovny Protivín dle přiloženého seznamu

usnesení o zahájení trestního stíhání 
mladého muže z Protivína. Muž měl v le-
tech 2018 až 2020 uzavírat se zástupci 
finančních institucí smlouvy o spotřebi-
telských úvěrech, do kterých však uváděl 
nepravdivé údaje, na základě kterých mu 
byly úvěry poskytnuty. Muž měl půjčky 
ve výši přesahující 260 000 korun čerpat, 
závazky si však neplnil. Kriminalisté 
případ vyšetřují pro trestný čin úvěrový 
podvod.

Nenastoupil do vězení
 Písečtí kriminalisté, kteří se specializují 

na pátrání po osobách, mají dlouhodobě 
skvělé výsledky a ukončili další pátrání, 
a to po muži (1983), který nenastoupil 
do výkonu trestu odnětí svobody. Dne 
4. května bylo po muži vyhlášeno celo-
státní pátrání, dne 10. května v ranních 
hodinách kriminalisté muže vypátrali 
a zatkli v Protivíně.

 Kriminalisté provedli potřebné úkony 
a ještě dopoledne muže předali eskort-
nímu oddělení. Policisté odsouzeného 
převezli do věznice, kde nastoupil k na-
řízenému výkonu trestu.

Nevěděl, kde je
 Protivínští policisté řešili v noci dne 

10. května případ cestujícího, který 
zůstal zamčený v autobusu. Kolem půl 
třetí ráno volal na linku 158 muž, který se 
octl v pasti a nevěděl kde je. Policisté jeli 
prověřit nevšední oznámení a zjistili, že 
na parkovišti u pivovaru je opravdu v od-
staveném autobuse zapomenutý cestující. 
Muž nasedl v deset večer na píseckém 
autobusovém nádraží do autobusu, byl 
zřejmě velmi unavený a usnul, když se 
vzbudil, nevěděl kde je. Policisté zkon-
taktovali provozovatele autobusu, který 
vůz odemkl a muže vysvobodil.
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Novinky
městské
knihovny

Mezinárodní den dětí se slaví každoroč-
ně 1. června. Datum souvisí s 1.červnem 
1925. Tehdy se konala ženevská Světová 
konference o blahu dítěte a v San Francis-
cu festival Dračích lodí. Ten poukazoval 
na čínské sirotky. Mezinárodní demokratic-
ká federace žen v návaznosti na tyto události 
vyhlásila roku 1949 Den pro ochranu dětí. 
Tento svátek se pak poprvé slavil 1. června 
1950 ve více než 50 zemích světa.

Den dětí v Království času se vydařil, 
počasí nám přálo, o zábavu se postaralo 
soutěžení v kuličkách a čáře. Na konci byly 
děti odměněny sladkou odměnou.

Všem zúčastněným děkujeme za krásný 
den.

Království času

Den dětí
v Království času

Měsíc květen začal v 1. Mateřské 
škole téměř pohádkově. Rukama 
dětí a jejich šikovných rodičů „ožily“ 
čarodějnice vyrobené nejen z papíru, 
látek či dřeva, ale i jiných překvapivých 
materiálů. Odpolední opékání buřtíků 
u společného ohně na školní zahradě 
bylo pak tou nejlepší odměnou pro 
nás všechny. Čarodějnice, které byly 
rozlítané po celé zahradě, jsme v ohni 
nespálili, na to byly moc povedené. 
Děkujeme.

Další zážitkovou aktivitou byla 
návštěva všech tříd v naší protivínské 

Tohle jsou letošní předškoláci, kteří v září nastupují do ZŠ. Přejeme jim,  
aby se jim tam líbilo a dařilo!

Květen v l. Mateřské škole Protivín
krokodýlí ZOO. Zážitek to byl opravdu 
veliký. Vidět na vlastní oči to, co děti 
znají jen z tabletů a knížek, je nenahra-
ditelné. Měly spoustu otázek ještě celou 
cestu do školky.

Pak už jsme ve všech třídách slavili 
svátek maminek. Mladší děti se s ma-
minkami sešly na tvořivých dílničkách. 
Ty dávají prostor nejen něco pěkného 
vytvořit, ale také sdílet společné zážitky 
na místě, kde jsou děti jindy bez rodičů. 
Starší děti zase přivítaly rodiče na be-
sídkách, kde předvedly, co už všechno 
umějí a zvládnou.

V červnu jsme na školní zahradě 
jaksepatří oslavili Mezinárodní den dětí. 
Velké indiánské dopoledne plné soutě-
žení, písniček a tanečků bylo zábavou 
pro všechny děti. Počasí bylo skvělé, 
vše se povedlo. Děti se na chvíli pře-
nesly do doby, kdy čest a sláva indiánů 
hvězd se dotýkala.

A protože na konci každého správ-
ného školního roku je výlet, vydaly se 
na poznávací výlety autobusem všechny 
naše třídy.

Pěkné výletování a letní počasí 
všem, kdo se chystáte na cesty a do-
volené!

Krásné a slunečné léto!

za 1. MŠ Protivín Andrea Kubišová

Pro dospělé:
Ken Follett: Pád titánů – historická sága
Ken Follett: Zima světa – druhá část his-
torické ságy
Ken Follett: Hranice věčnosti – třetí část 
trilogie
Cynthia Harrod-Eagles: Tajemství zámku 
Ashmore – historické rodinné drama pro 
fanoušky Panství Downton
Chris Ould: Neklidné pobřeží – krimi 
thriller z Faerských ostrovů
Chris Ould: Oheň na pláži – detektivka
Tabea Bachová: Dům hedvábí – román 
o lásce, důvěře a nejkrásnější látce na světě
Michael Connelly: Rozsudek ráže 9 – 
thriller
Mona Kasten: Zachraň nás – třetí díl série
John Kare Raake: Led – bitva o severní pól 
právě začala
Iny Lorentzová: Vandrovní apatykářka – 
čas vyrazit na cestu
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Město Protivín nám na školní zahradě 
místo poničené mašinky nechalo nainsta-
lovat nový herní prvek – hasičské auto. 
Děti se nemohly dočkat, až ho po instalaci 
konečně budou moci používat. Má několik 
interaktivních prvků a prolézací tunel.

Na konci měsíce k nám zavítalo oprav-
dové hasičské auto z Protivína. Pan hasič 
dětem ukázal vybavení vozu. Děti si na-
příklad vyzkoušely hasičskou helmu, nebo 
se dozvěděly, proč mají hasiči připravené 
kalhoty nasoukané na botách. Viděli jsme 
různé typy hadic a proudnic a nakonec si 
děti mohly zkusit i pustit a vypnout vodu. 
Největší zájem ovšem byl o vyzkoušení 
místa řidiče přímo v kabině vozu.

Poslední květnový den jsme s dětmi 
ze třídy Veverek z 1. MŠ Protivín vyjeli 
na výlet do ZOO Ohrada. Počasí nám přálo 
a i tento den jsme si všichni společně užili.

Julie Pavlíková

Květen byl v MŠ Krč ve znamení hasičů

Novinky
městské
knihovny

Pro dospělé:
Natasha Lesterová: Pařížská švadlena – 
láska a móda
Agnés Gabriel: Děkuji, pane Diore – cesta 
za snem ve slavném módním domě
Amy Suiter Clarke: Odpočítávač – napína-
vý příběh s brilantními zvraty
Alena Jakoubková: Líný manžel, holé ne-
štěstí – další román pro ženy od oblíbené 
autorky

RADA MĚSTA ZASEDALA
 VYBRÁNO Z USNESENÍ RM 19. 5. 2022
– souhlasí
 s uzavřením Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské 

sítě spočívající v právu zřídit a provozovat vedení vo-
dovodu, to vše v pozemcích parc. č. 1871/1 a 2730/4 
v kú Protivín, a to bezúplatně, když smlouva, GP a ná-
vrh na vklad do KN budou na náklady oprávněného

– souhlasí
 s uzavřením Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské 

sítě spočívající v  právu zřídit a  provozovat vedení 
vodovodu, to vše v pozemcích parc. č. 552/1, 2772/3 
a 2772/4 v kú Protivín, a to bezúplatně, když smlou-
va, GP a  návrh na  vklad do  KN budou na  náklady 
oprávněného

– bere na vědomí
 zápis z jednání komise bytové, místního hospodářství 

a dopravy ze dne 12. 5. 2022
 a souhlasí
 s pronájmem bytu č. 1, 3+0 o celkové vým. 69,61 m2, 

na adrese Mírová 299, Protivín
 a dále souhlasí
 s pronájmem bytu č. 2, 2+0 o celkové vým. 55,87 m2, 

na adrese Mírová 299, Protivín
– souhlasí
 s  vypsáním výběrového řízení – veřejná zakázka 

malého rozsahu dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, na stavbu „Rekonstrukce místní komuni-
kace Nad Dolinou – Záboří u Protivína“

 a stanovuje
 obeslat následující firmy:
 1) PROTOM STRAKONICE, s.r.o., Písecká 290, 386 01 

Strakonice, IČ: 43841252
 2) TEMSTAV AB, s.r.o., Písecká 415, 375 01 Týn nad 

Vltavou, IČ: 28146956
 3) VKB stavby s.r.o., Buk 51, 383  01 Prachatice, 

IČ: 02192012
– schvaluje
 vypracování plánu BOZP pro stavbu „Objekt hasičské 

zbrojnice Záboří u Protivína – nástavba a přístavba 
objektu“ společností DT engineering s.r.o., Dolní 127, 
370 01 Homole, technickým dozorem stavby, za cenu 
13.000,- Kč bez DPH

– schvaluje
 nabídku společnosti DT engineering s.r.o., Dolní 

127, 370 01 Homole, IČ: 08743002, na přepracování 
rozpočtu na akci „Sportovní hala Protivín, stavební 
úpravy a zateplení“ II. část – sociální zařízení, šatny 
a chodba, ve výši 20.000,- Kč bez DPH

– souhlasí
 s  aktualizací projektové dokumentace na  akci 

„Rekonstrukce školní jídelny ZŠ Protivín“, včetně 
gastronomického zařízení

– souhlasí
 s  vypsáním výběrového řízení – veřejná zakázka 

malého rozsahu dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, na akci „Oprava MK Protivín – ulice Pivovar 
a K Rybníčku“

 a stanovuje
 obeslat následující firmy:
 1) ZNAKON, a.s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice, 

IČ: 26018055
 2) STAREKO CZ PÍSEK s.r.o., Ražice 56, 398 22 Ražice, 

IČ: 25159674
 3) TEMSTAV AB, s.r.o., Písecká 415, 375 01 Týn nad 

Vltavou, IČ: 28146956
– souhlasí
 s přijetím finančního daru ve výši 5.000,- Kč od Wo-

tan Forest, a.s., Rudolfovská 202/88, 370 01 České 
Budějovice a  jeho výhradním použitím na  nákup 
dárkových balíčků pro děti 1. Mateřské školy v Pro-
tivíně při oslavě Mezinárodního dne dětí
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UZÁVĚRKA
pro dodání příspěvků

do letního červencového 
dvojčíslí

„Protivínských listů“  
je v pondělí 11. 7. 2022

do 12 hodin.
NOVINY VYJDOU

v pondělí 25. 7. 2022  

Ve čtvrtek 19. května pořádal Proti-
vínský vlastivědný klub a MěKS Protivín 
besedu s RNDr. Karlem Peclem o rezervaci 
Řežabinec. První díl o výzkumu a kroužko-
vání ptáků na Řežabinci jsme absolvovali 
již v únoru 2020, potom naši činnost přeru-
šila na dlouhou dobu pandemie koronaviru. 
Až nyní jsme se sešli v Domě kultury Proti-
vín, abychom se dověděli více o přírodních 
zajímavostech v nám blízké lokalitě.

Národní přírodní rezervace Řežabinec 
byla vyhlášena v roce 1949 a rozšířena v roce 
1986. Na ploše 110 hektarů se nachází různá 
živočišná i rostlinná společenství, především 
však vodní, bažinná a mokřadní.

O historii, geologii a archeologii pojed-
nává jedna z devíti informačních tabulí re-
zervace Řežabinec. Rybník Řežabinec vznikl 
ve třetihorách zahloubením do usazených vrs-
tev štěrku, písku a jílu. Skalní granodioritový 
podklad, který odolal zvětrávání, vystupuje 
na povrch pod vrchem Pikarna. Zde sídlili 
lidé již v době kamenné. Nalezené pazourky 
svědčí kontaktu s dalekými oblastmi Pobaltí.

Řežabinecké tůně.
Při východním břehu Řežabince zůstala 

z navátého písečného přesypu sypaná hráz. 
Prohlubně po těžbě písku se zaplnily vodou, 
území tůní postupně zarostlo vrbami, osikami 
a olšemi. Za potravou sem přilétá pestrý ledňá-
ček říční, v korunách stromů hnízdí ohrožená 
žluva hajní. Hnízdí tu i malý moudivláček 
lužní, který si staví podivné hnízdo podobné 
kukani. Tůně obývají i obojživelníci: rosnička 
zelená, skokan štíhlý a blatnice skvrnitá, po-
dobná ropuše. V noci jsou aktivní čolci a blat-
nice skvrnitá. Naopak ve dne se tu můžeme 
setkat s užovkou obojkovou. Lidé si ji pletou 
se zmijí. RNDr. Karel Pecl demonstroval 
jednou neškodnost užovky a nechal se od ní 
kousnout. Nezemřel, ale ani tímto pozitivním 
výsledkem odvážného „pokusu“ jako důkazu 
pravdivého tvrzení nebyli nedůvěřivci stále 
přesvědčeni.

Savci.
Většinou žijí v noci, nebo jsou plaší, takže 

je nejspíš na Řežabinci neuvidíme. Sídlí zde 
ale jak šelmy (kuna lesní, lasice, hranostaj), 
tak hmyzožravci (ježek východní s neučesaný-
mi bodlinami a světlou obličejovou částí, ježek 
západní s učesanými pravidelně černobíle 
pruhovanými ostny a tmavými brýlemi), nebo 
menší savci (veverka obecná, plšík lískový, 
norník rudý, myšice lesní, myška drobná). 
Zvečera přilétá do rezervace z okolí netopýr 
ušatý, netopýr vodní a rezavý. V posledních 
letech se do rezervace vydává za potravou pře-
množené prase divoké. Rozrývá louky na bře-
zích Řežabince a dělá škody i v rákosinách. 
Je chytré a ví, že se mu ve 120 m ochranném 
pásmu rezervace nic nestane.

Ptáci a jejich kroužkování.
Národní přírodní rezervace Řežabinec 

má velký význam především pro výzkum 
ptačího společenství. Odchyty a kroužkování 
ptáků se provádí od roku 1977. Ve stabilních 
podmínkách se sleduje výskyt a složení ptačí 
populace. Nejčastěji chytanými ptáky jsou 
rákosníci, pěnice, budníčci a sýkory. Vzácnější 

O přírodních zajímavostech rezervace Řežabinec

Letecký snímek Řežabince

jsou ohrožené druhy: sýkořice, slavík mod-
ráček a bukáček. V době založení rezervace 
tu hnízdila kolonie tehdy chráněných racků 
chechtavých, jejich počty se zmenšují v dů-
sledku obhospodařování velkých celků a s tím 
souvisejícího nedostatku potravy (sklízí se 
naráz obilí, seno…). Pro Řežabinec je typické 
hnízdění husy velké, na podzim sem zalétají 
v době tahu velká hejna. Výskyt potápky 
černokrké zase signalizuje, že na rybníce je 
potrava nejen pro ryby, ale i pro ptáky. Potravu 
zde hledají také čápi, volavky, kormoráni nebo 
orel mořský.

Bezobratlí.
Tato skupina živočichů je velmi početná. 

Mezi zástupci motýlů jsme viděli fotografie 
krásného otakárka fenyklového, otakárka 
ovocného, modráska očkovaného a hrozi-
vého lišaje paví oko. Brouci byli zastoupeni 
tesaříkem, krascem, střevlíkem a svižníkem 
polním. Cvrček polní vymizel díky vápně-
ní okolních luk. Nachází se tady kobylka 
zelená a saranče lesní. Pavouk pruhovaný 
byl objeven celkem nedávno, dnes jsou jich 
na Řežabinci desítky. Z několika desítek 
druhů komárů, kteří u nás žijí, se vyskytuje 
v rezervaci vzácný rašeliništní komár, Kromě 
Řežabince se v Čechách nachází jen na raše-
liništi u Františkových lázní.

Rostliny.
Okolí rybníka Řežabince poskytovalo při 

vzniku rezervace podmínky pro bohatý rozvoj 
rostlin. Se zvyšující se chemizací zemědělství 
a zintenzivněním chovu ryb však některé 
druhy vymizely. V době vyhlášení plavaly 
na vodní hladině lekníny a rdesno obojživelné. 
Stále se tu ale vyskytují i některé druhy rost-
lin ohrožených. Jsou to například masožravé 
rostliny - rosnatka okrouhlolistá a bublinatka 
jižní. V příbřežních porostech přežívá chrá-
něná vrbina kytkokvětá. V květnu a červnu 
rozkvétají na podmáčené louce v blízkosti 
železničního přejezdu stovky vstavačů - prst-
natců májových. Jsou chráněni zákonem jako 
ohrožený druh.

Houby.
Milovníky hub potěší, že na hrázi v trá-

vě pod duby je možno sbírat hřiba kováře. 
V rezervaci rostou jedlé houby (muchomůrka 
růžovka – masák, křemenáč dubový, sírovec 
žlutooranžový, pýchavka nadmutá, pestřec 
obecný, štítovka žlutá), houby nejedlé (síťko-
vec načervenalý, květnatec archerův, rosolov-
ka průsvitná) i houby jedovaté (vláknice zem-
ní, třepenitka svazčitá, muchomůrka červená).

Ryby.
Rybník Řežabinec byl již od svého zalo-

žení významný pro chov ryb. Tradičně se zde 
vysazuje kapr obecný. Množství chovaných 
ryb je regulováno, protože vysoké obsádky 
přikrmovaných kaprů by negativně ovlivnily 
kvalitu rybničního ekosystému. Jednou za dva 
roky při výlovu můžete vidět kromě kaprů 
i štiky, líny, candáty, okouny, sumce a úhoře.

Po přednášce následoval  potlesk  
a RNDr. Karel Pecl ještě dlouho odpovídal 
na otázky. Také nám sdělil, že má být v národní 
přírodní rezervaci Řežabinec vybudována 
nová naučná stezka s informačními tabulemi 
využívajícími internetovou komunikaci. Pokud 
ještě chcete vidět ty současné, vyražte!

za PVK Ing. H. Mašindová
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Ze života 2. Mateřské školy Protivín
V měsíci květnu jsme měli plno práce 

s výrobou dárků pro maminky a nácvikem 
besídek ke Dni matek. Děti maminkám, 
babičkám, ale nesmíme zapomenout ani 
na tatínky, kteří se přišli podívat, předvedly 
řadu písniček, básniček a tanečků, které se 
s paní učitelkami naučily. Ti nejmenší měli 
tvořivé odpoledne s programem. Po vy-
stoupení bylo nabídnuto rodičům malé 
občerstvení s posezením.

Motýlci na protivínském nádraží. Berušky na zahradě.

Třídy Motýlek a Včelka navštívily 
místní kino, kde jim byla promítnuta 
dobrodružná animovaná komedie „Myši 
patří do nebe“. Děj nás zanesl do nebe, 
kde vzniklo opravdové přátelství mezi 
malou myškou Šupito a velkým lišákem 
Bělobřichem. Na cestě nebem zdolávali 
různé nástrahy, plnili úkoly a překonávali 
překážky. Na konci jejich putování na ně 
čekalo velké překvapení. Velmi vydařený 

příběh, který děti zaujal a s nadšením o něm 
povídaly rodičům i doma.

Motýlci využili slunečného počasí 
a vydali se na malý pěší výlet, na prohlídku 
vlakového nádraží. Měli jsme štěstí, zrovna 
projížděl rychlík, jinak nádraží zelo prázd-
notou. Všechny děti byly spokojeny, jen 
některé trochu bolely nohy.

P. Štěpková

Myslivci mají celý rok plné ruce práce s péčí o zvěř. Mimo jiné to obnáší i čištění revíru 
od černých skládek. Těch bohužel neubývá, přestože se sběrem a čištěním přírody zabývají 
i další místní organizace a jednotlivci… Za jediné dopoledne odvezli myslivci na sběrný 
dvůr několik vrchovatých kár plných odpadků, převažovaly autodíly, zřejmě někdo čistil 
autoservis nebo velkou garáž, ale našla se i  lednička, boty… Podobný úklid probíhá 
celoročně. Mgr. P. Koc

Autorka obrazů – Ivana 
Nováková se narodila 23. úno-
ra 1979 ve znamení Ryb. Už 
dvacet let žije v Českých Bu-
dějovicích se svým manželem 
Liborem a synem Dominikem. 
Od mala miluje přírodu, zví-
řata a teplo – tedy jarní a letní 
měsíce. Vystudovala střední 
obchodní školu, ale cesta života 
ji vždy vedla k estetice. Malbě 
se věnovala jako malá, ale pro 
mnoho jejích aktivit se jí ma-
lování na mnoho let vzdálilo. 
Ale vše má svůj čas a tak již 
čtyři roky opět drží v ruce štětce 
a mazlí se s olejovými barvami.

Ivanu vždy zajímalo du-
chovno, energie a práce s ní. 
Malba Andělek tedy přišla na-

prosto přirozeně. Jak sama říká – obraz vidí vždy předem – vnitřním 
pohledem. Pak už následuje jen přenesení obrazu uvnitř ní na plátno.

Andělky si můžete nejen prohlédnout, ale i vybrat a zakoupit 
v muzeu a kavárně Království času.

Těšíme se na vás.
Království času

Výstava obrazů Andělské 
doteky v Království času
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Staré pohlednice Protivína  
a jejich odesílatelé za Rakouska-Uherska 5.

 D
ÍL

Pohlednice vznikla po delším, velmi zajíma-
vém vývoji. V podobě, jak ji známe dnes, se obje-
vila až kolem přelomu minulého století. Natištěný 
obrázek na kousku polokartonu, na druhé straně 
popsaný, s nalepenou známkou na úhradu poštov-
ného a razítkem, to je pohlednice prošlá poštou.

Za vzdálené předchůdce pohlednice lze 
považovat ilustrované vizitky, které se používaly 
snad ve 14. století, asi od 17. století ilustrované 
obchodní reklamy, přibližně od 18. století ilu-
strovaný dopisní papír, od roku 1840 ilustrované 
dopisní obálky, od roku 1854 fotografické vizitky.

V roce 1840 vydala Velká Británie první 
poštovní známky světa pro odesílatele k vyplácení 
jejich dopisů. Do té doby bylo poštovné placeno 
příjemcem. Otcem radikální reformy byl Sir 
Rowland Hill, který navrhl vypracovat a vydat 
také ilustrované předfrankované obálky a obaly 
na dopisy.

Na rakousko-německé poštovní konferenci 
v Karlsruhe roku 1865 navrhl Heinricha von 
Stephan zavedení státem tištěného a prodávaného 
„otevřeného poštovního lístku“. Přestože ohlas 
mezi delegáty byl příznivý, návrh byl německou 
vládou zamítnut.

O tři roky později obdržel Hlavní poštovní 
úřad v Berlíně ještě dva podobné návrhy na „uni-
verzální korespondenční lístek“ a „univerzální 
korespondenční kartu“. Jedna strana „karty“ měla 
být určena pro adresu, na druhé mělo být natištěno 
30 různých textů – pozdravy, blahopřání, vyjá-
dření soustrasti apod. Odesílatel si mohl vybrat 
libovolnou frázi a přeškrtnout ostatní. Oba návrhy 
však Hlavní poštovní úřad odmítl.

Myšlenkou zavedení „otevřeného poštovní-
ho lístku“ se začal intenzivně zabývat profesor 
ekonomie na Vojenské akademii ve Wiener 
Neustadtu Dr. Emanuel Herrmann. V roce 1869 
přišel s návrhem na zavedení otevřeného kore-
spondenčního lístku na území Rakouska-Uherska 
o velikosti dopisní obálky, který by se frankoval 
dvěma krejcary. Herrmann kromě jiného vycházel 
z toho, že náklady na dopisy byly příliš vysoké, 
přitom obsahem asi jedné třetiny všech obchod-
ních i soukromých dopisů bylo jen velmi stručné 
sdělení, které nemělo charakter důvěrností ani 
tajných zpráv. Mohlo se tedy klidně psát na ote-
vřený korespondenční lístek.

Ministerstvo pošt Rakouska zareagovalo 
výjimečně až nezvykle rychle a vydalo výnos 
o zavedení korespondenčního lístku do poštov-
ního provozu. První výtisky spatřily světlo světa 
1. října 1869. Žlutá dvoukrejcarová známka byla 
na lístku přímo natištěna, lístek nažloutlé barvy 
o rozměrech 122 × 85 mm měl jednu stranu urče-
nou pro adresu a druhou pro sdělení.

V Rakousku-Uhersku byly během prvních 
tří měsíců prodány skoro tři miliony korespon-
denčních lístků. A tak myšlenka von Stephana, 
realizovaná Dr. Herrmannem, dala světu kore-
spondenční lístek a tím vlastně i pohlednici, která 
se z něj vyvinula. Masová obliba korespondenč-
ního lístku v Rakousku-Uhersku přiměla i ostatní 
země světa k následování. Jako první se připojila 
Severoněmecká konfederace. Jen v Berlíně se 
prodalo první den vydání nadšeným zájemcům 
kolem 45 tisíc lístků, do konce roku 1970 se jich 
v Německu prodalo přes 10 milionů.

Ohlas na vydání korespondenčních lístků 
byl zhruba všude stejný - nadšené přijetí a rychlé 
využívání v denním životě milionů lidí. Veřejnost 
ocenila i vynucenou stručnost sdělení. Postupně 
byly korespondenční lístky zavedeny do poštov-
ního provozu na celém světě.

Dopisnice s kolorovaným obrázkem náměstí 
vyšla v roce 1901 nákladem J. Partaje v Protiví-
ně. Fotografie je pořízena od zámku, z nadhledu 
zabírá náměstí až k budově schwarzenberského 

dvora, v pozadí je pivovar, na obzoru Písecké 
hory. Pro slečnu H. Fleischhansovou na Králov-
ských Vinohradech je toto sdělení: „Posílám tuto 
ukázku, ale zdá mi se, že je to nějaký prastarý 
obrázek. Ale ve skutečnosti není tomu tak. Mno-
ho-li je nyní volného času, asi málo, ne? Piš zas 
jednou dle možnosti. Srdečně tě pozdravuje Tvá 
upřímná sestra…“ Podpis byl jaksi nečitelný. Díky 
digitálnímu archivu v Třeboni můžeme zjistit, 
že při sčítání lidu v roce 1900 bydlela v nájmu 
na náměstí čp.14 svobodná literní učitelka Jo-
sefa Fleischhansová. Je tedy pravděpodobné, že 
tuto dopisnici podepsala ona – Pepka. Narodila 
se v roce 1875 v Dlouhé Vsi u Sušice. V čp.14 
bydlela i při sčítání v roce 1921. Byla stále učitel-
kou na obecné škole, svobodná, vystoupila však 
z katolické církve, byla bez vyznání.

V Protivíně byl lékařem MUDr. Karel 
Fleischhans. V roce 1900 bydlel v čp. 231, byl 
svobodný. Narodil se v roce 1873 také v Dlouhé 
Vsi u Sušice. Byli s Josefou sourozenci! Jejich 
otec Josef Fleischhans byl knížecím schwarzen-
berským nadlesním, ve stáří bydlel také v Praze 
na Vinohradech. Matka Marie, za svobodna Me-
licharová, byla dcerou mlynáře z Lub.

MUDr. Karel Fleischhans se v roce 1901 
oženil s Justinou Bolechovou, dcerou nadlesního 

v Netolicích. V roce 1903 se jim narodil syn Karel, 
rodinné štěstí však nemělo dlouhého trvání. V roce 
1904 zemřela Justina Fleischhansová ve stáří pou-
hých 26 let na tuberkulózu plic, malý Karel zemřel 
brzy nato jako tříletý na zánět ledvin. MUDr. Ka-
rel Fleischhans se v roce 1906 znovu oženil. Vzal 
si za manželku Bedřišku, dceru Bohuše Svobody, 
ředitele knížecího schwarzenberského pivovaru 
v Protivíně. Už v roce 1910 spolu měli dva syny, 
Bohuslava a Josefa. Bydleli na protivínském ná-
městí v čp.27. V roce 1921 pracoval MUDr. Karel 
Fleischhans jako praktický a pokladniční lékař 
a lékař velkostatku protivínského. Od provede-
né pozemkové reformy roku 1923 byl lékařem 
okresní zemědělské pojišťovny v Písku. Zemřel 
poměrně mlád v roce 1929.

Vraťme se ke staré dopisnici z Protivína. Text 
byl napsán 23. 4. 1902, na odesílacím razítku 
z Protivína je dobře čitelné datum 24. a na Krá-
lovské Vinohrady (Königliche Weinberge) došel 
25. 4. 1902. Bylo to před 120 lety.

Ing. Helena Mašindová

Zdroj: MILAN DEGEN: HISTORIE POHLEDNIC
Digitální archiv SOA v Třeboni



červenec 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

pátek 1. července 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

neděle 3. července v 16 hodin  film USA

MIMONI 2: PADOUCH PŘICHÁZÍ
Animovaná komedie. Nejžlutější a nejúspěšnější animovaná filmová série se vrací 
do kin v tom naprosto nejzásadnějším momentu. Ve filmu Mimoni: Padouch přichází se 
konečně dozvíme, jak došlo k nerozlučnému spojení Mimoňů a superpadoucha Grua.
Mládeži přístupný, dabováno, 88 minut, vstupné děti 120 Kč/dospělí 140 Kč

neděle 3. července v 19 hodin film Francie

MUŽI NA POKRAJI  
NERVOVÉHO ZHROUCENÍ

Komedie. Sedm městských mužů ve věku od 17–70, kteří mají společnou jedinou věc 
– všichni jsou na pokraji nervového zhroucení. Jejich zoufalství je zavede na opuštěnou 
vlakovou stanici uprostřed ničeho, kde začíná neobvyklý „CHLAPÁCKÝ“ kurz přežití, 
jenž je má postavit zpět na nohy. Každý krok na tomto „táboře“, který vede hodně 
excentrická koučka, jim má pomoci znovu najít své mužné já.
Mládeži do 12 let nevhodný, dabováno, 97 minut, vstupné 110 Kč

středa 6. července 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 130 Kč

pátek 8. července v 19 hodin film ČR

PÁRTY HÁRDER: SUMMER MASSACRE
Komedie, ve které se vrátí parta kamarádů z prvního filmu. Ze svého příšerného 
večírku se už trochu oklepali a v létě vyrazí na proslulou Ibizu východu – na Mácháč, 
legendární místo plné mejdanů, muziky a nevázaného sexu. Snaží se vydělat peníze 
na zlatý hřeb léta – festival Summer Massacre, od kterého si slibují životní zážitek 
a pochopitelně i prázdninovou soulož. Užijí si léto, nebo selžou a čekají na ně leda tak 
ponížení, nedobrovolný celibát a Srbské milice?
Mládeži od 15 let přístupný, 100 minut, vstupné 120 Kč

neděle 10. července v 16 hodin film USA

RAKEŤÁK
Animovaný/dobrodružný/rodinný. Zkušený člen Vesmírného ochranného sboru 
Buzz Rakeťák, jeho velitelka Alisha Hlohová a posádka více než tisíce vědců a techniků 
se vracejí domů ze své aktuální mise. Přibližně 4,2 milionu světelných let od Země 
je senzor upozorní na  přítomnost blízké nezmapované, ale na  zdroje potenciálně 
bohaté planety.
Mládeži přístupný, dabováno, 105 minut, vstupné děti 100 Kč/dospělí 120 Kč

neděle 10. července v 19 hodin film ČR

ŘEKNI TO PSEM
Pejskařská komedie. Dita místo vytouženého miminka dostane od svého přítele 
Filipa mladou border kolii, přestože nikdy žádného psa nechtěla a navíc jí pejskařská 
komunita připadá směšná. Celý příběh začíná tím, že šlápne do  psího… no, víte 
čeho… Opravdu je to štěstí? Zatím to vypadá, že se jí na paty lepí jen smůla. Autorkou 
scénáře je spisovatelka Irena Obermannová. V hl. rolích B. Kohoutová, I. Orozovič, 
H. Vágnerová. V. Žilková
Mládeži přístupný, 85 minut, vstupné 140 Kč

středa 13. července v 19 hodin film USA

ELVIS
Hudební/drama/životopisný film o životě a hudbě Elvise Presleyho (Austin Butler) 
z pohledu jeho komplikovaného vztahu s tajemným manažerem, plukovníkem Tomem 
Parkerem (Tom Hanks). Příběh se zabývá složitou dynamikou mezi Presleym a Parke-
rem, která trvá více než 20 let, od Presleyho vzestupu ke slávě až po jeho nebývalou 
slávu, na pozadí vyvíjející se kulturní krajiny a ztráty nevinnosti v Americe. Ústřední 
postavou této cesty je jedna z nejvýznamnějších a nejvlivnějších osob v Elvisově životě, 
Priscilla Presleyová (Olivia DeJonge).
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 153 minut, vstupné 130 Kč

UPOZORNĚNÍ PRO FILMOVÉ DIVÁKY!
AKTUÁLNÍ PROGRAM KINA NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH. 
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pátek 15. července v 19 hodin film USA

ČERNÝ TELEFON
Horor. Třináctiletý kluk uvězněný sadistickým vrahem ve zvukotěsném sklepě. Na jeho 
stěně visí odpojený černý telefon. Ten však jednoho dne zazvoní. Ve  sluchátku se 
ozývají předchozí vrahovy oběti, které nechtějí, aby chlapec skončil stejně. Režisér 
filmů Sinister a  Doktor Strange Scott Derrickson servíruje další děsivou lahůdku 
hororového studia Blumhouse.
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 102 minut, vstupné 140 Kč

neděle 17. července v 16 hodin 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 110 Kč/dospělí 130 Kč

KINO NA KOLEČKÁCH a MěKS Protivín
POŘÁDAJÍ ZA DOMEM KULTURY

LETNÍ KINO
neděle 17. července ve 21.45 hodin film ČR

VYŠEHRAD FYLM
Komedie. Od chvíle, kdy jsme Julia Lavického (J. Štáfek) viděli naposledy (ano, 
bylo to tehdy, když „prodal“ zápas, ale zapomněl na to, a dal krásný gól), uběhl 
více než rok. Lavi je, jak by řekl jeho agent Jarda (J. Prachař), pořád stejný dement, 
ale začalo se mu konečně dařit. A to jak ve fotbalovém, tak v osobním životě. 
Mládeži od 15 let přístupný, 103 minut, vstupné 120 Kč ( prodej na místě)

středa 20. července v 19 hodin film ČR

ANDÍLCI ZA ŠKOLOU
Teenage muzikál. Původní český muzikál z hudební dílny Michala Davida, který se 
úspěšně hrál v Divadle Broadway. Film obsahuje na rozdíl od divadelního muzikálu 
mnoho dalších dějových linek a  také zcela nové písně a  hudbu, psanou speciálně 
pro tento film.
Mládeži přístupný, 98 minut, vstupné 140 Kč

pátek 22. července v 19 hodin film USA

THOR: LÁSKA JAKO HROM
Akční/dobrodružný/fantasy. Thor se nachází na své nejtěžší životní cestě – k na-
lezení vnitřního míru. Jeho cestu za odpočinkem však přeruší galaktický zabiják Gorr 
the God Butcher, který usiluje o zánik bohů. Thor požádá Valkýru a svou ex-přítelkyni 
Jane Foster, která – k Thorovu překvapení – ovládá mocné kladivo Mjolnir stejně jako 
mocný Thor. Společně se vydávají na vesmírné dobrodružství, aby odhalili tajemství 
Gorra a zastavili ho dříve, než bude pozdě.
Mládeži do 12 let nevhodný, dabováno, 140 minut, vstupné 150 Kč

neděle 24. července v 16 hodin film USA

MIMONI 2: PADOUCH PŘICHÁZÍ
Animovaná komedie. Nejžlutější a nejúspěšnější animovaná filmová série se vrací 
do kin v tom naprosto nejzásadnějším momentu. Ve filmu Mimoni: Padouch přichází se 
konečně dozvíme, jak došlo k nerozlučnému spojení Mimoňů a superpadoucha Grua.
Mládeži přístupný, dabováno, 88 minut, vstupné děti 120 Kč/dospělí 140 Kč

neděle 24. července v 19 hodin film ČR

HÁDKOVI
Komedie. Komedie režiséra Vojtěcha Moravce o rodině, která se pořád hádá. Ať dělají 
Hádkovi, co mohou, nikdy se na ničem neshodnou a každý z nich si nakonec myslí 
to svoje. Ve vzduchu teď navíc visí rozepře o dědictví po dědovi a o jeho posledním 
přání vyjet se všemi k moři. V hl. rolích: Sandra Nováková, Jakub Prachař, Jitka Čadek 
Čvančarová...
Mládeži do 12 let nevhodný, 98 minut, vstupné 120 Kč

středa 27. července v 19 hodin film Austrálie

JAK OBŠŤASTNIT ŽENU
Komedie o ženách a pro ženy, které se (ne)bojí vyslovit svá přání. Ať už doma, v práci 
nebo v ložnici. Gina (S. Phillips – Deník Bridget Jonesové) si nepřipadá zrovna přitaž-
livě. Právě slaví padesátku, propustili ji z práce a její manžel jí moc pozornosti nedává. 
Aby toho nebylo dost, její kamarádky jí k narozeninám objednají domů striptéra. Ten 
jí je ochoten splnit jakékoliv přání. S úklidem ale asi úplně nepočítal!
Mládeži od 12 let přístupný, titulky, 107 minut, vstupné 120 Kč

OD 29. ČERVENCE DO 14. SRPNA 
NEPROMÍTÁME – DOVOLENÁ



Aktuální informace o představeních v předprodeji naleznete na internetových stránkách www.mujbijak.cz
telefony: 382 251 806, 382 251 996, 734 271 080 • e-mail: knihovna@kultura-protivin.cz • karfikova@kultura-protivin.cz

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK

PROTIVÍNSKÉ LISTY 11. stránka

čtvrtek 23. června od 19.30 hod.
Dům kultury Protivín

Nová zábavná talk show Terezy BEBAROVÉ a Josefa MARŠÁLKA
hvězd „pečící TV reality show“ o jídle, láskách a životě  

ve všech jeho podobách…

Veselé povídání ze života, profesí, světa showbyznysu,  
gastronomie a zážitků, které (ne)mohou potkat každého z nás…

Pořadem provází moderátor René KEKELY.
Vstupné 200 Kč

ČAS NA TE.BE
aneb PÉCT, MILOVAT A ŽÍT
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XV. MĚSTSKÉ  
SLAVNOSTI PROTIVÍNSKÉ

SOBOTA 27. SRPNA 2022 
Masarykovo náměstí

TOMÁŠ KOČKO & ORCHESTR
ADAM MIŠÍK

LENNY
NO NAME

OLGA LOUNOVÁ
OHŇOVÁ SHOW

Novinky
městské
knihovny

Pro dospělé:
Markéta Harasimová: Na kočičí svědomí 
– z Beáty a černého kotěte se stanou přátelé 
na život a na smrt
Natasha Lesterová: Skříň plná Diora – 
válka, ztracená láska a přátelství na život 
a na smrt
Mirka Skočílková: Opuštěný dům – i staré 
zdi mohou ukrývat něco nového
Petr Michálek: Vytržení – psychologický 
thriller
Matěj Dadák: Lovci švábů – kam prchnout 
ze země, do které jiní s nadějí utíkají
Chris Ould: Zátoka smutku – detektivka
John Grisham: Vražda na ostrově Cami-
no – směs špionážní mise a letní romance
Ladislav Beran: Lákavá nabídka ke zloči-
nu – další dávka povídek píseckého autora
Naďa Horáková: Čas primadon – původní 
česká detektivka
Carole Matthewsová: Slunečné dny a moř-
ský vánek – když hledáte útočiště před 
světem, můžete najít i opravdový domov

Barbora Šťastná: Samotářky – minulost 
naší rodiny nás ovlivňuje, i když ji neznáme
Cara Hunterová: Celá pravda – sexuální 
obtěžování na akademické půdě
Marek Epstein: Nerez – povídky známého 
scénaristy
Marie Laval: Tajemství sídla Bellefontai-
ne - milostný příběh z francouzské Provence 
o mladé Angličance, která si zřizuje penzion 
ve starém tajemném domě a seznamuje se 
s přitažlivým vévodou
Pavla Janovská: Zdravý jídelníček do kra-
biček – zdravá krabičková strava
Josef Klíma, Marek Epstein: Šarlatán – sku-
tečný životní příběh léčitele Jana Mikoláška
Bernard Minier: Lov – temnota, kterou 
nerozjasní ani slunce
Dominik Dán: Kníže Smrt – další detek-
tivka oblíbeného autora
Tana Frenchová: Slídil – detektivní román
Martina Formanová: Nalakuj to narůžovo 
– další autobiografická próza
Cara Hunterová: Není úniku – mohla to 
být obyčejná rodina, kdyby je někdo ne-
chtěl zabít
J. D. Kirk: Království z kostí – deset let 
ve vězení za vraždy malých dětí. Co když 
je však nevinný?
Vlastimil Vondruška: Morový testament – 
Oldřich z Chlumu opět pátrá
Karin Lednická: Životice – obraz (po)
zapomenuté tragédie
Cara Hunterová: V temnotě – tušíte, co se 
skrývá v sousedním domě?

Bianca Bellová: Ostrov – místo, kde jsou 
příběhy pravdivější než skutečnost
Ondřej Hübl: Opona – vyprávění plné 
záhad, absurdity, sarkastického humoru 
a nečekaných zvratů
Michal Viewegh: Děravé paměti – šedesát 
báječných let pod psa
Pavel Švec: Akce Kvilda – příběh převa-
děče, který se před STB deset let ukrýval 
ve skříni
Otomar Dvořák: Vodním světem Soběs-
lavska – z edice Tajemné stezky
Zuzana Thomová: 100 zajímavostí ze sta-
rých Českých Budějovic – historie od doby 
založení města do poloviny 20. století
Martin Čihař: Brdy – tajemné hory 
v srdci Čech – zdánlivě zapomenuté hory 
v srdci Čech

Pro děti:
Pavel Brycz: Cirkus Svět – kdo se stane 
vládcem světa na příštích sto let?
Wilbur Smith: Blesk – dobrodružství Jacka 
Courtneyho pokračuje
Vojtěch Matocha: Prašina – Křídový pa-
náček 1 – komiks
Carrie Seimová: Holka od koní – o koních, 
jezdeckých závodech, kamarádství, trapném 
otci a otravné sestře
Vladimíra Gebhartová: Velká kniha  
říkadel – lidová slovesnost i současné verše
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Pokračování na straně 14   

Devadesáté jubileum existence oslaví 
v tomto roce Včelařský spolek Protivín 
a okolí, jehož zakládací listina nese 
datum 20. listopadu 1932. Chov včel je, 
a to nejen v tomto teritoriu, pochopitelně 
mnohem starší, v předchozích staletích 
patřilo včelařství většinou k běžnému 
hospodaření s půdou. Podstatným histo-
rickým předělem v tomto směru je však 
sdružování včelařů do spolků a pod-
půrných sdružení. O tom všem a ještě 
o mnoha jiných záležitostech kolem 
chovu včel si dnes popovídáme s před-
sedou protivínského sdružení Pavlem 
Procházkou a předsedou Včelařského 
spolku Apicentrum vzdělávání Václava 
Jakše – Josefem Rotbauerem.

V. Jakš

Foto z členské schůze, která se uskutečnila k 90. výročí založení naší základní organizace. 
Zleva: Pavel Procházka, Jaromír Kučera a Josef Rotbauer.

Co předcházelo založení včelařského 
spolku v Protivíně a proč vznikl?
Založení včelařského spolku v Protivíně 
se datuje 20. listopadem 1932, kdy byla 
sepsána zakládací listina pro VČELAŘSKÝ 
SPOLEK PRO PROTIVÍN A OKOLÍ. 
První ustavující schůze se však konala až  
15. ledna 1933. Byl to přirozený vývoj 
rozdělení Včelařské jednoty v Písku. Na za-
ložení protivínského spolku se významně 
podílel i Václav Jakš, odborný učitel měš-
ťanských škol v Protivíně.

Takže v Písku byli v oné době organizo-
váni i protivínští včelaři?
Z dochovaných materiálů lze usuzovat, že 
zakládající členové protivínského spolku 
byli původně organizováni v písecké jed-
notě. V té době byl jednatelem Včelařské 
jednoty v Písku Václav Jakš, otec výše 
jmenovaného Václava Jakše.

Proč se původní organizace rozdělila?
Protože se tento spolek rychle rozrůstal 
a bylo obtížné jej organizovat, byl na přání 
jeho členů v roce 1875 rozdělen na odbory 
Písecký, Vodňanský, Netolický, Horažďo-
vický, Strakonický a Blatenský.

Čím se tato sdružení řídila?
Tyto organizace se řídily stanovami z roku 
1869, které byly psány dvojjazyčně, česky 
a německy. V rakousko-uherské monarchii, 
kam spadaly i České země, byla úředním 
jazykem němčina, a proto stanovy psané 
i česky byly tehdy v Čechách považované 
za velmi pokrokové.

Do kterého ze jmenovaných odborů spa-
dalo Protivínsko?
Protivínští včelaři spadali do odboru Vod-
ňanského. Další vývoj činnosti protivín-
ských včelařů byl veden snahou Václava 
Jakše se osamostatnit a založit svůj spolek. 
Návrh stanov protivínského spolku vypra-
covali a podepsali Václav Jakš, Emanuel 
Warisch, Adolf Macar, Vojtěch Cheníček 
a Václav Kostka z Těšínova.

Jsou doložená některá jména z onoho 
období?
Na ustavující schůzi spolku byl zvolen 
výbor ve složení: předseda – Václav Jakš, 
odborný učitel měšťanských škol v Proti-
víně, místopředseda – Josef Rod – řídící 
učitel v Myšenci, jednatel – Emanuel Wa-
risch – účetní schwarzenberského pivovaru 
v Protivíně a pokladník – Adolf Macar, 
oficiál téhož pivovaru. Dalšími členy výboru 
byli Antonín Andrle, Jaroslav Schánilec, 
Jan Beran, Jan Kozák, Tomáš Hajný, Fran-
tišek Šafanda, Vojtěch Chalupský, Tomáš 
Kulíšek, Vojtěch Trubecký, František Volf, 
Václav Kolafa a Josef Řezanka. Z té doby 
známe jména i dalších včelařů z Protivínska, 
jako např. Brůžek Josef – učitel v Protiví-
ně, Jakš Václav starší – knížecí hospodář 
z Protivína, Císař Karel – protivínský vikář, 
Majer Václav – kaplan z Protivína, Moudrý 
František – šafář v Protivíně, Mourek Mar-

tin – mlynář v Milenovicích, Říha Josef 
– rolník v Těšínově, Roh Karel – ředitel 
v Protivíně, Dvořák Antonín – nadlesní 
v Protivíně, Sigl Josef – knížecí správce 
v Protivíně. Jako delegát pro zemské ústředí 
byl zvolen Josef Zoch.

S jakým počtem včelstev tehdy hospo-
dařili?
Podle údajů okresního archivu se sídlem 
v Mirovicích vlastnili tito včelaři jen 
49 včelstev. V té době měli jednotliví včelaři 
menší počet včelstev – zhruba tak do pěti. 
Pokrokem bylo, že se na venkově včelařilo 
téměř na každém statku a větších chalupách. 
Odborná úroveň však byla nízká, proto 
ve včelaření vynikali vzdělaní chovatelé 
– kantoři, doktoři, lékárníci a v nemalém 
počtu i církevní hodnostáři.

Jak to bylo dál s včelařstvím?
Organizování aktivních včelařů pokračovalo 
i nadále, sám Václav Jakš byl nápomocen 
v zakládání spolků nejenom v Čechách, 
ale i na Slovensku. Z té doby se také datuje 
potřeba organizačně zabezpečit velké množ-
ství vzniklých samostatných včelařských 
spolků, a proto byl v 70. letech 19. století 
založen Zemský ústřední spolek včelařský 
pro království České.

Vycházel v oné době nějaký odborný tisk 
pro včelaře?
Velkou zásluhou těchto organizačních změn 
byla i odborná výchova včelařské veřejnosti. 
Začaly vycházet časopisy Český včelař, 
Pražská včela, Včelař a další, zpravidla 
měsíčníky. Některé titulní stránky budou 
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vystaveny v červnu a červenci na vče-
lařské výstavě v protivínském infocentru 
v kaplance.

Jsou v tomto tisku zmiňováni i protivínští 
včelaři?
Jejich častým dopisovatelem byl právě 
Václav Jakš. V Protivíně byla mimo jiné 
zřízena i Včelařská pozorovací stanice, kde 
se uváděl i stav vývoje počasí a včelstev.

Měnily se nějak i oficiální směrnice?
S nárůstem organizovanosti vyvstala potře-
ba stanovit nová pravidla pro včelařství. Z té 
doby se v roce 1895 datuje i vznik nových 
krajských stanov rozdělených do 15. usta-
novení, které byly považovány za velmi 
pokrokové.

Jak se další dění dotýkalo právě Proti-
vínska?
Protivín byl v té době zásluhou Václava 
Jakše včelařsky významným místem. Konal 
se zde například ve dnech 9. až 12. srp-
na 1895 13. sjezd Zemského ústředního 
včelařského spolku, který byl spojen se 
včelařskou výstavou. K tomu účelu byl zří-
zen výstavní výbor Včelařské jednoty kraje 
Píseckého pod patronátem knížete Jana ze 
Schwarzenberka. Tato akce dosáhla velkého 
významu a uznání, zvýšil se i počet organi-
zovaných včelařů z původních 108 na 178.

Dochovala se konkrétní dokumentace 
z této doby?
Dokladů o činnosti včelařů je poměrně 
dost. Máme přístupnou ústřední knihovnu 
Českého svazu včelařů, která obsahuje řadu 
cenných, historicky významných materiálů. 
U nás na Protivínsku se toho však moc ne-
dochovalo, obyčejně tam, kde nemá včelař 
nástupce, se všechno staré a „nepotřebné“ 
likviduje. Podobně to dopadlo i v naší 
městské knihovně, poslední zbytky písem-
ností vzala povodeň v roce 2002 u předsedy 
spolku Větrovského. Dochoval se snad jen 
jmenný seznam 34 včelařů se 204 včelstvy 
z let 1928–1929. V té době hospodařili 
také ještě dva neorganizovaní včelaři se 
třemi včelstvy. Psaní kroniky je dnes již 
jaksi nemoderní, „všechno se přece najde 
na internetu“.

A co jiné tehdejší doklady?
Z dochovaných včelařských časopisů exis-
tují písemné doklady o dalších aktivitách 
protivínského spolku. Jednou ze snad 
největších akcí byl kurz na zužitkování 
medu a pečení perníku, konaný v Protivíně 
10. 2. 1932 (údajně se v Písku nenašly vhod-
né prostory). Kurzu se zúčastnilo několik 
desítek žen.

A dostáváme se k datu vzniku protivín-
ského spolku…
Jak již bylo řečeno, vznik Včelařského spol-
ku pro Protivín a okolí byl založen schvále-
ním stanov a zaregistrováním u Zemského 
úřadu v Praze. Prvním předsedou spolku byl 
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dy bychom se asi měli krátce zmínit o rodu 
Jakšů. Ten první se přistěhoval do Protivína 
z Lišova u Českých Budějovic, v Protivíně 
se oženil a pracoval na knížecím panství 
jako hospodářský správce. Kromě toho 
byl ještě do roku 1901 registrován jako 
studnař a pumpař v Protivíně. Jeho syn, 
také Václav, absolvoval učitelský institut 
v Soběslavi a svoji učitelskou praxi začal 
v Mirovicích. Po dostavbě nové moderní 
měšťanské školní budovy v Protivíně v roce 
1903 se přestěhoval do Protivína. Je známo, 
že se zasloužil o založení školní zahrady 
a vybudování školního včelína. Jeho syn, 
také Václav, absolvoval lesnickou školu 
v Písku a po založení včelařského spolku 
v Protivíně se odstěhoval do Prahy a za-
čal pracovat jako včelmistr a výzkumník 
ve Výzkumném ústavu včelařském v Dole 
u Libčic. Po něm už žádný potomek rodu 
Jakšů včelařem nebyl.

Kdo pak spolek vedl?
Po odstěhování Václava Jakše do Prahy 
se předsednictví ujal Josef Rod – řídící 
učitel v Myšenci, který byl zvolen na valné 

hromadě 10.12.1933 za účasti 72 členů. 
Po něm byl zvolen za předsedu Adolf Ryba. 
Z vyprávění dnes již nežijících včelařů ví-
me, že se oproti dnešní době ještě uznávaly 
autority a byla jim při jednání prokazována 
čest například tím, že při příchodu předse-
dy do jednací místnosti všichni přítomní 
povstali. Členové spolku si také považovali 
znalostí dalšího člena spolku pana Pilečka, 
který jako zkušený lesník signalizoval 
ostatním včelařům zahájení snůšky lesního 
medu podle vývoje různých druhů červců 
a mšic na lesních porostech.

Jak se odrážela politická situace na čin-
nosti spolku?
Vzhledem k politické situaci ve světě musel 
být přijat návrh nových stanov se zákazem 
názvů připomínajících státoprávní úpravu 
bývalé Československé republiky. Další 
změnou názvu spolku byl rok 1948, kdy byl 
spolek začleněn do nově vzniklého Českého 
svazu včelařů, který se stal jedním z členů 
Národní fronty.

Pokračování na straně 15   
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Do které doby se datuje největší rozkvět 
spolku?
Největší rozkvět protivínského spolku za-
počal v šedesátých létech minulého století. 
Zdárně se rozvíjely také další chovatelské, 
pěstitelské a další spolky. Bylo to dáno 
společenskou atmosférou a možnostmi 
pro spolkový život. V té době měli včelaři 
v Československu snad nejlepší podmínky 
pro včelaření, které nám mohli závidět 
ostatní včelaři v Evropě. Však také v té 
době si pamatuji časté odborné přednášky 
v oboru včelařství, pravidelné včelařské 
plesy a podobně. A většina spolků si stači-
la vydělat na svoji spolkovou činnost bez 
státních dotací. To ale skončilo přibližně 
s příchodem nového tisíciletí, kdy skon-
čila i provozovna Českého svazu včelařů 
Předboj, která byla rozprodána. V té době 
byla významným výrobním, obchodním 
a exportním zařízením pro včelaře z celé 
republiky. Společně s prodejnami Jedno-
ty byl vykoupen všechen nabízený med 
ve městech i z celého venkova. Med v ob-
chodech byl dotován státem přibližně deseti 
korunami za kilogram.

Nastaly i změny na předsednickém 
postu?
Po předsedovi Rybovi se vystřídali za před-
sednickým stolem ještě pan Pitra, který byl 
předsedou do roku 1980, po něm byl zvolen 
pan Větrovec. Od roku 1984 byl zvolen 
za předsedu Václav Řehoř, který vykonával 
rovněž funkci předsedy okresního výboru 
ČSV a člena revizní komise ČSV. Od roku 
1988 předsedal protivínské ZO ČSV opět 
pan Větrovec.

Jak se spolku dotkla generační výměna?
V té době přicházeli do organizace mlad-
ší včelaři, kteří se názorově odlišovali 
od starších kolegů, a tak byla generační 
výměna na předsednickém postu nezbyt-
ná. V této kritické době se ujal funkce 
předsedy Jaroslav Macar, a to až do ledna 
2001. Na dalších dvanáct let byl zvolen pak 
Vladimír Pilař, po něm Pavel Procházka, 
který vykonává funkci předsedy organizace 
dosud. Důležitou funkcí byl vždy jednatel 
spolku, kterou postupně vykonávali Ema-
nuel Warisch, pan Liška, Václav Řehoř, 
Josef Rotbauer, Jaroslav Houdek, Jaroslav 
Štěpka, opět Josef Rotbauer a Jaromír Ku-
čera, který je ve funkci dosud.

Co je nejstarším dokumentem spolku?
Podrobnější informace o životě včelařského 
spolku je dnes již obtížné získat, nejstarším 
dokumentem spolku je pokladní kniha, která 
byla od založení spolku vedena plných dva-
cet let Adolfem Macarem a od roku 1952 
do roku 1993 Janem Štouralem.

Jak dlouho včelaříte vy?
Současný předseda spolku Pavel Procházka 
včelaří přibližně 31 let a Josef Rotbauer 
45 roků.

Čím je pro vás spolek přínosem?
Včelařský spolek přináší našim členům 
možnost objednání léčiv, předplacený časo-
pis Včelařství, omezenou možnost finanční 
náhrady škody ze svépomocného fondu. Má 
pro včely svých členů k dispozici území 
o rozloze téměř 80 km2, z toho je přibližně 
5,4 % vodních a zastavěných ploch, ze 
zbývajících téměř 76 km2 je k dispozici 
k opylování a medné snůšce 49,86 % orné 
půdy, 1,16 % zahrad, 0,05 % ovocných sadů, 
14,58 % trvalých travních porostů, 27 % lesů 
a 7,35 % ostatních ploch. Snůškové podmín-
ky jsou na Protivínsku průměrné. Do území 
naší organizace spadají obce Milenovice, 
Chvaletice, Myšenec, Skály, Maletice, Žďár, 
Žďárské Chalupy, Krč, Těšínov a Záboří.

A co aktuální členská základna, včetně 
věkového průměru?
V posledních letech počet našich členů stag-
nuje, pohybuje se mezi padesáti až šedesáti 
členy. Věkový průměr našich členů je více 
než šedesát let.

Postihla zdejší včelstva nějaká větší ka-
tastrofa?
Riziko včelaření je na Protivínsku obdobné 
jako v celé republice. Občasné povodně, 
přívalový déšť, chemické ošetřování ze-
mědělských porostů, monokultury a běžná 
onemocnění včelstev.

Jak je to s finanční otázkou spolku?
Současná finanční situace spolku je na udr-
žitelné úrovni, za přispění dotací od města 
Protivína a obce Skály a Žďár. Všem patří 
naše poděkování. Podíl státu je vzhledem 
k povinným odvodům do pokladny ČSV mi-
nimální. Spolek nemá ani možnost jakékoli 
výdělečné činnosti, pořádání kulturních akcí 
jako v minulosti je ekonomicky prodělečné.

Zaměřme se na chvilku na výchovu no-
vých včelařů.
Do majetku spolku patří tzv. školní včelín, 
na který však nejsou prostředky na údržbu 
a rekonstrukci. Spolek jej provozuje pou-
ze pro mednou snůšku, kterou rozděluje 
mateřským školkám ve městě a jako ma-
lou pozornost partnerským organizacím. 
Naučný včelín v Oborské ulici je provo-
zovaný Včelařským spolkem Apicentrum 
vzdělávání Václava Jakše z.s. a je určený 
hlavně pro zájemce v začátcích včelařské 
praxe z řad nových včelařů a pro exkurze 
žáků základních škol.

Zmínku by si možná zasloužila i provo-
zovna Česká včela.
V našem včelařském obvodu byla v roce 
2004 vybudována včelařská provozovna 
ve Chvaleticích v hodnotě téměř 5 milionů 
korun péčí firmy Česká včela z Rakovní-
ka. Je jednou z nejmodernějších výkupen 
medu v republice a byla vybudována jako 
Středisko služeb pro včelaře jihočeského 
regionu. Kromě výkupu medu od včelařů 
zde bylo možno nakoupit včelařské po-
třeby, medovinu, vyměňovat surový včelí 
vosk od včelařů za voskové sterilované 

mezistěny. Po výměně obsluhy v roce 2013 
však tyto služby stagnují a celé zařízení 
již téměř neplní svoje poslání. Podobných 
zařízení je vcelku nedostatek, nyní mají 
protivínští včelaři možnost podobných slu-
žeb ve Strakonicích, Týně n/Vlt. a Českých 
Budějovicích, ale to je zejména pro starší 
včelaře poměrně daleko.

Co všechno z včelích produktů se dá 
zužitkovat?
V posledních letech je rozšiřován tzv. prodej 
medu ze dvora přímo od včelaře. Ostatní 
včelí produkty jsou dostupné buď u speci-
alizovaných velkovčelařů, překupníků nebo 
na internetu. Velká většina občanů přesné 
využití včelích produktů, jako je med, vosk, 
propolis, mateří kašička, pylové rousky 
a včelí jed příliš nezná. Zde můžeme dopo-
ručit pěknou knihu „Včelí produkty mýtů 
zbavené“, která se dočkala již několikátého 
vydání a je k dostání i na internetu.

Rostou náklady pro chov včel?
Náklady na chov včel rostou poměrně 
rychle, samozřejmě jsou rozdílné u každého 
chovatele. Nejlevnější včelaření je na vlast-
ní zahradě. Doprava a narůstající ceny cukru 
med zákonitě zdražují.

Co je pro včelaře trvalou hrozbou?
V moderní době je pro včelaře trvalou 
hrozbou chemie v zemědělství, šíření 
včelích nemocí, se kterými si naše včely 
nedovedou samy poradit. V dohledné době 
i k nám dorazí nový parazit Tumida, Sršeň 
mandarínská a další. Nezodpovědný včelař 
může být v podstatě také ohniskem problé-
mů ve včelaření.

A jak je to vlastně se žihadly?
Většina včelařů ve své praxi příliš velkou 
ochranu nepotřebuje, v nouzi má k dispozici 
včelařský klobouk se závojem a včelařské 
rukavice. Na přísun jedu si tělo včelaře 
po čase zvykne, každé žihadlo ho však bolí 
jako každého jiného, jen následky jsou mini-
mální. Denní dávka asi tak patnácti žihadel 
by neměl být pro včelaře problém, obyčejně 
se to obejde bez velkých otoků. Když oteče 
po vpichu žihadla postižená část těla, není to 
alergie, ale přirozená reakce netrénovaného 
těla. Skutečná alergie na včelí bodnutí se 
zpravidla neobejde bez zásahu lékaře. Včely 
je třeba především respektovat a nebránit 
jim v jejich přirozeném počínání.

Jaké jsou vaše plány do budoucna?
Především plánujeme přežít ve zdraví 
dnešní složitou dobu, více mladých včelařů 
a informovaných občanů. Češi jsou jedni 
z mála občanů, kteří konzumují v porovnání 
s ostatními státy jen malé množství medu, 
i když jsme s cenou medu dost za evrop-
ským průměrem.

Co je vaším největším přáním? 
Naším největším přáním je hlavně zdraví, 
zdravá příroda kolem nás a zdravá včelstva.

Hanka Hosnedlová

  Dokončení ze strany 14
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Důstojné rozloučení s Vaším blízkým

Pohřební služba Záviš s.r.o. nabízí možnost sjednání  
posledního rozloučení u Vás doma 

nebo i mimo pracovní dobu v kanceláři.

Kancelář: Šumavská 7 (u nemocnice), České Budějovice
Stálá služba tel: 725 856 131

Zajištění smutečního obřadu dle Vašeho přání  
nejen v Jihočeském kraji, ale i po celé ČR.

Oslavy kulatého výročí proběhnou s ročním zpožděním z důvodu loňských restrikcí. 
Nebude to tedy oslava 20-ti, ale rovnou 20-ti plus 1 roku.
Za svou kariéru kapela vystoupila na řadě festivalů, motosrazů i po boku skupin zvuč-
ných jmen jako jsou Arakain, Tublatanka, Škwor, Dymytry, Citron, Kreyson a další... 

Typicky brázdí sály a  rocková 
pódia v  tuzemsku, zahráli si 
ale například i  na  Slovensku 
či v Německu.
Její repertoár se skládá jak 
z  vlastní tvorby, tak z  tvorby 
světových kapel (například 
AC/DC). V  nedávné době na-
točili nový singl o dvou sklad-
bách ve studiu PROPAST Petra 
Jandy.
Nenechte si ujít tento jedineč-
ný koncert plný překvapení!

Aktuální sestava kapely:
Václav „Šoust" Šupitar - zpěv
Josef „Kovič" Kovářík - kytara
Čestmír „Seno" Sláma - kytara
Václav „Burďas" Burda - basa
Václav „Sága" Kovářík - bicí

za kapelu KRYPTON  
Josef Kovářík

PROTIVÍNSKÁ KAPELA KRYPTON LETOS OSLAVÍ
VÝROČÍ KONCERTEM NA DOMÁCÍ PŮDĚ

V minulých dnech oslavila významné ži-
votní výročí všeobecně oblíbená zdravotní 
sestřička a radní – Danuška Zoubková. 
Ke všem gratulantům, kterých bude určitě 
dlouhá řada, se připojují i děvčata ze cvi-
čební skupiny „pilátesky“.

Všechno nejlepší, 
Danuško!

V sobotu 21. května se konal v Havířově 
Czech Open – mistrovství ČR v technických 
sestavách v taekwondu a zároveň byly 
vyhlášeny výsledky Národní ligy mládeže 
za rok 2021.

Za náš klub z Protivína se zúčastnila 
Anežka Vaněčková, která svou vzornou 
reprezentací klubu opět zviditelnila naše 
město Protivín na republikové scéně. Anež-
ka ve své kategorii získala 1. místo. Zároveň 
získala i titul v „Extralize mládeže za rok 
2021“. Anežce patří obrovská gratulace.

Vítězkou „Extraligy mládeže za rok 2021“ je 
A. Vaněčková.

Taekwondo má dalšího  
mistra republiky
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EVANGELICKÁ CÍRKEV  
METODISTICKÁ

farnost Protivín, Mírová 171
Srdečně zveme na bohoslužby  

červen–červenec

NEDĚLE 19. 6. – 9.00 hod.
„Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k to-
mu se i já přiznám před svým Otcem v nebi “
Bohoslužba s kázáním (laická kazatelka)
NEDĚLE 26. 6. – 9.00 hod.
„Kdo nenese svůj kříž a  nenásleduje mne, 
není mne hoden.“
Bohoslužba s poselstvím (kazatel Novák R.)
NEDĚLE 3. 7. – 9.00 hod.
Vzkříšený Kristus nás zve:
„Pojďte ke  mně, všichni, kdo se namáháte 
a jste obtíženi břemeny, a já vám dám od-
počinout “
Bohoslužba s památkou Večeře Páně (ka-
zatel Novák R.)
NEDĚLE 10. 7. – 9.00 hod.
„Neboť kdo činí vůli mého Otce v nebesích, 
to je můj bratr, má sestra i matka. “
Bohoslužba s kázáním (br. Novák R.)

Kursivou uvedené verše vybrány z  Bible 
(ČEP).

Sbor Týn nad Vlt.
Bohoslužby od 14.00 hod.
Sbor Vimperk
Bohoslužby od 9.30 hod.

Diakonie ECM poskytuje pomoc všem 
potřebným,
obětem šikany, maminkám v nouzi, dro-
gově 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
email: protivin@umc.cz; www. umc.cz
č.ú.: 601609874/0600

  SPOLEČENSKÁ KRONIKA  
NARODILI SE

	 13.	5.	dcera	Ema	Pejšová
	 Sabině	Peroutkové	z	Protivína

	 23.	5.	syn	Matyáš
	 Bc.	Michaele	Vorlové	ze	Skal

	 27.	5.	dcera	Štěpánka
	 Lucii	Kozlové	ze	Skal

	 2.	6.	syn	Martin	Kaskoun
	 Andree	Jelínkové	z	Milenovic

ZEMŘELI
	 13.	5.	Božena	Šťástková

	 81	let,	Protivín

	 19.	5.	Ludmila	Hrušková
	 62	let,	Protivín

	 31.	5.	Jana	Rychlá
	 80	let,	Protivín

Pozvánka
do kaplanky

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI
Spolek Svaz zdravotně postižených Protivín 
srdečně zve své členy na 16. členskou schůzi

v úterý 21. června 2022 od 13.30 hodin  
v restauraci U Rychtářů

Z programu:
• vystoupení dětí z 1. Mateřské školy Protivín – 

dětské pásmo
• Mgr. Jan Kouba – pozvánka do muzea v Protivíně 

a v Písku
• Přihlášky na autobusový zájezd v úterý 9. srpna 

v  8 hodin do  zámku (muzea) v  Horažďovicích 
a ve Štěkni. Příspěvek na autobus 100 Kč.

• Přihlášky na podzimní akce spolku (bude upřes-
něno).

• K  tanci a  poslechu vystoupení pana Josefa 
Nováka

• Občerstvení
Těšíme se na Vaši účast.Blíží se 6. červenec – státní svátek, 

607. výročí mučednické smrti mistra Jana 
Husa. Vydejme se společně po jeho stopách 
a navštivme v jižních Čechách památky, které 
nám slavného jihočeského rodáka připomínají. 
Kdo můžete, vyjeďte si na krásný výlet, kdo 
nemůžete, alespoň při čtení několika řádek 
tohoto textu s námi zavzpomínejte, třeba jste 
uvedená místa už někdy navštívili nebo o nich 
četli. I tvář památek se mění – naštěstí se 
v posledních letech udržují a opravují.

To se týká zejména rodného domku mistra 
Jana Husa jihočeském Husinci, který je od ro-
ku 2015 obnoven. Tichá meditativní zahrada, 
Husova světnička, kaple s pietou a nová ex-
pozice, to vše každoročně ožívá zejména při 
Husových oslavách 5. a 6. července. Je dobře, 
že tyto slavnosti dostaly opět v posledních 
letech duchovní ráz.

Po stopách mistra Jana
Jméno města Husince i jeho nejslavnějšího 

rodáka má svůj původ v hradu Hus u Pracha-
tic – bohužel z něj zůstala už jen rozvalina. 
Původně gotický hrad ze 14. století plnil svou 
obrannou funkci jen jedno století, pak už byl 
zničen. Asi 1 km nad jižním okrajem města 
Husince, na pravém břehu Blanice, se nachází 
Husova skála. Je velká pravděpodobnost, že 
tudy opravdu mladý Jan procházel při svých 
cestách do školy v Prachaticích a vracel se 
zpět domů.

V Prachaticích můžeme navštívit Husův 
dům. Stojí v Městské památkové rezervaci 
Prachatice a dnes v něm sídlí Městská knihov-
na Prachatice. Dům je zapsán v Ústředním 
seznamu kulturních památek České republiky. 
Původně gotický dům byl v 16. století rene-
sančně přestavěn a své jméno získal podle 
nedoložené tradice, že v něm bydlel mistr 
Jan Hus v době, kdy byl žákem prachatické 
školy. Starou prachatickou školu skutečně 
navštěvoval.

Při vyslovení jména „Kozí hrádek“ si vy-
bavíme upravenou zříceninu gotického hradu 
ze 14. století. Nachází se asi 2,5 km od Sezi-
mova Ústí a je národní kulturní památkou. 
Zde mistr Jan Hus pobýval ve vyhnanství, 
v jeho okolí kázal a psal svá význačná díla. 
Svá kázání však pronášel v široké oblasti – 
vždyť v blízkosti Petrovic u Sedlčan najdeme 
Husovu kazatelnu – největší český viklan, 
který spolu s ostatními okolními viklany je 
od roku 1977 chráněnou přírodní památkou.

Začteme-li se do dnes neprávem opomíje-
né trilogie Ladislava Stehlíka „Země zamyš-
lená“, budeme překvapeni, v kolika obcích 
v jižních Čechách stojí „Husova lípa“ – dnes 
už těžko zjistíme, zda slova ohnivého kazatele 
se skutečně nesla do její koruny.

A Husovy sochy? Ty bychom těžko 
spočítali. Za všechny jmenujme tu v rodném 
Husinci a sochařskou kompozici známého 
sochaře Františka Bílka, která se nachází 
v Táboře v parku poblíž vlakového nádraží.

K nejnovějším památníkům patří Husova 
lípa a pamětní kámen na Husově náměstí 
v Písku. Jsou z roku 2015, kdy jsme si při-
pomínali 600. výročí smrti slavného rodáka.

Mimo jižní Čechy můžeme zamířit na hrad 
Krakovec na Rakovnicko (dnes bohužel již 
také rozvalinu). V jeho zdech pobýval Jan Hus 
těsně před cestou do Kostnice a tam mu také 
před několika lety odhalili novou sochu, která 
vítá návštěvníky před prohlídkou.

A pak už nás čeká cesta do Prahy, do krás-
né Betlémské kaple!

Danuše Hlouchová,
Spolek SZP Protivín

Do konce července je pro vás v podkroví kap-
lanky připravena výstava obrazů výtvarníka 
Bohuslava Sýby s názvem CESTA ZPĚT. 
Přijďte objevit smysl názvu této přehlídky.

V prostorách infocentra objevte krásný svět 
spojený s nesmírně potřebnou péčí o včely. 
Místní organizace Českého včelařského svazu 
slaví 90 let své bohulibé činnosti.

Během protivínské pouti se zaskočte podívat 
na prosklený úl – výjevy z pilného života včel 
mohou být inspirativní.

Těšíme se na vaši návštěvu denně od 9:00 
do 17:00 hodin,

PS.: Motto na červen:  
„Skutečná radost je klidná.“        Seneca ml.  
(4. stol. před Kristem – 65 po Kristu.)
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Fotbalové informace
„A“ tým se v květnových utkáních musel 
potýkat s velkou absencí hráčů, způsobenou 
zraněními, či studijními povinnostmi hráčů. 
Na jeho konto přibyly 4 body ze tří zápasů, 
což je vzhledem k hráčské situaci solidní po-
činek. Poslední květnový víkend měl volno, 
protože soupeř ze S. Ústí ze soutěže již v zimní 
přestávce odstoupil.
FK Protivín – SK Rudolfov 5:1 (2:0)
Branky: 41., 58. Říha, 16. Hrachovec, 59. Ze-
man, 70. Hrynevich
Protivín: Pícha – Dan (80. Sháněl), Vojta, 
Zach, Barbotkin – Hrachovec (71. Urban), 
Z. Vorel, Štěpka, Nedvěd (60. Hrynevich) – 
Zeman, Martin Říha (80. Kvasnička). Trenér 
Miroslav Říha.
Nejlepší hráči: Hrachovec, Martin Říha – 
nikdo.
Miroslav Říha, trenér Protivína: „Zápas, který 
se musel divákům líbit, vůbec nebyl tak jedno-
značný, jak napovídá výsledek. V ofenzívním 
zápase jsme byli produktivnější, a proto jsme 
vyhráli. Celé utkání bylo herně vyrovnané, ale 
měli jsme dva nejlepší hráče Patrika Hrachov-
ce a Martina Říhu na naší straně. V 16. minutě 
jsme šli do vedení po individuální akci Patrika 
Hrachovce, pak měli hosté několik šancí na vy-
rovnání, které nevyužili. Důležitým momentem 
byl náš gól do šaten na 2:0. A když jsme dvěma 
slepenými góly po hodině hry zvýšili na 4:0, 
bylo o vítězi rozhodnuto.“
TJ Jiskra Třeboň – FK Protivín 2:0 (1:0)
Protivín: Pícha - Dan (74. Cvachovec), Kvas-
nička (85. T. Janeš), Zach, Barbotkin – Hra-
chovec, Bečvář, Vojta, M. Janeš (62. Urban), 
Zeman (88. Hodinka) – Martin Říha.
Trenér Miroslav Říha.
Miroslav Říha, trenér Protivína: „Zaslouže-
né vítězství domácích, kteří měli větší hlad 
po třech bodech. V zápase plném nepřesností 
rozhodla již sedmá minuta, kdy domácí svým 
důrazem dali hlavou úvodní gól, který byl 
zároveň i vítězný. Na začátku druhé půle šli do-
mácí do oslabení, ale když nám po hodině hry 
dali gól na 2:0, bylo o vítězi rozhodnuto. Při 
absenci bratrů Vorlů nám scházel lídr, který by 
usměrnil hru a diktoval tempo naší ofenzívy.“
FK Protivín – FK Olympie Týn nad Vlt. 
1:1 (1:0)
Branky: 22. Hrachovec
Protivín: Pícha – Barbotkin (74. Cvachovec), 
Vojta, Nedvěd, Zach – Urban (70.Hrynevich), 
Bečvář, Vorel Zbyněk, Zeman (78. M. Janeš) – 
Martin Říha, Hrachovec (85. T. Janeš). Trenér 
Miroslav Říha.
Nejlepší hráči: Vojta, Bečvář – nikdo.
Miroslav Říha, trenér Protivína: „V prvním 
poločase jsme byli lepší než hosté, dali jsme 
gól na 1:0 a měli i další šance na zvýšení 
náskoku, které jsme ale nevyužili. V 50. minutě 
jsme měli další gólovou příležitost, a protože 
jsme jí pohrdli, byli jsme po zásluze potrestáni 

vyrovnávací brankou. Ve druhém dějství nám 
došly síly, a jelikož Týnští toho do ofenzívy moc 
nepředvedli, zápas skončil remízou."

„B“ tým pokračoval ve svých dobrých vý-
konech, ani v jednom z květnových zápasů 
neprohrál, a postupně se během května pro-
pracoval až na 2. příčku tabulky.
TJ Kostelec – FK Protivín 0:4 (0:1)
Branky: Sládek, T. Janeš, Mikulenka, Křišťál
Na neoblíbeném hřišti se Protivínští dlouho 
nemohli dostat do správného tempa a zaji-
stit si dostatečný náskok. Podařilo se to až 
ve druhém poločasu a po zásluze brali důležité 
3 body.
FK Protivín – TJ Podolí II 3:1 (1:1)
Branky: Rothbauer 2, Sochora
Domácí zaskočili suverénně vedoucí mužstvo 
tabulky aktivitou a nátlakovou hrou, se kterou 
si hosté nedokázali poradit po celý zápas. 
Po vedoucím gólu domácích sice v závěru 
poločasu štastně vyrovnali a po obrátce se 
začínalo znovu. Hned v úvodu vstřelil důležitý 
druhý gól Protivínských Rothbauer, to hosty 
opět trochu zastavilo a dostali se do tlaku až 
kolem 60. minuty. Domácí však velmi dobře 
bránili a nepouštěli hosty do větších příležitos-
tí. Naopak, svůj náskok ještě dokázali zvýšit. 
Po velmi dobrém výkonu všech hráčů, nad 
kterými ještě vyčnívali Rothbauer a Sochora, 
zaslouženě zvítězili.
AFK Smetanova Lhota – FK Protivín 2:4 
(1:0)
Branky: Sládek 2, Cvachovec, Rothbauer
Další malé, pro náš tým neoblíbené hřiště. 
Než si hráči trochu zvykli, prohrávali. Gólman 
Branštýl je ještě několika svými zákroky po-
držel a nenechal soupeře odskočit. Ve druhé 
části se však Protivínští dostali do tempa, 
zápas otočili a zaslouženě vyhráli.
FK Protivín – TJ Albrechtice 3:1 (1:0)
Branky: Hrachovec, Rothbauer, Mikulenka
Diváci viděli na protivínském hřišti další 
pohledné utkání. Domácí měli hru celý první 
poločas ve své moci, bohužel se jim podařilo 
vstřelit jen jeden gól. I ve druhé části byli 
o trochu lepší a přidali druhý gól. Soupeři se 
však z ojedinělé akce podařilo snížit a chystali 
se k závěrečnému náporu. Naštěstí jim okam-

žitý třetí gól v jejich síti sebral vítr z plachet 
a Protivínští už zápas v poklidu dovedli do ví-
tězného konce.

„D“ stále bojoval, i bez svých největších opor, 
o „medailové umístění“ a nakonec to zvládl. 
Skončí maximálně na 3. místě tabulky.
TJ Větrovy – FK Protivín 3:1 (0:0)
Branka: Urban
Kluci drželi krok do poločasu, hned v úvodu 
druhého se ujali vedení, ale soupeř dokázal 
v závěru výsledek otočit.
SK Protivín – Týn nad Vlt 1:0 (0:0)
Branka: Koštel
Po několika neproměněných šancích v prvním 
poločasu se dokázali kluci prosadit alespoň 
jedenkrát a proti výborně bránícímu soupeři 
vybojovali cenné vítězství.
Dačice/Kunžak – FK Protivín 2:2 (1:2),
Branky: Koštel, Florián penalty 2:3
Ještě pár minut před koncem kluci vedli, 
bohužel své vedení neudrželi. Na penalty 
vyhráli, když R. Pikl dvě chytil, a připsali si 
alespoň dva body.
FK Protivín – Planá nad Luž. 2:1 (2:0)
Branky: Florián, O. Křišťál
V prvním poločasu předváděli protivínští hráči 
velmi dobrý kombinační fotbal a po zásluze 
vedli o dvě branky. Soupeř ve druhé části 
snížil, ale vyrovnání stavu domácí nepřipustili.

Starší žáci
Protivín – Volenice 3:5
Branky: Kozma 2, Podlešák
Písek B – Protivín 11:0
Protivín – Blatná 0:9
Hradiště B – Protivín 11:0

Mladší žáci
Protivín – Volenice 5:5
Branky: Hronek 3, Viktora, Podlešák penalty 
2:3
Písek B – Protivín 9:0
Protivín – Blatná 4:4
Branky: Kochrda, Dub, Podlešák, Hronek 
penalty 4:3
Hradiště B – Protivín 9:2
Branky: Podlešák, Klinkáček

Hráči nejmladší kategorie – ročník 2015, hrají 
své zápasy turnajovou formou na okrese Písek. 
Jak tyto turnaje probíhají, ukazuje fotografie 
z turnaje v Protivíně. Hřiště plné dětí, trenérů, 
povzbuzujících rodičů a dalších příbuzných. 
Krásná atmosféra, plná zápalu, bezprostřed-
nosti a čisté radosti z fotbalu.

Pokračování na straně 19   

Že se kluci nebojí výzev, ukázali v sobotu 28. května. Přijali pozvání od nejvýznamnějších 
klubů kraje – Dynama Č. Budějovice a FC Táborska, a přijeli si s nimi do tréninkového areálu 
Dynama Na Složišti poměřit své síly. A to měření nedopadlo vůbec špatně. S oběma týmy sehráli 
naprosto vyrovnané zápasy. V této kategorii padá hodně branek, trenéři je nepočítají a neevidují 
výsledky, ale kluci ano. Proto radostně hlásili, že s Táborskem jednou vyhráli a jednou prohráli, 
s Dynamem pak dvakrát vyhráli. I když jejich výpočty nemusí být vždy správné, přesto všichni 
hráči v čele s trenérem Tomášem Kropáčkem zaslouží velkou pochvalu za předvedenou hru, 
která je v tomhle věku mnohem důležitější, než výsledek. Václav Křišťál

Fotbalový klub Protivín
přijme do svých řad  

správce sportovního areálu.

Nástup možný již od 1. července 2022.

Bližší informace získají případní zájemci 
na telefonním čísle 737 236 361.
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KŘÍŽOVKA O KNIŽNÍ ODMĚNU

Také letošní křížovky jsou věnovány moudrým výrokům známých osobností. Autor křížovek P. Šoba
Buď laskavým člověkem, ale 1.–3. díl tajenky, abys to dokazoval někomu, kdo to zpochybňuje. KAŽDÝ DEN S CITÁTEM
Vyluštěnou tajenku zašlete do 11. července 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 květnového vydání Protivínských listů získává Martina Kocová z Vodňan. Gratulujeme!

V sobotu 7. května se závodníci ko-
nečně dočkali prvního letošního turnaje 
v taekwondo WT poomsae KANGSIM 
CUP 2022. Bylo to po dvou letech poprvé, 
co se neřešila žádná covidová opatření, tak 
si všichni kontakt s kamarády a zároveň 
soupeři bezvadně užili. Taehan tentokrát 
vyslal do boje 28 závodníků. Z toho bylo 
pět úplných nováčků.

Soutěžilo se v týmových i individu-
álních soutěžích. Za náš klub z Protivína 
nastoupila po zdravotní odmlce Nella 
Kalíšková. Ačkoliv jí nevyšlo vše podle 
představ, tak se jí podařilo pro klub získat 
cenné body za stříbrnou medaili. Taehan 
Protivín nasbíral za turnaj celkem 1341 
bodů a stal se absolutním vítězem před 
druhým pořadatelským klubem Kangsim 
(949 bodů) a třetím klubem z Mělníka 
Hansoo (331 bodů).

TAEHAN VÍTĚZEM –KANGSIM CUP 2022

  Dokončení ze strany 18
Na snímku hráči FK Protivín po vítězném zápase s Dynamem ČB.
Zleva stojí: Anetka Zíková, Tadeáš Kolpa, Jakub Mikulenka, Jan Mikulenka, Jan Hrdlička, 
Matyáš Říha. Leží Matyáš Šabatka
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ZUMBA a PILATES  
budou i o prázdninách!

FOR BODY studio Hanky Bískové 
připravuje prázdninové cvičební lekce 
v Protivíně i v Písku.
Zveme všechny opět na venkovní lekce 
zumby od 18.30 hod. do areálu fotbalového 
hřiště v Protivíně a na lekce Pilates Energy – 
středy od 18 hod. a od 19 hod. do venkovních 
i vnitřních prostor 2. Mateřské školy Protivín. 
Podrobné info a rozpis lekcí v Protivíně 
a v Písku bude uveden na našich webových 
stránkách.
Mám velkou radost z velkého zájmu 
protivínských „pilátesek" o kurzy Pilates 
s Jarčou Fialovou a také že to nevzdaly 
protivínské „Zumbice" a stále mne vyzývají 
k novým choreografiím.
Zvu všechny, kdo máte zájem, neváhejte 
a přidejte se k nám. Neváhejte nás oslovit 
a rezervovat si své místo na služby a cvičení 
v Písku i v Protivíně.
Telefon na recepci: 727 868 131 nebo www.
forbodystudio.com

Hana Bísková,
FOR BODY

UPOZORNĚNÍ  
NA NOVOU SLUŽBU

Nově možnost platby kartou 
prostřednictvím platebního  

terminálu v Domě kultury Protivín  
i v Městské knihovně Protivín.

Sobotní odpoledne 28. května ožilo 
prostranství před protivínským kulturním 
domem. Městské kulturní středisko 
zde uspořádalo pro děvčata a kluky 
oslavu Dne dětí. Do „Úžasného světa 
her“ se zapojilo téměř šest desítek 
malých i velkých. V nabídce byla Čára, 
Za devatero…, Mořský svět – Hemingway“, 
Mléčná dráha, Šifry a Střelba z děla.

ÚŽASNÝ  
SVĚT HER

Protivínský vlastivědný klub chce 
pořádat v rámci své činnosti také turnaj 
ve hře petanque. První zájemci se sešli 
ve čtvrtek 12. května v areálu fotbalového 
hřiště. Pro hru máme dvanáct barevně ozna-
čených koulí, prozatím trénujeme a učíme 

První protivínský petanque klub

se pravidla. Do prázdnin se budeme setkávat 
podle možností a počasí, na podzim bychom 
již chtěli uspořádat turnaj družstev. Zahrát 
si mohou i nečlenové PVK, uvítáme další 
zájemce.

Ing. H. Mašindová


