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HASIČSKÁ ZBROJNICE MALETICE

SOBOTA 27. SRPNA 2022 PROTIVÍN
XV. MĚSTSKÉ SLAVNOSTI PROTIVÍNSKÉ

PODROBNÝ PROGRAM NALEZNETE UVNITŘ NOVIN

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

Dovoluji si Vás informovat o dokon-
čení plánované rekonstrukce hasičské 
zbrojnice v Maleticích. K předmětné 
budově byla v 90. letech min. století 
přistavěna prodejna s pultovou střechou, 
která nekorespondovala s původní hlavní 
budovou hasičské zbrojnice. Po demontáži 
byl proto postaven nový krov ve stylu staré 

budovy, dále vyměněny otvorové prvky 
vč. nových vrat a nové barevné fasády. 
Součástí stavby pak bylo položení nové 
střešní krytiny a úprava okolí. Celkově tak 
zrekonstruovaná budova zbrojnice dotvořila 
ráz maletické návsi.

Jaromír Hlaváč,
starosta města

V měsíci červenci letošního roku došlo 
k zahájení prací na projektu „Rekonstrukce 
kanalizace v Partyzánské ulici v Pro-
tivíně“. Tato rekonstrukce je prováděna 
z důvodu nevyhovujícího technického stavu, 
kde se po obou stranách nachází zástavba 
rodinných domů. Rekonstrukce bude pro-
vedena v plném rozsahu včetně přípojek. 
S majiteli přilehlých rodinných domů bude 
v průběhu celé realizace stavby průběžně 
komunikováno zástupcem stavební firmy. 
Děkujeme občanům za pochopení omezení 
provozu v této lokalitě z důvodu rekonstruk-
ce kanalizace.

„Chvaletice – oprava kanalizace 
na severním okraji osady“ je druhou stav-
bou, která byla zahájena v měsíci červenci. 
Stavba řeší opravu kanalizace ve stávající 
trase v severní části obce Chvaletice. Stá-
vající kanalizace je částečně z betonového 
potrubí, částečně zděná a nemá dostatečný 

ZAHÁJENÍ PRACÍ
REKONSTRUKCE KANALIZACE PARTYZÁNSKÁ  

A CHVALETICE NA SEVERNÍM OKRAJI
podélný spád pro efektivní odvádění od-
padních vod. Kanalizace odvádí splaškové 
a dešťové vody z blízkých nemovitostí 
a dešťové vody z komunikace. S majiteli 
přilehlých domů bude stejně jako v Party-
zánské ulici v průběhu celé realizace stavby 
průběžně komunikováno zástupem stavební 
firmy a rovněž občanům děkujeme za po-
chopení omezení provozu.

Obě stavby budou realizovány dle har-
monogramu zhotovitele stavby odsouhlase-
né investorem tj. městem Protivín.

V letních měsících pokračují práce 
na rekonstrukci Hasičské zbrojnice Záboří, 
rekonstrukce kaple Chvaletice a dochází 
k zahájení prací na rekonstrukci komuni-
kace Nad Dolinou Záboří.

Město Protivín
Městský úřad Protivín

Ing. Fialová Jaroslava, MPA

INFORMACE PRO OBČANY
Přemístění autobusové zastávky

Dne 26. srpna 2022 od  12.00 do  27. srpna 2022 
do 24.00 hodin bude z důvodu konání Městských slav-
ností protivínských přemístěna autobusová zastávka 
z Masarykova náměstí do ulice Komenského.

FO-správa majetku
L. Štěpánová

Možná jste si všimli, že dlouho nefungo-
valy hodiny na náměstí. A víte proč? Protože 
mezi námi žijí vandalové, kteří měli potřebu 
házet kameny na hodiny a nejen, že rozbili 
ochranné sklo, ale byl poškozen ciferník 
a hodinový strojek. Oprava trvala dlouho, 
nyní jsou opatřeny speciálním sklem a jsou 
plně funkční.

Sv. Nečasová

Opravené hodiny 
na náměstí
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 ZE ŽIVOTA ŠKOLY 
VYHODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKU 
2021/2022

Naše letošní práce byla opět ovliv-
něna pandemií Covid 19. Oproti před-
chozímu roku nebylo naštěstí nařízeno 
úplné uzavření škol. Naši nadaní žáci 
se tedy mohli zúčastnit didaktických 
i sportovních soutěží. Udělení deseti 
ředitelských pochval na základě úspěšné 
reprezentace školy v rámci okresu a kra-
je patřilo opět k závěrečnému školnímu 
dni. Jedenáctá pochvala ředitele školy 
byla udělena Veronice Kortišové z 8. B 
za čestné jednání při nálezu peněženky 
s veškerými doklady.

Za reprezentaci školy v předměto-
vých olympiádách byli odměněni tito 
žáci a žákyně:
Adam Šuta, 9. A – úspěšný řešitel, 
krajské kolo olympiády v dějepise
Zuzana Kalná, 9. B – okresní kolo 
olympiády v anglickém jazyce
Magdalena Křečková, 6. B – okresní 
kolo olympiády v anglickém jazyce

V pěvecké soutěži Jihočeský zvonek  
reprezentovaly v okresním kole:
Tereza Říhová, 9. A – stříbrné pásmo 
v sólovém zpěvu i v duetu
Nikola Klimešová, 9. B – stříbrné 
pásmo v duetu
Klára Půžová, 4. A – stříbrné pásmo 
v sólovém zpěvu
Zdenka Sládková, 4. B – bronzové 
pásmo v sólovém zpěvu

Za vybojování 1. místa ve své disciplí-
ně v okresním kole Poháru rozhlasu 
byli vyhodnoceni:

Dívky zleva: V. Kortišová, T. Říhová, Z. Sládková, T. Holzeplová, K. Půžová, Z. Kalná,  
N. Klimešová, M. Křečková; Chlapci zleva: T. Ládr, A. Šuta, A. Schánělec

Tereza Říhová, 9. A – běh 800 m
Tomáš Ládr, 9. A – vrh koulí
Adam Schánělec, 9. B – skok vysoký
Tereza Holzeplová, 7. A – hod krike-
tovým míčkem

Věřím, že v dalším školním roce 
budou úspěchy našich svěřenců ještě 
početnější. Byla bych ráda, kdybychom 
v oblasti správného a čestného jednání, 
ve studiu a sportu pokračovali touto 
cestou.

Tamara Vojtěchová,
ředitelka ZŠ

Dne 24. června přišly do školy 
nejen děti si vyzvednout vysvědčení, 
ale namířili si to tam i rodiče žáků de-
vátého ročníku. V aule hlavní budovy 
se totiž od 9 hodin konalo slavnostní 
rozloučení s vycházejícími žáky. Ti 
přicházeli do Alšovy síně na výzvu 
svých třídních učitelek, P. Čecháčkové 
a J. Houdkové, které přítomné hosty 
informovaly, na jakou střední školu 
žák odchází. Celkem se v aule loučilo 
24 žáků z 9. A a 27 žáků z 9. B, z nichž 
dvacet žáků pokračuje na odborných 
učilištích, ostatní pak vybrali střední 
školy s maturitou.

Po úvodním přivítání následovalo 
krátké zavzpomínání na okamžiky 
prožité ve škole – proslovy přednesly 
A. Charvátová, K. Hazuková, 9. A a D. 
Mádlová, N. Záleská, 9. B. Následo-
valy projevy pana starosty J. Hlaváče 
a paní ředitelky T. Vojtěchové. Žáci se 
pak rozloučili se svými, teď již býva-
lými, učiteli a paní ředitelka odměnila 
za vzornou reprezentaci školy vybrané 
žáky knižními poukázkami a drobnými 
dárky. Zároveň spolu s panem starostou 
poděkovala za dlouholetou činnost paní 
učitelce D. Nováčkové, která odchází 
do důchodu.

Tento slavnostní okamžik ukončilo 
poslední zvonění, za něhož deváťáci 
naposledy sešli po schodech školy k zá-
věrečnému focení na dopravním hřišti.

Přejeme jim, aby prožili krásné léto 
a aby v září nastoupili s novým elánem 
na své vysněné školy.

za ZŠ Protivín 
P. Čecháčková
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USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZM 
PROTIVÍN ZE DNE 9. 6. 2022

1. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje kontrolu 
usnesení ze zasedání zastupitelstva města Protivín 
konaného dne 10. 3. 2022.

2.1. Zastupitelstvo města Protivín neschvaluje prodej 
části pozemku p. č. 917, zahrada v kú. Protivín.

2.2. Zastupitelstvo města Protivín neschvaluje prodej 
pozemku p. č. 190/3, zastavěná plocha a nádvoří, 
společný dvůr o výměře 117 m2 v kú Protivín.

2.3. Zastupitelstvo města Protivín neschvaluje prodej 
částí pozemku p. č. 1527/16, ostatní plocha, jiná 
plocha v kú. Protivín.

2.4. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje Závěrečný 
účet města za rok 2021 a Zprávu o výsledku pře-
zkoumání za rok 2021 bez výhrad.

2.5. Zastupitelstvo města Protivín bere na  vědomí 
Zprávu o  zajištění finanční kontroly u  města 
Protivín a konstatuje, že zavedený systém finanč-
ní kontroly je přiměřený a  účinný pro zajištění 
hospodárného, efektivního a účelného nakládání 
s veřejnými prostředky.

2.6. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje Smlouvu 
o  poskytnutí dotace na  činnost v  roce 2022 pro 
TJ Platan Protivín z.s. ve výši 75.000,- Kč.

2.8. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje Plán fi-
nancování obnovy vodovodů a kanalizací na období 
2022–2031.

3.1. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje souladu 
s ustanovením § 67 a § 68 zák. č. 128/2000 Sb., 
zákon o obcích, ve znění pozdějších předpisů, počet 
členů zastupitelstva na volební období 2022–2026 
na 21 členů.

3.2. Zastupitelstvo města Protivín bere na  vědomí 
informace starosty města z proběhnuvší konzultace 
s OS v Písku ohledně doplnění přísedících tohoto 
soudu.

V rámci každoroční spoluprá-
ce se za přispění generálního 
partnera ČEZ, a.s mohou konat 
v roce 2022 tyto akce:

• Svatoanenská pouť

• Městské slavnosti  
 protivínské 2022

• Cesta k Protivínu

Oranžový rok 2022 
v Protivíně

Práce na zámku Protivín pokračují 
podle plánu i přes velmi komplikovanou 
situaci na trhu stavebnictví: všechny 
historické konstrukce byly zasanovány 
a opraveny.

„Některé části byly napadené dřevomor-
kou a ty jsme museli dokonce vypalovat. 
V současné době jsme téměř dokončili 
revitalizaci a opravu celého krovu – na ní 
navazuje výměna střešní krytiny, kde se vra-
címe k původní tašce „bobrovka“ přírodní 
barvy v šupinové skladbě, která je použitá 
v celém areálu zámku a podzámčí. Na střeše 
přibydou nové komíny v původních pozicích 
v historickém designu. Také všechny vikýře 
dostanou novou podobu, která bude více 
zapadat do celého konceptu, jehož cílem 
je celý objekt sjednotit. V současné době 
s orgány památkové péče řešíme novou 
podobu fasády zámku, která se začne brzy 
realizovat. Rádi bychom sjednotili vzhled 
zámku s podzámčím tak, aby se z nyní roz-
dělených dvou částí stala jedna kompaktní, 
která bude vycházet z historického vývoje 
celého areálu,“ sdělila vedoucí architekt-

Rekonstrukce zámku a podzámčí  
pokračují podle plánu

ka studia ARCH.IC s.r.o. a představitelka 
projektu THE ORB Věra Nagyová.

V podzámčí došlo k vystěhování stávají-
cích nájemníků s velkou pomocí města, které 
se o nájemníky postaralo či jim při hledání 
nového bydlení podalo pomocnou ruku. Are-
ál podzámčí jsme v květnu geodeticky zamě-
řovali a v současné době se věnujeme návrhu 
celého konceptu, který je vymyšlen tak, aby 
celkově městu přinesl co nejvíce pozitivního. 
Při jeho tvorbě se chceme v budoucnu obrátit 
na obyvatele Protivína a zapojit je do diskuse, 
co by si přáli v podzámčí mít: formou debaty 
nebo dotazníku bychom rádi probrali, zda je 
správný plán založit zde avizovanou kavárnu, 
pekárnu, apartmány na ubytování a restaura-
ci. Před debatou bude mít veřejnost možnost 
prohlédnout si budovy podzámčí. V současné 
době je podzámčí uzavřené, ale plánujeme jej 
obyvatelům města koncem léta otevřít, aby 
se mohli všichni podívat na jeho současný 
stav a projít si ho. Včas o termínu budeme 
veřejnost informovat.

Tereza Chvojková,  
tisková mluvčí IC GROUP
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z deníku
POLICIE ČR V PROTIVÍNĚ

Naboural s odcizeným vozem
 Zatím nezjištěný pachatel odcizil v noci 

z 24. na 25. června v obci Milenovice 
automobil značky Fiat Ducato, ve kterém 
bylo i různé nářadí. Okružní pila značky 
Hilti, ruční míchačka i řezačka na cihly. 
Zloděj s vozem nad ránem naboural 
v Protivíně ve Švermově ulici, na mokré 
vozovce zřejmě dostal smyk, vyjel mimo 
komunikaci a poškodil čtyři zaparkované 
automobily. Z místa pak utekl.

 Krást měl i ve vedle zaparkovaném osob-
ním automobilu značky Opel Corsa. Roz-
bil okénko, dostal se do interiéru a odcizil 
další nářadí. Pachatel, po kterém policisté 
stále pátrají, za sebou nechal škodu za více 
než 80 000 korun.

Vjela na přejezd
 Naštěstí jen majetkovou škodou a bez 

omezení na železnici skončila 21. června 
ráno dopravní nehoda v Protivíně. Krátce 
po sedmé hodině jela řidička s osobním 
automobilem značky Volvo ulicí Švermo-
va, přejížděla železniční přejezd, který je 
vybaven akustickým i světelným zaříze-
ním i závorami, přesto se na koleje dostala 
v době, kdy již „padaly závory“. Podle 
prvotních zjištění zůstala řidička přímo 
na přejezdu, a aby se dostala z nebezpečné 
situace, musela zabezpečení prorazit.

 Na místo vyjížděli protivínští policisté 
i dopravní policisté, kteří dopravní nehodu 
prošetřují. Policisté u řidičky provedli také 
dechovou zkoušku, která byla negativní. 
Ženě nyní hrozí trest zákazu řízení.

 V souvislosti s tímto případem opět upo-
zorňujeme všechny řidiče, aby se pozorně 
věnovali řízení, hlasitá hudba a další ruchy 
v interiéru vozidel mohou přispět k nebez-
pečným situacím a přehlédnutí důležitých 
značení i aktuálních problémů na silnici.

Zadrželi dealerku
 V pondělí 20. června odpoledne takzvaně 

spadla klec nad mladou dealerkou z Písku. 
Písečtí kriminalisté, kteří se specializují 
na drogovou problematiku, objasnili 
další případ distribuce drog, na kterém 
pracovali. Kriminalisté podezřelou ženu 
(1994) zadrželi, provedli také prohlídky 
nebytových a jiných prostor a odňali věci 
související s distribucí. Vyšetřovatel proti 
ženě zahájil trestní stíhání pro trestný 
čin nedovolená výroba a jiné nakládání 
s omamnými a psychotropními látkami 
a s jedy.

 Žena měla od ledna letošního roku 
v desítkách případů prodávat či 
za protislužby poskytovat drogu pervitin 
na celém Písecku.

 Vyšetřování případu pokračuje.
Posprejované vagóny
 Vandal škodil dne 11. června odpoledne 

na vlakovém nádraží v Protivíně. Na osmé 
koleji si vyhlédl odstavený motorový vůz 
RegioPanter ČD, na který nakreslil nečitel-
ný, různobarevný nápis o rozměru 13×1,3 
metrů. Společnosti způsobil škodu za 7500 
korun. Na místo vyjížděli protivínští po-
licisté, kteří toho „dílo“ zadokumentovali 
a případ řeší pro podezření ze spáchání 
trestného činu poškození cizí věci.

Ve čtvrtek 9. června 
se konala již tradiční 
oblíbená akce „Pa-
sování na čtenáře“. 
Čtyři desítky děvčat 
a chlapců z prvních 
tříd protivínské zá-
kladní školy proká-
zaly svou schopnost 

přečíst krátký text básničky Medvěd. 
Poté společně složili slib a každý jed-
notlivě byl pasován pravým rytířem 
z Království abecedy na čtenáře. Na pa-
mátku si každý odnesl diplom spolu 
s knížkou „Kouzelný mlýnek“.

Foto S. Karfíková

Pasování na čtenáře
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RADA MĚSTA ZASEDALA
 VYBRÁNO Z USNESENÍ RM 15. 6. 2022
– schvaluje
 Smlouvu o  dílo se společností G-PROJECT, s.r.o. 

České Budějovice na  zpracování žádosti o  dotaci 
a  zkompletování souvisejících příloh projektového 
záměru „Rekonstrukce ZŠ“

 a pověřuje
 starostu města jejím podpisem

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

České Budějovice na  zpracování žádosti o  dotaci 
a  zkompletování souvisejících příloh projektového 
záměru „Rekonstrukce ZŠ – interiér“

 a pověřuje
 starostu města jejím podpisem

– 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 „Stavební úpravy a modernizace 
sociálního zařízení ZŠ Protivín (východní část)“

 a stanovuje
 obeslat následující firmy:
 1) TEMSTAV AB, s.r.o., Písecká 415, 375 01 Týn nad 

Vltavou, IČ: 28146956
 2) MelMar s.r.o., Dívčice 101, 373  48 Dívčice, 

IČ: 04633491
 3) Reno Šumava a.s., Pražská 326, 384 22 Vlachovo 

Březí, IČ: 60071346

RADA MĚSTA ZASEDALA
 VYBRÁNO Z USNESENÍ RM 22. 6. 2022

– souhlasí
 s  uzavřením Smlouvy o  zřízení věcného břemene 

za účelem umístění distribuční soustavy – kabelo-
vého vedení NN za účelem jejího provozování, jehož 
obsahem je právo zřídit, provozovat, opravovat 
a udržovat distribuční soustavu, též provádět úpravy 
za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo 
zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění, 
to vše v  pozemcích p.  č. 1430/11, 1430/2 a  450/7 
v kú Krč u Protivína za jednorázovou náhradu ve výši 
9.150,- Kč + DPH, když smlouva, GP a návrh na vklad 
do KN budou na náklady oprávněného

– souhlasí
 se stavebním záměrem – uložení kabelového vedení 

NN a  uzemnění na  pozemcích p.  č. 185/2 a  457/1 
v kú Myšenec v rámci stavby „Myšenec Hanakovič: 
NN připojení kabelem“

 a dále souhlasí
 s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene za  účelem umístění distribuční 
soustavy – kabel NN, uzemnění na zatížené nemovi-
tosti a za účelem jejího provozování, jejímž obsahem 
bude právo zřídit, provozovat, opravovat a udržovat 
distribuční soustavu, též provádět úpravy za účelem 
její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení 
její výkonnosti včetně jejího odstranění v pozemcích 
p. č. 185/2 a 457/1 v kú Myšenec, za jednorázovou 
náhradu ve výši cca 4.350,- Kč + DPH, když přesná 
náhrada bude určena po dokončení stavby na základě 
GP s tím, že GP, smlouva a poplatek za návrh na vklad 
do KN budou nákladem oprávněného

– souhlasí
 s prodejem pozemku p. č. 2406/3, TTP o vým. 77 m2 

v kú Protivín
 a doporučuje
 zastupitelstvu města prodej pozemku ke schválení

– souhlasí
 s  jednáním o  zajištění externího editora ve  věci 

digitálně technické mapy dle zákona č. 47/2020 Sb.

– souhlasí
 s  provedením autorského dozoru spol. PRO-

GES s.r.o., Rudolfovská 88, 370 01 České Budějovice, 
IČ: 472 39 620 při realizaci stavby „Stavební úpravy 
a  modernizace sociálního zařízení ZŠ Protivín (vý-
chodní část)“

– souhlasí
 s uzavřením Příkazní smlouvy se spol. DT engineering 

s.r.o., Dolní 127, Nové Homole, 370 01 České Budějo-
vice, IČ: 087 43 002 ve věci zajištění výkonu činnosti 
technického dozoru při realizaci stavby „Stavební 
úpravy a modernizace sociálního zařízení ZŠ Protivín 
(východní část)“

– souhlasí
 s provedením autorského dozoru spol. VAK projekt 

s.r.o., B. Němcové 12/2, 370  01 České Budějovice, 
IČ:  281  57  721 při realizaci stavby „Chvaletice – 
oprava kanalizace na severním okraji osady“

– souhlasí
 s provedením autorského dozoru panem Vlastimilem 

Šilhanem, Chrást 4, 387 73 Pivkovice, IČ: 016 08 461 
při realizaci stavby „Rekonstrukce a  prodloužení 
jednotné kanalizace v Partyzánské ulici v Protivíně“

– vybrala
 jako nejvýhodnější nabídku na realizaci stavebních 

prací veřejné zakázky malého rozsahu stavby 
„Stavební úpravy a modernizace sociálního zařízení 
ZŠ Protivín (východní část)“ nabídku firmy Temstav 
AB, s.r.o., Písecká 415, 375  01 Týn nad Vltavou, 
IČ: 281 46 956, s nabídkovou cenou 2.700.578,95 Kč 
bez DPH

 a pověřuje
 starostu města podpisem smlouvy o dílo

– vybrala
 jako nejvýhodnější nabídku na realizaci stavebních 

prací veřejné zakázky malého rozsahu stavby 
„Rekonstrukce místní komunikace Nad Dolinou – 
Záboří u Protivína“ nabídku firmy Temstav AB, s.r.o., 
Písecká 415, 375 01 Týn nad Vltavou, IČ: 281 46 956, 
s nabídkovou cenou 5.758.696,67 Kč bez DPH

 a pověřuje
 starostu města podpisem smlouvy o dílo
– souhlasí
 s vypsáním výběrového řízení – veřejná zakázka ma-

lého rozsahu dle § 27 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve  znění pozdějších předpisů, 
na stavbu „Protivín – prodloužení vodovodu v obci 
Záboří“

 a stanovuje
 obeslat následující firmy:
 1) Kočí, a.s., K Lipám 132, 397 01 Písek, IČ: 46683046
 2) Reno Šumava a.s., Pražská 326, 384 22 Vlachovo 

Březí, IČ: 60071346
 3) Temstav AB, s.r.o., Písecká 415, 375  01 Týn nad 

Vltavou, IČ: 28146956

– schvaluje
 Sazebník úkonů Pečovatelské služby Protivín platný 

od 1. 7. 2022

RADA MĚSTA ZASEDALA
 VYBRÁNO Z USNESENÍ RM 13. 7. 2022
– vybrala
 jako nejvýhodnější nabídku na realizaci stavebních 

prací veřejné zakázky malého rozsahu stavby „Proti-
vín – prodloužení vodovodu v obci Záboří“ nabídku 
účastníka RENO ŠUMAVA stavby s.r.o., Pražská 326, 
384 22 Vlachovo Březí, IČ: 28138236, s nabídkovou 
cenou 2.880.844,09 Kč bez DPH

 a pověřuje
 starostu města podpisem smlouvy o dílo

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

Dolní 127, Nové Homole, 370 01 České Budějovice, 
IČ: 08743002, ve  věci zajištění výkonu činnosti 
technického dozoru investora při realizaci stavby 
„Rekonstrukce místní komunikace Nad Dolinou – 
Záboří u Protivína“

– souhlasí
 s provedením autorského dozoru spol. GK Plavec – 

Michalec Geodetická kancelář s.r.o., Budovcova 2530, 
397 01 Písek, IČ: 26042452, při realizaci stavby „Re-
konstrukce místní komunikace Nad Dolinou – Záboří 
u Protivína“

– souhlasí
 s konáním hudebních produkcí v daných termínech 

a časech dle předložených žádostí, 
 a to
 – 2. 7., 16. 7., 29. 7., 30. 7., 13. 8. 26. 8. a 3. 9. 2022 

vždy od 20:00 hod. do 03:00 hod. v areálu Belveder 
Protivín v rámci „Letního programu na Belvederu“

 – 30. 7. 2022 od 13:00 do 01:00 v areálu pivovaru 
Platan v rámci tradiční akce „Platanské Pivní slavnosti 
2022“

 – 15. 7., 23. 7., 30. 7., 5. 8. a  20. 8. 2022 v  atriu 
budovy ALMA-CAFE Maletice v rámci společenských 
akcí a svateb

Pivovarská restaurace Belveder
Pomocná kuchařka/kuchař
Přijmeme pomocnou/přípravnou kuchařku/kuchaře do Restaurace Belveder na víken-
dový provoz. Směny pátek–neděle. Částečný úvazek, možno i brigádně.
Více informací na tel: 775 937 767

Uklízeč/ka
Přijmeme člověka na úklid do Restaurace Belveder 1–2 hodiny denně.
Více informací na tel: 775 937 767 PI

Ve dnech 1.–14. srpna 2022 budou 
knihovna Protivín a Městské kulturní 
středisko Protivín uzavřeny z důvodu 
dovolené.

Děkujeme za pochopení.

UPOZORNĚNÍ
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Přísloví „Svatá Anna – chladna 
zrána“ zná každý. Nositelky tohoto 
jména slaví svůj svátek 26. červen-
ce – přesně je uvedeno v katolickém 
kalendáři: Jáchym a Anna. Kdo byli 
tito lidé? Jedná se o skutečné historické 
osoby? Věřící a zvídaví lidé mají jasno: 
byl to manželský pár žijící v 1. století 
v Palestině, byli to rodiče Panny Marie 
a prarodiče Ježíše Krista. Oba pocházeli 
z významného kněžského a proslulého 
rodu a jejich jediná dcera Marie se jim 
narodila až ve velmi pokročilém věku. 
Otec Jáchym prý po narození dcery brzy 
zemřel, matka Anna se však dožila vy-
sokého věku. O tomto manželském páru 
toho mnoho nevíme – paradoxně se ani 
nedostali do Bible. To málo, co víme, 
pochází z ústního podání, z tradice a z tzv. 
Evangelia svatého Jakuba, které pochází 
z 2. století n. l. a nebylo zařazeno mezi 
knihy Nového zákona. Jméno Anna je 
hebrejského původu (hebrejsky Chana) 
a znamená milostná, laskavá.

O kostelíku svaté Anny v našem městě 
se psalo v Protivínských listech v minu-
lých letech často, ale koho by však na-
padlo, že patronka této významné církevní 
památky „prožívá“ vlastně svůj daleko 
známější „druhý život“? Nejen v Proti-
víně, ale všude po naší zemi, kde jsou 
svaté Anně zasvěceny kostely, kostelíky 
a nesčetné kapličky, se konají na konci 
července slavné a vyhlášené poutě. Uctí-
vání svaté Anny lze se objevuje mezi 6.–8. 
stoletím po celé Evropě a ve 14. století se 
její kult rozšířil natolik, že od roku 1584 
byl papežem oficiálně potvrzen pro celou 
západní církev.

Ve všech chrámech, kostelích a kap-
ličkách, jichž je patronkou, ji najdeme 
vyobrazenou na nesčetných obrazech 
či sochách – vždy se závojem na hlavě, 
nejčastěji se svojí dcerou Marií, někde 
i s vnukem Ježíšem, jak je vyučuje. 
Nejznámější obrazy svaté Anny vytvořili 
Caravaggio (v Římě), Leonardo da Vinci 
(pařížský Louvre) a Lucas Cranach st. 
Jednu se soch sv. Anny můžete obdivovat 
i na Karlově mostě v Praze.

Svatá Anna se stala zosobněním moud-
ré a pečlivé babičky, je tradiční ochránkyní 
rodinného života a patronkou těhotných 
žen. Kromě toho, že je patronkou rodin-
ného krbu, si ji vybrali za patronku např. 
horníci, rybáři, mlynáři, truhláři, tkalci. 
Věřící se k ní modlí za déšť, za zachování 
úrody, ochraňuje proti kroupám.

Velký chrám zasvěcený svaté Anně 
najdeme v Jeruzalémě. Podle tradice 
byl postaven na místě domu, ve kterém 
Jáchym a Anna opravdu žili. Svatá Anna 
je patronkou např. Bretaně, Quebecu, Flo-
rencie a Neapole. Uctívá ji nebo alespoň 
uznává většina křesťanských církví.

A na závěr jednu perličku: Víte, že 
svatou Annu uctívá dokonce islám?

Danuše Hlouchová,
Spolek SZP Protivín

Pocta svaté Anně

Do druhé poloviny se začátkem srpna 
překlopí návštěvnická sezóna v Památ-
níku města Protivína, což vždy znamená 
i střídání výstav. V neděli 7. srpna tak skon-
čí přehlídka „Nevídané krásy“, jak nazval 
svou přehlídku makrofotografií pavouků 
přední český arachnolog dr. Antonín Kůr-
ka. Jeho křižáky, sklípkany či pokoutníky 
vystřídá ohlédnutí za zajímavým obdobím 
protivínské historie.

Historicko-dokumentační výstava 
s názvem „Protivínský lazaret za I. svě-
tové války“ povypráví slovem i obrazem 
o léčení raněných vojáků na protivín-
ském zámku za Velké války. Prostory 
patřící v té době rodu Schwarzenbergů 
posloužily Rakousko-uherské armádě 
jako lazaret. Ten byl ve městě nad Blani-
cí zřízen jako pobočka Červeného kříže 
Terezií ze Schwarzenberga a řídícím 
lékařem zde byl známý protivínský lékař 

Protivínský lazaret  
v Památníku města Protivín

Momentka z protivínského prvoválečného lazaretu 
Foto Prácheňské muzeum v Písku

– Dr. Křišťan Pokorný. Lazaret fungoval 
mezi léty 1914–1917 a byl značně vytížen 
i díky dobré dostupnosti – Protivín býval 
v té době důležitým železničním uzlem. 
Výstava připomene i dobročinnost obyva-
tel Protivína a okolních vesnic, kterou se 
snažili zlepšit nezáviděníhodné podmínky 
zraněných vojáků.

Výstava se otevírá ve čtvrtek 11. srp-
na a pro zájemce bude otevřena stejně 
jako celý Památník až do 30. října tohoto 
roku.

V příštích číslech Protivínských listů se 
k výstavě vrátíme podrobněji, ve článcích 
se zaměříme na osobní vzpomínky vyléče-
ných vojáků, které se v několika případech 
podařilo dohledat.

Mgr. Jan Kouba, etnograf
Prácheňské muzeum Písek

UZÁVĚRKA
pro dodání příspěvků

do zářijových
„Protivínských listů“  

je v pondělí 29. 8. 2022
do 12 hodin.

NOVINY VYJDOU
v pondělí 12. 9. 2022  
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Ze života 2. Mateřské školy Protivín
Čas neúprosně letí a ocitli jsme se 

v posledním měsíci školního roku – červ-
nu. Ale ani tam jsme nezaháleli, i když by 
to k tomu svádělo.

• 1. 6. jsme společně oslavili Den dětí 
s BAMBINI při Veselém šaškování. 
Děti si společně zasoutěžily, zatančily 
a zazpívaly. Ve třídách je pak čekal ba-
revný kornout plný zdravých pamlsků, 
ovoce, samolepek, pastelek, balonků, 
který si s radostí a jiskrou v oku odnesly 
spokojeně domů.

• 7. 6. k nám zavítala paní ze společnosti 
Koudelkův med a dětem zábavnou for-
mou umožnila nahlédnout do života včel 
v úlu. Děti se dozvěděly, jak rozeznat 
včelu od vosy, čmeláka od sršně, jak se 
vyrábí med. Mohly si prohlédnout včelí 
úl, vyzkoušet si včelařské vybavení. Děti 
měly možnost ochutnat medové voštiny, 
dokonce si mohly „pochovat“ živé včely 
(paní se sebou přivezla živé trubce, ti 
nemají žihadlo).

• Další plánovanou akcí byl školní vý-
let. Byl rozdělen do dvou dnů. První 
den vyrazila třída Motýlků a Včelek. 
První zastavení bylo v Písku, oboře 
plné daňků a muflonů, s kterými jsme 
mohli být přímo ve výběhu. Děti mohly 
zvířátkům přinést jablko, mrkev, dát 
jim je do koryta, a kdo se nebál, mohl 
je rovnou krmit z ruky. Další zastávkou 
byla Lesovna, kde byl pro děti připraven 
enviromentální program. Děti se dozvě-
děly, jakému zvířeti patří jaké parohy, 
mohly si je i potěžkat. Dalšími úkoly 
bylo poznávání lesních živočichů, přiřa-
dit jednotlivé stopy ke správnému zvířeti 
nebo složit zvířecí puzzle. Odvážlivci si 
zkusili zatlouci hřebík do špalku. Velký 
zájem měly děti o výrobu vlastní medai-
le. Tu si nejdříve musel každý uříznout 

pilkou z březového polínka a poté na-
zdobit tiskátkem zvířete. Asi největším 
zážitkem bylo si sednout za volant 
do opravdického traktoru a zatroubit. 
Dětem se pobyt v Lesovně moc líbil, 
cestou domů bylo slyšet švitoření, jaké 
hezké to bylo. Druhý den vyrazila třída 
Berušek a Kuřátek. Ti jsou nejmenší, 
a proto na ně dobrodružství čekalo jen 
v oboře daňků a muflonů. Ale stejně si 
to náramně užili.

• Předškoláky čekal ještě jeden výlet, a to 
do Zeměráje v Kovářově. Počasí nám 
přálo, a proto si děti mohly projít stezku 
bosou nohou. Bahno, voda, klády, kůra, 
šišky nebo kamínky nebyly pro nikoho 
překážkou. To byl další příjemně prožitý 
den.

• Ke Dni otců, 21. 6. jsme na školní 
zahradě připravili Zahradní slavnost. 
Každá třída si pro tatínky připravila 

krátký program a dáreček. Zpestřením 
byli dobrovolní hasiči města Protivína, 
kteří nám předvedli hasičské auto, 
výzbroj, oblečení a po tipovací soutěži 
zúčastněné tatínky do obleků oblékli. 
Ti si vyzkoušeli, co vše musí mít hasič 
při zásahu na sobě a ještě se v tom po-
hybovat. Po celou dobu programu jsme 
grilovali buřty, rozdávali nanuky. Závě-
rečné osvěžení z hasičské stříkačky bylo 
v horkém dni obzvlášť příjemné. Tímto 
hasičům pod vedením Petra Nováka 
velice děkujeme.

• Ještě se vrátím k předškolákům, které 
čekal velký den, a to loučení s ma-
teřskou školou na městském úřadě, 
za přítomnosti Jaromíra Hlaváče, sta-
rosty města. Pan starosta Jaromír Hla-
váč s naší paní ředitelkou Bc. Ivanou 
Lacinovou předali dětem upomínkové 
dárečky a popřáli hodně štěstí, zdraví 
do vstupu do základní školy.

• V podvečer jsme se ale v mateřské škole 
sešli ještě jednou. Ti odvážní absolvovali 
„Kouzelnou noc“ v mateřské škole. 
Nejdříve děti plnily zábavné úkoly, vy-
svobodily zakletého indiána, zazpívaly 
si, zatančily, povečeřely a pomalu se 
chystaly do postýlek. Pro děti to byla 
změna. Vždy v mateřské škole spí jen 
přes den. Odloučení od rodičů všichni 
zvládli parádně a doufáme, že si to 
všichni moc a moc užili.

Závěrem by chtěla paní ředitelka 
Bc. Ivana Lacinová poděkovat panu Miro-
slavu Rychtářovi za poskytnutí znamenitých 
špekáčků na zahradní slavnost a oslavu Dne 
otců, konané na školní zahradě.

Celý kolektiv 2. Mateřské školy Protivín 
přeje všem dětem, rodičům klidné a poho-
dové léto, prožité ve zdraví a v září se zase 
těšíme na shledanou!

Petra Štěpková
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Protivínská rodačka Hana Bísková měla 
odmalička ráda tanec a hudbu. I přesto, 
že se dlouhá léta s manželem věnovali 
obchodu s obuví, láska k pohybu ji ni-
kdy neopustila. V roce 2012 si splnila 
svůj velký sen a v Protivíně začala cvičit 
lekce zumby a v Písku si otevřela vlastní 
studio FOR BODY, které letos slaví 10 let 
od svého vzniku.

Je pravda, že boty s pohybem souvisí…
Vlastně spolu souvisí dokonale. Boty byly 
jednou z věcí, které mě zavedly až tam, kde 
jsem dnes. Já jsem od přírody akční člověk, 
miluji práci s lidmi, tanec a pohyb celkově. 
Také lidé se nejvíce seznamují u tance – dí-
ky pohybům těl se navzájem k sobě mohou 

FOR BODY – 10 let v pohybu

přiblížit, aniž by potřebovali mluvit stejným 
jazykem. Po škole jsem měla velké plány, 
snila jsem o tom, že budu závodně tancovat, 
načež jsem potkala svého osudového muže 
a všechno bylo jinak. Narodily se nám dvě 
dcery a po revoluci jsme s manželem otevřeli 
velkoobchod s obuví. V té době nebyla tak 
obrovská konkurence a tlaky ze zahraničí, 
jako jsou dnes. Postupem času jsme byli 
nuceni změnit strategii a i když jsme se chtěli 
věnovat prodeji českých bot, museli jsme 
zahájit dovoz obuvi ze zahraničí. A protože, 
jak celý život tvrdím, nic není náhoda, díky 
zahraničnímu obchodu jsme získali mnohé 
zkušenosti, procestovali celý svět, a poznali 
spoustu zajímavých lidí.
Jak jste se vlastně dostala od bot až k ote-
vření studia?
Když mé dcery odrostly, začala jsem více 
vnímat své tělo, protože pokud budeme 
upřímní, nikdo nemládneme. Byla jsem 
stále velmi aktivní člověk, dokud mě neza-
stavila operace kolene jako následek úrazu 
na lyžích. Teprve tehdy jsem si uvědomila, 
jak je důležité, aby tělo fungovalo tak, jak 
má. V mých čtyřiceti letech mi bylo řečeno, 
že již nikdy nebudu moci plně cvičit a fun-

govat a já se nemohla smířit s tím, že budu 
takzvaně ,,na odpis“.
Po tomto úrazu jsem cvičit nepřestala, 
a díky odborné fyzioterapeutické pomoci mé 
starší dcery jsem se dokázala znovu vrátit 
do plného aktivního života. Tato zkušenost 
mě o to víc utvrdila v tom, jak jsou naše 
nohy důležité pro náš život a začala jsem se 
o tuto oblast zajímat. Zjistila jsem, že nejen 
kvalitní obuv, ale komplexní péče o pohybo-

vý aparát a cvičení pomáhá, aby nám naše 
nohy co nejlépe fungovaly. Proto jsem za-
čala spolupracovat s odborníkem v oblasti 
podologie, který se zabývá diagnostikou 
plosky nohy a výrobou vložek do bot přímo 
na míru. Celá léta se věnuji cvičení plosky 
nohy nejen v lekcích pilates, ale pravidelně 
pořádám akce zaměřené na problematiku 
v této oblasti.
Za velké podpory mých dcer jsem se roz-
hodla absolvovat mezinárodní certifikovaný 
kurz zumby v Praze. I když jsem na kurzu 
byla jedna z nejstarších, neodradilo mě to 
v mé touze rozdávat svou lásku k tanci a po-
hybu dalším lidem. Vzhledem k tomu, že jsem 
velký protivínský patriot, první kurzy zumby 
jsem otevřela právě zde. Později jsem lekce 
pro velký zájem přesunula do sportovní haly. 
Současně jsem začala působit i ve fitness 
klubu v Písku, ale postupně jsem cítila, že se 
to úplně neshoduje s mými představami. A to 
byl zřejmě poslední impulz pro to, abych si 
otevřela studio vlastní.
Kde jste sháněla vhodné prostory pro 
studio?
Jednoho večera jsem přišla za manželem 
a oznámila jsem mu, že bych celé spodní 
patro naší firmy ráda přestavěla na své 
nové studio. Ze začátku byl skeptický, ale 
nakonec souhlasil a velmi mě podpořil 
v mém konání zrealizovat můj dávný sen. 
Své studio jsem chtěla zaměřit na celkové 
potřeby lidí, nabídnout příjemné zdravot-
ně-kondiční prostředí pro všechny věkové 
kategorie. Spojila jsem tedy cvičení pod 
vedením certifikovaných instruktorů s mož-
ností odborného dohledu fyzioterapeutické 
podpory mé dcery Mgr. Martiny Bískové. 
A aby nabídka péče o klienta byla kom-
plexní, nezbytnou součástí služeb studia 
je i vysoká úroveň masáží a kineziologie 
(emoční odblokování).

Pokračování na straně 9   
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  Dokončení ze strany 8

FOR BODY – 10 let v pohybu
Proto je tak příznačné motto mého studia 
„Pro tělo i mysl v rovnováze“, které se 
snažím celých deset let naplňovat.
Objevují se v oblasti cvičení nové trendy, 
které musíte následovat, abyste uspokojili 
poptávku?
V současné době cvičíme ve třech sálech. 
V prvním jsou kurzy pilates, jógy a tai-chi, 
které se dají považovat spíše za životní filo-
zofii než vyloženě za druh cvičení, a proto se 
tolik nesetkáváme s novými trendy tak často. 
Druhý sál je určen pro Jumping, Bosu body, 
a mnohé další aerobní aktivity a také cvičení 
dětského aerobicu a cvičení dětí MŠ. Třetí 
sál je určen pro kurzy a lekce Pole Dance 
pro děti a dospělé. Jako jediné studio v okre-
se Písek nabízíme lekce tohoto typu sportu. 
Jak se říká, nelze usnout na vavřínech, je 
potřeba se neustále vzdělávat, vyvarovat 
se stereotypům a snažit se lekcím dát ten 
správný náboj. Proto v našem studiu využí-
váme širokou škálu pomůcek pro efektivitu 
a správnost cvičení.
Nabízíte i lekce tzv. „prepilates“. Co si 
pod tím můžeme představit?
Prepilates a prejóga jsou prakticky takové 
úvodní hodiny pro každého klienta, ať za-
čátečníka, nebo pokročilého, který by rád 
cvičil správně. Projdeme a nastavíme tělo 
do správných pozic, učíme klienta správně 
dýchat a je zde prostor i pro individuální 
otázky klientů. Po absolvování úvodní lekce 
můžete začít cvičit ve skupinových lekcích, 
nebo privátních lekcích, nebo si jen přijdete 
na tyto hodiny, aby jste si srovnali své tělo, 
podívali se na něj trochu z jiného pohledu.
Je pilates cvičení zacílené ryze za ženy?
Určitě není, je učeno pro všechny věkové 
kategorie, muže i ženy. V mém studiu se mi 
povedlo otevřít i lekce pilates pouze pro 
pány. Ze začátku jsem nečekala, že tato 
nabídka bude mít ohlas, ale podařilo se. 
Za velký úspěch považuji otevření kurzů 
pilates před 4 lety v Protivíně, které se těší 
velkému zájmu. Můj velký dík patří instruk-
torce Ing. Jarušce Fialové, která vede lekce 
s profesionálním nasazením, spolehlivostí 
a lidským přístupem.
Také vím, že se věnujete dětem…
Já stále tvrdím, že nejdůležitější je zaměřit 
se na děti a pomoci jim v rozjezdu. Dospě-
láci k nám chodí cvičit buď ráno, nebo od-
poledne po práci. Volný prostor mezi těmito 
časy věnujeme dětem, cvičení dětského ae-
robiku a také cvičíme děti z mateřských škol. 
Podle mě by každé dítě mělo mít možnost 
nějakého pohybu, i kdyby jenom pro zábavu.
Pokud se vrátíme k zumbě, jejíž po-
pularita byla na vrcholu před pár lety, 
musím se zeptat – stále Vás baví ji tady 
v Protivíně cvičit?
Tuto otázku určitě neslyším poprvé. Ale já 
stále říkám, že lekce zumby mám pojaté 
trochu jinak, trochu jako srdeční záležitost. 
Mám to tady velmi ráda, těší mě stále velký 
zájem a bezvadná parta lidí, kteří přijdou si 
se mnou užít volnou chvilku, nebo je úžasné, 
když na zumbu přijde mamka i s dcerou a vi-
dím, jak je to společné cvičení sbližuje. Také 
pořádám různé tématické akce, vánoční ne-

V podkroví kaplanky od 2. 8. do 31. 8. 
bude probíhat výstava Vladimíra Noska 
pod názvem „A zase to jablko“. Výstava 
koláží je věnována k 20. výročí úmrtí Jiřího 
Koláře. Název výstavy navíc koresponduje 
se souborem koláží stejného názvu, který 
autor vytvořil a jehož několik zástupců se 
na výstavě objeví.

Od září do října bude pokračovat výstava 
obrazů pana Bohuslava Sýby pod názvem 
„Cesta zpět“.

Ještě do konce října si můžete v prosto-
rech infocentra prohlédnout výstavu MO 
Českého včelařského svazu, který letos 
slaví 90 let své činnosti. Během protivínské 
pouti bude k vidění v infocentru prosklený 
úl se živými včelami.

Těšíme se na Vaši návštěvu každý den 
od 9 do 17 hodin.

POZVÁNKA 
DO KAPLANKY

bo velikonoční zumbu, v létě chodíme na fot-
balové hřiště. Ráda vzpomínám na zumba 
párty na Belvederu a na pořádané Dětské 
dny v areálu FK v Protivíně, byla to velká 
starost s přípravou, ale velká radost, když 
vše dobře dopadlo a všichni si to společně 
užili. Pokud jsem mohla pomoci, výtěžek 
z několika akcí jsem věnovala na podporu 
dětí z dětských domovů, nebo protivínským 
lidem postiženým povodněmi.
Dozvěděla jsem se, že jste darovala dru-
hou nejvyšší finanční částku Městu Písek 
na podporu ukrajinským uprchlíkům. 
Jak se vám to podařilo?
Ano, bylo to mé rozhodnutí, které mne 
přivedlo oslovit mé klienty, instruktory 
a všechny, kteří mi věřili, že každá koruna 
z vybrané částky půjde na dobrou věc. Celý 
týden jsme cvičili na podporu Ukrajiny 
v Písku i Protivíně a ze všech odcvičených 
lekcí a finanční podpory dalších klientů 
a návštěvníků studia se mi podařilo vybrat 
bezmála 50 tisíc korun, které jsem darovala 
Městu Písek. Samotnou mě to překvapilo, že 

i tak malé studio i v této těžké době dokáže 
dělat tak velké věci. Všem bych tímto ráda 
poděkovala za solidaritu a za to, že mají 
srdce na správném místě.
Jste velice aktivní člověk, pracujete 
prakticky neustále. Jaké plány máte 
do budoucna?
Mým velkým přáním bylo, aby má dcera 
mohla vykonávat svoji práci fyzioterapeuta 
s certifikací nestátního zdravotnického za-
řízení, což se nám v červnu letošního roku 
podařilo. Je to další krok do budoucna 
ke zkvalitňování a rozšiřování péče o naše 
klienty. Ráda bych udržela kvalitu našich 
služeb a jsem otevřená dalším výzvám, které 
by mé studio posouvaly dále.
Je stále co zlepšovat, ale především bych 
ráda poděkovala celému týmu zaměstnanců, 
instruktorů a všem, kteří plní mé představy 
a sny a dělají mé studio takové, kam se 
rádi vždy budeme vracet a kde je svět ještě 
v pořádku.

Sylva Karfíková,
Redakce Protivínských listů

Autor díla Vladimír Nosek
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V sobotu 18. června uspořádal Protivínský vlastivědný klub 
jednodenní poznávací zájezd s dopolední prohlídkou hradu v No-
vých Hradech a po obědě nás čekala procházka v Terčině údolí.

Podnětem ke vzniku hradu ve 13. století byla ochrana obchod-
ní stezky. Jako každý hrad i ten Novohradský si prožil léta slávy 
i úpadků. Požáry, výbuch uskladněné munice, nezodpovědný maji-
tel, střídal čas obnovy rodového majetku a úsilí majitelů o rozšíření 
sídla. Stalo se převážně zásluhou francouzského šlechtického rodu 
Buqvoyů, kteří Novohradské panství i hrad získali těsně před bitvou 
na Bílé Hoře, darem od císaře. Dnešní podoba hradu pochází ze 
17. století, kdy majitelé vyčlenili hrad svým úředníkům a správě 
panství. Šlechta přesídlila do nového objektu tzv. „Rezidence“ 
na náměstí. V roce 1810 se rod Buqvoyů znovu stěhoval do nového 
zámku s přilehlou oborou na okraji města.

Kdyby hrad neodděloval od města až 12 metrů hluboký hradní 
příkop, byl by nedílnou součástí samotného města Nové Hrady. 
S městem je spojen pouze dřevěným mostem, který umožňuje jediný 
přístup do hradu. Prohlídková trasa místnostmi hradu nás zavedla 
nejen do života šlechty v pozdním středověku, ale i světa sklářských 
výrobků. Malá ukázka křišťálového skla a černého hyalitového skla 
zdobeného zlatem stojí za návštěvu hradu.

Jen pár kroků od hradu je k vidění plně vybavená kovárna 
s průvodcem. Funkční výheň, desítky ručního kovářského nářadí, 
buchar a další strojní vybavení, obývací místnost rodiny kováře, 
černá kuchyně, vše ještě donedávna v provozu. Dnes skanzen 
kovářského řemesla.

Po dobrém obědě v restauraci „Na radnici“ se vydáváme na pro-
cházku do Terčina údolí. V minulosti přírodní park majitelů panství 
založený ve druhé polovině 18. století, dnes krajinný prvek vyhlášený 
za Přírodní památku. Procházíme vstupní branou, míjíme budovy 
s názvem Hamr, Lázně i Modrý pavilon, až přicházíme k umělému 
vodopádu. Zdatnější účastníci výletu pokračují dále podél říčky 
Stropnice k přehradní nádrži Humenice, po hrázi přecházíme na dru-
hou stranu a po chvíli stojíme před jednou z nejlépe dochovaných 
tvrzí v Čechách z 15. století. Tvrz Cuknštejn je dnes v soukromém 
vlastnictví a návštěvník ji může pochůzkou pouze obejít. I tak se 
vyplatí sem zavítat a cestou zpět do Terčina údolí obdivovat stromy 
pokročilého stáří, romantické rybníčky i menší skalní útvary.

Zájezd Protivínského vlastivědného klubu

A protože byl dlouhý, krásný teplý den, jako bonus jsme si 
dopřáli odbočku ke kostelu Panny Marie Těšitelky na Dobré Vodě 
v nadmořské výšce 700 metrů. Opravený kostel stojí jako drahokam 
na úbočí Kraví hory. Chrámová loď kostela návštěvníka doslova 
uchvátí svojí krásou a čistotou. Kouzlo tohoto místa je umocněno 
nádhernou vyhlídkou na oblast Novohradské pánve. Kdo jste zde 
ještě nebyl, neváhejte. Tento kraj vás osloví tichem hlubokých lesů, 
projdete romantická údolí, vystoupáte na kopce s více jak 1000 m. n. 
m. Své tělo ochladíte ve vodě z rašelinišť. V létě si nasbíráte houby, 
borůvky, maliny, ostružiny i brusinky. Věřte, že se na Novohradsko 
budete rádi vracet.

za PVK Jan Lažanský

Akce „Daruj kabelku“ 
opět v Protivíně

Spolek Svaz zdravotně postižených 
Protivín se opět letos připojí k akci 
„Daruj kabelku“ a přispěje touto svou 
činností na podporu nadaných dětí 
našeho kraje.
Můžete-li darovat zachovalou kabelku, 
pro kterou nemáte využití, pomůžete 
dobré a užitečné věci.
Vybírat kabelky budeme před Domem 
s pečovatelskou službou v Protivíně 
v úterý 23. srpna od 15.30 hodin 
do 18 hodin a ve čtvrtek 25. srpna 
od 9 hodin do 12 hodin.
Sledujte vyvěšené letáčky.

Výbor Spolku SZP Protivín

Spolek pracuje. O činnosti byli jeho 
členové informováni na 16. členské schůzi 
(druhé v letošním roce) v úterý 21. červ-
na, která se uskutečnila na zahrádce 
Restaurace „U Rychtářů“. Vzhledem 
k příznivému počasí to bylo velmi dobré 
rozhodnutí.

Začátek schůze zpestřily děti z 1. Ma-
teřské školy Protivín, které předvedly 

CO DĚLÁ SVAZ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V PROTIVÍNĚ?
což hosté s povděkem přijali. Největší zájem 
však byl o zájezd 3. května do borovanského 
kláštera a do Ledenice, kterého se zúčastnilo 
46 členů. Tento zájem nás velmi potěšil.
A co bude do konce roku?

Především zájezd v úterý 9. srpna 
do zámku (muzea) v Horažďovicích 
a do zámku Štěkeň. Překvapivě se i přes 
zvýšený příspěvek na autobus přihlásilo 
téměř 50 osob, což nás velmi potěšilo. Če-
kají nás komentované prohlídky s průvodci, 
takže se můžeme těšit na množství nových 
zážitků.

Zároveň jsme zjišťovali předběžný 
zájem o divadelní představení, které by se 
mělo konat v podzimních měsících pravdě-
podobně v Divadle Fráni Šrámka v Písku. 
Přihlášky byly pouze informativní, datum 
bude včas oznámeno. I v tomto případě byl 
velký zájem.

V týdnu před Městskými slavnostmi 
protivínskými se ženy z výboru spolku 
zapojí po roční přestávce ke sběru kabelek.

Schůzi zpříjemnil svou přítomností náš 
host – pan Mgr. Jan Kouba z Prácheňského 
muzea v Písku, který hovořil o minulosti 
a současnosti Památníku města Protivína, 
Prácheňského muzea v Písku a Památníku 

Pokračování na straně 14   

velmi hezké pásmo básniček a písniček, 
zobrazujících atmosféru jara a nadcházejí-
cího léta. Nacvičily je s nimi paní učitelky 
Eva Cimburová a Pavla Sajtlová, které je 
doprovázely na klávesy. Děti vystupovaly 
bez ostychu, sebevědomě a bez chyb. Byly 
na nich vidět radost a jistota. Radost udělaly 
všem přítomným, kteří se na naše nejmenší 
po „covidové přestávce“ už velmi těšili. 
Máme šikovné děti a šikovné paní učitelky 
a moc jim děkujeme. Zasloužily se o živý 
úvod našeho setkání, všichni členové spolku 
je s radostí a zájmem sledovali.

Poté předsedkyně spolku Danuše Hlou-
chová ve stručnosti zhodnotila akce, které 
se pro naše členy uskutečnily od začátku 
letošního roku a zároveň informovala 
o tom, co připravujeme na 2. pololetí roku 
2022. Průběžně navštěvujeme přednášky 
Ing. Petra Šiky z cyklu „Zábavné univer-
zity 3. věku“, které probíhají od března 1× 
měsíčně v kinosále Domu kultury Protivín, 
naši členové měli možnost navštívit dvě 
divadelní představení – v Domě kultury 
Protivín komedii „Saturnin“ a Domě kultury 
Metropol v Českých Budějovicích operu 
Bedřicha Smetany „Tajemství“. Samozřej-
mě i jarní členská schůze, v pořadí patnáctá 
dne 22. března – byla doplněna kulturním 
vystoupením oblíbeného hudebního tria, 
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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

OD 3. SRPNA DO 13. SRPNA 
NEPROMÍTÁME – DOVOLENÁ

neděle 14. srpna v 16 hod. film USA

DC LIGA SUPERMAZLÍČKŮ
Rodinný/animovaný/akční. Superpes Krypto a Superman jsou nerozluční nejlepší 
přátelé, mají stejné superschopnosti a bok po boku bojují proti zločinu v Metropolis. 
Když je Superman a zbytek Ligy spravedlnosti unesen, musí Krypto přesvědčit roztr-
hanou smečku z útulku – ohaře Ace, břichaté prase PB, želvu Merton a veverku Chip, 
aby ovládli své vlastní nově nabyté schopnosti a pomohli mu superhrdiny zachránit.
Mládeži přístupný, dabováno, 106 minut, vstupné 130 Kč

neděle 14. srpna v 19 hod. film Polsko

KRÁSKY Z DUBAJE
Erotické drama. Nic není tak příjemné jako sex. Nic není tak krásné jako luxus. 
Erotické drama plné vysokých podpatků, šampaňského, značkových kabelek, neřestně 
upnutých šatů a samozřejmě sexu. Některé dívky se nespokojí s obyčejným šedivým 
životem. Chtějí žít v přepychu a luxusu a jsou taky schopné vzít štěstí do vlastních rukou 
a něco pro něj udělat. Stejně jako mladá studentka z malého města, které se otevře 
kariéra modelky a možnost vypadnout z běžného života jejích rodičů.
Mládeži od 15 let přístupný, dabováno, 143 minut, vstupné 120 Kč

KINO NA KOLEČKÁCH a MěKS Protivín
POŘÁDAJÍ ZA DOMEM KULTURY

LETNÍ KINO
středa 17. srpna ve 21.45 hodin film ČR

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2
Komedie je volným pokračováním filmu Po čem muži touží, který se stal divácky 
nejúspěšnějším českým snímkem roku 2018. Tento film je opět humorným 
pohledem na  střet mužského a  ženského světa a  hledání jejich vzájemného 
porozumění, které může jednoho i  druhého dovádět k  šílenství. V  hl. rolích 
J. Langmajer, A. Polívková, M. Taclík, T. Kostková, L. Noha
Mládeži přístupný, 95 minut,  
vstupné 120 Kč (prodej na místě)

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

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

pátek 19. srpna v 19 hodin film Francie

ARTHUR: PROKLETÍ
Horor. Alex je už od dětství velkým fanouškem filmu Arthur a Minimojové. K 18. na-
rozeninám mu jeho nejlepší přátelé připraví ten nejlepší dárek. Překvapení v podobě 
společného výletu do domu, kde se film natáčel, je pro Alexe splněným snem. Nikdo 
z nich netuší, že se vydávají do smrtící pasti. Nový film slavného filmového mága Luca 
Bessona rozhodně není pro slabé povahy.
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 87 minut, vstupné 120 Kč

neděle 21. srpna v 16 hodin film ČR/Belgie/SR

CESTA DO TVOJZEMÍ
Animovaný. Daleko za  hranicemi dětských hřišť existuje úžasný svět fantazie – 
Tvojzemí. Opice a krkavci tu mluví lidskou řečí a po zlatých pouštích se procházejí 
neskutečné stroje, které fungují v dokonalém souladu s přírodou. Desetiletý Riki uteče 
do Tvojzemí ze svého domova ve skutečném světě, protože zachytí signál vysílaný 
tajemným zářivým kamínkem. Tento kamenný zdroj velké síly, který chce každý získat, 
se ukryje v Rikiho srdci. S kým může Riki sdílet toto tajemství?
Mládeži přístupný, česká verze, 85 minut, vstupné 120 Kč

neděle 21. srpna v 19 hodin film ČR

STŘÍDAVKA
Komedie režiséra Petra Nikolaeva plná rodinných a partnerských zmatků. Její hrdinové 
si uvědomí, že když se ze tří rodin stane jedna velká, budou potřebovat pořádný plán. 
Plán, jak přežít současné i minulé partnery, všechny děti v rodině, ať už jsou jejich nebo 
ne, plán, jak se v tom všem neztratit a udržet si zdravý rozum. Život si ale většinou dělá, 
co chce… a co nečekáte. Hrají: Martin Hofmann, Jitka Čvančarová, Anna Polívková, 
Jiří Vyorálek, Kristina Svarinská, Eva Holubová a další
Mládeži od 12 let přístupný, 90 minut, vstupné 130 Kč

středa 24. srpna v 19 hodin film USA

BESTIE
Thriller. Doktor Nate Daniels (Idris Elba) vezme své dvě dospívající dcery na výlet 
do Jižní Afriky, do míst, kde se seznámil s jejich mámou, která před nedávnem zemřela. 
Doufá, že výlet do divočiny jim pomůže tuhle čerstvou ránu aspoň částečně zahojit. 
Na cestu do buše si vyberou toho nejlepšího průvodce, rodinného přítele a zoologa, 
který zná v okolí každý kámen. Zpočátku cesta připomíná sen každého milovníka 
divokých zvířat. Nálada se změní v okamžiku, kdy v  jedné domorodé vesnici uvidí 
čerstvé následky řádění predátora s hřívou.
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 93 minut, vstupné 140 Kč

pátek 26. srpna v 19 hodin 

NEPROMÍTÁME
neděle 28. srpna v 16 hodin film Francie

PRINCEZNA REBELKA
Animované dobrodružství z  jednoho království, kde se malá uličnice a  rebelka 
začne vydávat za princeznu. Přepych na hradě si ale dlouho neužívá, protože vyráží 
na dobrodružnou cestu za záchranou korunního prince. Pro filmové dobrodružství 
a lumpárny princezny rebelky jsou prázdniny tou nejlepší dobou.
Mia je dvanáctiletý sirotek. Žije v ulicích středověkého města, kde zná každý kout 
a které ji svým způsobem patří.
Mládeži přístupný, dabováno, 89 minut, vstupné 120 Kč

neděle 28. srpna v 19 hodin film ČR

VELKÁ PREMIÉRA
Komedie. Pro herce Šnajdra (Pavel Šimčík) je život jedna velká hra. Málokdo pozná, 
kdy věci myslí vážně. Jeho žena Markéta (Klára Melíšková) je už na  něj alergická 
a  manželskou krizi se snaží řešit u  psychologa (Jakub Žáček). Šnajdr raději mizí 
do Olomouce, kde se chytá své první režijní příležitosti, ve které chce zazářit se svou 
babičkou (Iva Janžurová). Oba totiž milují improvizaci.
Mládeži do 12 let nevhodný, 90 minut, vstupné 120 Kč

středa 31. srpna v 19 hodin film USA

VŠECHNO, VŠUDE, NAJEDNOU
Akční komedie vrhne ženu středního věku z nepříjemné schůzky na finančním úřadě 
do zběsilého dobrodružství v několika paralelních vesmírech. Je to přesně tak šílené 
a zábavné, jak to zní. Žena středního věku se nudí se svým manželem, začíná nesnášet 
svého otce a moc si nerozumí s dcerou, která pro změnu začíná nesnášet ji samotnou. 
Její prádelna spěje ke krachu a úřednice z finančního úřadu ji daňové přiznání hodila 
na hlavu. Zrovna sedí a trpí na finančáku, když se objeví manžel z jiné dimenze a ukáže 
jí, že má stovky životů a ne úplně každý stojí takhle za prd. Vedle sebe totiž existuje 
celá řada paralelních vesmírů a všem najednou teď hrozí smrtelné nebezpečí.
Mládeži od 15 let přístupný, titulky, 139 minut, vstupné 120 Kč
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CO DĚLÁ SVAZ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V PROTIVÍNĚ?
  Dokončení ze strany 10

Adolfa Heyduka v Písku. Pozval nás na za-
jímavé výstavy, které v těchto objektech 
probíhají nebo se v nejbližší době uskuteční. 
Jeho vyprávění bylo zajímavé, velmi přiro-
zeně a srozumitelně podané. Zkrátka dovedl 
zaujmout. Na konci jeho vystoupení zaznělo 
zcela spontánně několik zajímavých dotazů, 
na které s radostí odpovídal. Myslím, že se 
najdou z našich řad zájemci o prohlídku 
muzejních exponátů.

Po skončení oficiální části schůze bylo 
podáno malé občerstvení a k dobré náladě 
nám hrál a zpíval pan Josef Novák, který 
přijal naše pozvání k účinkování i na příští 
17. členské schůzi, která se bude konat 
v úterý 13. prosince 2022 ve 13.30 hodin 
v salonku Restaurace U Rychtářů.

Našeho setkání se zúčastnilo celkem 
68 členů (celkem má v současné době náš 
spolek 118 členů) a nálada byla dobrá. Lidé 

se rádi sešli a pohovořili si, s harmonikou 
si i zazpívali.

Děkujeme  všem  za  účast  a  přejeme 
krásné léto.

Už se těšíme na předvánoční setkání 
v úterý 13. prosince. Budeme rádi, když 
další zájemci rozšíří naše řady.

za výbor Spolku SZP Protivín
Zdeňka Vojtová

První červencové dny patří každoročně našim 
cyklotoulkám po  krásách Čech. Letos vyhrálo 
Vlašimsko.

K přepravě jsme opět využily vlak. České dráhy zase 
nezklamaly. Bylo půlhodinové zpoždění, ach jo! Přestup 
na další vlak byl ohrožen. Hurá, přípoj měl také zpoždění, 
cesta do Benešova mohla pokračovat podle plánu.

Letošní jízdu jsme zaměřily na  návštěvu hradů 
a zámků, kterých je v tomto regionu opravdu hodně. První 
na řadě byl zámek Konopiště. Všechny jsme tu už nejméně 
jednou byly a tak jsme si oživily nostalgické vzpomínky. 
Po prohlídce jsme vypily první kávičku na nádvoří zámku. 
Zapomněla jsem na židli bundu a anglicky mluvící mladík 
mě přiběhl upozornit. Ač neumím anglicky ani slovo, 
z jeho výmluvných gest jsem pochopila vše.

Další zámek nám doporučila Eva Roušalů a opravdu 
to stálo za to. Barokní zámek Jemniště je ve vlastnictví 
Šternberků a je velmi pěkně opravený. Manželé Jiří a Petra 
se svými dvěma dětmi tu trvale žijí. Ve vstupném je zahr-
nuta i prohlídka zámeckého parku a rozária.

V  objektu zámku je krásná stylová cukrárna. Také 
jsme ji navštívily a zmrzlina tu byla výborná.

Na ubytování v Kondraci U BLANICKÝCH RYTÍŘŮ jsme 
potřebovaly být do 17 hodin, proto jsme musely šlápnout 
do  pedálů. Paní správcová nás už vyhlížela. Ubytování 
bylo pěkné, pokoje s vlastním sociálním zařízením i plně 
vybavená kuchyňka.

V podvečer jsme se šly projít po Kondraci. Na vývěsní 
tabuli jsme si přečetly, že na místním fotbalovém hřišti 
se promítá nový český film „Srdce na dlani“, za pouhých 
50 Kč. Promítání bylo přeloženo k  vůli včerejší bouřce 
na dnešek, sláva jdeme do letňáku! Film byl vtipný, dobře 
jsme se pobavily a zakončily tím den plný zážitků.

Další den byl v plánu hrad Český Šternberk. I když je 
vzdálený pouhých dvacet kilometrů od Kondrace, cesta tam 

CYKLORAFANDY V KRAJI BLANICKÝCH RYTÍŘŮ
byla poměrně náročná. Terén je hodně kopcovitý a vedro, 
které ten den bylo, k únavě také přispělo. Na hradě bylo 
dost lidí, takže na prohlídku jsme se dostaly až v 11.30 
hod. Čas čekání jsme využily k dobré kávě se zmrzlinou. 
Čekání se vyplatilo, prohlídka se nám líbila. Jen milý, mladý 
a vtipný průvodce mluvil tak rychle a špatně artikuloval, že 
jsme musely dávat velký pozor, abychom dobře rozuměly. 
Cestou zpátky jsme zvolily jinou trasu, ale moc jsme si ne-
pomohly, kopce jsou tu všude. Den byl náročný, ale krásný.

V pondělí jsou zámky zavřené, proto jsme naplánovaly 
prohlídku blízké Vlašimi a výstup na Blaník. Na internetu 
jsme zjistily, že i rozhledna Blaník je v pondělí uzavřena. 
Zato zámek Zruč nad Sázavou je otevřený denně. Prima, 
jede se do  Zruče. Ráno jsme vyjely za  chládku a  celá 
cesta tam byla příjemná, co se počasí týká. Jinak kopců 
neubylo! Ve Zruči nás nejdříve zaujal Zručský Dvůr, pěkný 
komplex cihlových budov. Původně velký panský statek 
byl zrenovovaný a nyní je využívaný k obchodním, kul-
turním i  vzdělávacím účelům. Nechybí tu ani cukrárna 
s dobrou kávou. Impozantní zámek je ve vlastnictví města. 
Po rozsáhlé rekonstrukci vypadá opravdu nádherně i  se 
svým rozlehlým parkem. Je tu několik prohlídkových tras, 
včetně dětské trasy zaměřené na panenky a stavebnice. 
Zruč dále nabízí vodácké muzeum, muzeum od verpánku 
k Baťovi, expozici příběh řeky Sázavy, stezku rytíře Miloty 
z Kolowrat, Kolowratskou věž i krásné výhledy z hradeb. 
Zpět jsme vyjely po nové, hezké cyklostezce okolo Sázavy. 
Po pár kilometrech jsme se musely z cyklostezky odklonit 
směrem k  vodní nádrži Švihov, bývalá nádrž Želivka. 
Po cestě jsme narazily na Vodní Dům. Bohužel v pondělí 
také zavřený. Je to návštěvnické centrum lokality Želivka, 
v kterém se hravou formou dozvědí dospělí i děti, jak se 
voda dostane až do jejich vodovodních kohoutků. V obci 
Hulice je možné navštívit Včelí svět, bohužel také v pon-
dělí zavřený. Určitě by stál za prohlídku. Další zajímavostí 
u  Hulic jsou dva částečně zatopené mosty, které měly 
být součástí původní trasy dálnice. Následující zastávka 
na cestě byla Javornická Hůra s  rozhlednou Kalamajka. 
Výstup na rozhlednu byl velmi, opravdu velmi náročný. 
Táhly jsme tam i kola, abychom se nemusely vracet a mohly 
pokračovat dál na Kondrac. Ovšem výhledy byly odměnou 
za vynaložené úsilí. Naše útrapy ještě nebyly u konce. Cesta 
dolů se nám stále schovávala, prodírání mezi popadanými 
stromy nebylo jednoduché. Kola v  tomto případě byla 
na obtíž. Chvílemi jsme si připadaly jako Jeníček a Ma-
řenka hledající cestu z lesa. Na konci vše dobře dopadlo. 
Utrmácené, poškrábané a některá i poštípaná od vos jsme 
dojely k ubytovně. Den, ač náročný, se vydařil.

V úterý jsme si chtěly trochu odpočinout od kol a pro-
to jsme zvolily výstup na Blaník. Kola jsme zaparkovaly 
na kraji lesa za hranicí dříví. Podle navigace jsme se vydaly 
k rozhledně, byla to nejhorší a nejtěžší cesta, v podstatě 
necesta. Polom a těžba vykonaly své. Navigace nás vedla 
často i do míst, kde cesty už neexistovaly. I přesto jsme 
nakonec k cíli dorazily.

Vystoupit na  rozhlednu už bylo to nejjednodušší. 
Teď nás ještě čekala cesta zpět. Znovu bláto, popadané 

stromy a teď ještě najít tu správnou hranici dříví, u které 
kola stála. Tady už nepomohla ani navigace, jen intenzivní 
hledání. Sláva, kola jsou na  světě! Unavené, zablácené 
a hladové jsme zastavily u první hospody a daly si pořádný 
oběd – řízek byl přes celý talíř. Odpoledne jsme jely splnit 
poslední z našich plánů, prohlídku Vlašimi. Nejdříve jsme 
navštívily muzeum v zámku a potom přilehlý park. Vyšly 
jsme i na zámeckou věž. Je to největší zámecký park, který 
jsme kdy navštívily. Pokud bychom chtěly projít celou 
naučnou stezku s mnoha zastaveními, asi by to zabralo 
celý den. Na kole jsme ho projížděly téměř dvě hodiny. 
Pak ještě náměstí s  fontánou Pampeliška, zmrzlina 
a odjezd do Kondrace. Večer nás čekalo balení a příprava 
na cestu domů.

Ve středu ráno jsme se rozloučily s naším dočasným 
domovem v  Kondraci a  vydaly se na  cestu do Tábora 
na  vlak. Po  cestě jsme se stavěly v  Louňovicích pod 
Blaníkem, chtěly jsme tu navštívit zámek. V  zámku je 
pouze muzeum a informační centrum. Celkově je v dost 
v  neutěšeném stavu. A  ani paní z  Íčka nebyla po  ránu 
moc příjemná. To v Protivíně je to pravý opak. Poté jsme 
pokračovaly na Tábor. Po  cestě nás chytla přeháňka, 
byla první na našem putování. Přečkaly jsme ji v zastávce 
autobusu. Déšť se přehnal během dvaceti minut a mohly 
jsme pokračovat dál. V Mladé Vožici bylo dopolední kafíčko 
a pak už jen cesta za vlakem do Tábora. V Táboře jsme ještě 
zamávaly Jirkovi Hrzánovi u Jordánu a za půl hodiny už 
nás vezl vlak k domovu. Celý výlet se nám vyvedl, počasí 
nám přálo. Ujely jsme asi 220 kilometrů a  viděly zase 
kousek krásného Česka.

Všem čtenářům Protivínských listů přejeme krásné 
léto a slunce v duši.

CYRA
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Ve čtvrtek 16. června 2022 se konala 
59. beseda Protivínského vlastivědného 
klubu na téma „Botanika – rostliny 
kolem nás“. Prostory modlitebny ECM 
v Protivíně zaplnili členové i nečlenové 
klubu spolu se zástupci rostlinné říše, roz-
loženými po předních lavicích. Přednášející 
Mgr. František Zima v úvodu popsal vývoj 
a zákonitosti přírody, potom představil 
rostliny, které natrhal cestou z Heřmaně 
do Protivína. Uvedl krásné názvy těchto 
demonstrovaných rostlinných druhů – kle-
jicha hedvábná, kakost purpurový, hrachor 
hlíznatý, orobinec úzkolistý, ostřice kalužní, 
ostřice prodloužená, ostřice vyvýšená, kra-
bilice hlíznatá, růže oválná, sveřep kýlnatý, 
šťavel plazivý, mrvka myší ocásek, opletník 
plotní, tořice japonská, hvozdíček prorost-
lý… a desítky dalších.

Františka Zimu jsem požádala o pří-
spěvek. Napsal článek trochu jinak, než 
jen o pouhém výčtu rostlinných druhů 
a dokázal svá slova, že je „nejen“ bota-
nik…

za PVK Helena Mašindová

LIST
Díval jsem se na spadlý list. Žebroví jako 

pevná opora a zpevňující klenba jemného 
plástu. Charakteristické znamení určitého 
druhu stromu či rostliny. Geniální geomet-
rické inženýrské dílo. Jemně strukturovaný 
smysluplný útvar. Jen list. Jen list…

Upřímnost vůči vlastnímu životu klade 
nároky a my se jí někdy bojíme. Hrajeme 
před sebou a před druhými hru. Život je 
tedy hra?

Na co si hraje list? Přetvařuje se, je 
patetický, závidí? Je snad směšný? I kdy-
bychom psali dopodrobna o fyziognomii 
listu, ten kdo si „hraje na svém dvorku“, 
nic nepochopil... List, ten obraz dítěte 
stromu či květiny, je něžný vykřičník krásy 
a jemnosti. A systému a logiky a geniality 
svého Tvůrce. Je dokladem smysluplnosti, 
opakem chaosu a na první pohled jedno-
duchým a přehlíženým symbolem krásy 
a opravdovosti. Ten list!

Jeden můj známý mi řekl: Musel bych 
se zbláznit, kdybych o tom všem měl pře-
mýšlet…

Z dobrých věcí – a funkční a estetická 
krása „obyčejného“ listu je dobrá – se člo-
věk nemůže zbláznit. List rozdává od svého 
prvního rozpuku – naplněn životem, právě 
to samé – život. To, co nás přibližuje květi-
nám, ptákům a listům není jen pomíjivost, 
ale možnost rozdávat. Svět, to jsou květy, 
ptáci, stromy… a lidi. Co jsi človíčku? Jsi 
jen správcem majetku či vzdělání nebo ta-
lentu, které Ti byly svěřeny. To, co nepomíjí 
a nepomine (a o čem Ty také někdy rád ho-
voříš), neboť až na to jediné vše zmizí – je to, 
co jsme udělali dobrého...kytkám, ptákům 
a mravencům se to ve smyslu jejich neuvě-
domování nepočítá. To, co nás s nimi spojuje 
není ale pomíjivost. Svět nerad poslouchá 
slova o konečnosti bytí, a tím se usvědčuje 
ze svého strachu právě před ní. Jaká ironie! 
Právě před tou zdánlivou pomíjivostí se ně-

Botanika – rostliny kolem nás

kdy utíká do nových a nových dobrodružství. 
Člověk patří také do světa (sic) a jestli se 
utíká před hlukem světa do přírody nebo 
do hospody, nic to nemění na tom, že může 
svůj život prožít nadarmo…

Podzimní listy jsou prosté. Žár jejich 
zářivé zeleně už dávno vyprchal a mladistvý 
design jejich tvarů odešel. Estetika jejich 
modelingu zmizela s jejich obdivovateli 
– drobnými pěvci, kteří odlétli za teplem 
jihu. Kde zůstal jejich příslib věčnosti? Byly 
vlastně vůbec? Z elitních greenhornů tady 
leží biliony žlutavých a pomíjivých šlépějí…

Naše šlépěj tady může zůstat, ale ne jako 
pomíjivá krása podzimních listů. Tak jako 
list celý život slouží (a určitě byl stvořen 
pro smysl a radost), protože jinak by nám 
nemohl chránit hlavu před slunečním žárem, 
šumět v tichém večerním vánku ukolébavku, 
neposílal by kyslík pro naše plíce, nekroužil 

by svůj valčík na rozloučenou pro naše oči, 
netlumil by naše kroky a chránil naši ano-
nymitu v lesním komplexu, tak i my můžeme 
něco podobného dělat (anebo také ne…).

To, co nás spojuje s listy, není tedy 
v žádném případě pomíjivost, ale dělání 
dobra. Mravencům, zlatohlávkům a listům 
se to nepočítá...

Ale nám… ano…

Povídání o rostlinách 16. června v mod-
litebně Evangelické církve metodistické 
mne znovu přesvědčilo, že jsme lidé neje-
nom zvídaví ale i hledající smysl (třeba 
neuvědoměle) právě přes živou přírodu. 
Poznávání rostlin, živočichů a jejich dobra – 
přináší radost a zbavuje nás strachu z vlastní 
pomíjivosti. Dává naději, že odchodem 
do „věčnosti“ nic nekončí…

František Zima

Myslivost je zajímavě rozkročena mezi 
okamžiky samoty, ticha, soustředění a klid-
ného rozjímání v přírodě a společnými se-
tkáními v rámci schůzí, brigád, po lovu nebo 
dalších společných akcí. Jednou z nich je 
i tzv. přátelské červnové setkání všech členů 
spolku, rodinných příslušníků a kamarádů. 

Myslivecké přátelské posezení

Upečeme selátko, vychladíme pivo, přine-
seme další dobroty, oslavíme i různá výročí 
našich členů, a pak sedíme, sdílíme historky 
(myslivecké latina je moc podobná té rybář-
ské), hodnotíme to, co bylo, plánujeme to, 
co bude, a je nám všem dobře.

P. Koc, MS Platan Protivín



PROTIVÍNSKÉ LISTY 16. stránka

 ZE ŽIVOTA ŠKOLY 
ZPÍVÁNÍ DĚTSKÝCH SBORŮ NA NÁDVOŘÍ KAPLANKY

CHARITATIVNÍ BĚH  
CHARATON

Dne 1. června probíhalo celé dopoled-
ne na školním hřišti druhé kolo charita-
tivního běhu s názvem Charaton, který 
pořádal žákovský parlament ZŠ Protivín 
s Charitou Písek.

Co bylo jeho cílem? Uběhnout společně 
minimálně délku jednoho maratonského 
běhu (42,2 km), jako vstupné přinést li-
bovolnou masovou konzervu a přispět tím 
do potravinové banky. Běhat mohl kdokoliv 
nejen z řad školy, ale i veřejnosti. Celkem 
se na hřiště dostavilo 280 běžců. 261 žáků, 
15 pedagogických pracovníků, 2 bývalí za-
městnanci školy a 2 zástupci Charity Písek 
společně uběhli 607,8 km, což je přibližně 
14,4 maratonských běhů. Je to sice o 54 ki-
lometrů méně, něž při minulém ročníku, ale 
i tak je to skvělý výsledek. Mnozí z běžců 
překonali své rekordy, limity a vydali se ze 
všech sil. Ty jim zpátky dodala zmrzlina ze 
zmrzlinového stánku liznisi.cz, která byla 
pro všechny k dispozici až do 14:00.

Výsledkem velice vydařeného dne 
byla nejen únava běžců a spokojenost 
organizátorů, ale především 10 přepravek 
požadovaných konzerv. Cíl byl tedy mno-
honásobně splněn a my se už teď těšíme 
na další povedené akce.

za ZŠ Protivín Zuzana Křišťálová

Konečně! Vzhledem k tomu, že se 
poslední koncert obou dětských sborů 
uskutečnil v prosinci roku 2019 a od té 
doby jsme už nesměli zpívat, byli jsme 
natěšení na veřejné vystoupení. Zkouš-
ky obou sborů mohly začít až letos 
v půli února, do té doby vše „koordi-
noval“ covid.

Dlouho jsme váhali, zda po několika 
zkouškách veřejně vystoupíme. S nápa-
dem uspořádat koncert na nádvoří kap-
lanky přišla má kolegyně paní učitelka 

Marková. S paní Laňovou a Rybákovou 
z IC jsme domluvily termín a všichni 
jsme doufali, že nám vyjde počasí.

Ve středu 15. června v dopoled-
ních hodinách vystoupily oba sbory 
ve školní aule před dětmi 1.–4. třídy. 
Odpoledne od 16 hodin jsme zahájili 
naše zpívání na nádvoří kaplanky. 
Počasí letní, obloha vymetena, nádvoří 
zaplněné do posledního místečka a děti 
s očekáváním… Po vystoupení 1. sboru 
– dětí z 1. stupně, se představil i sbor 
druhý, ve kterém si zazpívaly i dívky, 
které právě odmaturovaly. Navázali 
jsme i na naši tradici, a to rozloučení 
s těmi, které jsou v 9. třídě a odcházejí 
na střední školy. Letos se loučily Nikola 
Klimešová, Denisa Mádlová a Tere-
za Říhová. Všechny zpívají ve sboru 
od 1. třídy! Na rozloučení si připravily 
i sólově zazpívanou písničku. Na kytaru 
je doprovázela paní učitelka Kristína 
Dlouhá (Nídlová). Na závěr našeho 
„koncertu pod oblohou“ zazněla spo-
lečná písnička obou sborů „Kdyby byl 
Bavorov“.

Mé  poděkování  za  klavírní  a  ky-
tarový  doprovod  patří  paní  učitelce 
Kristíně Dlouhé,  všem dětem, dvěma 
již dospělým dívkám – Kateřině Kuče-
rové a Anetě Matouškové, IC a Sylvě 
Karfíkové, ředitelce MěKS, která nám 
zapůjčila lavičky kulturního střediska.

Lenka Přástková,
sbormistryně
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Žáci ZŠ Protivín ze tříd 3. a 5. A se svý-
mi učitelkami se vypravili na dobrodružnou 
expedici KÁČIPŠ ve dnech 17.–19. června. 
První den jsme navštívili Čertovo a Černé 
jezero, ležící v Královském hvozdu na Šu-
mavě. Druhý den jsme hravě pokořili vrchol 
Pancíře s nadmořskou výškou 1214 m, 

Robotické hračky se stávají nedílnou 
součástí dětského světa. V naší školní dru-
žině máme pro nejmenší žáky Bee boty, 
pohybující se na základě nejjednodušších 
příkazů pravá, levá, vpřed a vzad. Děti jim 
říkají včelky. Další je ozobot, přesouvající 
se po tlusté čáře na základě kódů, kde je 
velmi důležitá přesnost zakreslení kódů. 
Poslední je robotická stavebnice WeDo, kde 
je základem kostičkové lego a posléze jed-
noduché obrázkové programování spojené 
s naší stavbou přes bluetooth. Všechny typy 
robotických hraček jsou velice oblíbené. 
Zdokonalujeme se ve stavění a programo-
vání našich výtvorů, ale stane se, že nám 

Robotika ve školní družině

DOBRODRUŽNÁ EXPEDICE KÁČIPŠ

odkud se naskýtá nádherný pohled na nej-
vyšší horu Šumavy a Bavorského lesa Velký 
Javor. Vrátili jsme se domů bohatší o mnoho 
příjemných zážitků a nové kamarády. Školní 
výlet jsme si moc užili.

za 3. a 5. A
R. a M. Majerovy

něco nefunguje, nebo jinak než má, a proto 
máme potom plno práce s odhalením chyby, 
ale to nás právě baví. Učíme se sdílet naše 
myšlenky a zpětně hodnotit svou činnost 
a postupy.

R. Rynešová

Významnému protivínskému rodá-
kovi a velké osobnosti české kultury 
Jiřímu Kolářovi bylo na jaře uděleno 
čestné občanství Vršovic, městské části 
Praha 10, kde prožil řadu let. Kolář ze-
mřel před dvaceti lety, v době ničivých 
povodní. Tehdy právě probíhala jeho velká 
retrospektivní výstava v Musée des beaux 
arts v Dijonu v rámci roku české kultury 
ve Francii. Letos v červnu byly na Praze 
10 zahájeny dvě venkovní výstavy. První 
z nich, Jiří Kolář v dekádách, je instalo-
vaná na sedmi oboustranných skleněných 
stojanech v parku Jiřího Koláře. Připo-
míná jeho život, tvorbu a vliv na české 
intelektuální prostředí. Druhá, Jiří Kolář 
v obrazech, je stejně rozsáhlá, a umístěna 
na Vršovickém náměstí u dominanty čtvrti, 
kostela sv. Václava od architekta Josefa 
Gočára. Tam mají kolemjdoucí neob-
vyklou a působivou možnost prohlédnout 
si Kolářova výtvarná díla – koláže – ve vel-
kém zvětšení.

Jiří Kolář se narodil 24. 9. 1914 
v Protivíně v chudé rodině švadleny a pe-
kaře. V roce 1922 se rodina přestěhovala 
na Kladno. Vzpomínka na rodinu, kterou 
si zaznamenal na konci života, ale je nepo-
chybně s raným dětstvím spojená.

„Nemohu spatřit ženu před hloučkem 
dětí, abych si nevzpomněl na matku. Ne-
mohu kousnout do hrušky, abych si nezpří-
tomnil sestru Marii, vzít do úst třešni, aby 
vedle mě nestála Zdenka. Nesním kousek 
chleba bez přítomnosti otce. Nevstoupím 
do kavárny bez vzpomínky na bratra.“
(Jiří Kolář, Záznamy, 29.–30. 1. 2000.)

Při přípravě podkladů pro letošní výsta-
vu jsem zjistila, že nároží Kolářova proti-
vínského rodného domu s pamětní deskou 
není možné vnímat, natož vyfotografovat 
bez příkazové dopravní značky. Domní-
vám se, že bylo možno umístit ji vůči místu 
citlivěji, a velmi bych se za to přimlouvala. 
Znovu také navrhuji, aby na hlavním tahu 
Protivín – Vodňany byla umístěna hnědá 
tabule s nápisem Protivín – rodné město 
Jiřího Koláře. Protivín by se tak rozhodně 
posunul na kulturní mapu Česka.

Už dlouho mi leží na srdci ještě jedna 
záležitost. K novodobé historii Protivína 
patří důležitá událost – setkání americ-
kých a sovětských generálů, na kterém 
13. května 1945 upřesňovali, kudy povede 
demarkační linie. Sešli se ve vile doktora 
Aloise Svobody v Palackého ulici čp. 452. 
Ta vila stojí a prošla nedávno rekonstrukcí. 
Od toho setkání letos uplynulo sedmdesát 
sedm let. Patří k paměti Protivína, ale také 
ke kontroverzní poválečné historii Česko-
slovenska. Na vile by měla být deska, která 
by tuto událost s patřičným komentářem 
připomínala.

prof. PhDr. Marie Klimešová Ph.D.

Jiří Kolář a generálové 
Něco k paměti Protivína
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Vítání nových občánků města Protivín
Ve dnech 20. a 21. červa 2022 přivítal pan starosta Jaromír Hlaváč nové občánky našeho města.

Ivana Tomanová a Lukáš Pícha se sy-
nem Tomášem, Lucie Dubská a Ondřej 
Sajtl se synem Jáchymem, Michaela 
a Václav Řezankovi se synem Václavem, 
Denisa a Luboš Vargovi s dcerou Natá-
lií, Markéta a Petr Bláhovi s dcerami 
Barborou a Anežkou, Alena a Ondřej 
Trymlovi s dcerou Gabrielou, Anna 
Hodálová se synem Filipem, Miluše 
Danielová se synem Petrem, Dana a Jiří 
Seberovi s dcerou Zuzanou, Zuzana 
a Jindřich Švehlovi s dcerami Annou 
a Terezou, Michaela a Miroslav Sou-
kupovi se synem Miroslavem.

Hana Ručkayová se synem Václavem, 
Klára a Jan Vojíkovi s dcerou Annou, 
Lenka Tomanová s dcerou Nelou, Klára 
Červenková se synem Ondřejem, Mi-
chaela Uhlířová a Martin Klůfa s dcerou 
Martinou, Kateřina Němcová a David 
Žabka se synem Kryštofem, Lucie Hr-
dličková s dcerou Terezou, Jitka a Petr 
Málkovi se synem Matyášem, Kristýna 
a Jiří Toporovi s dcerou Eliškou, Jana 
a Pavel Hejskovi se synem Filipem, 
Jitka Kaiserová s dcerami Valerií a Julií 
a se synem Martinem, Jana Samková 
s dcerou Viktorií, Veronika Lorenzová 
se synem Tobiášem, Petra Syberová 
s dcerou Sofií.

Veronika Michalová a Jan Stuchl se 
synem Tobiášem, Kateřina a Martin Ku-
čerovi se syny Tadeášem a Sebastiánem, 
Tereza Kreníková a Milan Maškulák se 
synem Tobiášem, Lucie a Patrik Sad-
loňovi s dcerou Emou, Šárka Pucher-
nová a Josef Sdráhal s dcerou Emou, 
Martina Leskovcová a Petr Kubovec 
se synem Petrem, Martina a Miroslav 
Nováčkovi se synem Matyášem, Iveta 
a Lukáš Čadkovi s dcerou Elou, Martina 
a Jan Kristián Šubovi s dcerou Emou, 
Tereza Hadravová a Václav Hrdina se 
synem Matějem, Lucie a Lukáš Dolej-
ší s dcerou Laurou, Lucie Klarnerová 
a Lukáš Polánský s dcerou Štěpánkou, 
Jana Tomková a Milan Šachl se synem 
Milanem, Lucie a Radim Uhlířovi s dce-
rou Lucií, Renata a Ladislav Střízkovi 
s dcerou Lily, Eva Kropíková a Aleš 
Kubička se synem Adamem.
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EVANGELICKÁ CÍRKEV  
METODISTICKÁ

farnost Protivín, Mírová 171
Srdečně zveme na bohoslužby  

červenec–srpen
NEDĚLE 31. 7. – 9.00 hod.
„Jak ubohý jsem to člověk! Kdo mě vysvobodí 
z tohoto těla smrti?“
Bohoslužba s kázáním (laická kazatelka)
NEDĚLE 7. 8. – 9.00 hod.
Vzkříšený Kristus nás zve:
„Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe; 
kdo jí z tohoto chleba, živ bude navěky.“
Bohoslužba s památkou Večeře Páně (kazatel 
Novák R.)
NEDĚLE 14. 8. – 9.00 hod.
„Jako Otec mrtvé křísí a probouzí k životu, tak 
i Syn probouzí k životu ty, které chce.“
Bohoslužba s poselstvím (kazatel Novák R.)
NEDĚLE 21. 8. – 9.00 hod.
„Co k tomu dodat? Je-li Bůh s námi, kdo proti 
nám?“
Bohoslužba s kázáním (br. Novák R.)
NEDĚLE 28. 8. – 9.00 hod.
„Blaze těm, jimž jsou odpuštěny nepravosti 
a jejich hříchy přikryty.“
Bohoslužba s kázáním (laická kazatelka)
NEDĚLE 4. 9. – 9.00 hod.
Vzkříšený Kristus nás zve:
„Cesty člověka jsou Hospodinu zřejmé, on 
sleduje všechny jeho stopy.“
Bohoslužba s památkou Večeře Páně (kazatel 
Novák R.)
Kursivou uvedené verše vybrány z Bible (ČEP)
Diakonie ECM je připravena pomoci obě-
tem šikany, maminkám v  nouzi, drogově 
závislým.
Naše knihkupectví nabízí BIBLI a  jinou du-
chovní literaturu.
Příprava na manželství a svatby.
Domluvit návštěvu pastora, rozhovor či jinou 
pomoc je možné.
Farní úřad tel.: 775 941 105
email: protivin@umc.cz; www. umc.cz
č.ú.: 601609874/0600
Děkujeme za Vaše příspěvky, bez nich by 
naše služba nebyla možná.

  SPOLEČENSKÁ KRONIKA  
NARODILI SE

	 11.	6.	syn	Josef
	 Markétě	Jůnové	z	Protivína

	 22.	6.	dcera	Edita	Komůrková
	 Michaele	Laňkové	z	Protivína

	 2.	7.	syn	Andrej
	 Andree	Tokarové	ze	Skal

	 8.	7.	dcera	Anett
	 Gabriele	Stojanové	ze	Žďáru

	 12.	7.	syn	Tomáš	Šálek
	 Michaele	Bínové	ze	Žďárských	

Chalup

ZEMŘELI
	 20.	6.	Milada	Kacerovská

	 91	let,	Protivín

	 24.	6.	Věra	Krátká
	 61	let,	Protivín

	 29.	6.	Ludmila	Křišťanová
	 90	let,	Protivín

	 1.	7.	Václav	Viktora
	 87	let,	Skály

	 1.	7.	Ing.	Vladimír	Anděl
	 96	let,	Protivín

Eva a Tomáš Halounovi se synem On-
dřejem, Zuzana Sobolíková s dcerou 
Magdalénou, Veronika Záleská a Filip 
Záhorka se synem Filipem, Lucie Ko-
sová a Jiří Vlášek se synem Davidem, 
Sandra Vlasatá a David Vejvoda se 
synem Davidem, Monika Švecová 
a Václav Rutta se synem Tobiasem, 
Veronika a Tomáš Hůrkovi se synem 
Markem a dcerou Alicí, Zuzana Schá-
nilcová a Miroslav Kanda se synem 
Vojtěchem, Denisa a Roman Morejovi 
s dcerou Lilianou, Vladislava a Michal 
Pártlovi s dcerou Štěpánkou, Nikola 
a David Vacovských s dcerou Valerií, 
Jaroslava a Jiří Hanzlovi s dcerou Tere-
zou, Alice a Tomáš Balounovi se synem 
Vojtěchem, Kristýna Křepelová s dce-
rou Viktorií, Jana Horažďovská a Petr 
Němec se synem Šimonem, Lenka 
a Rudolf Remešovi s dcerou Alžbětou.

Vítání nových občánků města Protivín

Vzpomínáme
„Kdo v srdci žije, neumírá!“

Smutným dnem pro nás zůstává 
 4. červenec 2015  

a 15. červenec 2016,  
kdy dotloukla srdce našich nejbližších

paní Růženě Svobodové ze Skal
a panu Josefu Svobodovi ze Skal

S láskou a úctou  
vzpomíná rodina.

Vzpomínka

„Čas ubíhá a nevrací, co nám vzal.
Jen láska, úcta a vzpomínky  

v srdcích zůstávají.“
Dne 9. července uplynul již druhý rok  

a 15. července uplynulo 9 let,  
co nás opustili

Jana a Václav Batistovi.
Za tichou vzpomínku všem,  

kteří jste je znali
děkují a stále vzpomínají děti,  

vnoučata a pravnoučata
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CYKLOZASTÁVKA s covidovými 
roky neusnula a níže psaný článek je 
toho důkazem.

Na sobotu 4. června jsme naplánovali 
výlet s tajným cílem pro naše kamarády 
z hostince „Na Zastávce“ a kluky a holky 
z T.O. Černý havran. V daný den jsme se 
v 8.45 hodin začali sjíždět před naší spo-
lečnou základnou. V určený čas jsme odjeli 
bez tradičního ranního občerstvení. Mladý 
hospodský údajně zaspal. To se za šenková-
ní jeho mamky a táty nikdy nestalo.

Vyrazilo nás celkem devatenáct směrem 
na Záboří. Zde povinné foto před místní 
kapličkou. Pak dále směr Strachovice, 
kolem vícekolejného nádraží (Záboří u Pro-
tivína). Dále přes Nákří do Olešníka. Tady 
je první občerstvovací stanice v místním 
obchůdku COOP.

Jede nám to docela rychle a tak mimo 
tajný cíl zajíždíme ke kapli „Rachačky“. 
Po prohlídce se rozdělujeme na běžná kola 
a „tramvajáky“ (kola s el. pohonem). My 
první jedeme do Purkarce po turistické 
značce. „Tramvajáci“ se vrací zpět do kop-
ce. Scházíme se v Purkarci u vorařského 
muzea. Odtud pokračujeme po cyklostezce 
směr Hluboká nad Vltavou. Asi 2 kilometry 
za Purkarcem odbočujeme vlevo na pěšinu 
přes louku. Po ní se dostáváme k tajnému 

Jarní výlet CYKLOZASTÁVKY s T.O. ČERNÝ HAVRAN

cíli – zřícenina hradu Karlův Hrádek. Zde 
ostatním připomínám, že pan Jiří Plíva, 
náš dvorní opravář kol, po nás vždy chtěl, 
abychom mu z tohoto místa přivezli nějaký 
kamínek ze zdi. Po prohlídce se vracíme 
zpět do Purkarce, kde máme v restauraci 
„U Voraře“ zajištěnou rezervaci a objednaný 
oběd. Gulášek byl výborný a taktéž pivíčko 
Radegast. Po obědě se jdeme podívat pod 
kostel na přístaviště lodí. To by voraři kou-
kali, jak to dnes Purkarci u řeky vypadá.

Zpět se vracíme přes Bejšova a Dříteň. 
Zde velké zdržení. Zaskočila nás letní bouř-
ka s pořádným lijákem. Do Protivína jsme se 
vraceli v různých skupinkách. Ti první dost 
promokli. Ti, co vydrželi, dojeli sice sušší, 
ale zato mírně společensky unavení. Pěkný 
a zajímavý výlet asi 60 kilometrů dlouhý.

Příští rok se těšíme na pěší pravý tramp-
ský výlet s T.O. Černý havran do neznáma 
a samozřejmě s nocování pod širákem.

Jinak letos ještě vyrazíme na tradiční 
„pánskou jízdu“ – třídenní výlet, tentokrát 
okolo Nežárky a Lužnice.

V srpnu pár nedělních odpoledních vý-
letů a v září oblíbená „Cesta k Protivínu“. 
Konec roku zakončíme pěším výšlapem 
na Kamýk.

za CYKLOZASTÁVKU  
„Druhý náměstek VR“

Tel.: 775 941 105
Chcete se stát členem našeho klubu? 
Neváhejte nás kontaktovat!
• ŠACHY – HRA KRÁLŮ
• ŠACHY – NEJOBLÍBENĚJŠÍ DESKOVÁ 

HRA PRO DVA HRÁČE
• ŠACHY ZLEPŠUJÍ KVALITU MYŠLENÍ 

A ROZVÍJEJÍ PŘÍZNIVÉ CHARAKTEROVÉ 
VLASTNOSTI

Ani přes prázdniny nevypneme „mozkov-
nu“, hrajeme stále a k vodě či na chalupu 
přidáváme novou Vítkovu hádanku.
Na tahu bílý, dává druhým tahem mat.

Řešení do konce srpna na mail: 
sachklubprotivin@seznam.cz

ŠACHOVÝ KLUB PROTIVÍN

Novinky
městské
knihovny

Pro dospělé:
Malé, větší, velké památky v katastrálním 
území města Protivína, které ještě dnes 
můžeme spatřit – 1. a 2. díl
Jiří Havlice, Jan Kypta: Gotické kachle 
z Jindřichova Hradce
Eva Lukášová, Věra Smolová: Renesanční 
sídlo pánů z Hradce
Veronika Babická: Památky jižních Čech 8
Veronika Babická: Památky jižních Čech 9
Ondřej Fibich: Jakub Bursa a jihočeská 
venkovská architektura
Kateřina Cichrová: Leckteří národové – 
Schwarzenberská sbírka kostýmních miniatur 
na zámku Český Krumlov
Jan Adámek, Jarmila Hansová: Katedrála sv. 
Mikuláše v Českých Budějovicích
Daniel Kovář, Roman Lavička: Dominikán-
ský klášter v Českých Budějovicích
Marian Kechlibar: To nejlepší z blogu 
– komentáře ke světovému dění v letech 
2015–2020
Marian Kechlibar: Zapomenuté příběhy 
– historie se skládá z příběhů lidí a příběhů 
národů, ze kterých můžeme poučit i dnes
Marian Kechlibar: Zapomenuté příběhy 2 
– pro čtenáře, kteří se chtějí dozvědět o světě 
víc a ještě víc
Marian Kechlibar: Zapomenuté příběhy 3 – 
dalších dvanáct zábavných i poučných kapitol
Marian Kechlibar: Zapomenuté příběhy 4 – 
kdo skončil na prknech popraviště
Marian Kechlibar: Zapomenuté příběhy 5 – 
další zajímavé příběhy i s obrazovou přílohou
Marian Kechlibar: Krvavé levandule – sbírka 
povídek
Jiří Dürich: Monografie poslance Ra-
kousko-Uherského sněmu, rytíře Řádu 
Františka Josefa I. a významné osobnosti 
Josefa Düricha – zamlčené novodobé dějiny

Pro děti:
Petr Piťha: Slyšte slovo a zpívejte píseň 
– život svatých Cyrila a Metoděje a příběh 
Velehradu
Ondřej Roldán: Jan Řehoř Mendel – otec 
genetiky

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 200–269,- Kč/ks
Prodej: 18. srpna 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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Fotbalové informace
Skončila další fotbalová sezóna, jednot-
livé týmy si ji se svými trenéry rozebraly 
na hráčských schůzích. Z celkového hlediska 
můžeme být s touto sezónou spokojeni. „B“, 
dorost a mladší žáci skončili na medailových 
pozicích, „A“ vzhledem k již po podzimu 
rozhodnuté sezóně zapracovávalo do kádru 
mladé hráče a nakonec mu do umístění v první 
polovině tabulky scházelo 5 bodů. Jediným 
neúspěchem bylo umístění starších žáků, 
ale to se předpokládalo již před sezónou, 
vzhledem k oslabenému kádru. Všechny 
4 přípravky poctivě trénovaly, zúčastňovaly 
se svých utkání či turnajů a jejich postavení 
v tabulkách není vůbec důležité. Chceme, aby 
pro kluky byl trénink a zápas radostí, aby se 
na něj těšili a přijali ho jako svou radostnou 
povinnost. A při tréninku a hře si postupně 
osvojovali základy fotbalu a neustále se v něm 
zdokonalovali k radosti své, trenérů a rodičů.

„A“ tým se v červnu dostal do výborné formy 
a všechna svá utkání vyhrál.
FK Protivín – FC MAS Táborsko B 1:0 (1:0) 
Gól: 21. Vojta
Protivín: Barbotkin – Dan, Z. Vorel, Vojta, 
Zach – Hrachovec (68. Hrynevich), Bečvář, 
Buko Leroy (92. Hodinka), J. Vorel, Zeman 
(79. Sháněl) – Martin Říha (88. Kvasnička)
Trenér: Miroslav Říha 
Nejlepší hráči: Vojta, Barbotkin, Buko Leroy 
– nikdo. Diváků: 150.
Miroslav Říha (trenér Protivína): „V prvním 
poločase se nám nechtělo moc běhat. Hosté 
byli fotbalovější, a proto si vytvořili několik 
nebezpečných situací, které se nám však po-
dařily ubránit. Nám naopak vycházely stan-
dardní situace, ze kterých jsme během prvního 
poločasu vstřelili první a zároveň vítězný gól 
Radkem Vojtou a dále tyčku a břevno. Po pře-
stávce se hra vyrovnala, a proto bylo gólových 
situací méně. Za zmínku stojí nastřelení břevna 
Martinem Říhou a samostatný nájezd téhož 
hráče, který odmítl pojištění vítězství. Hosté 
se snažili o vyrovnání, k němuž nebyli v 90. 
minutě daleko, ale výborně chytající Barbotkin 
nám zachránil vítězství.“

FK Tatran Prachatice – FK Protivín 2:3 
(1:3) 
Góly: 7. Hrachovec, 21. J. Vorel (pen.), 
40. Z. Vorel
Protivín: Pícha – Dan, Z. Vorel, Vojta, Zach 
(60. Kvasnička) – Hrachovec, Bečvář, Buko 
Leroy, J. Vorel, Urban (65. Zeman, 90. Hodin-
ka) – M. Říha. Trenér Miroslav Říha
Nejlepší hráči: Hopfinger, Makoš – celý tým. 
Diváků: 100.
Miroslav Říha (trenér Protivína): „Z naší 
strany výborný první poločas, který jsme vy-
hráli 3:1, a ještě jsme spoustu šancí nevyužili. 
Druhý poločas už byl vyrovnaný, my jsme opět 
pohrdli možnostmi navýšit vedení. V 70. mi-
nutě se domácím po rohovém kopu podařilo 
snížit na rozdíl jediné branky, a proto jsme 
to museli odpracovat až do konce utkání. My 
jsme měli větší chuť po vítězství, u domácích 
byla znát absence kanonýrů Pecky a Kasíka, 
a proto jsme zaslouženě vyhráli.“

FK Protivín – TJ Blatná 6:1 (3:0) 
Góly: 46.,74. a 77. Hrachovec, 27. a 30. Ří-
ha, 43. Zach V 77. min. neproměnil penaltu 
domácí J. Vorel
Protivín: Barbotkin (65. Pícha) – Dan (55. Ze-
man), Z. Vorel, Vojta, Zach – Hrachovec, 
Bečvář, Buko Leroy, J. Vorel, Hrynevich 
(65. Urban) – M. Říha
Nejlepší  hráči: celý tým – nehlášeni.  
Diváků: 140.
Miroslav Říha (trenér Protivína): „Zasloužené 
vítězství proti omlazenému soupeři, o kterém 
jsme rozhodli již v prvním poločase třemi 
góly. Po snížení na 4:1 jsme přidali další dvě 
branky a v poklidu dohráli zápas. Byl jsem 
rád, že jsme k zápasu přistoupili zodpovědně 
a se sezónou se rozloučili vítězně.“

Hodnocení sezóny
Ihned po skončení zápasu se uskutečnila 
hráčská schůze, na které trenér Říha zhod-
notil sezónu. Spokojenost vyslovil s tím, že 
mužstvo se během jarní sezóny zlepšovalo, 
že se dařilo do týmu zapracovávat dorosten-
ce a mladé hráče, což je příslibem pro další 

sezóny. Vadila mu špatná koncovka, která 
zapříčinila ztráty bodů, nebyl ani spokojen 
s tréninkovou docházkou, která by měla být 
lepší. Absence při zranění či pracovních nebo 
studijních povinnostech jsou pochopitelné, 
horší je občasná pohodlnost některých hráčů.

Umístění mužstva v podzimní tabulce:
13. místo 4 – 3 – 7 18 : 28 15 bodů
V jarní tabulce:
6.–9. místo 6 – 1 – 7 31 : 25 19 bodů
Tabulka střelců:
1. Vorel Zbyněk 11 gólů 1 penalta
2.–3. Hrachovec 10 gólů
 Vorel Jaromír 10 gólů 5 penalt
4. Říha Martin 8 gólů
Aktivita (kanadské bodování):
1. Říha Martin 19 ( 8 gólů + 11 asistencí)
2. Vorel Jaromír 16 ( 10 gólů + 6 asistencí)
3. Vorel Zbyněk 15 ( 11 gólů + 4 asistencí)
4. Hrachovec P. 15 ( 10 gólů + 5 asistencí)
Železnými muži se stali nestárnoucí Miroslav 
Zach a Patrik Hrachovec, kteří odehráli všech 
30 mistrovských zápasů. Dále: 26 Z. Vorel, 
25 Štěpka, Říha, 23 Dan, 22 Barbotkin, Beč-
vář, Vojta, Urban, 21 J.Vorel

Také „B“ tým odehrál závěr sezóny ve velmi 
dobré formě a s jistotou si udržel 2. místo. 
Klub trochu doufal, že I. B třídu některý z týmů 
nepřihlásí, čímž by mužstvu zajistil postup 
z 2. místa. Bohužel to nevyšlo, proto o něj bude 
muset bojovat v nadcházející sezóně.
Mirotice – FK Protivín 0:3 (0:1)
Branky: Sochora 2, Sládek
Hosté odehráli velmi těžké utkání na špatném 
hřišti. Zásluhou Barbotkina v brance přestáli 
úvodní tlak domácích, postupně vyrovnali hru 
a ujali se vedení. Po přestávce vzali domácím 
vítr z plachet dvěma rychlými góly Sochory 
a pak už jen kontrolovali výsledek.
FK Protivín – Králova Lhota 7:1 (2:0) 
Branky: Rothbauer 2, Sládek, Hodinka, Pikl, 
Jirášek, Urban
Jednoznačný zápas. Domácí v poklidném 
tempu vyhrávali v prvním poločasu, ve druhé 
hru oživili dorostenci, kteří se také postarali 
o vysoké skóre.
Záhoří – Protivín 1:5 (1:1)
Branky: Rothbauer 2, Křišťál, Sládek, Burda
V první části domácí ještě stačili a „zlobili“, 
ve druhé se opakovala situace z minulého 
zápasu. Protivínští soupeře přehráli fyzicky 
a vysoko zvítězili.
Také hráči „B“ týmu po posledním utkání 
zhodnotili svou sezónu. Trenéři Burda a Sla-
víček vyjádřili spokojenost zejména s jarní 
částí, ve které se mužstvo stmelilo, vytvořila 
se parta, hráči chodili trénovat a výsledky se 
dostavily. Poděkovali všem hráčům za pří-
stup a výkony. Zvláštní poděkování vyslovili 
dorostencům, kteří se na jaře stávali údernou 
silou týmu a i zásluhou jejich dravosti a rych-
losti mužstvo své zápasy vyhrávalo.
Bilance této sezóny:
V týmu se vystřídalo 39 hráčů, z toho jich 
26 odehrálo více než 5 zápasů.
Během sezóny nastoupilo do zápasů celkem 
9 dorostenců, kromě Koštela odehráli všichni 
více než 5 zápasů.
Nejvíce odehraných zápasů:
26 – všechny – Radim Cvachovec, 25 – Václav 
Rothbauer, Petr Sládek, 24 – Pavel Burda, 
22 Karel Hodinka, Tomáš Janeš, 20 – Jiří 
Křišťál
Nejlepším střelcem byl se 16 brankami Vác-
lav Rothbauer, dále 13 – Petr Sládek, 7 – Pavel 
Burda, 5 – J. Křišťál

Pokračování na straně 22   

Poř.  Mužstvo Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Body
1 Č. Krumlov 28 20 3 5 78:24 63
2 Olešník 28 18 7 3 78:30 61
3 Osek 28 18 4 6 63:42 58
4 Prachatice 28 14 5 9 63:46 47
5 Jankov 28 13 5 10 47:51 44
6 Týn/Vlt. 28 12 5 11 58:66 41
7 Rudolfov 28 12 4 12 42:47 40
8 Táborsko B 28 11 6 11 49:41 39
9 Milevsko 28 12 2 14 50:45 38

10 Jun. Strakonice 28 10 8 10 46:47 38
11 Třeboň 28 10 5 13 39:41 35
12 Protivín 28 10 4 14 49:53 34
13 Dražice 28 8 9 11 42:46 33
14 Čimelice 28 3 6 19 44:82 15
15 Blatná 28 2 1 25 25:112 7

„A“ tým – tabulka krajského přeboru po sezóně 2021/22

Slavoj Český Krumlov postupuje do divize.
Druhým sestupujícím je Sokol Sezimovo Ústí, který se ze soutěže odhlásil již po podzimní části.
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Poř. Družstvo Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Body Penalty +/–
1 TJ Podolí II 26 23 0 3 112:31 67 2/0
2 FK Protivín,,B" 26 20 0 6 74:40 59 2/1
3 TJ Hradiště,,B" 26 19 0 7 88:40 54 4/1
4 FC AL-KO Semice,,B" 26 17 0 9 79:46 53 0/2
5 TJ Albrechtice nad Vltavou 26 16 0 10 102:63 51 1/4
6 spol. Kr.Lhota/Mirovice,,B" 26 12 0 14 73:52 41 0/5
7 TJ Sokol Putim 26 14 0 12 79:71 39 3/0
8 TJ Mirotice, z.s. 26 13 0 13 47:63 39 1/1
9 AFK Smetanova Lhota 26 12 0 14 66:75 36 1/1

10 TJ Milenovice 26 9 0 17 41:73 29 0/2
11 TJ Sokol Záhoří, z.s. 26 10 0 16 43:77 28 2/0
12 SK Skály 26 8 0 18 46:86 23 1/0
13 SK Oslov 26 6 0 20 35:86 18 2/2
14 TJ Kostelec nad Vltavou 26 3 0 23 23:105 9 1/1

„B“ tým – tabulka OP Písecka

Do I. B třídy postupuje TJ Podolí II, sestupují Kostelec n.Vltavou a Oslov.

  Pokračování ze strany 21

Dorost – tabulka I.A třídy

Poř. Družstvo Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Body Penalty +/–
1 Čimelice+Mirovice 18 18 0 0 96:21 53 1/0
2 Větrovy 18 15 0 3 92:23 46 1/2
3 Protivín 18 14 0 4 44:29 40 2/0
4 Soběslav+Veselí 18 11 0 7 71:41 33 0/0
5 Dačice+Kunžak 18 8 0 10 80:46 26 0/2
6 Hradiště"B 18 7 0 11 36:76 20 1/0
7 Týn/Vlt. 18 6 0 12 40:60 18 1/1
8 Planá /Luž. 18 6 0 12 33:80 17 2/1
9 Jistebnice 18 3 0 15 36:73 10 0/1

10 Trh. Sviny 18 2 0 16 19:98 7 0/1

Dorost udržel „medailovou“ příčku a jeho 
výkony, zejména na podzim, byly velmi dob-
ré. Zařazení jejich největších opor do týmů 
dospělých, které měly při souběhu zápasů 
přednost, tým oslabilo, ale kluci se semkli 
a zápasy doslova „ubojovali“. Na jaře se 
stali stabilními hráči starší žáci T. Kozma, 
O. Štěpka a L. Pikl a i přesto kluci dohrávali 
poslední zápasy vinou několika dlouhodobých 
zraněných bez střídání.
Čimelice/Mirovice 5:0
V posledním zápase kluci drželi krok s vítě-
zem jejich skupiny jen poločas. Pak se proje-
vila fyzická vyspělost soupeře a únava hostů, 
a domácí svůj náskok navýšili.
Na hráčské schůzi trenéři Bláha a Z.Vorel 
hráče pochválili za to, že i v oslabeném složení 
udrželi výbornou 3. příčku. Zároveň pokárali 
hlavně mladší hráče za špatnou tréninkovou 
docházku. Ti starší trénovali s týmy dospě-
lých a tak samostatné tréninky dorostu byly 
zásluhou špatné docházky velmi sporadické.
Bilance sezóny:
Během sezóny se v týmu vystřídalo 23 hráčů, 
z toho bylo 7 starších žáků.
Odehrané zápasy:
18 – všechny – R.Pikl, Florián, 16 – Hodinka, 
15 – Jirášek, 14 – L.Pikl, M.Křišťál, Sochora, 
Sháněl
Nejlepším střelcem byl s 8 brankami Florián, 
dále 5 Urban, Hodinka 4, Koštel, Sochora, 
O. Křišťál

Uplynulá sezóna nebyla pro starší žáky vůbec 
jednoduchá. Některé opory minulé sezóny 
odešly do dorostu nebo vyšší soutěže, jiné se 
celé jaro potýkaly s dlouhodobými zdravot-
ními problémy, takže v mužstvu v podstatě 
hrál, „kdo měl nohy“. Mužstvu mnohokráte 
museli pomáhat i mladší žáci, kteří nakonec, 
vzhledem k dostatečnému množství mladších 
žáků, nastupovali pravidelně. To se odrazilo 
i na výkonech a výsledcích. V týmu scházel šéf 
bojovník, který by mužstvo strhl a vyburcoval.
Protivín – Volyně 0:9
Ani v posledním zápase sezóny v sobě hráči 
nenalezli sílu poprat se o výsledek co nejdéle 
a po první čtvrthodině už nebylo o co hrát.
Na hráčské schůzi si hráči společně sezónu 
rozebrali a vyhodnotili. I přesto, že byl tým 
oslabený, vadilo trenérům Bartuškovi a Vláš-
kovi, že při prvním nezdaru hráči věšeli hlavy, 
přestávali o vítězství bojovat.
Přesto však museli klukům poděkovat za po-
ctivý přístup k tréninkům i za účast na zápa-
sech. Poděkování a drobnou odměnu dostali 
hráči, kteří přecházejí do dorostu T. Malý, 
T. Kozma, Kříž.
Odehrané zápasy:
16 David, Dub, T. Malý, 15 Kozma, Kubecová, 
Novák, 14 L. Pikl, O. Štěpka, Sládková
Nejlepším střelcem mužstva byl Tobiáš Koz-
ma se 6 brankami.
I když mužstvo skončilo na posledním místě, 
zůstává pro příští sezónu nadále v I. A třídě.

Naopak mladší žáci celou sezónu bojovali 
o druhou příčku, v posledních zápasech 
jim bohužel došly síly a nakonec skončili 
na 3. místě. Je to pro ně ale úspěch, protože 
většina hráčů ročníku 2009 hrála za starší žáky 
a v tomto mužstvu nastupovala sporadicky.
FK Protivín – Volyně 2:7
Branky: Kochrda, Podlešák
V posledním zápase už klukům jak se říká 
„nešly nohy“. Ještě v první poločasu drželi 

Starší žáci – tabulka I.A třídy

Poř. Družstvo Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Body Penalty +/–
1 Písek"B 16 15 0 1 100:14 45 0/0
2 Volyně 16 13 0 3 87:22 39 0/0
3 Blatná 16 12 0 4 65:31 36 0/0
4 Hradiště B+Putim 16 10 0 6 58:53 29 1/0
5 Vacov 16 6 0 10 39:43 20 0/2
6 Volenice 16 6 0 10 40:62 18 0/0
7 Vodňany 16 6 0 10 30:71 16 2/0
8 Netolice 16 3 0 13 37:72 9 0/0
9 Protivín 16 1 0 15 20:108 4 0/1

Mladší žáci – tabulka celková

Rk. Družstvo Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Body Penalty +/–
1 Písek B 16 15 0 1 140:25 45 0/0
2 Volenice 16 13 0 3 109:25 38 1/0
3 Protivín 16 11 0 5 74:57 33 1/1
4 Volyně 16 10 0 6 72:48 29 1/0
5 Blatná 16 7 0 9 66:60 23 0/2
6 Hradiště B+Putim 16 8 0 8 39:96 23 1/0
7 Netolice 16 5 0 11 40:62 16 0/1
8 Vacov 16 2 0 14 22:74 7 0/1
9 Vodňany 16 1 0 15 14:129 2 1/0 Pokračování na straně 23   

Fotbalové informace
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KŘÍŽOVKA O KNIŽNÍ ODMĚNU

Také letošní křížovky jsou věnovány moudrým výrokům známých osobností. Autor křížovek P. Šoba
Když, tajenka – (1.–3. díl) začnou se dít správné věci. KAŽDÝ DEN S CITÁTEM
Vyluštěnou tajenku zašlete do 29. srpna 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 červnového vydání Protivínských listů získává pan Rudolf z Protivína. Gratulujeme!

  Dokončení ze strany 22
krok, ve druhém už prostě nemohli. Na hráč-
ské schůzi klukům trenéři Hronek a Štěpka 
poděkovali za odvedenou sezónu a rozloučili 
se s hráči, kteří odcházejí mezi starší žáky. 
Byli to Marek Brož, Čecháček, Dub, Viktora, 
Klinkáček a David.
Statistika sezóny:
Nejvíce zápasů – 16 (z 18) Podlešák, Kochr-
da, Malý, Hronek, Čecháček
Nejvíce branek vstřelil Hronek – 22, dále 
13 Podlešák, 8 Klinkáček
Starší přípravka pod vedením trenérů 
Hanuse a Bízka předváděla výkony jako 
na lochnesce. Střídala výborné výkony s pod-
průměrnými. Věříme, že to bude v příští sezóně 
vyrovnanější. Částečným vysvětlením je i to, 
že naprostá většina mužstva jsou kluci roční-
ku 2012, tudíž budou ještě pořád pokračovat 
ve své kategorii. Na hráčské schůzi trenéři 

sezónu vyhodnotili a rozloučili se s hráči, 
kteří přecházejí do mladších žáků. Jsou to 
Kropáček, Čáp, Němejc, Mikulenka, Kupec 
a Moucha.

Statistiky sezóny:
Nejvíce zápasů: 19 (z 20) D. Bízek, F. Da-
vid, 18 Kropáček, 17 V. Schánilec, 16 Čáp, 
15 Staněk, Němejc
Nejvíce branek: 36 Hron, 19 Čáp, 14 Miku-
lenka, 11 Kropáček, 10 David
Mladší přípravka byla mužstvem, ve kterém 
se vystřídalo nejvíce hráčů. Trenéři Schánilec 
a J. Křišťál dávali příležitost i mladším roč-
níkům, protože ty neměly svou pravidelnou 
soutěž a hrály jen turnaje a přátelské zápasy. 
Ale ti nejmenší se soupeřů o dva roky starších 
vůbec nebáli, a například bratři Mikulen-
kové patřili k oporám týmu. Na závěrečné 
hráčské schůzi trenéři poděkovali rodičům, 
bez kterých by kluci fotbal těžko mohli hrát, 

ale i všem hráčům za zápal a snahu. Drobné 
dárky dostali všichni, ale oceněni byli P. Říha, 
L. Přibil a Š. Schánilec jako nejužitečnější 
hráči pro tým, K. Bis jako hráč s největším 
zlepšením výkonnosti.
Nejvíce zápasů odehráli: 16 (z 18) Říha, 
15 Přibil, Podlešák, 14 Gocala, 13 Sládko-
vá, Š.Schánilec, 11 R.Vojík, K.Polanská, 
J. Cvrček
Nejvíce branek nastříleli: 29 Sládková, 27 
Přibil, 24 Cvrček, 22 Jakub Mikulenka
V době vydání tohoto čísla budou mužstva 
dospělých v plném tréninku, mládežníci 
zahájí na začátku srpna, někteří příměstským 
táborem 15. 8.
Na pouťovou sobotu je připraven Rajty cup, 
turnaj hráčů nad 35 let, který začíná v 10 hod., 
po něm bude následovat přípravný zápas A tý-
mu s Roudným od 15.30 hodin.

Mistrovské soutěže:
„A“ 14. 8. v Jindřichově Hradci, 20. 8. doma 
Jankov, 27. 8. venku Olešník, 3. 9. doma 
Strakonice
„B“ zahajuje sezónu derby zápasem v Mile-
novicích o víkendu 20.–21. 8.

Václav Křišťál
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Rybářské závody „Myšenecká přehrada“

Letošní Branické Euro se neslo opět v duchu krásného fotbalu před stovkami fanoušků 
a s cílem prospět dobré věci. Protivínský tým Platan proto ani tentokrát nechyběl, aby 
zabojoval  v charitativním utkání s týmem osobností ze společenského, kulturního 
i sportovního života Real Top Praha. Výsledkem akce bylo neuvěřitelných  244 tisíc korun 
pro malého Péťu, který trpí dětskou mozkovou obrnou. Získané peníze znamenají velkou 
pomoc pro jeho rodiče, protože většinu podpůrných terapií při této nemoci pojišťovny 
neproplácejí. Fotbalový tým Platan znovu dokázal, že sportovní duch znamená také 
solidaritu a pomocnou ruku tam, kde je potřeba.

M. Husová

V sobotu 28. května proběhl již v tra-
dičním termínu 6. ročník rybářských zá-
vodů pro mládež a dospělé na řece Blanici 
Vodňanské 2 „Myšenecká přehrada“.

Než přejdeme na stupně vítězů, připo-
meneme si pár faktů. Letošního ročníku 
se zúčastnilo 51 soutěžících. Závod byl 
dvoukolový a každé kolo trvalo vždy tři 
hodiny, ve kterých rybáři mohli ukázat 
své dovednosti a i kousek toho rybářského 
štěstí. Počet chycených kaprů byl 82 a ostat-
ních bodovaných ryb bylo chyceno velké 
množství, v druhovém zastoupení hlavně 
cejn, cejnek, okoun.
Stupně vítězů obsadili tito závodníci:

První místo Blecha Miroslav s celkovým 
počtem bodů 994. Místo druhé Neuwirth 
Karel s počtem 518 bodů a třetí místo 
bylo obsazeno Martinem Chrástkem, který 
nachytal 451 bodů. Největší rybu závodu 
chytil pan Branislav Weiss a byl to kapr 
57 cm. Nejmenší ryba byla chycena Kryš-
tofem Vlachem, a to okoun 6 cm.

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili 
samotného závodu nebo se jenom zastavili 
na výborné pivo a zakousli klobásu z udírny 
či skvělý bramborák. Také všem, kteří se 
podílí na chodu samotné rybářské soutěže. 
Do této skupiny patří samozřejmě i naši 
sponzoři, kterým patří velké poděkování.

Zde bychom si dovolili uvést jejich se-
znam: Agro Blatná – Quido Šatra, Pivovar 
Platan Protivín, Pivovar Zvíkov, Stavebniny 
– Jaroslav Řehoř, ČABI BETON – Michal 
Čaban, ZOO potřeby a krmiva – Radka 

Jelínková, Rybářství Bárny – Antonín 
Barnáš,Týn nad Vltavou, Ráj rybářů – Jan 
Seidl, Rybářské potřeby – Milan Jungvirth, 
Prodej a servis motorových pil a zahradní 
techniky – Vladimír Brůžek, Autoopravna 
– Radek Hofhansl, IDEAL BOX – Lukáš 
Rajtoral, Silniční nákladní doprava – Vlas-
timil Pártl.
Děkujeme a v příštím roce na shledanou.

MO ČRS Protivín

Turistický oddíl TJ Slavoj Protivín ve spolupráci 
s městem Protivín pořádají jubilejní 34. ročník 
turistického pochodu a  cykloturistické jízdy 
CESTA K PROTIVÍNU v sobotu 10. září 2022

Start: od 7.30 do 9.30 hod. na Masarykově náměstí 
Protivín
Cíl: na stejném místě do 16 hodin
Startovné: 100,- Kč, děti do 15 let 50,- Kč
Pěší trasa:
15 km – Protivín – Bor – Tvrzský rybník – Radany 
– Babka – Protivín
Cyklistické trasy: (vhodnější pro krosová a horská 
kola):
20 km – Protivín – Bor – Radčice – Čavyně – Krč 
– Protivín
35  km – Protivín – Bor – Radany – Křtětice – 
Čavyně – Záboří – Těšínov – Zelendárky – Bečelov 
– Protivín
50  km – Protivín – Bor – Radany – Křtětice – 
Čavyně – Záboří – Těšínov – Všeteč – Nová Ves 
– Bečelov – Protivín

Odměny: Po úspěšném absolvování zvolené trasy 
obdrží účastník v cíli malé občerstvení, pamětní list 
a drobnou upomínku na akci.

CESTA K PROTIVÍNU


