
ROČNÍK XXIX    číslo 9    září 2020    18 Kč

I. etapa rekonstrukce sportovní haly dokončena
Dovolte mi informovat Vás o kompletním dokončení I. etapy 

rekonstrukce sportovní haly postavené v 90. letech minulého století. 
V loňském roce jsme rozhodli o rekonstrukci, která zahrnovala 
kompletní zateplení budovy, výměnu všech otvorových prvků, 
vzduchotechniky, klimatizace, vnitřního opláštění, elektroinstalace 
a samozřejmě výměnu staré palubové podlahy za moderní sportovní 
povrch. Dále byl upraven prostor pro diváky po celé délce haly tak, 
aby byl bezpečný. Na závěr této akce byla provedena nová barevná 
fasáda. Tím byla ukončena I. etapa a je již vyprojektována etapa 
II., která bude zahrnovat rekonstrukci šaten a sociálního zařízení 
v předsálí haly. Na tuto druhou etapu bude podána ještě v letošním 
roce žádost o dotaci na MŠMT a v případě úspěchu město dofinan-
cuje zbylou část. Tím bychom měli celou sportovní halu v příštím 
roce kompletně opravenou.

Jaromír Hlaváč,
starosta města

Foto Ing. J. Fialová

V měsíci srpnu bylo dokončeno nové dětské hřiště na návsi 
obce Krč, kde bylo na jednotlivé herní prvky použito teakové dřevo 
a tyto byly vybrány samotnými maminkami místních dětí. Dovolte 
mi poděkovat Nadaci ČEZ za významný finanční příspěvek, který 
pokryl velkou část nákladů na jeho vybudování. V Krči jsou nyní 
dětská hřiště dvě, z nichž jedno je součástí areálu mateřské školy 
a druhé je volně přístupné z parteru návsi.

Jaromír Hlaváč,
starosta města

Krč má nové dětské hřiště

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ 
ZM PROTIVÍN

konaného dne 8. 9. 2020
1. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 

kontrolu usnesení z posledního zasedání ZM 
konaného dne 9. 6. 2020.

2.1. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
prodej částí pozemků p. č. 2438/1, ost. plocha, 
jiná plocha a  p.  č. 2438/2, ost. plocha, jiná 
plocha o vým. cca 60 m2, vše v kú Protivín firmě 
E.ON Distribuce, a.s. na umístění trafostanice 
za cenu 775,- Kč/m2 + DPH 21 % a pověřuje 
starostu města podpisem Smlouvy o smlouvě 
budoucí kupní a po realizaci a zaměření Kupní 
smlouvy.

2.2. Zastupitelstvo města Protivín neschvaluje 
prodej pozemku p.  č. 1160/5, TTP o  výměře 

Pokračování na straně 5   
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 ZE ŽIVOTA ŠKOLY 
ZAHÁJENÍ VÝUKY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE

Zároveň je stavební ruch uvnitř hlavní 
budovy školy. Jedná se o 2 nové počítačové 
učebny, dovybavení jazykové učebny a stav-
bu bezbariérového WC a sprchy. Do konce 

Lešení ze severní strany historické 
budovy školy sice na konci srpna zmizelo, 
ale práce na střeše, odvodňovacích žlabech 
a svodech dešťové vody pokračují. Dokon-
čují se i fasády na jižním a východním prů-
čelí. Podařilo se doplnit i chybějící ozdobné 
prvky (viz foto).

Původně měly být práce hotovy do kon-
ce prázdnin, odhad ovšem nemohl před-
vídat všechny skryté vady, které bylo 
nutno vyřešit. Předání stavby je plánováno 
na 30. 9. 2020.

T.V.

září by mělo být vše předáno k užívání. Tyto 
úpravy jsou financovány z prostředků IROP 
v rámci projektu „Zkvalitnění zázemí pro 
výuku odborných předmětů na ZŠ Protivín“.

V úterý 1. září jsme ve školním roce 
2020/21 slavnostně přivítali 37 prvňáčků, 
které doprovodili jejich rodiče. 

Děti, rodiče i učitelé se na první školní 
den těší. Atmosféru posilují vyzdobené 
třídy i chodby. Tradiční je v prvních třídách 
i návštěva pana starosty. Při jeho slovech 
děti zapomenou na trému, protože většině 
z nich je známý z mnoha dřívějších akcí 
s mateřskými školami.

Školní rok zahajujeme s počtem 400 
žáků. Na jejich vzdělávání se podílí 27 pe-

dagogů, 3 vychovatelky ŠD a 8 asistentek 
pedagoga.

Celý pedagogický sbor se připravil 
na náročný vstup dětí do vyučovacího pro-
cesu po výjimečné situaci způsobené epide-
mií Covid-19. Věříme, že společným úsilím 
a ve spolupráci s rodinami vše zvládneme.

Tak šťastné vykročení a hodně úspěchů!

za ZŠ Protivín  
Tamara Vojtěchová

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE

V úterý 1. 9. 2020 se otevřel pro žáky 
pouze boční vchod školy od hřiště. Dů-
vodem je pokračující rekonstrukce střechy 
a fasády historické budovy. Z bezpečnost-
ních důvodů se žáci nesmějí zdržovat v pro-
storu nádvoří, dopravního hřiště a travnaté 
plochy mezi školní jídelnou a historickou 
budovou.

Zároveň je nutné dodržovat zvýšená 
hygienická opatření z důvodu koronavirové 
situace. Děti si dezinfikují ruce ihned při 
vstupu do školy. Dbá se na časté mytí rukou 
teplou vodou a mýdlem pod dohledem vyu-
čujících. U vstupu do jídelny si děti i dospělí 
opět dezinfikují ruce. Po směně strávníků 

se jídelní stoly opakovaně ošetřují. Úklid 
společných prostor se provádí průběžně 
po celou dobu vyučování. Rodičům a dal-
ším dospělým je vstup do školní budovy 
zakázán. Pouze zákonní zástupci prvňáčků 
mohou vstupovat do pavilonu a školní dru-
žiny do 11. 9. 2020.

Kontaktovat se s vyučujícími je možné 
telefonicky nebo elektronickou poštou, jako 
se to osvědčilo při uzavření škol v minulém 
školním roce. Všechny důležité informace 
rodiče naleznou na www.zsprotivin.cz 
v odkazech na liště nebo v rubrice Aktuality.

za ZŠ Protivín  
Tamara Vojtěchová

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU NA ZŠ

POKRAČUJÍCÍ  
REKONSTRUKCE STŘECHY 

A FASÁDY

Novinky
městské
knihovny

Pro dospělé:
Miroslav Macek: Ona a já aneb 
Manželem snadno a rychle – úsměvné 
příhody mladého páru na startu společné 
cesty životem
Dominik Dán: Nevíš dne, nevíš hodiny – 
další detektivka oblíbeného autora
Tim Weaver: Nikdo není doma – vyrazili 
na setmělá blata a žádný z nich se nevrátil
František Niedl: Já, rytíř – další 
pokračování rytířů z Vřesova
Eric De Kermel: Knihkupectví 
na bylinkovém náměstí – román 
o krásných knihách, čtenářích 
a malebném městečku na jihu Francie
Elle Kennedy: Hra – erotická romance
Lucie Hříšná: Můj tajný život – skutečný 
příběh luxusní společnice
Jan Bauer: Než přijde kat – mordy 
v časech císaře Rudolfa II.
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Oznámení
o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů  

a do Senátu Parlamentu České republiky
Starosta města Protivína v souladu s ustanovením § 27 odst. 1 a 2 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů 
a o změně a některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 15 odst. 1 a 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parla-
mentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

o z n a m u j e,
že volby do zastupitelstev krajů se konají v pátek 2. října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 3. října 2020 
od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Společně s volbami do zastupitelstev krajů se konají i volby do Senátu Parlamentu 
České republiky. Případné druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky se bude konat v pátek 9. října 
2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 10. října 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Volby se uskuteční ve městě Protivín 
v 11 volebních okrscích:

Volební okrsek číslo 1 – volební míst-
nost v Městském kulturním středisku 
Protivín, Mírová 337, pro voliče  
s trvalým pobytem v ulicích:
Bor, Čechova, Dvořákova, Havlíčkova, 
Husova, Jiráskova, Krátká, K Rybníč-
ku, Lesní, Luční, M. Krásové, Mírová, 
Oborská, Partyzánská, Pivovar, Smeta-
nova, Studniční, Svatoanenské náměstí, 
Švermova, U Nadjezdu, Ve Školce 
a Zborovská.

Volební okrsek číslo 2 – volební míst-
nost v družině ZŠ v Protivíně, Ko-
menského 238, /přístup od školního 
hřiště/ pro voliče s trvalým pobytem 
v ulicích:
B. Němcové, Družstevní, Fučíkova, 
Fügnerova, Komenského, Na Chmel-
ničkách, Palackého, Purkyňova, Spor-
tovní, Tyršova a Zelenohorská.

Volební okrsek číslo 3 – volební 
místnost v Domě pečovatelské služ-
by v Protivíně, Masarykovo náměstí 
21, pro voliče s trvalým pobytem 
v ulicích:

Bečelov, Blanická, Hřbitovní, Chelčic-
kého, Jabloňová, Jeronýmova, K Lomu, 
Krčská, Masarykovo náměstí, Na Skále, 
Na Vyhlídce, Nad Rybníkem, Ostrov, 
Pod Lesem, Rabiňská, Šípková, Třeš-
ňová, Zábořská, Zámek, Zámecká, 
Zahradní a Žižkova.

Volební okrsek číslo 4 – volební míst-
nost ve Chvaleticích čp. 28, pro voliče 
s trvalým pobytem ve Chvaleticích.

Volební okrsek číslo 5 – volební míst-
nost v Milenovicích čp. 75 – požární 
zbrojnice, pro voliče s trvalým poby-
tem v Milenovicích.

Volební okrsek číslo 6 – volební míst-
nost v Záboří čp. 83 – požární zbroj-
nice, pro voliče s trvalým pobytem 
v obci Záboří.

Volební okrsek číslo 7 – volební 
místnost v Těšínově čp. 8, pro voliče 
s trvalým pobytem v obci Těšínov.

Volební okrsek číslo 8 – volební míst-
nost v Krči čp. 111 – požární zbroj-
nice, pro voliče s trvalým pobytem 
v obci Krč.

Volební okrsek číslo 9 – volební míst-
nost v Myšenci čp. 26 – budova bývalé 
ZŠ, pro voliče s trvalým pobytem 
v obci Myšenec.

Volební okrsek číslo 10 – volební míst-
nost v Maleticích čp. 19, pro voliče 
s trvalým pobytem v obci Maletice.

Volební okrsek číslo 11 – volební 
místnost v Selibově čp. 43 – bývalá 
knihovna, pro voliče s trvalým poby-
tem v obci Selibov.

Voliči bude umožněno hlasování poté, 
kdy prokáže svou totožnost a státní 
občanství České republiky.

Neprokáže-li volič svou totožnost 
a státní občanství České republiky 
potřebnými doklady, nebude mu 
hlasování umožněno.

Podrobné informace k hlasování jsou 
zveřejněny na stránkách Ministerstva 
vnitra.

Jaromír Hlaváč v.r.
starosta města

se zdát, že výstavba je daleko, ale 
pokud nebudeme vyvíjet soustav-
ný tlak na projekt, tak se realizace 
bude odkládat.
Dalším významným ukazatelem, 
proč stavět 2. blok JETE, je práce 
a zaměstnání pro lidi z blízkého i ši-
rokého okolí. A každý Protivíňák ví, 
že při výstavbě prvního bloku byla 
na JETE dobře placená práce a bylo 
jí dost. A ta práce tam bude zase.

Vážení Protivínští! Prosím vás 
o podporu mé kampaně.

PS: V pátek 25. 9. 2020 v 15 hodin 
vás zvu do Belvederu na poseze-
ní s dechovou kapelou Muzikanti 
z jižních Čech.

Jmenuji se Miroslav Ušatý a kandiduji ve volbách do Senátu Parla-
mentu České republiky.
Jedním z hlavních bodů mé kampaně je energetická soběstačnost naší 
republiky a s tím související dostavba Jaderné elektrárny Temelín. Může 

PLACENÁ INZERCE
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RADA MĚSTA ZASEDALA
VYBRÁNO Z USNESENÍ RM 15. 7. 2020

– souhlasí
 s ukončením nájemní smlouvy na pronájem nebyto-

vých prostor cukrárny v čp. 19 ke dni 30. 11. 2020
 a nesouhlasí
 s odkupem vnitřního zařízení cukrárny
 a zároveň ukládá
 finančnímu odboru – správě majetku zveřejnění 

záměru pronájmu nebytových prostor cukrárny 
v čp. 19 na Masarykově náměstí v Protivíně

– souhlasí
 s pronájmem pozemku p. č. 1086, ost. plocha, ma-

nipulační plocha o vým. 10598 m2 v kú Milenovice
 a ukládá
 finančnímu odboru – správě majetku zveřejnění 

záměru pronájmu předmětného pozemku

– souhlasí
 s  prodloužením pronájmu nebytových prostor 

v suterénu čp. 21 na Masarykově náměstí v Protivíně 
na dobu určitou od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2025

 a ukládá
 finančnímu odboru – správě majetku zveřejnění 

záměru pronájmu předmětných nebytových prostor

– souhlasí
 s pronájmem nebytových prostor v čp. 101, Mírová 

ul. v  Protivíně na  dobu určitou do  31. 12. 2020 
za nájemné 23.000,- Kč + DPH firmě DABEKA, s.r.o. 
Smrkovice

– bere na vědomí
 informaci místostarostky města ve  věci jednání 

s  firmou LEKO Protivín o  posunutí termínu plnění 
akce „Protivín – komunikace u dětského zdravotního 
střediska“

 a schvaluje
 Dodatek č. 2 ke  Smlouvě o  dílo na  akci „Protivín 

– komunikace u  dětského zdravotního střediska“, 
jehož předmětem je posunutí termínu plnění této 
akce do 30. 9. 2021

 a zároveň pověřuje
 místostarostku města podpisem dodatku;
 dále ukládá
 finančnímu odboru vyřadit výše uvedenou akci 

z rozpočtu města na rok 2020 a zařadit ji do rozpočtu 
města na rok 2021

VYBRÁNO Z USNESENÍ RM 29. 7. 2020

– souhlasí
 se stavebním záměrem – s  uložením nového ka-

belového vedení NN na pozemcích parc. č. 1430/9, 
1430/10 a 1430/11 v kú Krč u Protivína v rámci stavby 
„Krč u Protivína čp. 9: NN úprava vedení“

 a dále souhlasí
 s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene za  účelem umístění distribuční 
soustavy – kabel NN na  zatížené nemovitosti 
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  pozem-
cích parc. č. 1430/9, 1430/10 a  1430/11 v  kú Krč 
u  Protivína, za  jednorázovou náhradu ve  výši cca 
19.050,- Kč + DPH, když přesná náhrada bude určena 
po  dokončení stavby na  základě GP; GP, smlouva 
a poplatek za návrh na vklad do KN budou nákladem 
oprávněného

– souhlasí
 s  uzavřením Smlouvy o  zřízení věcného břemene 

za účelem umístění distribuční soustavy – nového 
kabelového 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  pozemku parc. č. 457/1 v  kú Myšenec 
za jednorázovou náhradu ve výši 3.100,- Kč + DPH, 
když smlouva, GP a  návrh na  vklad do  KN budou 
na náklady oprávněného

– schvaluje
 finanční příspěvek ve výši 10.000,- Kč DS Prácheň-

sko, z. s., Strakonice na realizaci projektu „Putování 
za Prácheňskou perlou“

– bere na vědomí
 zápis č. 5 z jednání komise bytové, místního hospo-

dářství a dopravy ze dne 13. 7. 2020
 a souhlasí
 s  pronájmem bytu č. 18, 3+1 o  celkovém vým. 

68,54 m2, na adrese Protivín, Družstevní 891

– schvaluje
 Dodatek č. 2 k  Příkazní smlouvě č. 22/19 ve  věci 

výkonu technického dozoru stavebníka pro realizaci 
stavby „Protivín – komunikace u  dětského zdra-
votního střediska“ se společností MZ TENDER s.r.o., 
Strakonická 268, 397 01 Písek

 a pověřuje
 starostu města jeho podpisem

– schvaluje
 návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ve věci stavby 

„Rekonstrukce sportovní haly Protivín“ se zhotovite-
lem stavby Tangenta, spol. s r.o., Dobrovodská 130, 
370 06 České Budějovice

 a pověřuje
 starostu města jeho podpisem

VYBRÁNO Z USNESENÍ RM 19. 8. 2020

– souhlasí
 s předloženým návrhem provedení zasmyčkování stá-

vajícího zemního kabelového vedení NN do nového 
kabelového pilíře SS100 na pozemku p. č. 2714 v kú 
Protivín v rámci stavby „Protivín Luční, Kandová: NN 
připojení“

– souhlasí
 s  pronájmem pozemku p.  č. 1086, ost. plocha, 

manipulační plocha o vým. 10598 m2 v kú Mileno-
vice Sboru dobrovolných hasičů Milenovice na dobu 
neurčitou a za cenu 500,- Kč ročně

– souhlasí
 s pronájmem pozemku p. č. 608/2, TTP o vým. 575 

m2 v kú Maletice
 a ukládá
 finančnímu odboru – správě majetku zveřejnění 

záměru pronájmu pozemku

– souhlasí
 se zrušením věcného břemene – udržování plotu 

na  pozemku parc. č. 444/1 pro pozemek parc. č. 
1527/35 v kú Protivín

– souhlasí
 s  prodejem pozemků p.  č. 2609/2, lesní pozemek 

o vým. 25 m2, p. č. 2384/13, TTP o vým. 36 m2, díl „a“ 
o vým. 11 m2 a díl „b“ o vým. 10 m2, vše v kú Protivín

 a ukládá
 finančnímu odboru – správě majetku zveřejnění 

záměru prodeje těchto pozemků

– souhlasí
 s pronájmem nebytových prostor v čp. 21 (suterén), 

na Masarykově nám. v Protivíně organizaci Horizont, 
z. ú. se sídlem K  Lomu 239, 398  11 Protivín, a  to 
na dobu určitou 5 let za roční nájemné 100,- Kč + 
úhradu služeb spojených s  užíváním nebytových 
prostor

– souhlasí
 s uzavřením Smlouvy o obhospodařování lesa

– souhlasí
 s výjimkou z nejvyššího počtu dětí v jedné třídě 2. MŠ 

Protivín dle návrhu ředitelky 2. MŠ, když požadovaný 
počet dětí ve třídě je v souladu s § 2 vyhlášky o před-
školním vzdělávání č. 14/2005 Sb., v platném znění, 
v návaznosti na § 23 odst. 5) zák. č. 561/2004 Sb., 
v platném znění (školský zákon)

– bere na vědomí
 zápis č. 6 z jednání komise bytové, místního hospo-

dářství a dopravy ze dne 19. 8. 2020
 a souhlasí
 s pronájmem bytu č. 5, 1+0 o celkové vým. 25,5 m2 

na adrese Masarykovo nám. 23

– bere na vědomí
 Informaci o svolání veřejného zasedání Zastupitelstva 

města Protivín na úterý 8. září 2020 od 18:00 hod. 
do restaurace v areálu městského sportoviště

VYBRÁNO Z USNESENÍ RM 2. 9. 2020

– bere na vědomí
 zápis z komise pro posuzování majetkových převodů 

ze dne 22. 7. 2020
 a
 1) nesouhlasí
 s prodejem části pozemku p. č. 802/3, ost. plocha, 

zeleň o vým. cca 110 m2 v kú Protivín
 a nedoporučuje
 zastupitelstvu města prodej části předmětného 

pozemku ke schválení
 2) nesouhlasí
 s prodejem pozemků p. č. 1416/7, TTP o vým. 2801 m2 

a  p.  č. 1399/5, TTP o  vým. 1237 m2, vše v  kú Krč 
u Protivína

 a nedoporučuje
 zastupitelstvu města prodej těchto pozemků 

ke schválení
 3) nesouhlasí
 s prodejem pozemku p. č. 2289/3, orná půda o vým. 

1258 m2 v kú Protivín
 a nedoporučuje
 zastupitelstvu města prodej tohoto pozemku 

ke schválení

– byla seznámena
 se závěry a protokolem z kontroly hospodaření na po-

zemcích určených k  plnění funkcí lesa provedené 
Českou inspekcí životního prostředí

– nesouhlasí
 s výkupem pozemků p. č. 446/3, orná půda o vým. 

624 m2 a p. č. 425/5, orná půda o vým. 17 m2 v kú 
Záboří u  Protivína od  Ing.  Karla Klouda, Na  Křtině 
251, Praha

 a nedoporučuje
 zastupitelstvu města výkup těchto pozemků 

ke schválení
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Vážná dopravní nehoda
 Dne 3. srpna ráno, krátce po půl sedmé, 

vyjížděly složky integrovaného záchran-
ného systému k Selibovu, kde na silnici 
I/20 havarovala řidička a vážně se zranila. 
Žena, která jela ve vozidle značky Škoda 
Fabia, zřejmě usnula a vyjela mimo silnici, 
kde narazila do vzrostlého stromu.

 Policisté na místě řídili dopravu, před 
osmou hodinou již bylo místo opět volně 
průjezdné.

Pokus vloupání
 Protivínští policisté prošetřují případ, kdy 

se zřejmě kdosi chtěl dostat do místního 
informačního centra. V sobotu 1. srpna 
ráno, kolem půl osmé, se pokusil vypáčit 
okno do kanceláře, dovnitř se nedostal, 
poškozením okenního rámu způsobil škodu 
2 000 korun.

 Na místo vyjížděl také kriminalistický tech-
nik, který zajistil stopy, policisté okolnosti 
případu dále prošetřují.

Zákaz řízení
 Do podzimu příštího roku měl muž (1963) 

ze Strakonic chodit pěšky nebo se nechat 
vozit, má totiž uložen zákaz řízení všech 
motorových vozidel. Ve středu 29. července 

z deníku
POLICIE ČR V PROTIVÍNĚ

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ 
ZM PROTIVÍN

6462  m2 v  kú Chvaletice u  Protivína za   
30,- Kč/m2, tj. za cenu 193.860,- Kč.

2.3. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
prodej pozemku p. č. 791/35, ostatní plocha, 
manipulační plocha o  výměře 158 m2 v  kú 
Chvaletice u  Protivína za  cenu 24.437,- Kč 
a pověřuje starostu města podpisem kupní 
smlouvy.

2.4. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
prodej pozemku p. č. 1199/12, ostatní plocha, 
manipulační plocha o výměře 23 m2 v kú Ma-
letice za cenu 4.614,- Kč a pověřuje starostu 
města podpisem kupní smlouvy.

2.5. Zastupitelstvo města Protivín neschvaluje 
prodej části pozemku p.  č. 660/4, ostatní 
plocha, manipulační plocha v kú Milenovice.

2.6. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje uza-
vření Dohody o zrušení věcného předkupního 
práva na  pozemku p.  č. 2385/5 a  následné 
vymazání u Katastrálního úřadu pro JK, kata-
strální pracoviště Písek.

2.7. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
zřízení veřejné sbírky ve prospěch nemocných 
dětí v pražské nemocnici Motol.

2.8. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
rozpočtové opatření ZM č. 2 v  předloženém 
znění.

2.9. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
Závěrečný účet města Protivín za  rok 2019 
a Zprávu o přezkoumání hospodaření města 
Protivína za rok 2019 s výrokem bez výhrad.

2.10. Zastupitelstvo města Protivín bere na vědo-
mí zprávu o zajištění finanční kontroly u města 
Protivín a  konstatuje, že zavedený systém 
finanční kontroly je přiměřený účinný pro za-
jištění hospodárného, efektivního a účelného 
nakládání s veřejnými prostředky.

2.11. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
Smlouvu o  poskytnutí investiční dotace č. 
2020008/2 společnosti Junák – český skaut, 
středisko Blanice Protivín ve výši 40.000,- Kč 
na rekonstrukci klubovny.

3.1. Zastupitelstvo města Protivín bere na vědo-
mí seznámení s odpovědí ve věci upozornění 
týkajícího se komplexních pozemkových úprav 
Milenovice.

PODĚKOVÁNÍ
Maletická farma s.r.o.
děkuje hasičům z  Protivína, Písku a  Strako-
nic za  profesionální přístup při záchraně krávy 
Kláry, která spadla do  zajištěného vrtu hlubokého  
cca 4 a ½ metru.

  Dokončení ze strany 1

Pokračování na straně 6   

Protivín, 22. 7. 2020 – Výročí 480 let 
od první písemné zmínky slaví v letošním 
roce pivovar Protivín patřící do skupiny 
Pivovary Lobkowicz Group. Při této 
výjimečné příležitosti slaďáci připravili 
speciální dárek jak pro milovníky piva, 
tak s velkou chutí i pro sebe. Nový jiho-
český výroční ležák má nezapomenutel-
nou chuť. „Slaďák je v pivovarské hantýrce 
vyučený odborný řemeslník výroby sladu 
a piva. Toto slovo jste slyšeli i v pohádce 
Dařbuján a Pandrhola“, objasnil sládek 
Michal Voldřich. První slavnostní nara-
žení sudu s výročním ležákem se uskuteč-
nilo v areálu pivovaru. „V době nouzového 
stavu mnozí aplikovali Plataning, my jsme 
zase pro ně připravili pivní potěšení. Dělá 
nám radost a doufáme, že z něho budou naši 
příznivci nadšení,“ dodává sládek Michal 
Voldřich.

Výroční sudový ležák se vyznačuje 
velmi plnou chutí, typickou sladovou vůní 
a jemnou hořkostí.

Při jeho vaření je dodržován klasický 
dvourmutový způsob rmutování. Kvasí 
na spilce v otevřených kádích a leží patřič-
nou dobu v ležáckých sklepích. S fortelem 
vařené pivo vynikající chuti, umocněné 
klidem a pohodou jižních Čech, ocení každý 
znalec piva.

První písemné zmínky o protivínském 
pivovaru se datují již do roku 1540. Pivovar 

PIVOVAR PLATAN SLAVÍ 480 LET 
PRO MILOVNÍKY PIVA NAVAŘILI SLÁDCI NOVÝ VÝROČNÍ LEŽÁK

vždy patřil k nejvýznamnějším v českých 
zemích. V roce 1711 přešel do vlastnic-
tví šlechtického rodu Schwarzenbergů, 
kteří byli velmi pokrokoví. V něm setrval 
déle než dvě stovky let. A právě za éry  
Schwarzenbergů byla v pivovaru vybudová-
na překrásná varna s měděnými kotli, včetně 

atypické mladinové pánve ve tvaru čtverce, 
ve kterých se pivo vaří dodnes.

Výroční sudový ležák si mohou lidé 
zakoupit přímo v pivovarské prodejně 
nebo objednat přes zákaznické centrum 
na telefonním čísle 800 987 789.
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z deníku
POLICIE ČR V PROTIVÍNĚ

  Dokončení ze strany 5

však usedl za volant osobního automobilu 
značky Škoda Felicia a v Protivíně svou 
jízdu skončil u policejní hlídky. Policisté 
při odpolední kontrole zjistili, že má uložen 
tento trest a sdělili mu podezření ze spáchá-
ní trestného činu maření výkonu úředního 
rozhodnutí a vykázání. Případ zpracovávali 
ve zkráceném přípravném trestním řízení.

Řídil v zákazu
 V sobotu 25. července dopoledne zastavili 

protivínští policisté mladého řidiče s osob-
ním automobilem značky Peugot 307, 
který jel ulicemi města. V ulici Na Chmel-
ničkách svou jízdu skončil, policisté při 
kontrole zjistili, že má zákaz řízení všech 
motorových vozidel, a to až do podzimu 
letošního roku.

 Policisté mu sdělili podezření ze spáchání 
trestného činu maření výkonu úředního 
rozhodnutí a vykázání.

Výtržnictví
 Mladý muž (1996) z Protivína, který 

měl problémy se zákonem i v minulosti, 
čelí podezření ze spáchání trestného činu 
výtržnictví. Dne 4. června měl po dvacáté 
hodině na protivínském Masarykově ná-
městí fyzicky napadnout muže a způsobit 
mu zranění, která si vyžádala lékařské 
ošetření.

Neoprávněné užívání bytu
 Na policisty z obvodního oddělení v Pro-

tivíně se obrátil pronajímatel bytu v jed-
nom domě v Protivíně. V únoru tohoto 
roku uzavřel smlouvu o nájmu svého bytu 
s mužem (55 let) z Písecka. Ten se zavázal 
k tomu, že do konce července byt vyklidí 
a předá pronajímateli. Tuto povinnost 
však nesplnil a tím neoprávněně brání 
pronajímateli v užívání bytu. Policisté tak 
bývalého nájemce podezřívají z trestného 
činu neoprávněný zásah do práva k domu, 
bytu nebo k nebytovému prostoru

Vagon terčem útoku vandala
 Policisté z obvodního oddělení v Protivíně 

pátrají po totožnosti neznámého pacha-
tele, který někdy během předposledního 
srpnového víkendu spáchal trestný čin 
poškození cizí věci. Skutek spáchal 
na železniční vlakové stanici v Protivíně, 
když na jedné z kolejí postříkal barvou 
odstavený železniční vůz. Na jeho pravém 
boku vytvořil nápis o celkové velikosti 
6,5 x 1,5 m s textem "CUBO" a dále nápis 
o celkové velikosti 5x1,5 m a nečitelným 
textem. Celková škoda, kterou způsobil, 
byla odhadnuta na 5 tisíc korun.

 ZE ŽIVOTA ŠKOLY 
KROUŽKY VE ŠK. ROCE 2020/2021

Název Pro koho Čas Vedoucí

Sborový zpěv 1. st. Po 13.00 – 14.00 hod.
Pá 13.00 – 14.00 hod. p. Přástková

Sborový zpěv 2. st. Po 14.00 –15.00 hod.
Pá 14.00 –15.00 hod. p. Přástková

Fotokroužek 5. – 9. ročník St 13.30 – 15.30 hod. p. Johanna, p. Houdková
Šachy 5. – 9. ročník St 14.00 – 16.00 hod. p. Kalný
Atletika 3. – 5. ročník Po 13.00 – 14.00 hod. p. Marková, p. Křišťálová
Robotické a deskové hry ŠD Po 14.00 – 15.00 hod. p. Rynešová
Pohybové hry 1. – 3. ročník St 14.00 – 15.00 hod. p. Jarošová

Dopravně-zdravotnický 4. – 9. ročník St 14.00 – 16.00 hod.
sudý týden p. Linhart

Čtenářský 3. – 5. ročník St 13.30 – 15.00 hod. p. Michálková
Badminton 1. – 5. ročník Út 13.40 – 14.25 hod. p. Manová

Dovedné ruce 6. – 9. ročník St 14.00 – 15.30 hod.
lichý týden p. Houdková

Zdravotnický ŠD St 13.00 – 15.00 hod. p. Rothbauerová
Tvoření 3. – 5. ročník Po 12.45 – 14.25 hod. p. Machačová
Dramatický 3. – 6. ročník Po 14.00 – 15.00 hod. p. Vejšická
Futsal 5. – 9. ročník St 13.30 – 15.30 hod. p. Johanna

Florbal dívky 6. – 9. ročník Po 14.00 – 15.30 hod.
sudý týden p. Marková

Florbal chlapci 5. – 9. ročník Po 14.00 – 15.30 hod.
lichý týden p. Sajtl

Poslední víkend prázdnin jsme se  
v Krči loučili s létem. V sobotu 29. srpna byl 
na návsi u hasičské zbrojnice uspořádán dět-
ský den plný soutěží. Akci nepřálo počasí, 
přesto se všechny děti pobavily, zúčastnily 
se různých her a dostaly odměnu a sladkosti. 
Během celého odpoledne si mohli všichni 
pochutnat na pečeném seleti v doprovodu 
hudby DJ vEnCi-X. Od 19 hodin pak začala 

DĚTSKÝ DEN V KRČI

diskotéka pro dospělé, kteří v rytmu písní 
roztančili místní parket až do večerních 
hodin.

Děkujeme všem zúčastněným za krásné 
odpoledne a velké díky patří i těm, kteří se 
podíleli na přípravě celé akce.

A. Holečková,
SDH Krč

Rekonstrukce odvodňovacích žlabů
Klub realizoval další opravu ve sportovním areálu. 
Došlo k plánované rekonstrukci odvodňovacích 
žlabů po stranách hřiště.  Tento projekt byl realizo-
ván za finanční pomoci Jihočeského kraje v rámci 
dotačního titulu „Podpora sportu“.
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Spolek Svaz zdravotně postižených 
Protivín se připojil již druhým rokem 
k vyhlašované akci Píseckého Deníku 
„Daruj kabelku“, jejímž cílem je pod-
pora nadaných dětí v Jihočeském kraji. 
Po velmi úspěšném sběru v minulém roce 
vybíraly členky výboru Spolku SZP Protivín 
ve dnech 25. srpna a 28. srpna před Domem 
zvláštního určení Protivín opět kabelky, kni-
hy a bižuterii. Když si paní Lucie Kotrbová, 
šéfredaktorka Píseckého Deníku, letošní 
sběr nakládala do auta, usmívala se, bylo 
vidět, že je spokojena. Sešlo se 96 kabelek, 
30 dětských knížek a něco bižuterie, v níž 
převažovaly dámské korále.

Po celé řadě míst v jižních Čechách 
podobný sběr probíhá již sedmým rokem 
a je jistě potěšitelné, že od počátku konání 
této oblíbené charitativní akce se vybralo 

Poděkování za užitečnou věc

na podporu talentovaných dětí již přes 
milión korun. Cílem je proto soustředit co 
nejvíce dámských kabelek. Sedmý ročník 
„Kabelkového veletrhu“ se konal 9. září 
v obchodním centru IGY v Českých Bu-
dějovicích.

Děkujeme všem, kteří přispěli na užiteč-
nou věc – přinesli kabelku, knížku, bižuterii, 
nebo obětovali svůj volný čas.

Poděkování rovněž patří zaměstnancům 
technických služeb a paní Olze Cvrčkové 
za vytvořené zázemí.

Vy všichni máte podíl na charitativní 
akci, která pomůže nadaným dětem z na-
šeho kraje.

Spolek SZP Protivín
Danuše Hlouchová

Týden knihoven je společnou událostí 
českých knihoven, která probíhá po celé 
České republice vždy první týden v říjnu. 
Tato akce se od roku 1996 těší stále větší 
oblibě veřejnosti i samotných knihovní-
ků a Městská knihovna Protivín se k ní 
každoročně připojuje.

Pandemie ovlivnila životy nás všech. 
V březnu nám překazila připravované 
překvapení – zřízení „Knihobudky 
v Protivíně. Proto jsme se soustředili na její 
zprovoznění, to se nám podařilo a našim 
čtenářům již slouží v plné kráse. Je umís-
těna na původním místě telefonní budky 
na náměstí. Do „Knihobudky“ se budou 
dávat zdarma k dispozici vyřazené knihy. 
Bude-li se čtenářům některá z knih líbit, 
může si ji klidně odnést domů a po přečtení 
vrátit nebo si ji ponechat, případně přinést 
místo ní jinou.

Na první den Týdne knihoven, tj. 
na pondělí 5. října od 19 hodin, jsme 
připravili přednášku „Americký sen“. 
S téměř třicetiletým Jakubem Greschlem 
se vydáme na obrovskou třítýdenní cestu 
kluka s handicapem po západním pobřeží 
USA. Jakub Greschl se narodil s dětskou 
mozkovou obrnou, ale to mu nevzalo sílu 
a odhodlání uskutečnit své sny. Jeho cí-
lem je ukázat lidem nejen cestu po krásné 
destinaci, ale především cestu k motivaci, 
důležitost vzdělání a také cestu za své vlast-
ní hranice. Možná nám po jeho přednášce 
drobné nekonformnosti a omezení dnešní 
doby nebudou připadat tak nepřekonatelné.

Tradiční akce v Týdnu knihoven:
• registrace nových čtenářů zdarma na do-

bu jednoho roku
• amnestie pro méně vzorné čtenáře
• exkurze skupin po dohodě 
 na tel. čísle 382 251 806 nebo 
 e-mailu knihovna@kultura-protivin.cz

Po celý rok nabízíme:
• aktuální přehled o knihovním fondu je 

k dispozici na internetu
 http://77.48.0.104/katalog/
• výběr z 18 000 knižních titulů
• absenční i prezenční výpůjčky knih 

a časopisů
• možnost rezervace knih
• meziknihovní výpůjční službu
• donáškovou službu seniorům a nemoc-

ným občanům

Pavla Lišková,
knihovnice

TÝDEN KNIHOVEN OD  
5. DO 11. ŘÍJNA 2020

Protivínský vlastivědný klub uspo-
řádal pro své členy autobusový zájezd 
na divadelní představení „SATURNIN“ 
v podání ochotnického spolku TYL 
z Netolic. Z protivínského náměstí jsme 
odjeli  ve čtvrtek 9. července v 19 hodin 
autobusem na zámek Kratochvíle u Neto-
lic. Účastníci našeho zájezdu měli předem 
u pořadatele rezervovaná místa k sedění, 
proto se po příjezdu mohli nerušeně věno-
vat prohlídce zámecké zahrady a ti méně 
pohybliví se usadili v přilehlé restauraci 
a užívali si konzumace nápojů a nabíze-
ných chuťovek. Vstupné na představení 
bylo vpravdě lidové, proto klub mohl ze 
svých finančních zásob všem dvacetičtyřem 
účastníkům na představení finančně přispět. 
Od 21. hodiny jsme zhlédli představení 
ochotnického spolku TYL v příjemném 
prostředí zámecké zahrady. V průběhu hry 
jsme aktéry odměnili potleskem za zdařilé 
výkony i humorné scénky. Občas nad účin-

Saturnin a Protivínský vlastivědný klub
kujícími ve světle reflektorů přelétl netopýr 
a tak podtrhl kouzelnou atmosféru v zámec-
kém parku. Po ukončení představení jsme 
nasedli do autobusu, spokojeni a pobaveni 
odjeli do svých domovů. Všem účastníkům 
zájezdu se představení líbilo, též vlahý letní 
večer přispěl ke spokojenosti všech. Je hod-
né obdivu, že i dnes působí v naší blízkosti 
ochotnické divadelní spolky. Pamatuji, že 
i v Protivíně v padesátých letech minulého 
století působil divadelní ochotnický spolek. 
Byla to běžná součást kulturního života 
v každém menším městě. Dnes nás o tuto 
starou tradici připravil uspěchaný běh žití 
a pohodlný televizní divák. Proto členové 
našeho klubu podpořili svojí účastí na di-
vadelním představení „Saturnin“ amatérské 
herce z Netolic. Členům divadelního spolku 
přejeme přízeň počasí, přízeň diváků a ra-
dost z každého povedeného představení.

Jan Lažanský
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Milí čtenáři a milovníci knih
Jsem protivínská KNIHOBUDKA

• Provozuje mne Městské kulturní středisko Protivín
• Jsem tady pro všechny čtenáře
• Knihy si ode mne můžete vypůjčit a zase je po přečtení vrátit
• Vypůjčení knih je bezplatné
• Neničte moje knihy, aby se z nich mohli těšit i ostatní
• Nic do nich nevpisujte, netrhejte stránky, snažte se je neušpinit

• Knihy si můžete ponechat a přinést místo nich jiné
• Můžete přinést i vlastní knihy, které doma vyřadíte
• Přinesené knihy neponechávejte mimo můj prostor
• Pokud jsem plně obsazena, prosím nepřidávejte další knihy
• Udržujte v mém okolí pořádek a čistotu
• Zjištěné závady a případné podněty k mému provozu oznamte 
 na telefonním čísle 734 271 080 nebo přímo v knihovně

Budu ráda, když vám přinesu potěšení!

Prázdniny jsou za námi, ale stále 
v nás zůstávají hezké vzpomínky na pří-
městský kuchařský tábor. Kapacita tábora 
byla naprosto naplněná. Víc jak dvanáct dětí 
žel nemůžeme přijmout. Naše prostory ani 
kuchyně tomu nevyhovují. Malé tábory 
mají ovšem jednu velkou výhodu, totiž že 
se dětem můžeme plně věnovat, poznávat je 
a vytvářet s nimi vztahy. Na těch nám záleží 
ze všeho nejvíc.

Deset děvčat a dva kluci ve věku devět až 
dvanáct let se scházeli od pondělí do pátku 
každé ráno. Hráli jsme hry, učili se stolovat, 
hygienickým zásadám nebo jak mýt správně 
nádobí. A ouha, protože máme většinou do-
ma myčky, což považuji za velkého pomoc-
níka, děti nevědí, jak správně mýt nádobí. 
Myčka se může rozbít, nemusí jít elektřina 
nebo nepoteče voda, a přece bude potřeba 
umýt nádobí, abychom se měli z čeho najíst, 
ale také proto, abychom si uklidili v kuchyni. 
Proto je dobré děti naučit i klasickému mytí 
nádobí. Kluci i holky se toho učili mnohem 
víc, ale hlavně vařili. Pekli, vařili, smažili. 
Museli si sami zadělávat těsto, a to ručně. 
Dát všechny ingredience do mixéru a otočit 
knoflíkem není umění. To zvládne každý, ale 
vypracovat si těsto vařečkou pěkně v míse 
a svýma rukama, to už vyžaduje sílu, trpě-
livost, zručnost a chuť se něčemu naučit. 
A ta nikomu nechyběla. Děti se s nadšením 
a vervou pustily do veškeré práce i zadaných 
úkolů. Upekly si pizzu, tvarohovou bábovku, 
uvařily omáčky, těstoviny a vrcholem jejich 
skvělého počínání byla domácí sekaná s raj-
skou a kynutým knedlíkem. Těsto jim tak 
vykynulo, že se šišky nevešly ani do hrnce. 
Některým hospodyňkám trvá i několik 
měsíců, než dokáží uvařit knedlíky správně 
(vzpomínám na sebe). Vím, že někdo doká-
zal třeba zadělat těsto, ale vždy bylo něco 
špatně, takže knedlíky byly takzvaně hutné. 
Strávníkům ležely v žaludku až do večera. 
Naši malí kuchtíci to však dokázali hned 
napoprvé a všichni.

Odpoledne byly pro děti připravené hry 
hlavně venku, výlety po okolí a v pátek jsme 

Kuchařský tábor s Pastelkou
den obrátili naruby. Jeli jsme autobusem 
do Písku. Kluci a holky ve skupinkách 
hledali domovní znamení. Museli při tom 
odpovídat na otázky, v nichž si zopakovali, 
co se během týdne naučili. Pokud správně 
odpověděli, dozvěděli se, co je čeká dál. 
Zamluvili jsme jim lasergame. Tam jsme 
se opravdu vyřádili. Ještě předtím jsme 
ovšem děti trochu napínaly (tři vedoucí 
ženy). Řekly jsme jim, že jsme jim zařídily 
exkurzi v jedné restauraci, aby viděly, jak se 
vaří ve velkém a že na konci budou umývat 
nádobí, když jsou na kuchařském táboře. 
No, nadšení z toho nebylo. Nakonec jsme 
jim ale prozradily, že jdeme do laser areny. 
To bylo jásotu. Všichni jsme si to náramně 
užili. Kolem čtrnácté hodiny jsme se vrátili 
vlakem do Protivína. Nastal čas připra-
vit slavnostně stoly a večeři pro rodiče. 

V sedmnáct hodin jsme společně zasedli 
ke stolům, přivítali rodiče nebo prarodiče, 
vyhodnotili tábor, děti dostaly dárek na pa-
mátku s knihou receptů, které si během těch 
několika dní vyzkoušely, a pustili jsme se 
do jídla. Podávalo se pečené kuřecí stehno 
s rýží, sypané sýrem a zeleninový salát.

Tento tábor byl úžasný, protože děti byly 
skvělé, nebály se práce, poslouchaly, plnily 
si své úkoly, moc se snažily, ale hlavně jim 
nechybělo nadšení. My jako vedoucí jsme 
se taky připravovaly a na děti se velmi těši-
ly. Všichni společně jsme si užívali každý 
okamžik. Hodně jsme se smáli. Máme 
kolem sebe spoustu skvělých dětí, kterým 
stojí za to se věnovat. Jestli to bude možné, 
příští rok tábor uděláme znovu.

M.Š.
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Rok se s rokem sešel a opět nastal 
čas projít se v Protivíně pohádkovým 
lesem. Pravidelnými organizátory jsme 
my, Klub žen Protivín, z. s., a Spolek fór 
Protivín.

Téma Sněhurka a 7 trpaslíků bylo jasné 
již dlouho, ale s termínem byly trochu po-
tíže. Nakonec byla zvolena sobota 5. září, 
místo konání bylo tradiční – areál Zahrad-
ní restaurace Belveder. Slunečné počasí 
nám přálo, a tak byli na 10 stanovištích 
připraveni trpaslíci, Sněhurka a královský 
lovčí, princ a zlá královna. Trochu s oba-
vami vzhledem k nepříznivé situaci šíření 
koronaviru jsme čekali, zda děti přijdou. 
Ale oddechli jsme si, přišly. Již s velkým 
časovým předstihem před zahájením akce 
se začal areál plnit dětmi, většinou v do-
provodu rodičů a prarodičů. Po obdržení 
účastnického listu děti obcházely jednotlivá 
stanoviště a snažily se plnit úkoly, které pro 
ně měly pohádkové postavičky nachystané. 
Po úspěšném splnění obdržel každý dětský 
účastník drobnou odměnu. Bylo připraveno 
také ohniště, kde si všechny děti, ale nejen 
ony, mohly opéct špekáčky.

Děkujeme všem, bez nichž by tato akce 
neproběhla – provozovateli Zahradní restau-
race Belveder a všem zúčastněným dětem 

8. PROTIVÍNSKÝ POHÁDKOVÝ LES

a dospělákům. Nás organizátory potěšila 
přívětivá slova a úsměvy na dětských tvá-
řích, odpoledne plné her a soutěží se tedy 

pravděpodobně líbilo. Těšíme se na shleda-
nou v příštím roce.

J. Kubecová

Ještě necelé dva měsíce budou mít 
návštěvníci Památníku města Proti-
vína možnost zavítat do říše hmyzu. 
Od 10. srpna totiž zdejší muzeum 
hostí fotografa Pavla Krásenského 
a jeho cyklus velkoformátových 
snímků nazvaných „Podivuhodný 
svět bezobratlých živočichů“.

Přesto, že zrovna tito tvorové nepa-
tří mezi nejoblíbenější skupiny zvířat, 

je celá řada druhů, které jsou velmi 
atraktivní a na fotkách jim to sluší. 
A jsou to i třeba neoblíbení pavouci, 
vosy, můry či mravenci. Pavel Krá-
senský (*1972) patří ve svém oboru 
ke světové špičce, jeho snímky jsou 
ve stovkách publikací, článcích i na in-
formačních tabulích. Fotí nejen u nás, 
ale vyráží také na výpravy na různé 
kontinenty. Je znám svou precizností, 
netradičními snímky, propracovanými 

a unikátními záběry. U řady druhů 
zachytil Krásenský i jejich jedinečné 
chování jako první na světě. Říši bez-
obratlých dokonale zná a je to zřejmé 
i z jeho fotografií.

Kromě focení v přírodě se věnuje 
také studiové fotografii, takzvané vě-
decké. Ta dokonale, ostře, zachycuje 
živočicha, jeho tvary a barvy. Taková 
fotografie je skládaná z desítek a desí-
tek záběrů, s různou hloubkou ostrosti. 
„Nikdy jsem neměl příliš velké umělecké 
ambice a tak fotografuji především 
dokumentární fotografii a snažím se 
zachycovat zajímavé situace, které nám 
příroda přináší. Fotografie by neměla 
být jen pěkným a dokonalým obrázkem, 
ale měla by mít příběh a autor by měl 
dobře znát to, co je na fotografii,“ uvádí 
sám autor. Jeho koníček je i jeho prací, 
v současné době totiž pracuje jako ve-
doucí přírodovědného oddělení a kurá-
tor entomologické sbírky v Oblastním 
muzeu v Mostě.

Databáze Pavla Krásenského čítá 
asi 48 tisíc fotografií bezobratlých 
živočichů. Desítky druhů má v příro-
dě vyfocené jako jediný na světě, má 
ve sbírce i snímky živočichů, kteří ještě 
ani nebyli vědecky popsaní. Některé 
druhy objevil, další jsou po něm pojme-
nované. Možnost prohlédnout si jeho 
snímky mají návštěvníci v Památníku 
města Protivín až do konce října.
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UZÁVĚRKA
pro dodání příspěvků

do říjnových
„Protivínských listů“  

je v pondělí 5. 10. 2020
do 12 hodin.

NOVINY VYJDOU
v pondělí 19. 10. 2020  

HARMONOGRAM VYDÁNÍ 
PROTIVÍNSKÝCH LISTŮ 2020
 
 Uzávěrka Vydání
č. 10  5. října 19. října
č. 11 2. listopadu 16. listopadu
č. 12 30. listopadu 14. prosince

Změna termínu vyhrazena.

Písecký fotoklub TERIFOTO Sokola Písek oslavil 13. rok svého trvání v Protivíně akcí 
„Jak se fotí Protivín“. Fotografování proběhlo za udiveného zájmu obyvatel. Na závěr si 
účastníci opekli špekáčky v bývalé schwarzenbergské cihelně.

Foto: Vladimír Teringl

Víte, že film Cesta do pravěku Karla 
Zemana obdivoval i Steven Spielberg? 
Nedokázal pochopit, jak mohl pan Zeman 
ve své době a s materiálem, který měl 
k dispozici, vytvořit takový film. Film se 
mu líbil natolik, že ho inspiroval k nato-
čení Jurského parku.

Nás film oslovil tak, že jsme podle 
něj vytvořili celotáborovou hru. Hru, kde 
se děti po družinách přidají k vědecké 
výpravě, kterou ve filmu podnikli čtyři 
nadšení kluci. Kluci, pro které nebylo 
nic překážkou. Petr, Jeník, Toník a Jirka 
provázeli děti po celý tábor.

Děti na tábor přijely jako členové 
různých vědních oborů a jako zástupci 

Cesta do pravěku Na Kocandě
Národního muzea v Praze. Každá družina 
ovládala svůj vědní obor. Zoologové, Bo-
tanici, Ekologové, Geologové i Ichnolo-
gové měli na výpravě své místo. Na všech-
ny pak dohlížela družina Průvodců. Banda 
ostřílených dobrodruhů a cestovatelů, 
která se vyzná v kdejaké džungli.

Tak jako ve filmu začala naše cesta 
ve věku lidí. Museli jsme se vydat proti 
proudu řeky času. Propluli jsme dobou 
ledovou, kde jsme potkali srstnaté noso-
rožce a hlavně mamuty. Z mamuta byl 
nejvíce nadšený Jirka. Hned jak ho uviděl, 
začal na něj pořvávat: „Haló, haló, pane 
mamut. Jsme tady správně v pravěku?“ 
V chladném počasí doby ledové nám ne-

bylo nejlépe, a tak jsme ocenili oteplení, 
které nastalo, když jsme dorazili do věku 
savců. Geologicky do třetihor. Zde se 
razantně oteplilo, ale také na nás zača-
lo dotírat více dravých zvířat. Levhart, 
který na nás zaútočil ze stromu, nebo 
dravý nelétavý pták Phorusrhacos, který 
si důsledně bránil svá vejce. Na naší 
dobrodružné cestě jsme potkali mnoho 
zajímavých tvorů, vše ale tak nějak smě-
řovalo za tím nejdůležitějším. Za prasta-
rým trilobitem, který žil v prvohorách. 
Trilobita jako první nalezli Ichnologové, 
čímž vyhráli závěrečnou hru a vzhledem 
k celkovému bodování i celotáborovou 
hru. Všechny družiny byly odměněny 
hromadou pamlsků, které jsme naložili 
na jejich plavidla.

Mimo celotáborovou hru si děti vy-
zkoušely i laser tag, který za námi přijel 
až do lesa a dětem se moc líbil. Mohly si 
také prolézt všelijaké lanové překážky, 
včetně té vysoké. Spousty zábavy jsme 
zažili i na výletě. Vyrazili jsme na přírod-
ní koupaliště v Drahonicích, kde se děti 
vykoupaly a projely na loďce. Následoval 
nákup všeho možného ve skočickém 
hokynářství.

Největším oceněním za tábor je pro 
nás spokojené dítě, či účastník chcete-li. 
Doufám, že letos se nám to opět povedlo. 
Mně se tábor moc líbil a přál bych si více 
takových.

Fotky z tábora a další informace 
najdete na www.kocandaci.cz a našich 
sociálních sítích facebooku a instagramu.

za celý personál 1. běhu na Kocandě
hl. vedoucí Michal Roučka
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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

PÁTEK 2. ŘÍJNA
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ A SENÁTU PARLAMENTU ČR

středa 7. října v 19 hodin film ČR
POSTIŽENI MUZIKOU

Dokument. Hudební kroužek Jedličkova ústavu, dnes známý jako kapela The Tap Tap, 
založil před jednadvaceti lety Šimon Ornest a lidem s postižením tím dal příležitost uspět 
i mimo každodenní ústavní péči. Pozorující a k situacím pozorná kamera zaznamenala 
během let osobnostní vývoj několika muzikantů. Přitažlivá energie snímku, výjimečného 
přístupem k tematice tak často inklinující k soucitu, pramení ve vztazích mezi hudebníky 
a jejich kapelníkem, hybatelem dění, který svérázně napomáhá společenskému povědomí 
o lidech s hendikepem.
Mládeži do 12 let nevhodný, 80 minut, vstupné 100 Kč

PÁTEK 9. ŘÍJNA
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ A SENÁTU PARLAMENTU ČR

neděle 11. října v 16 hodin film Slovensko/Německo
LÉTO PATŘÍ REBELŮM

Rodinný/dobrodružný. Léto je konečně tady! Jonáš se jako každý rok těší na svého dědu 
Bernarda, se kterým vždycky prožil ty nejlepší prázdniny. Letos je to ale jiné, z dědečka se 
stal pěkně nerudný chlapík. Jonáš má tedy před sebou velkou výzvu – musí dědovi vrátit 
chuť užívat si života. Teď jen musí vymyslet, jak na to. Díky tomu ho čeká bouřlivé léto 
plné dobrodružství, zážitků a nevšedních přátelství.
Mládeži přístupný, 90 minut, dabováno, vstupné 120 Kč

neděle 4. října v 16 hodin film USA/Rusko
VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ MALÉ PANDY

Animovaný/rodinný. Bláznivý čáp omylem přinese miminko pandy k  nesprávným 
dveřím. Parta zvířecích kamarádů: medvěd, vlk, tygr, pelikán a králík se rozhodnou vydat 
se na zábavné dobrodružství, aby malou pandu vrátili k správným rodičům.
Mládeži přístupný, 84 minut, dabováno, vstupné 80 Kč

neděle 4. října v 19 hodin film ČR
TICHÝ SPOLEČNÍK

Komedie/drama. Klára Issová, Boleslav Polívka a Ondřej Malý v poetické tragikomedii 
o životě na vsi, kde dojde místo na hřbitově. Otec hlavní hrdinky se navíc rozhodne potopit 
na dno přehrady pro starou slivovici. Film Tichý společník natočil režisér Pavel Göbl podle 
své vlastní stejnojmenné novely, za níž získal literární cenu Magnesia Litera a nominaci 
na Cenu Josefa Škvoreckého. Lenka se vrací z Prahy do své rodné vesnice kdesi na Slovácku. 
Život i čas tady plynou trochu jinak a Lenka si po rozvodu potřebuje oddychnout a dobít 
baterky. Trefí se do doby, kdy se její otec rozhodne potopit na dno přehrady, aby na zahradě 
zatopeného domu našel zakopanou bednu se slivovicí.
Mládeži od 12 let přístupný, 90 minut, vstupné 120 Kč

neděle 11. října v 19 hodin film ČR
ŠTĚSTÍ JE KRÁSNÁ VĚC

Komedie. Výhra balíku peněz v loterii člověku rozhodně změní život. Otázka je, jak...Čenda 
s Janou nemají v životě na růžích ustláno. Oba jsou nezaměstnaní, Čenda má dluhy všude, 
kam se podívá, a nejčastější návštěvou u nich je exekutor. To ale změní farářem požehnaný 
loterijní tiket. Pohádková výhra 176 milionů korun otevírá dvojici dveře do velkého světa 
neomezených možností. Hrají: P. Hřebíčková, K. Zima, J. Dolanský, M. Taclík a další
Mládeži přístupný, 99 minut, vstupné 100 Kč

středa 14. října v 19 hodin film ČR
KRAJINA VE STÍNU

Historické drama režiséra Bohdana Slámy, držitele několika Českých lvů, je kronikou 
lidí a jedné malé vesnice v pohraničí vláčené dějinami 30., 40. a 50. let minulého století. 
Hrdinové filmu čelí nacismu i  komunismu, každý z  nich se s  jejich přísliby a  hrůzami 
vyrovnává jinak. V popředí příběhu pak stojí osud jedné rodiny, na kterou předválečná 
doba, válka i události po válce dopadají vždy plnou silou. Život ve vsi probíhal vždy v po-
spolitosti, v těžkých pohraničních podmínkách bylo pro všechny důležité zasadit, sklidit, 
přežít zimu a vychovat děti. Pak ale přichází doba, kdy je nutné si vybrat, kdo je Rakušan, 
Němec a kdo je Čech. Najednou je potřeba zvolit, kdo z celoživotních sousedů je spojenec 
a kdo je vlastně nepřítel.
Mládeži od 15 let přístupný, 135 minut, vstupné 120 Kč
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pátek 16. října v 19 hodin film USA/ V. Británie
TENET

Akční/ sci-fi. Hlavní zbraní hrdiny akčního sci-fi spektáklu filmového vizionáře Chris-
tophera Nolana je jediné slovo - TENET. V  temném světě mezinárodní špionáže bojuje 
o záchranu celého světa. Vydává se na extrémně komplikovanou misi, ve které pro časo-
prostor neplatí pravidla, tak jak je známe. V hlavní roli se představí John David Washington 
(BlacKkKlansman, Ballers) společně s Robertem Pattinsonem (Stmívání), Elizabeth Debicki 
(Krycí jméno U.N.C.L.E. Velký Gatsby).
Mládeži do 12 let nevhodný, 150 minut, titulky, vstupné 120 Kč

neděle 18. října v 16 hodin 

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
POHÁDKA 
O POMNĚNKOVÉM KRÁLOVSTVÍ

neděle 18. října v 19 hodin film ČR/Slovensko
ŽÁBY BEZ JAZYKA

Drama. Film režisérky Miry Fornay rozehrává nebezpečné vztahové hry, které probíhají 
v jedné rodině, v průběhu jednoho dne. Podobně jako ve svém předchozím filmu Můj pes 
Killer, který získal hlavní cenu na festivalu v Rotterdamu, zůstává Mira Fornay u komorního 
příběhu rodiny. Tentokrát však poněkud jinak. V hlavních rolích syna a matky ve filmu 
excelují Jaroslav Plesl a Regina Rázlová.
Mládeži do 15 let nepřístupný, 116 minut, vstupné 120 Kč

pátek 23. října v 19 hodin film V. Británie
SMRT NA NILU

Drama/krimi/mysteriózní. Podle románu Agathy Christie z roku 1937 je „Smrt na Nilu“ 
odvážným tajemným thrillerem režiséra Kennetha Branagha o  emocionálním chaosu 
a smrtících následcích vyvolaných milostnou posedlostí. Dovolená belgického detektiva 
Hercule Poirota na palubě okouzlujícího říčního parníku v Egyptě se změní v děsivý hon 
na vraha ve chvíli, kdy idylické líbánky dokonalého páru postihne tragédie.
Mládeži do 12 let nevhodný, 120 minut, titulky, vstupné 130 Kč

neděle 25. října v 16 hodin film Jižní Korea
ČERVENÝ STŘEVÍČEK A 7 STATEČNÝCH

Animovaný/rodinný. Baculka Sněhurka najde pár kouzelných červených střevíčků, které 
ji promění na hubeňoučkou krasotinku. Má to ale jeden háček! Střevíce patří zlé čarodějnici 
a ta, když zjistí, že zmizely, použije veškerá kouzla a čáry, aby je dostala nazpět. Jakoby 
nestačilo, že má Sněhurka plné ruce práce s ježibabou, do cesty se jí musí ještě připlést 
sedm neodbytných trpaslíků, kteří od ní chtějí pusu. Pokud totiž tito zelení mrňousové 
dostanou polibek od krásné ženy, bude zrušena jejich kletba a z nich se znovu stanou udatní 
princové Merlin, Artuš, Jiřík, Honza, Pino, Noki, Kio. Jenže co je vlastně krása?
Mládeži přístupný, 83 minut, dabováno, vstupné 120 Kč

neděle 25. října v 19 hodin film Německo
NIGHTLIFE: NA TAHU

Komedie. 1 noc, 1 rande, 1 kámoš a moře problémů. Co všechno se může stát během 
jedné noci a jednoho rande, které tak romanticky a nadějně začalo? Skoro všechno. Dlouhou 
sérii katastrofických situací zažívá v nové komedii Elyas M´Barek známý z komedie Fakjů.
Mládeži do 12 let nevhodný, 111 minut, dabováno, vstupné 120 Kč

středa 28. října v 19 hodin film ČR/Slovensko/Lotyšsko
SMEČKA

Drama. Když chceš s vlky být, tak je musíš porazit. Holky, právo silnějšího a hokej. V partě 
dnešních teenagerů se žije podle zákonů vlčí smečky. Ve škole i v hokejové kabině, kam 
přichází nováček David. Autorita dospělých sem nedosáhne, platí tu tvrdá pravidla a riva-
lita. Pokud někdo chce přežít, musí se podvolit – nebo vzepřít a o svoje místo bojovat…
Mládeži do 12 let nevhodný, 94 minut, vstupné 120 Kč

pátek 30. října v 19 hodin film USA/ V. Británie
VYŠINUTÝ

Akční/ thriller. Hlavní roli ztvárnil držitel Oscara Russell Crowe. Thriller zkoumá křehkou 
rovnováhu současné společnosti a dovádí agresi za volantem, se kterou jsme se už všichni 
setkali, k naprosto nepředvídatelnému a děsivému vyústění. Rachel jede pozdě do práce 
a na semaforu se dostane do ostré hádky s jiným řidičem (Russell Crowe), který má ze 
svého dosavadního života pocit bezmoci a připadá si všemi přehlížený. Rachel a všichni, 
které má ráda, se brzy stanou terčem muže, který si umane, že na tomto světě po sobě 
zanechá ještě poslední stopu tím, že Rachel udělí řadu vražedných lekcí.
Mládeži do 15 let nepřístupný, 90 minut, titulky, vstupné 100 Kč

středa 21. října v 19 hodin film ČR
KAREL

Dokumentární film přináší ojedinělý pohled do  soukromí a  do  duše Karla Gotta. 
Renomovaná režisérka Olga Malířová Špátová natáčela s Karlem Gottem po dobu celého 
jednoho roku a díky jeho upřímné otevřenosti vznikl nezvykle osobní až intimní pohled 
na život slavného zpěváka, jaký se doposud široké veřejnosti, ani jeho skalním příznivcům, 
nenaskytl. Zároveň v něm nechybí Gottův nadhled a humor. Film není a nemá být přehlíd-
kou nesporné slávy Karla Gotta a jeho pěveckého talentu a úspěchů. Režisérka Špátová 
vstoupila se svou kamerou tam, kde sláva končí a kde se z fenomenálního Zlatého slavíka 
Karla Gotta stává pouze Karel, nadšený malíř, milující manžel a táta svých dcer.
Mládeži přístupný, 127 minut, vstupné 130 Kč
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V sobotu 1. srpna jsme celý tábor od-
startovali! Sešli jsme se již v 7.00 hod. 
na naší skautské základně Na Ostrově 
a naložili vše nezbytné na vlek, který 
nám půjčil p. Melouna, za což mu moc 
děkujeme, a vydali se s velkým nákla-
dem k Nové Vsi, kde na nás už čekali 
kamarádi skautingu, kteří se nám roz-
hodli se stavbou tábora pomoci. Někteří 
z nich na tábořišti dokonce nocovali, 
aby mohli začít se stavbou tábora hned 
od brzkého rána.

Stavba tábora se vydařila. Práce 
nám šla rychle od ruky a ve vzduchu 
poletovala prima nálada. Postavili jsme 
19 stanů s podsadou, 2 teepee, 2 velké 
hangáry a 2 WC. Podsadové stany slou-
žily jako pokojíčky pro děti a vedoucí 
a teepee a hangáry jsme využívali pro 
stravování a společná setkávání.

Následující dny jsme se přenesli 
o několik staletí zpět a pustili jsme se 
do objevování Afriky. Při objevování 
jsme naše mladší průzkumníky rozdělili 
do menších skupin, které si sami prů-
zkumníci pojmenovali jako Pampalíni, 
Dobrodruzi, Pjens 5, Bezjména a Tar-
bíci. Na cestách jim byl nápomocný 
pan prof. Žába. Při objevování jsme se 
setkávali s jinými průzkumníky a někdy 
neplánovaně i s lidojedy, a to jsme pak 
museli rychle utíkat, jinak by si nás 
upekli na rožni. Mladší průzkumníci 
zažívali zkrátka různá dobrodružství. 
Na závěr jejich objevitelské cesty byli 
prof. Žábou odměněni a vráceni zpátky 
do přítomnosti.

A to už byl poslední den našeho 
tábora a ukázalo se, že největší výzvou 

Letní tábor protivínských skautů 2020
dne bude sbalit tábor za sucha. Díky 
pomoci od rodičů malých průzkumníků 
a našich kamarádů se nám to podařilo 
a úspěšně jsme tak tábor ukončili. 
Všichni jsme šťastní, že se nám všechno 
vyvedlo a chtěli bychom touto cestou 
poděkovat všem, kteří nám jakýmkoli 
způsobem pomohli. Vážíme si Vaší 
pomoci a těšíme se na další společná 
setkání.

za protivínské junáky 
Marie Nováková

Po vysoké jsem začala pracovat ve svém 
rodném městě. Měla jsem na starosti děti 
všeho věku. Ráda na ta tři léta vzpomínám. 
Jednou jsme se se skupinou mládežníků 
dohodli, že v sobotu ráno vyrazíme do ba-
zénu. Pamatuji se, že jsme jeli vlakem. Už si 
přesně nevybavuji, co nás k tomu vedlo, zda 
jsme chtěli ušetřit nebo se všichni báli jet 
se mnou autem. Druhá varianta se mi zdá 
pravděpodobnější. V té době jsem jezdila 
starou škodou rapid, která měla v zimě za-
mrznutá okna nejen zvenku, ale také zevnitř, 
takže cesta v něm byla jako v tanku, aspoň 
tím průzorem. Mnohým lidem se snad i můj 
styl jízdy takový zdál, proto rodiče jedné hol-
čičky rozhodli, že se budeme scházet u její 
babičky, abych je nemusela nikam vozit. 
Vůbec se tomu nedivím. Zpátky ale k bazénu.

V bazénu jsme řádili přesně tak, jak se 
to na mladé lidi sluší a patří. Rozhodně 
nebyla nuda. Viděla jsem, jak někteří kluci 
skáčou z můstku do vody něco jako šipky, 
jenže mají ruce za zády. Takovou techniku 
jsem nikdy neviděla, tak jsem se jich ptala, 
co že to je. „To jsou indiáni,“ ochotně mi 
vysvětlili. Někdy být o pouhých osm let 
starší může znamenat, že vám snad ujel 
vlak a že byste se měli něco naučit. „Jakpak 
se takový indián skáče, kluci?“ zajímalo 
mě. „To si dáš ruce za hlavu a pak už jen 
skáčeš stejně jako šipku,“ instruovali mě. 
Já, abych se něčemu novému naučila, jsem 
to pochopitelně musela vyzkoušet. Vylezla 
jsem si na stupínek, jo a nutno podotknout, 
že jsme se na začátku plavčíka dovolili, 
jestli můžeme skákat do bazénu, když všude 
kolem nás jsme četli upozornění tak typické 
pro všechny plavecké bazény v naší zemi 
„Zákaz skákání do bazénu“. Nikdy jsem 
tomu příliš nerozuměla, protože mi to přišlo 

BAZÉN

Pokračování na straně 15   
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  Dokončení ze strany 14

BAZÉN

tak trochu postavené na hlavu. Postavíme 
bazén s dráhami, můstky, necháme lidi 
zaplatit vstupné, ale skákat z můstků jim 
nejen že nedovolíme, ale rovnou zakážeme. 
Jako pedagogický pracovník jsem ale chtěla 
být svěřencům příkladem, a tak jsem raději 
hned, když kluci projevili touhu skákat 
do bazénu, zašla za plavčíkem a poprosila 
o svolení s tím, že nemusí mít strach, že jsme 
už velcí a nic se nám nemůže stát, že na ně 
dohlídnu. To všechno byla naprostá pravda. 
Ovšem jen do okamžiku, než jsem dostala 
ten pitomej nápad vyzkoušet indiána. Udě-
lala jsem přesně to, co mi Marek řekl, totiž 
dala ruce za záda a skočila. Šplouchla jsem 
do vody a okamžitě mě cosi strašnou silou 
uhodilo do nosu a čela. Jako něčím praštěná 
jsem se vynořila z vody, rukou si přejela 
po hlavě a Tomášovi pravím: „Já jsem se 
asi bouchla do hlavy.“ „Teče ti krev z nosu,“ 

řekl mi dost vylekaný Tomáš. „To musela 
být neskutečná pecka, protože mně ještě 
nikdy z nosu krev netekla a to už zažil pěkné 
rány,“ odpovídám mu otřesená tím otřesem. 
Jak si tak utírám krev, Tomáš na mě vytřeští 
oči a vyhrkne: To není krev z nosu, ale ze 
rtu.“ Rychle lezu z vody, abych se ošetřila, 
a snažím se schovat před plavčíkem, kterého 
jsem ještě před chvílí přesvědčovala o tom, 
že jsme velcí a že se nám přeci nemůže nic 
stát. Plavání tím skončilo, naštěstí už byl 
beztak čas k odchodu. Venku jsem si vzala 
sníh a cestou na nádraží jsem si ochlazovala 
svůj opuchající ret.

Kdo mě zná, ví, že nejsem žádná model-
ka. Nijak tím netrpím, jsem hyena přijatá, 
jak říká jedna moje kamarádka. Jenže ten 
stejný den odpoledne jsem měla překládat 
skupinu Korejců pro celou řadu shromáž-
děných. Obvykle z toho mívám radost, 
ne tak tomu bylo v dané situaci. Přesně 
uprostřed čela mi narostla obrovská boule, 
která se hned začala zabarvovat. K tomu 
můj od narození velký ret, ne náhodou mi 
mí bratři v dětství říkali, že mám hubu jako 
kačer Donald, se najednou asi ztrojnáso-
bil. Ať jsem ledovala, jak jsem ledovala, 

otekl k nepřehlédnutí. Žel ani Korejci ani 
posluchači nebyli slabozrací, natož slepí. 
Asi si umíte představit, jak jsem se cítila, 
když jsem takto zdeformovaná předstoupila 
před shromáždění a překládala vzácnou 
a pro vzácnou návštěvu. Z padesáti Čechů 
se mě asi čtyřicet zeptalo, co se mi stalo. Ti 
ostatní byli rodiče těch dětí, které se mnou 
jely plavat, a tak mi už tuhle trýznivou otáz-
ku nepokládali. Aspoň jsem jim nemusela 
vysvětlovat, že se chovám jako puberťák, 
jen mi chybí víc rozumu, protože při skoku 
do vody nejenže nepoužívám ruce, ale jak to 
vypadá, tak ani hlavu. Nutno podotknout, že 
z Korejců se mě ani jeden nezeptal, co se mi 
stalo, že vypadám tak divně, i když v bazénu 
s námi nebyli, takže to vědět nemohli. Asi si 
mysleli, že takto blbě vypadám běžně.

A pro vás, kdo byste chtěli vyzkoušet 
indiána, tak byste měli asi vědět, že „hned, 
jak se odlepíš od můstku, musíš ty ruce dát 
před sebe,“ vysvětlil mi David, když jsem 
opuchlá a s krví u nosu vylezla z vody, „to 
jsme ti zapomněli říct.“

Muška

Na rozdíl od pocitů některých lidí se pří-
roda v podstatě nemění, tedy v tom smyslu, 
že nepodléhá emocím. Zvláště v této době, 
kdy je mnohý z nás podroben vlastnímu 
sebezpytování: Jsem opravdu pánem na této 
planetě? (Vzpomeňme jen na heslo: poručí-
me větru, dešti…) Květiny nerozkazují, ony 
žijí totiž svůj život naplno, bez pýchy, která 
tak často provází „pána tvorstva.“ Zdá se, 
že nám připomínají skromnost…

Každý tvor, tedy i květina, má svůj 
nezastupitelný úkol, který není jen sa-
mostatnou „pracovní“ jednotkou, a ten 
plní na sto procent…Tedy i na neprávem 
opomíjených plochách navážek, skrývek, 
okolí železničních tratí, smetišť, okrajů 
cest a komunikací. Zde nalezly své niky 
rostliny, které byly vytlačeny ze svých 
původních lokalit. Na takových plochách 
v okolí Protivína se vyskytuje např. blín 
černý a durman obecný (semena obou se 
přidávala též do piva!). Rostliny, které jsou 
velice jedovaté, ale i na pohled dekorativní. 
Z dalších zástupců jedovatých rostlin je zde 
bolehlav plamatý (v antice a ve středověku 
popravčí prostředek) v příkopech cest či 
na okrajích polí. Prozradí se mimo jiné tím, 
že při vadnutí zapáchá myšinou. Zajímavé 
rostliny jsou na okrajích cesty před mostem 
nad protivínským nádražím. Jedná se např. 
o zavlečenou ambrosii peřenolistou, kte-
rá způsobuje u některých lidí alergii, a je 
rozšiřována dopravou. U železničního pře-
jezdu na Myšenec roste klejicha vatočník, 
která se zde drží již desítky let, a u přejezdu 
a u Klokočína rozpuk jízlivý. Bolševník 
velkolepý způsobující dermatitidy se vysky-
tuje u železniční trati u Milenovic a u Bla-
nice. Zajímavý je jeho název slo venský: 

Zajímavé rostlinné druhy okolí protivínského
EXKURZ DO ŽIVOTA ROSTLIN

borštěvník (údajně sloužil jako součást 
pravého boršče). I náš původní bolševník 
způsobuje popáleniny, zvláště u dětí. Jeho 
původní název byl bršť (zkratka pro boršť).

Společenství rostlin na výše uvedených 
plochách je opravdu různorodé a přitom 
spřízněné svými nároky. Velmi častou je 
zde locika kompasová, která je údajně 
ukazatelem světových stran, ovšem jen 
na volném prostranství. V okolí, nejenom 
protivínském, se vyskytuje spousta dalších 

jedovatých rostlin. Např. čičorka pestrá, 
příbuzná vikvím. Všechny žlutě kvetoucí 
pryskyřníky jsou podezřelé z jedovatosti 
a jsou opět velmi běžné na loukách, zvláště 
nápadný žlutě kvetoucí pryskyřník ostrý. 
Dekorativní starček vodní, v minulosti způ-
sobující „žďárskou nemoc“ koní, je běžný 
na protivínských loukách. V okolí Blanice 
roste vytrvalý polokeř lilek potměchuť, 
na okrajích cest lilek černý. Na čeledi lilko-
vitých lze dobře dokumentovat prospěšnost 
i nebezpečnost jednotlivých zástupců: rajče, 
brambor, paprika, kustovnice, mochyně, 
petúnie, tabák… Na průčelí některých proti-
vínských domů roste ozdobná dřevitá liána, 
vonná vistárie čínská. V okolí zahradnictví 
u Melouna se vyskytuje brčál menší se 
silně jedovatými kořeny a pelyněk pravý 
(sloužící k výrobě problematického absintu) 
či dymnivka plná. U vodních ploch např. 
u Bečelova roste puškvorec obecný a za-
vlečený rukevník islandský. Množství tzv. 
ruderálních čili pionýrských rostlin osidluje 
neobhospodařované plochy a připravuje 
podmínky pro další vyšší rostliny. V pásmu 
protivínském by to byly doubravy.

Výčet dalších rostlin jedovatých, psy-
choaktivních či použitelných k léčbě by 
byl jistě značný. Rostliny jako takové si ale 
zaslouží ochranu a dobrý přístup už jenom 
samy o sobě. Jsou totiž malou a tichou při-
pomínkou zdánlivé samozřejmosti života. 
I jedovaté rostliny jsou důležité a krásné 
a plní svoji úlohu. Jejich znalost může při-
nést pozornému a nechvátajícímu člověku 
optimismus, navzdory své případné nebez-
pečnosti a navzdory různým „coronavirům“.

František Zima
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Pro dospělé:
Silvia Araziová: Muž, který už nikdy 
nebude spát vedle mě – intimní příběh 
o konci manželství a lásce, která i přesto 
trvá
Wilbur Smith: Král králů – nový román 
oblíbeného autora
Peter May: Karanténa – thriller, který 
předpověděl celosvětovou pandemii
Angela Marsons: Osudný slib – nový 
případ Kim Stoneové
Jiří Hájíček: Plachetnice na vinětách – 
i oblíbený jihočeský autor přišel s novým 
románem
Victoria Brownleeová: Láska a kozy 
na venkově – dobrodružství s vůní sýra 
pokračuje na francouzské kozí farmě
Vlastimil Vondruška: Pomsta bílého 
jednorožce – hříšní lidé Království 
českého
Louise Penny: Břicho nestvůry – případy 
vrchního inspektora Gamache
Jennifer Probst: Miluj mě vším – třetí díl 
volné trilogie
Jojo Moyes: Schovej mě v dešti – tři 
generace žen, jeden příběh
Michael Třeštík, Tomáš Třeštík: Katka – 
příběh narkomanky
Jitka Zadražilová: Blondýna na cestách 
– cestopis
Robert Šrachta: Třicet let pod přísahou 
– rozhovor o ožehavých tématech
Jitka Maršálková, Karel Fořt: Šumava 
Za tajemstvím horských jezer – krása, 
jedinečnost, tajemnost až mystičnost 
šumavských jezer
Jaroslav Čechura: Jakub Krčín z Jelčan 
– architekt jihočeských rybníků
Bez frází – životní příběhy sportovců 
jejich vlastními slovy
Rosťa Gregor: Slovensko v duši českého 
poutníka – zážitky českého poutníka

Novinky
městské
knihovnyVe čtvrtek 20. srpna odjíždíme  

v 9 hodin z Masarykova náměstí v Proti-
víně směr Koloděje nad Lužnicí. Těšíme 
se, protože téma našeho zájezdu je zají-
mavé – jak se bydlelo na zámku a na vsi 
na přelomu 18. a 19. století.

Před desátou hodinou jsme dojeli k zá-
mečku Mitrowicz. V místech, kde leží dneš-
ní obec Koloděje, byl původně jen poplužní 
dvůr a krčma. Adam Čabelický ze Soutic si 
zde postavil roku 1565 nevelké šlechtické 
sídlo v renesančním slohu, opevněné pří-
kopem napájeným řekou Lužnicí.

Majitelé tohoto panství se často střídali. 
V roce 1704 přišel statek do dražby a dostal 
se do vlastnictví hraběte Františka Wra-
tislava z Mitrowicz, v držení jeho rodinou 
zůstal po staletí. V letech 1737 – 1741 pro-
vedl František Karel Wratislav se svojí man-
želkou Marií Annou rozšíření obytné části 
a přístavbu kaple sv. Anny. Zámek získal 
dnešní barokní podobu. Rod Wratislavů 
z Mitrowicz vymřel po meči roku 1943. 
Majitelkou kolodějského zámku se nakonec 
stala Marie Terezie (1884 – 1961), která se 
provdala za svobodného pána Dercsényi, 
majitele velkostatku v Dolních Počernicích.

Po znárodnění obhospodařovalo zá-
mecký areál spolu s přilehlými budovami 
pivovaru, lihovaru, koníren a dalšími ob-
jekty místní JZD. Budova zámku byla od-
dělena zdí a sloužila jako depozitář muzea. 
V důsledku stavby Orlické přehrady došlo 
ke zvýšení hladiny řeky Lužnice, zanikl jez 
pod zámkem a přilehlý park se zmenšil roz-
šířením koryta řeky a stavbou ochranného 
protipovodňového valu.

Počátkem devadesátých let 20. století 
se dědičkám rodu Derscenyiů majetek 
v restituci vrátil a byl rozprodán. Od roku 
2008 je zámek ve vlastnictví společnosti 
Mitrowicz, a.s.

Zámek Mitrowicz s unikátními freskami 
je zařazen mezi památkově chráněné objek-
ty. Při komentované prohlídce jsme mohli 
obdivovat krásně zrekonstruované nástěnné 
malby z konce 18. století. Zachycují výjevy 
z života Václava Wratislava z Mitrowicz, 
který se jako patnáctiletý panoš zúčastnil 
cesty poselstva císaře Rudolfa II. do Ca-
řihradu.

Prošli jsme se obnoveným zámeckým 
parkem, původně založeným už v roce 
1753, bylinkovou zahrádkou, odpočinkovou 
zónou u jezírka, občerstvili se ve stylovém 
venkovním baru.

Dále jsme autobusem pokračovali 
do Týna nad Vltavou, kde nás tradičně 
čekal řízek, tentokráte v Zámecké restau-
raci. Ve dvě hodiny odpoledne byla v plánu 
prohlídka městského muzea, které sídlí 
na náměstí v dvoupatrové barokní budo-
vě bývalého zámku. V expozici historie 
Vltavotýnska jsme mohli vidět prehisto-
rický model mohyly s kosterním pohřbem, 

Zájezd Protivínského vlastivědného klubu 
na zámek Mitrovicz

středověké poklady regionu i inscenovaný 
průběh dělostřeleckého cvičení. Život lidí 
nám přiblížily výrobky místních řemeslníků 
z minulých století – členů cechu hrnčířů, ko-
lářů a kovářů, tesařů, truhlářů, zámečníků, 
pekařů, perníkářů a jiných. V selské svět-
ničce a stodole byly ukázky používaného 
nářadí, v chlévě interaktivně různá domácí 
zvířata. Také cech plavecký nemohl být 
opomenut – v části věnované voroplavbě je 
pohyblivý model voru a projekce soutoku 
Vltavy s Lužnicí… Před velkou historickou 
fotografií nádraží v Týně nad Vltavou jsou 
vystaveny další dopravní prostředky 19. 
a 20. století. Scéna je doplněna postavami 
vojáků z 1. světové války. Zajímavý je sál 
v podobě historické školní třídy s galerií 
nejvýznamnějších osobností města. Expo-
zice Svět loutek představuje loutky lidových 
řezbářů doplněné kulisami, plakáty a další-
mi zajímavostmi. Týn nad Vltavou je totiž 
spjat se jménem známého loutkáře Matěje 
Kopeckého, který je pohřben na místním 
hřbitově.

Někteří z účastníků zájezdu si ještě stihli 
prohlédnout samostatnou expozici vltaví-
nů, někteří možná dali přednost zmrzlině 
v cukrárně na náměstí – a potom rychle zpět 
do autobusu. Vydali jsme se okolo soutoku 
Vltavy a Lužnice, přehrady Kořensko, přes 
Neznašov, Újezd a Albrechtice do osady 
Jehnědsko. Zde nás čekalo zakončení 
výletu v originálním vesnickém domku 
z roku 1802. V malé světničce zavoněla 
káva, sesedli jsme se kolem stolu a starých 
kachlových kamen s pecí a poslouchali 
vyprávění o původních majitelích.

Domů do Protivína jsme se vrátili podle 
plánu v 17 hodin. Vyčerpali jsme program, 
účastníci byli spokojeni, výlet se vydařil.

Protivínský vlastivědný klub bude 
v příštích měsících opět pokračovat v pořá-
dání přednášek a besed. Všechny zájemce 
srdečně zveme.

za PVK Helena Mašindová
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Srdečně vás zveme do podkroví 
kaplanky na výstavu fotografií Veroniky 
Pilařové a Jindry Prokeše. Mnozí jste 
viděli Veroničinu tvorbu, kterou u nás vysta-
vovala společně s obrazy Pepíno Balka pod 
názvem Genius Loci – romantické výjevy 
z naší matičky měst. Nyní se můžete přenést 
na nejromantičtější místo Evropy – do Be-
nátek a také na jeden ze vzdálených ostrovů 
v Karibiku (hádejte, kterého a přijďte se 
přesvědčit, zda jste uhodli). Výstava potrvá 
do 2. října 2020.

Od 3. do 30. 10. 2020 pro vás Pepíno 
Balek v rámci Volného sdružení umělců 
jižních Čech připravuje výstavu koláží 
Bronislavy Volkové.

V prostorách Infocentra můžete až 
do konce října zkouknout dokumentární 
výstavu ke 100. výročí činnosti protivín-
ského Fotbalového klubu. Pro všechny 
jeho příznivce máme v prodeji též krásnou 
knihu, která mapuje celé ono dlouhé fotba-
lové období v našem městě.

Pozvánka do kaplanky

  SPOLEČENSKÁ KRONIKA  
NARODILI SE

	 22.	7.	dcera	Sofie	Štefkovičová
	 Petře	Syberové	z	Protivína

	 11.	8.	syn	Tobiáš	Stuchl
	 Veronice	Michalové	z	Myšence

	 13.	8.	synové	Tadeáš	a	Sebastián
	 Kateřině	Kučerové	z	Protivína

	 17.	8.	syn	Nikolas
	 Monice	Kohoutové		

ze	Žďárských	Chalup
	 31.	8.	dcera	Eliška

	 Gabriele	Stojanové	ze	Žďáru

ZEMŘELI
	 15.	7.	Josef	Kubík

	 78	let,	Skály

	 21.	7.	Jaroslava	Staňková
	 84	let,	Protivín
	 28.	7.	Václav	Svatek

	 64	let,	Protivín
	 3.	8.	Eva	Husáková

	 77	let,	Protivín
	 12.	8.	Jaroslava	Lojdová

	 74	let,	Protivín
	 13.	8.	Štefan	Kalus

	 70	let,	Protivín
	 19.	8.	Miroslav	Kropáček

	 45	let,	Myšenec
	 8.	9.	Miloslav	Skala

	 80	let,	Protivín
	 10.	9.	Hana	Dunovská

	 65	let,	Protivín

Těšíme se na vaši návštěvu – do konce 
září denně od 9.00 do 17.00 hodin a v říjnu 
již zahájíme „zimní provoz“, kdy bude 
otevřeno od pondělí do pátku od 8.00 
do 16.00 hodin.

VZPOMÍNÁME
Dne 16. 9. uplynulo  
10 let, co nás navždy  
opustil náš drahý  
manžel, otec a dědeček  
pan Josef Kubička  
z Protivína.

Stále vzpomínají  
manželka  
a syn s rodinou.

EVANGELICKÁ CÍRKEV METODISTICKÁ
farnost Protivín, Mírová 171

Srdečně zveme na shromáždění v září a říjnu

NEDĚLE 27. 9. v 9.00 hod.
„Jemu všichni proroci vydávají svědectví,
že pro jeho jméno budou odpuštěny hříchy každému, kdo 
v něho věří.“
Bohoslužba s poselstvím (laická kazatelka)

Bohoslužby září:
• Sbor Týn nad Vlt. – v 14.00 hod.
• Sbor Vimperk – v 9.30 hod.

SPOLEČNĚ DO PRAHY NA ECM STO
V sobotu 3. října zveme všechny farníky a přátele 
ECM v  Protivíně ke  společné návštěvě bohatého 
programu u příležitosti stoleté služby metodistů 
v České a Slovenské republice. Srdečně zveme i pa-
mětníky, kteří se již nemohou účastnit bohoslužeb. Pro 
zájemce bude zdarma zajištěna doprava do Prahy a k ve-
čeru zpět do Protivína. Pro bližší informace a potvrzení 
své účasti na tel.: 775 941 105.
Těšíme se na radostné setkání!

NEDĚLE 4. 10. v 9.00 hod.
„Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života.“
Bohoslužba s kázáním (laický kazatel)

NEDĚLE 11. 10. v 9.00 hod.
„Neboť toto jest má krev, která zpečeťuje smlouvu
a prolévá se za mnohé na odpuštění hříchů.“
Bohoslužba s památkou Večeře Páně (br. Novák R.)

NEDĚLE 18. 10. v 9.00 hod.
„Tu jako by mu z  očí spadly šupiny, zase viděl a  hned se 
dal pokřtít. “
Bohoslužba s poselstvím (kazatel Novák R.)

NEDĚLE 25. 10. v 9.00 hod.
„A my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten Svatý Boží.“
Bohoslužba s poselstvím (laická kazatelka)

Bohoslužby říjen:
• Sbor Týn nad Vlt. – v 14.00 hod.
• Sbor Vimperk – v 9.30 hod.

Diakonie ECM poskytuje pomoc všem potřebným,
obětem šikany, maminkám v nouzi, drogově závislým.
Svatby, křty, církevní pohřby.
Kontakt: farní úřad Mírová 171; 
e-mail: protivin@umc.cz
kazatel: 775 941 105; Fb ecm Protivin

- RN-
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V úvodu tohoto článku uvádíme rozho-
vor, který vyšel na serveru Jihočeský 
fotbal ještě před dnem D, tedy před 
15. srpnem, dnem oslav.
Je to již sto let, kdy v Protivíně vznikl fot-
balový klub. Na počest jubilejního výročí 
připravil klub na sobotu 15. srpna 2020 bo-
hatý celodenní program. V hlavním střetnutí 
oslav nastoupí domácí A-tým proti Oleš-
níku. Při této významné události vychází 
kniha mapující historii fotbalu v Protivíně, 
která bude během oslav slavnostně předsta-
vena a pokřtěna. Nejen o připravovaných 
oslavách fotbalu v Protivíně jsme hovořili 
s dlouholetým předsedou FK Václavem 
Křišťálem.
V polovině srpna oslavíte 100 let od vzniku 
protivínského fotbalu. Co přesně k tomuto 
kulatému výročí chystáte?
Začali jsme již od června mládežnickými 
turnaji přípravek O stoletý pohár. A pokra-
čovali 25. 7., kdy se v rámci oslav uskutečnil 
„Rajty cup“, turnaj hráčů nad 35 let jako 
vzpomínka na Michala Rajtorala, naše 
„áčko“ se utkalo s Nepomukem. Po celý 
den byla v budově kabin výstavka ke stoleté 
historii klubu, která bude pokračovat až 
do dne oslav. Podobná výstavka probíhá již 
od 15. 7. v městském infocentru. Pokračovat 
budou mládežnické turnaje, 1. 8. – mladší 
žáci, 8. 8. – dorostenci. V den oslav, 15. 8., 
budou nejdříve hrát turnaj starší žáci, 
od 15 hodin se utká „áčko“ s Olešníkem. 
V 18 hodin se uskuteční slavnostní schůze, 
na které bychom chtěli ocenit funkcionáře 
a hráče, kteří se zasloužili o protivínský 
fotbal. Tímto bych chtěl pozvat na tento 
den všechny fotbalisty, kteří v Protivíně 
hráli, a nedorazila jim pozvánka, protože 
na všechny nemáme kontakt. Další výstava, 
tentokrát zejména fotografická, se uskuteční 
od 1. 9. ve foyeru protivínského kina.
Chystáte vydání knižní publikace. Kdo 
se na její tvorbě podílel a jak bylo těžké 
poskládat historii dohromady?
Osnovou nám byla brožura pana Miroslava 
Dleska k 70 letům našeho fotbalu. O počát-
cích bádal Ing. Pavel Moc, zkušený badatel 
a spisovatel, já jsem se podílel zhruba 
na posledních 30 letech. Počátky historie 
jsem spíše doplňoval fotografiemi nebo 
dalšími dokumenty, jak ze Státního archivu 
v Písku, tak klubového archivu, který vedl 
dlouholetý funkcionář klubu pan Jaroslav 
Bílek a bez jehož fotografií a dokumentů 
by naše práce byla mnohem náročnější. 
Troufám si říci, že bychom publikaci bez 
něj ani dohromady nedali. A v neposlední 
řadě jste nám byl nápomocen vy! Vaše kni-
ha 100 let jihočeského fotbalu a váš archiv 
pro nás byly mnohokrát zdrojem cenných 
informací. Chtěl bych vám, za nás autory, 
moc poděkovat.
Protivínem prošla celá plejáda hráčů. 
Z největších osobností můžeme v různých 
etapách jmenovat Františka Pihlíka, Jo-
sefa Nečase, Václava Koštela, Jaroslava 
Kostku, brankáře Václava Mikšíčka, ka-
nonýra Michala Remtu, který si coby nej-
lepší střelec KP vystřílel angažmá ve druhé 

Století fotbalu v Protivíně
lize. Střelce Romana Sládka. A prim 
hráli v Protivíně za První republiky také 
exslávisti Kovařovicové. Jistě vzpomenete 
na trenéry, kteří se výrazně podepsali pod 
největší úspěchy v historii?
Asi prvním trenérem, který nehrál a jen 
trénoval, byl František Rozmaisl. Byl v Pro-
tivíně ve 40. roce a dostal tým do nejvyšší 
krajské soutěže. Jen pro zajímavost, byl to 
mistr Evropy z roku 1911. Pak musím jme-
novat Jardu Kostku, ten hráče v Protivíně 
vlastně naučil trénovat, předtím to bylo pár 
střel na branku a fotbálek. Po něm Vašek 
Černý, Franta „Alan“ Šobor, Jirka Antoš 
a naposledy Jura Kobetič.
Můžeme zmínit nejvýznamnější funkcio-
nářské persony Protivína. Nutno připo-
menout, že mezi obětavé letité činovníky 
a bývalé hráče patřil i váš otec.
Persona a doslova ikona prvních 25 let byl 
František Pihlík. Dále MUDr. Alois Svobo-
da, který dotáhl do konce výstavbu hřiště 
„U Obory“, na kterém hrajeme dodnes, v 60. 
a 70. letech František Honzík, v 80. letech 
Honza Vojík. To jsou předsedové. A pak 
byli ti, kteří pracovali všude, kde bylo třeba. 
K těm patřil táta a třeba taky Fanda Jelínek. 
O panu Bílkovi už jsem mluvil. Ale těch 
obětavců byla dlouhá řada. Nezapomenutel-
nou postavou klubu byl i Miloslav Houdek. 
V dnešní době je osobností manažer Petr 
Bečvář. A ještě k mému otci. Nebál bych se 
ho zařadit do obou kategorií našich person. 
Pro kluky, kteří hráli v roce 1965 o doros-
teneckou ligu, byl osobností až do konce 
kariéry. Jen já jsem si s ním už moc nezahrál. 
On jako kouč, když já hrál jako hrající trenér, 
dovedl také v roce 1988 A mužstvo do kraje. 
A trénoval, který tým bylo třeba…
Klub si za ty roky prošel několika vzestupy 
a pády. Jaké období je považováno za nej-
úspěšnější?
Co jsme vyčetli z archivů tak asi rok 1922. To 
byl SK Protivín doma zásluhou i výše zmiňo-
vaných Kovařoviců takřka neporazitelný. Pak 
období po výstavbě hřiště, zhruba do roku 
1940, to se zde hrála spousta atraktivních 
i mezinárodních utkání a mužstvu se dařilo. 
Z vlastních zkušeností bych řekl počátky 80. 
a 90. let, pak období trenéra Antoše – devět 
let v KP. A posledních pět let vůbec není 
k zahození. Nikdy se však Protivínu nepo-
dařilo natrvalo se usadit v krajském přeboru. 
Při generační výměně či větším odlivu 
hráčů nastal pád do nižší soutěže… Čím 
si to s odstupem času vysvětlujete? 
Už jste to vlastně řekl. Většinou generační 
výměna, noví hráči nedosahovali kvalit 
svých předchůdců. A Jirka Antoš v ně-
kolika rozhovorech pro noviny říkával, 
že v mužstvu existuje syndrom rychlého 
sebeuspokojení. Párkrát se vyhrálo, sezóna 
vyšla, morálka trochu ochabla…
Mezi nejpovedenější mohl patřit uplynulý 
ročník. Ten se ale kvůli pandemii nedohrál. 
K medailovým příčkám jste ale měli slušně 
našlápnuto. 
Nevyšly poslední tři zápasy, asi trochu došly 
síly a trochu nás opustilo i štěstíčko, které 
musí být. 

Premiérová účast v divizní soutěži by vás 
momentálně nelákala? 
Samozřejmě že lákala, lákala všechny 
generace, které v Protivíně hrály, když se 
týmu dařilo. Třeba se toho taky na stará 
kolena dožiju.
Původní hřiště protivínských průkopníků 
fotbalu bylo na jiném místě. Kde se na-
cházelo?
Úplně první, v roce 1920, bylo zhruba 100 
metrů nad náměstím, přibližně v dnešní 
Komenského ulici, kterou k nám jezdí 
třeba fotbalisté od Vodňan. Bylo to vlastně 
tržiště. Pak bylo za tratí, vedle bývalé sil-
nice na Písek. Tam se hrálo od roku 1932 
až do roku 1934.
Od kdy se hraje na hřišti U Obory?
Přesně od 12. 8. 1934, to se otevíralo s vel-
kou slávou. A prvním soupeřem Protivína 
byla XI. Jihočeské župy fotbalové.
Sportovní areál ve spolupráci s městem 
vzkvétá do krásy. Chystáte do budoucna 
další úpravy či vylepšení?
Samozřejmě, že bychom rádi pokračovali 
ve zvelebování městského areálu. Ale kon-
krétní projekty budu teprve konzultovat 
s vedením města.
Jak se v současnosti daří protivínské mláde-
ži? Také u vás platí, že se těžce shání a v do-
rostu dochází k nejvyšší „úmrtnosti“ hráčů?
Ne, že by to nemohlo být lepší, ale na naše 
poměry jsem spokojený. Malých dětiček je 
hodně, pak jich samozřejmě i odchodem 
těch talentovaných ubývá. Ano, dorost, tam 
je největší úmrtnost. Kluci mají spoustu 
možností a fotbal už pro ně není na prvním 
místě, jako byl u nás. Ale to je dobou, tak to 
je. Snažíme se to, zejména u této kategorie, 
postavit na dobré partě. A musím pochválit 
mládežnické trenéry, makají a velmi dobře 
se s nimi spolupracuje. Vlastně celé vedení 
týmů.
V čele klubu jste od roku 1990 a až 
na dvouletou pauzu na začátku tisíciletí 
dlouhých 28 let. Čeho si nejvíc ceníte?
Mám velkou radost z toho, že se nám poda-
řilo získat lidi pro práci s dětmi a mládeží. 
Máme až po dorost osm mládežnických 
týmů a ještě předškoláky a úplně mini 
„žížalky“. My jsme si s Petrem Bečvářem 
tu práci rozdělili, on se stará o dospělé a já 
o mládež.
Co byste z pozice předsedy popřál vašemu 
klubu k jeho stým narozeninám?
Aby se FK Protivín dále rozvíjel v moderní 
klub, který svou úspěšnost neměří jen výsled-
ky dospělých, ale poctivě pracuje na přípravě 
a výchově mladých fotbalistů. A snaží se, 
aby z nich byli nejen výborní fotbalisté, 
ale hlavně správní lidé. A pokoušel se jim 
k tomu vytvořit ty nejlepší podmínky. Ať 
se protivínští fotbalisté pohybují ve špičce 
nejvyšší krajské soutěže. Ať se jim vyhýbají 
krize, rozkoly či zranění, aby mohli ve svých 
srdcích živit nadále sen mnoha místních fot-
balových generací – divizi. Jak fandí a zpívá 
náš maskot, šoumen Vašek Hloucha: „Ať žije 
Protivín, za dva roky možná v divizi!“

Michal Průcha
redaktor Jihočeského fotbalu
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O turnajích mladší a starší přípravky jsme 
informovali v minulém čísle.
Během prázdnin turnaje pokračovaly 
dalšími kategoriemi. O pouti se sešli 
hráči nad 35 let, aby uctili fotbalovým 
turnajem, nazvaným Rajty cup, památku 
Michala Rajtorala. Téměř 50 hráčů bylo 
rozděleno do 4 družstev, Protivín, Jamaica, 
Písek, Č. Budějovice. V zápasech každý 
s každým byla nakonec nejlepší Jamaica, 
dále Č. Budějovice, Písek a Protivín. Pořadí 
však v tomto případě nebylo to nejdůleži-
tější.
Kromě pohárů pro mužstva za umístění 
byli vyhlášeni nejlepší hráči všech mužstev. 
Za Protivín – Milan Motyčák, za Písek 
Josef Reidinger, za Č. Budějovice Jiří Sajtl 
a za vítěznou Jamaicu Vladimír Bečvář. Nej-
lepším hráčem celého turnaje byl vyhlášen 
Milan Kupka z mužstva Č. Budějovic.
V turnaji se sešli 4 třígóloví střelci.  
Z Jamaicy J. Vorel a J. Jaroš, z Protivína 
P. Sládek a z Č. Budějovic L. Kupec.

Průběh akcí v rámci oslav k 100 letům 
protivínského fotbalu

Na fotografii jsou všichni zúčastnění hráči turnaje.

Na fotografii předává David Lafata cenu za „Nejlepšího  
hráče turnaje“ Karlu Hodinkovi.

Ocenění funkcionáři a členové: zleva stojí Josef Vlasatý,  
Růžena Čiháková, Věra Křišťálová, Jiří Škrna, František Kozma

1. 8. se uskutečnil turnaj mladších žáků 
odložený z června pro nezpůsobilý terén.
V turnaji dominovali chlapci z FK Vodňany, 
oba zápasy jednoznačně vyhráli. Na druhém 
místě se umístily Netolice zásluhou lepšího 
skóre před domácím Protivínem.

Ceny pro nejlepší jednotlivce si odnesli:
Brankář – Anna Kubecová – Protivín
Hráč – Michal Pešek – Netolice
Střelec – Václav Vokatý – Vodňany – 
10 branek

8. 8. nastoupili ke svému turnaji doros-
tenci. Nejvíce se dařilo domácímu Proti-
vínu, který zvítězil, na 2. místě skončilo 
Vlachovo Březí a na 3. místě Meteor Tábor 
ml. dorost.

Nejlepší jednotlivci:
Brankář – Marek Turčák – Vlachovo Březí
Nejlepší hráč – Gantogtokh Tuguldur – 
Meteor Tábor

Nejlepší střelec – Filip Šedivý – FK Protivín 
se 4 brankami

V den oslav 15. 8. byl na pořadu turnaj 
starších žáků. Zde dominovali chlapci 
z Dřítně a odnesli si pohár za 1. místo. 
Na druhém místě skončil FK Protivín, 
3. skončilo mužstvo Netolic.

Individuální ceny si odnesli:
Nejlepší brankář: Jana Čondlová – 
FC Netolice
Nejlepší hráč: Karel Hodinka – FK Protivín
Nejlepší střelec: Walter Mikuláš –  
TJ Dříteň – 3 branky

Ceny vítězům a nejlepším hráčům rozdával 
David Lafata, nejlepší ligový střelec, který 
nyní hájí barvy Olešníka, který nastoupil 
o pár minut za svůj tým v hlavním zápase.

Pokračování na straně 20   
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Při samotných oslavách 100 let fotbalu, 
na slavnostní schůzi, se významného 
ocenění dostalo obětavým činovníkům 
a někdejším fotbalistům místního klubu, 
jenž většinu doby (přes 40 let) vystupoval 
pod názvem Slavoj Protivín. Po skon-
čení hlavního zápasu oslav s Olešníkem 
(výsledek na jiném místě) byla na pořadu 
slavnostní schůze, kde měl krátký projev 
současný předseda klubu Václav Křišťál, 
došlo na zmiňované ocenění funkcionářů 
a hráčů, následovaly zdravice pozvaných 
předsedů Jč. KFS Jana Jílka a OFS Písek 
Michala Řezáče a starosty města Jaromíra 
Hlaváče, který potom ocenil Petra Bečváře, 
ing. Pavla Moce a Václava Křišťála.
Pamětní plaketu k 100 letům za dlouho-
letou práci pro rozvoj okresního fotbalu 
obdrželi: Petr Bečvář, Miroslav Bláha, 
Václav Černý, Jaroslav Färber, Bohuslav Ja-
rolímek, František Rychlý, Radek Slavíček, 
Jiří Urban, Jaroslav Vojík a Antonín Žák.
Plaketu za mnohaletou práci pro rozvoj 
protivínského fotbalu dostali: František 
Bečvář, Antonín Čapek, Růžena Čihá-
ková, František Čížek, Miroslav Dlesk, 
Milan Faktor, Jaroslava Färberová, Danuše 
Hlouchová, Jiří Holexa, Radomil Jíra st., 
František Kozma st., Věra Křišťálová, Josef 
Kučera, Jiří Škrna, Blažena Vlasatá, Josef 
Vlasatý a Marie Vojíková.
Ocenění nejstarších žijících hráčů, kteří 
oblékli protivínský dres: Zdeněk Staněk 
(1951) Jaroslav Hybrant (1952) Václav 
Škola (1958) Karel Berkovec (1959).
Další vyznamenaní hráči, kteří na-
stoupili v A týmu Protivína v první 
polovině historie klubu do roku 1970: 
Zdeněk Štěrba (1961), Karel Novák (1961),  
Jiří Sládek (1963), Josef Veselý (1963),  
Josef Svoboda (1964), Ferdinand Pišinger 
(1965), dále Jan Nováček, Václav Vojík, 
František Vašek, Jaroslav Heřman, Jan Zíka, 
Radomil Jíra, Jaroslav Staněk, Jaroslav Vo-
jík, Václav Tichý, Karel Janowiak, Vojtěch 
Hanus, František Turýnek, Zdeněk Zikuda,
Václav Duchač, Josef Brůžek a Jan Budín.

Průběh akcí v rámci oslav k 100 letům 
protivínského fotbalu

  Dokončení ze strany 19

Hráči šedesátých let: zleva stojí Radomil Jíra, Jan Zíka, Jaroslav Heřman,  
František Vašek, Ferdinand Pišinger, Václav Vojík

Ocenění hráči – mušketýři, kteří oblékali protivínský dres již v padesátých letech.

pan Zdeněk Staněk pan Jaroslav Hybrant

Letní lekce Pilates jsme úspěšně za-
končili začátkem září a možnost cvičit 
v létě i ve venkovních prostorách se ženám 
velice líbila a instruktorka Ing. Jaroslava 
Fialová říká, že to byla pro všechny úžasná 
zkušenost cvičit na čerstvém vzduchu.

Mám velkou radost, že zájem o pod-
zimní kurzy Pilates je velký, že stálice dále 
pokračují a nové zájemkyně se hlásí. Je to 
pro nás znovu velká výzva a rádi bychom 
pokračovali ve stejné kvalitě a za dodržová-
ní co nejlepších podmínek i v této nelehké 
době.

Všechny nové zájemkyně opět podpo-
řila na první lekci svým dohledem fyzio-

Podzimní kurzy Pilates v Protivíně pokračují
terapeutka Mgr. Martina Bísková a také 
stávající „pilatesky“ mohou kdykoli využít 
její odborné pomoci.

Při kurzech Pilates věnujeme velkou 
pozornost „zdravým nohám“, cvičíme je 
v lekcích, pořádáme speciální Cvičení 
plosky nohy ve studiu a také máte možnost 
se objednat na Diagnostiku postavení 
nohy, kde vám zkušený odborník v oblasti 
podologie pomůže řešit vzniklé problémy 
a je schopen vám vyrobit na místě vložky 
na míru. Informujte se na recepci FOR 
BODY – tel: 727 868 131

Přeji všem účastnicím kurzů Pilates 
hodně energie do podzimních dnů a aby jim 

cvičení pod vedením zkušené instruktorky 
přinášelo zdraví a radost.

Lekce Zumby probíhají opět v tělo-
cvičně ZŠ Protivín!

Po letních lekcích v areálu FK Protivín 
se opět vracíme do tělocvičny ZŠ v Proti-
víně. Lekce budou probíhat každé pondělí 
od 18:00 hod. Přijďte si s námi zatančit 
v rytmech Zumby, zlepšit si imunitu a ra-
dostně prožít podzimní období.

Hana Bísková, FOR BODY

Po skončení oficiální slavnostní schůze 
přišla na řadu taneční zábava, na které hrála 
k tanci a poslechu skupina LK band. Zpestřil 

ji ohňostroj mladých fanoušků FK Protivín.

Václav Křišťál
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CESTA K PROTIVÍNU

…po roce se 12. 9. 2020 v Protivíně 
opět konal již 32. ročník cyklistické a 
pěší akce „Cesta k Protivínu“. Celý 
týden předpovědi hlásily, že bude krásné 
počasí a předpověď tentokrát nezklama-
la a krásně bylo :-) !!

Po půl sedmé ráno se začali pořa-
datelé připravovat na start a s napětím 
očekávali a tipovali, kolik lidí vyláká 
krásné počasí. V roce 2018 se na start 
dostavilo 570 lidí a tak napětí bylo 
velké, ale celkový počet 591 účastníků 
na čtyřech trasách (15 km pěší, 20, 35 
a 50 km cyklo) tento rekord překonal!!!

Všichni účastníci si zaslouží veli-
kánskou pochvalu za to, že nezůstali 
doma a užili si krásný sportovní den. 
Přijeli nás podpořit z Písku, Vodňan, 
Klatov, Prahy, Českých Budějovic, Čes-
kého Krumlova, Roudnice nad Labem, 
Bavorova, Horního Poříčí, Hodonína, 
Liberce a dokonce z rakouského Kron-
storfu. Většina těch, kteří dorazili, jsou 
"staří známí" a tuto akci navštěvují 
pravidelně. Je vždy radost se s nimi 
opět potkat.

V cíli na všechny účastníky čekalo 
občerstvení v podobě párku, malá od-
měna a diplom za statečnost :-).

Pěší patnáctikilometrová trasa při-
lákala celkem 118 účastníků a několik 
psů, cyklo 20 km přilákalo 181 účast-
níků, cyklo 35 km 133 účastníků a 50 
km 159 účastníků.

Jako vždy se najdou i tací, kteří 
ujedou 2 trasy najednou, nebo si třeba 
zaběhnou trasu pro pěší. Letos si dva 
mladíci zaběhli trasu 15 km a pak ještě 
ujeli 50 km na kole, a dva účastníci šli 
trasu 35 km pěšky.

Jsme rádi, že Cesta k Protivínu baví 
všechny věkové kategorie, i ty dříve na-
rozené. Někteří totiž naplňují rčení, že 
věk je jen číslo napsané na papíře, což 
sportovní aktivitou potvrzuje na trase 
20 km kondice zejména pana Vladimí-

ra Bouchala (1937) a paní Pexídrové 
(1934), která tuto trasu ujela na starém 
nijak nevylepšeném kole.

Svou účastí nás tradičně podpořili 
chlapci z Cyklozastávky a holky z 
Cyklorafandy, kteří nás svým humorem 
vždy dostanou. Díky všem zúčastně-
ným.

Co dodat závěrem? Že i přes hrozbu 
koronaviru, obavy zákazu venkovních 
akcí, přesunu termínu kvůli konku-
renční Švejkovce (jež se nakonec stejně 
nekonala), menšího úrazu v podobě vy-
padlého ramene hned na začátku akce, 
se 32. ročník Cesty k Protivínu povedl.

Zároveň musím konstatovat, že bez 
podpory města Protivín, pracovníků 
technických služeb, TJ Slavoj Protivín, 
MěKS, protivínských skautů a dalších 
dobrovolníků by se podobná akce vů-
bec nemohla konat. Proto jim za celý 
organizační tým turistického oddílu TJ 
Slavoj Protivín moc děkujeme a doufá-
me, že nás podpoří i v dalších letech. 
Velký dík rovněž patří zaměstnancům 
bufetu Srdíčko a restauraci U Rychtářů, 
která poskytla zázemí cca 25 organizá-
torům a s naprostým přehledem zvládla 
obsluhu, nakrmení a napojení 591 lidí 
a několika psů.

Věříme, že cyklistice a turistice v 
Protivíně se bude dál dařit a na shle-
danou na 33. ročníku „Cesty k Pro-
tivínu“ který se bude konat 11. září 
2021 se těší 

Sváťa Nečasová  
a celý organizační tým
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Fotbalové informace

Vedení protivínského klubu, který minulou 
sobotu důstojně oslavil 100leté narozeniny, 
přes léto nezahálelo a posílilo kádr pěticí 
nových hráčů. Už předchozí podzim nazna-
čil možnosti Protivína, když se dlouho držel 
v popředí. Letos by měl patřit k hlavním 
aspirantům vysněného postupu do divize.
„Naše přání je pohybovat se do třetího mís-
ta,“ říká v předsezonním rozhovoru trenér 
Miroslav Říha.
Jak hodnotíte letní přípravu? Jste spokojen 
s účastí a celkově s průběhem?
„S přípravou jsem spokojený, tréninková 
morálka je celkem solidní a i přístup na tré-
nincích je dobrý. Hlavní je, že až na Lukáše 
Reidingera, kterého stále trápí achilovky, 
je zbytek týmu zatím zdravý a tudíž většina 
hráčů odtrénovala celou přípravu. A po váž-
ném zranění se již zapojil do přípravy Vašek 
Rothbauer. Věřím, že ještě v průběhu podzimu 
by mohl naskočit do zápasu. 
Nastaly v průběhu přípravy nějaké kom-
plikace? 
Ani ne. Vše, co bylo v plánu, jsme absolvovali, 
takže žádné komplikace si neuvědomuji.“
Co vám ukázaly přípravné zápasy a jak 
jste si v nich vedli?
„Odehráli jsme šest přípravných utkání se 
silnými soupeři s bilancí tří výher, dvou remíz 
a jedné porážky od Soběslavi. Zápasy nám 
ukázaly, že i proti mužstvům z divize jsme 
schopni obstát a hrát naši hru. Hlavně jsem 
rád, že máme dostatečně široký kádr a všichni 
kluci mají kvalitu na KP.“ 
Došlo v kádru k nějakým zásadním změ-
nám? 

Předsezónní rozhovor Jihočeského fotbalu  
s trenérem Miroslavem Říhou

„Nikdo neodešel a přišlo pět nových hráčů. 
Do brány Ihar Barbotkin, tři mladíci z dorostu 
Tadeáš Vojík, Michal Mikeš, Ondřej Kvasnič-
ka a dále zkušený Petr Janda z Čížové. Všichni 
mají kvalitu okamžitě hrát KP a věřím, že za-
padnou do týmu a všichni potáhneme za jeden 
provaz. Nyní máme 18 vyrovnaných hráčů 
do pole plus dva výborné gólmany, takže 
s doplněním kádru jsem spokojen“.
S jakými ambicemi vstupujete do podzimní 
části?
„Jak se říká, na podzim se hraje o záchranu 
a v zimě se při pohledu na tabulku určují ambi-
ce. Naše přání je pohybovat se do třetího místa. 
Koho považujete za největší favorita sou-
těže? 
Věřím, že se všechna mužstva dobře připra-
vila, uvidíme spoustu nových hráčů a soutěž 
bude mnohem vyrovnanější a kvalitnější. 
Opět bude v popředí Olešník a Č. Krumlov 
a myslím si, že by tam mohl být někdo nový, 
s kterým málokdo počítal, a samozřejmě věřím 
našemu mužstvu“.
Jak se osobně těšíte na sezónu? Půlroční 
přestávka byla hodně dlouhá…
„Osobně se samozřejmě těším a jsem hodně 
zvědav, jak se který mančaft vypořádal s ne-
lehkou dobou a doufám, že se budou těšit 
i diváci“.
Máte obavy, aby se nová sezona kvůli ne-
moci covid-19 dohrála?
„Samozřejmě obavy máme asi všichni a ni-
kdo neví, jak nás covid a následné restrikce 
zasáhnou nejen ve fotbale, ale i normálním 
životě. Hlavně si přeji, aby život šel dál, jak 
jsme byli zvyklí“.

KÁDR FK PROTIVÍN
Brankáři: Marek Hanus, Ihar Barbotkin
Obránci: Dominik Uhlík, Václav Rothbauer, 
Radek Vojta, Miroslav Zach, Michal Mikeš, Dan 
Ion, Lukáš Reidinger
Záložníci: Zbyněk Vorel, David Bečvář, Mar-
tin Říha, Michal Nedvěd, Patrik Hrachovec,  
Alexandr Hrynevich, Tadeáš Vojík, Petr Janda
Útočníci: Jaromír Vorel, Adam Kasík, Ondřej 
Kvasnička
REALIZAČNÍ TÝM:
Trenér: Miroslav Říha
Asistent trenéra: Petr Janda
Vedoucí mužstva: Radek Slavíček
Kustod: Bohuslav Jarolímek
Zdravotnice: Eva Mikulenková

Přípravné zápasy A týmu
Protivín – Strakonice 3:0
Branky: Hrynevich 2, Kasík
Sestava: Barbotkin – Uhlík, Mikeš, Zach – 
Hrachovec, Z. Vorel, Bečvář, Říha, Hrynevich 
– J. Vorel, Kasík
Střídali: Hanus, Kvasnička, T. Vojík
Protivín – Nepomuk 3:3
Branky: Říha, Hrynevich, Kvasnička
Sestava: Mikeš, Uhlík, Vojta, J. Vojík – Z. Vorel, T. 
Vojík, Bečvář, Hrynevich, – J. Vorel, Říha
Střídali: Dan, Nedvěd, Kvasnička, Hrachovec, 
Barbotkin, Kasík, Novotný
Hluboká – Protivín 2:3
Branky: Říha, Z. Vorel, Kasík
Sestava: Barbotkin – T. Vojík, Mikeš, Uhlík, 
Zach – Hrachovec, Říha, Bečvář, Z. Vorel, Hry-
nevich – Kasík,
Střídali: Hanus, J.Vorel, Kvasnička, J.Vojík
Lom – FK Protivín 1 : 1 (1 : 0)
Branka: Z. Vorel
Sestava: Hanus – Mikeš, Uhlík, Z. Vorel, Zach 
– Hrachovec, J. Vorel, Bečvář, Říha, T. Vojík – 
Kvasnička.
Střídali: Barbotkin, Janda, Hrynevich, Kasík
FK Protivín – Soběslav 0 : 1 (0 : 1)
Sestava: Barbotkin – Mikeš, Uhlík, Vojta, Zach – 
Vorel Jar., Bečvář, Říha, Z. Vorel, Nedvěd – Kasík
Střídali: Hanus, Janda, Hrynevich, Hrachovec, 
T. Vojík
Protivín – Olešník 2:1
Branky: Kasík, Z. Vorel
Sestava: Hanus – Mikeš, Vojta, Uhlík, Nedvěd – T. 
Vojík, Říha, Hrachovec, Z. Vorel – J. Vorel, Kasík
Střídali: Zach, Janda, Kvasnička, Bečvář

Mistrovskou soutěž ročníku 2020/21 zahájilo 
A mužstvo domácím zápasem se Strakonicemi.
Protivín – Strakonice 2:0 (0:0)
Branky: Mikeš, Z. Vorel
Sestava: Hanus – Mikeš, Vojta, Uhlík., Zach (68. 
Dan) – J. Vorel, Bečvář, Z. Vorel, Hrachovec (46. 
Nedvěd) – Říha (68. Kvasnička) – Kasík (46. 
Janda).
Miroslav Říha, trenér Protivína: „Hosté ze 
Strakonic přijeli s hodně defenzívní taktikou a spo-
léhali na protiútoky a standardní situace. I přesto 
se nám podařilo dostat do několika šancí, ale 
bohužel ani jednu z nich jsme nevyužili. A protože 
jsme soupeře do žádné šance nepustili, byl poločas 
bezbrankový. Po přestávce jsme prolomili smůlu, 
když se v premiéře trefil nový hráč Michal Mikeš 
a poté zanedlouho přidal Zbyněk Vorel druhou 
branku z přímého kopu, bylo skóre po hodině hry 
2:0. Pod dojmem dvoubrankového vedení naše hra 
upadla a pustili jsme soupeře do několika šancí, 
které naštěstí nevyužil. Poněvadž se jednalo o první 
utkání a měli jsme potvrdit roli favorita, nejednalo 
se vůbec o lehké utkání, což se také potvrdilo. Proto 
si vítězství velmi cením.“
Čimelice – Protivín 2:1 (1:0)
Branka: Hrachovec
Sestava: Hanus – Zach, Hrachovec (72. Kvasnič-
ka), Mikeš (78. Dan), Bečvář, Říha (67. Nedvěd), 
J. Vorel, Z. Vorel, Vojta (85. Kasík), Uhlík, Janda 
(78. T. Vojík)
Protivínští měli do utkání lepší vstup, hned si 
vytvořili několik slibných brankových příležitostí, 
jenže skórovat nedokázali. Po čtvrthodině hry 

Fotografie A mužstva FK Protivín před pouťovým utkáním s Nepomukem
Stojící zleva: trenér Říha, J. Vorel, Hanus, Říha, Uhlík, Hrachovec, Vojta, Z. Vorel, Rothbauer, 
Barbotkin, J. Vojík
Klečící zleva: Dan, Hrynevich, T. Vojík, Bečvář, Mikeš, Kasík, Kvasnička, Novotný
Chybí: Zach, Janda, Nedvěd

Pokračování na straně 23   
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KŘÍŽOVKA O KNIŽNÍ ODMĚNU

Také letošní křížovky jsou věnovány moudrým výrokům známých osobností. Autor křížovek P. Šoba
1. a 2. díl tajenky, až se ti druzí změní. 2. Tajenka, že každý člověk má právo být, kýmkoliv se rozhodne být – i když se kvůli tomu ty naštveš. Wayne Dyer
Vyluštěnou tajenku zašlete do 5. října 2020 na adresu MěKS Protivín, Mírová 337, 398 11 Protivín, nebo na e-mail karfikova@kultura-protivin.cz
Knižní odměnu za správné vyluštění křížovky z minulých novin získává paní Opelková. Gratulujeme!

opláceli domácí stejnou mincí, ale své spolu-
hráče podržel protivínský gólman Marek Hanus. 
Kapituloval až po střele Davida Varhana. Hosté 
se dočkali vyrovnání brzy po přestávce, kdy se 
z hranice vápna umístěnou střelou z voleje pre-
zentoval Patrik Hrachovec. O vítězi utkání rozhodl 
jeden z nejzkušenějších hráčů na trávníku Miloslav 
Bednařík. Míč z rohového kopu přesně na jeho 
hlavu posadil Radek Převrátil.

Mistrovská utkání B mužstva:
Semice – Protivín 1:9 (0:4) 
Branky: Kvasnička 3, Hrachovec 3, Burda, Dan, 
Sládek
Sestava: Kubička – Mikulenka, Reidinger, Říha, 
Barbotkin, Sládek, Buko, Cina, Cvachovec, Hála, 
Janeš. Střídali: Šedivý, Urban, Burda, Jaroš, Dan 
Hrachovec, Kvasnička
Protivín – Králova Lhota 5:2 (4:1) 
Branky: Kasík 4, Nedvěd
Sestava: Barbotkin – J.Vojík, Mikulenka, Hála 
– T. Vojík, Kasík, Buko, Kvasnička, Nedvěd – 
Jaroš, Sládek
Střídali: Cina, Janeš, Cvachovec, Burda, Šedivý, 
Veselý.

Mistrovskou sezónu zahájila i mládežnická 
mužstva

St. dorost
Ševětín – Protivín 6:4
Branky: Šimek, Jirášek, Hodinka, Koštel
Slavia ČB/Borovany – Protivín 1:1
Branka: Viktora

Ml. dorost
Ševětín – Protivín 5:1
Branka: Koštel
Slavia ČB/Borovany – Protivín 5: 1
Branka: O. Viktora

St. žáci
Protivín – Dobrá Voda 7:2
Branky: Kajer 3, Hruška, M. Křišťál, Kříž, Cha-
lupský

Ml. žáci
Protivín – Dobrá Voda 8:2
Branky: Podlešák, 2, Klinkáček 2, O. Viktora, 
Mikulenka, Brož, Vlach

Václav Křišťál

FOTBALOVÉ INFORMACE
  Dokončení ze strany 22

TAEKWONDO Protivín
POŘÁDÁ NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ

Kde: sportovní hala pondělí a čtvrtek od 16 do 18 hod.
Více informací trenér Milan Zobal, tel: 605 736 874
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První ročník memoriálu Václava Šupitara

Protivínští taekwondisté se i přes 
nepřízeň epidemiologické situace zú-
častnili letního soustředění s korejským 
mistrem LEE YOUN JAE, kde trénovali 
a zdokonalovali se v taekwondo, Mo-
gisul – meči, nunchaku a sebeobraně. 
Protivínské taekwondisty zastupovali 
zkušená Nella Kalíšková, která se zde 
připravovala na první kup a Stanislav 
Vlasák, který se jako nováček zdoko-
naloval v technikách.

Taekwondo 
o prázdninách

15. 8. Milenovice – Už je to více 
než rok, co nás opustil náš dlouhole-
tý člen a bratr hasič Václav Šupitar. 
Svou osobou a příkladným jednáním 
se zasloužil o rozkvět požárního sportu 
nejen v Milenovicích, ale také na okres-
ní a krajské úrovni. Sbor dobrovolných 
hasičů z Milenovic se proto rozhodl 
uctít jeho památku noční soutěží v po-
žárním útoku.

Požárních útoků se zúčastnily jak 
mužské týmy, tak i týmy žen. Závodit 

do areálu u staré vodárny přijelo celkem 
18 týmů. Všechny týmy měly možnost 
si svůj pokus jednou zopakovat. Většina 
„manšaftů“ druhého pokusu využila, 
a když se zadařilo, zapisovaly si rych-
lejší čas.

Samotné klání týmů začalo krátce 
po setmění. Počasí nám přálo a dráha se 
mohla naplno rozsvítit jak pro diváky, 
tak i pro samotné závodníky. Vzdu-

chem se začaly šířit zvuky upravených 
hasičských mašin a vůně spáleného 
benzínu. Adrenalin a nervozita byli 
znát i na dráze a i přes pár nezdařených 
pokusů nakonec závod přinesl několik 
velmi rychlých časů kolem 16 vteřin. 
V kategorii žen bral vítězství tým z Bře-
hova s časem 20,49 sec., na druhém 
místě skončily domácí ženy z Milenovic 
s časem 20,78 sec a třetí místo obsadily 
ženy z Jehnědna s časem 22,06 sec. 
Mezi muži dlouho drželi první místo 
kluci z Břehova s časem 16,54 sec., ale 
v posledním útoku večera vlétl na dráhu 
tým KTM, složený ze závodníků z Krče, 
z Tálína a z Milenovic. Předvedli solidní 
útok s časem 16,15 sec. a vyfoukli tak 
týmu z Břehova jedinečný triumf dvou 
prvních míst. Třetí skončil tým mužů 
z Hosína s časem 17,96 sec. Jako další 
se ocenil tým Promile, který svým vě-
kovým průměrem zapadal do skupiny 
veteránů a který na dráze předvedl po-
vedený čas 19,96 sec. Mezi nejrychlejší 
proudaře soutěže se zapsala za ženy 
Jana Roušalová z Milenovic a u mužů 
Pavel Krejčí z týmu KTM.

Všem zúčastněným týmům a di-
vákům děkuji za skvělou atmosféru 
a budeme se těšit opět za rok v Mile-
novicích.

A. Cingroš

Začal i  j sme opět  trénovat 
od 7. 9. 2020 od 16 až 18 hodin 
ve sportovní hale.

Těšíme se i na nové tváře. Přijďte 
si toto bojové umění vyzkoušet. Věk 
nerozhoduje, jen chuť. MZ, JK, EK


