
ROČNÍK XX ● číslo 4 ● duben ● 15  Kč

Při slavnostním otevření proběhla 
na hřišti atletická olympiáda 1. stupně 
a pak už se rozběhl normální tělocvi-
kářský školní rok. Žáci i učitelé si 
libují, že už nemusí polykat kilogramy 
prachu z antuky nebo se naopak bořit 
v blátě po kotníky. Musím říci, že např. 
běžecké výkony žáků se za poslední 
půlrok v průměru zlepšily, a to i přes 
přímo fyzický odpor některých žáků 
k pohybu. Dráha je pružná a krásně 
nese. Nepřetržitý provoz zastavil jen 
sněhový příval, protože škola neměla 
v závěru roku dostatek finančních pro-
středků k zakoupení strojů na údržbu 
hřiště. Dnes je to jinak a dráha je pra-
videlně čištěna kartáčem a pokud by 
napadl sníh, odstraní ho fréza. Ve fázi 
dokončení je také zabezpečení spor-
toviště kamerovým systémem. Chce-
me, aby nám sloužilo co nejdéle bez 
zásahů neurvalých vandalů či různých 
nenechavců. 

Hrací plocha byla zpočátku využívá-
na pouze mládežníky FK Protivín, ale 
s blížící se zimou zájemců o „umělku“ 

přibývalo. V období leden až březen 
bylo ve všední dny hřiště, kromě pon-
dělí, obsazené cca od 17 hodin do 
20.30 hodin. O víkendech chodili sporto-
vat zájemci hlavně v odpoledních hodi-
nách. Nebyli to jen členové FK Proti-
vín, trénovalo zde „A“ Vodňan, Chelčic, 
kluby z okolí – Skály, Milenovice, Krč. 
Kromě nich si přišli protáhnout svaly 
i zájemci v různých amatérských sku-
pinách. Když se sejde 10 hráčů, zaplatí 
jeden ještě méně, než kdyby zašel odpo-
ledne na „dvě plzně k Provazníkovi“. 

Vzhledem ke kamerovému systé-
mu budou v jarním období připravena 
i hřiště na volejbal a nohejbal. Zvu 
tedy všechny zájemce. Cena za pro-
nájem hodiny bude stejná jako v hale. 
Kromě toho zvu i všechny příznivce 
rekreačního běhání. Přijďte si zakroužit 
na 200 m dlouhý ovál bez toho, že Vás 
budou bolet svaly setřesené z asfaltu 
nebo betonu. Cena za jednotlivce je 
50Kč/hodina.  Václav Křišťál

Chcete vyhrát na hracích automatech v Protivíně více? 

TIPY A TRIKY PRO HRÁČE!
Článek naleznete v tomto vydání na stranách 6, 7 a 8.

RADOST ZE ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ JE VELIKÁ
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� ZE ŽIVOTA ŠKOLY � 

pokračování na 12. stránce

V loňském květnu si Kristína Nídlová 
vyzpívala v krajském kole v Českých 
Budějovicích zlaté pásmo, a tím se jí ote-
vřela cesta do celostátního kola pěvecké 
soutěže Karlovarský skřivánek. 

V pondělí 21. března vyrazila „okouk-
nout“ celorepublikovou konkurenci. Cílem 
bylo lázeňské město Karlovy Vary, kde se 
po dobu tří dní konala přehlídka nejlep-
ších zpěváků a zpěvaček z celé republiky 
(pouze kategorie sólo). 

Úterý 22. března bylo jejím soutěžním 
dnem. Korepetitorem a zároveň v soutěži 
i naším klavírním doprovodem byl pan 
profesor Volf z karlovarské ZUŠ. Porotu 
tvořily pedagogové z konzervatoří. Jed-
ním z členů byl dokonce prof. Klezla, 
poradce ministra školství. 

Ačkoliv si Kristína na jih Čech nepři-
vezla medailové umístění, její výkon byl 
naprosto báječný. Ať už v lidové písni 
„Horo, horo“, či ve známé „Přejdi Jor-
dán“. – Kristíně gratulujeme za skvě-
lou reprezentaci školy, města a jižních 
Čech!

Děti z dětských pěveckých sborů 
při ZŠ Protivín Vás zvou na

XVIII. Jarní koncert 
dětských pěveckých sborů
Kdy? v pátek 20. května od 18 hodin 

Kde? Dům kultury Protivín
Hosté: 

Dětský pěvecký sbor Koťata 
Dětský pěvecký sbor Rolničky 

při ZŠ Velešín

Jediná Jihočeška 
v celostátním kole

BESEDA S FOTBALISTY
Poslední březnový den navštívili naši školu hráči FK Dynama České Budějo-
vice a v hale se pro vybrané žáky uskutečnila beseda s hráči. Radim Koutný, 
Ondřej Sajtl a Michal Repa odpovídali na otázky dětí, předvedli aktivity s míčem 
a připravili krátké soutěže pro děti. Nakonec proběhla autogramiáda a společná 
fotka. Do školní síně slávy tak přibydou kartičky hráčů s podpisy a podepsaný 
fotbalový míč. 

JARNÍ KONCERT A VERNISÁŽ VÝTVARNÝCH PRACÍ
Je čtvrtek 24. března. Žáci naší školy připravili pro rodiče a protivínskou veřej-
nost výstavu svých prací a koncert. Chtěli se pochlubit tím, co se dokázali 
naučit a vytvořit. Během roku se v hodinách pod vedením učitelů seznamovali 
s různými výtvarnými technikami. Na paravánech jste tak mohli vidět kresbu 
tužkou, perem, uhlem, malbu i koláž. Na stolech byly vystaveny práce z papíru, 
přírodního materiálu, textilu, dřeva i plastu. 
Podvečer zpříjemnily skladby starých mistrů, hudební ukázky z pohádek, 
filmů, ale i současná tvorba. Mohli jste se zaposlouchat do tónů hudebních 
nástrojů (zobcové a příčné flétny, klarinetů, saxofonu, kytar, klavíru, kláves), 
ale i zpěvu. Pro některé žáky to bylo první vystoupení, druzí ukázali, jak pod 
vedením svých učitelů zdokonalili svoje umění. Všem dětem patří poděkování 
za jejich snahu. 
Je však velká škoda, že se jejich práce a hudební vystoupení setkalo s tak 
malou podporou rodičů i veřejnosti. Myslíme si, že každý by si měl najít chvilku 
pro své děti, věnovat se jim a podporovat je. Děti si to určitě zaslouží. Vždyť 
svými úspěchy dělají radost především vám, rodičům. 
Poděkování patří všem, kteří si přišli prohlédnout výstavu a podpořit mladé 
hudebníky. Věříme, že děti malá účast protivínských občanů neodradí, budou 
se i nadále věnovat svým zájmům a příští rok se znovu pochlubí svými 
výsledky. 

V kategorii B (7. ročník)
Amerika, Afrika, Austrálie 
se na prvních místech umístili:
 1.  Dědič Filip  ..................  7. A
 2. Smolík Filip  ................  7. B
 3. Fürst Aleš  ..................  7. B
Kategorie C (8. a 9. ročník)
Evropa
 1. Horáček Vít  ................  9. B
 2. Cingroš Adam  ............  9. A
 3. – 4. Jakš Adam  .................  8. A
  Cimbura Jan  ..............  9. A

První dva z každé kategorie postoupili 
do okresního kola, které se konalo 
9. března na ZŠ Tylova. 
Výsledky:
Kategorie B: 
 4. místo Dědič F.
 13. místo Smolík F. 
Kategorie C: 
 5. místo Horáček V. 
 10. místo Cingroš A. 
Všem gratulujeme a zaslouží si 
pochvalu za reprezentaci školy. 

ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA
V únoru proběhlo školní kolo zeměpisné olympiády. 
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Město Protivín zve občany

sobota 7. května 2011, Masarykovo náměstí v Protivíně

VZPOMÍNKA NA KVĚTNOVÉ DNY
PROGRAM:

v 10.00 hodin
přehlídka historických vojenských vozidel 

v rámci trasy Po stopách 3. armády 12. sboru Americké armády
v 10.15 hodin

uctění památky a položení věnce u pomníku padlých

Od května loňského roku probíhá projekt „Zavedení regionální značky 
Prácheňsko“. Jedná se o společný projekt pěti místních akčních skupin a to 
MAS LAG Strakonicko, MAS Svazku obcí Blatenska, MAS Střední Povlta-
ví, MAS Vodňanská ryba a MAS Brána Písecka. Cílem projektu je podpora 
místních výrobců, zachování tradičních řemesel v regionu a rovněž zviditel-
nění bývalého historického území Prácheňska. Výstupem projektu je certi-
fikace výrobků, které splňují stanovená kritéria a udělení regionální značky 
Prácheňsko. Ve čtvrtek 31. března se ve Strakonicích uskutečnilo první kolo 
hodnocení zájemců o tuto značku a posuzování jejich výrobků. Certifikační 
komise složená ze zástupců jednotlivých zapojených MAS, zástupců výrobců, 
zástupce Jihočeského kraje a Asociace regionálních značek, hodnotila celkem 
40 výrobků, resp. skupin výrobků. 
Za MAS Vodňanská ryba se hodnocení zúčastnili celkem čtyři zájemci, 
z nichž certifikát „Prácheňsko regionální produkt“ obdrželi pan Jaroslav 
Muchl z Pražáku za „Řezbářské výrobky a dřevěné šperky“, pan Petr 
Prášek z Vodňan za „Užitkové a dekorativní keramické výrobky“ a paní 
Marcela Krupičková z Protivína za „Dekorativní perník“. Čtvrtý uchazeč 
bude hodnocen v červnu na dalším zasedání certifikační komise, až po 
uvedení svého výrobku na trh. 
Všichni tři jmenovaní obdrží certifikát, kterým budou moci označovat své 
výrobky. Tento certifikát zaručuje určitou jedinečnost a kvalitu výrobku. Zájem-
ci o bližší informace a o certifikaci svých výrobků se mohou stále hlásit a to 
u předsedkyně MAS Vodňanská ryba na tel. č. 602 373 536. 

PhDr. Alena Cepáková, předsedkyně MAS Vodňanská ryba

Orgán ochrany přírody Městského 
úřadu v Protivíně, odboru výstavby, 
dopravy a životního prostředí:
● oznamuje občanům ukončení 

vegetačního klidu. Mimo toto 
období (listopad – březen) není 
povoleno kácení dřevin rostou-
cích mimo les (mimo havarijní-
ho stavu dřevin, které ohrožují 
majetek a zdraví osob)

● dále upozorňuje občany na 
povinnost požádat, popř. ozná-
mit kácení dřevin dle zákona č. 
114/1992 Sb., ve znění pozděj-
ších předpisů o ochraně příro-
dy a krajiny. Jedná se zejména 
o dřeviny se stanovenou velikos-
tí a předepsanou charakteristi-
kou (významné krajinné prvky, 
např. rybníky, řeky a jejich bře-
hové porosty, dále lesy, mokřa-
dy, remízy, meze atd.)

Orgánem ochrany přírody Měst-
ského úřadu v Protivíně byla zjiště-
na nepovolená kácení dřevin. Tato 
zjištění budou předána k řešení 
Policii ČR a České inspekci životní-
ho prostředí. Za nepovolená káce-
ní je možné uložit pokutu fyzické 
osobě až do 20 000 Kč, právnické 
osobě a fyzické osobě podnikající 
až do 1 000 000 Kč. 

Bc. Jaroslava Fialová, 
odbor výstavby, dopravy 

a životního prostředí MěÚ Protivín

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ 
KONANÉHO DNE 22. BŘEZNA 2011

1.   Zastupitelstvo města Protivín schva-
luje předloženou kontrolu usnesení 
z posledního zasedání ZM konaného 
dne 14. 12. 2011 

2.1.  Tento bod stažen z programu 

2.2.  Zastupitelstvo města Protivín 
schvaluje bezúplatný převod pozem-
ku p. č. KN 669 kú Milenovice, pozem-
ků PK jako součásti pozemku KN 
501 kú Myšenec a pozemku p. č. KN 
1493/2 kú Selibov pod komunikacemi 
vedenými v pasportu MK a pozemku 
p. č. 1184/1 kú Maletice jako účelové 
veřejně přístupné komunikace a pově-
řuje starostu města podpisem smlouvy 
o bezúplatném převodu a neschvaluje 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

pokračování na 5. stránce

Prácheňsko regionální produkt –
– značka jedinečnosti a kvality

Nepovolená 
KÁCENÍ 
DŘEVIN
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RADA MĚSTA ZASEDALA

Vybráno z usnesení RM 21. 3. 2011... 

– RM Protivín vybrala na základě vypsaného 
výběrového řízení na výběr zhotovitele akce 
„Obnova místních komunikací v osadě Myše-
nec po povodni 2009“firmu Lesostavby a. s. 
Třeboň, cena díla 3. 455 488 Kč vč. DPH

 a současně schvaluje návrh smlouvy o dílo 
s firmou Lesostavby a. s. Třeboň, který je 
součástí nabídky

 a pověřuje starostu města jejím podpisem

Vybráno z usnesení RM 30. 3. 2011...

–  RM Protivín byla seznámena s informa-
cemi o hospodaření na lesním majetku dle 
uzavřené smlouvy o obhospodařování lesa

 a pověřila starostu města jednáním se 
správcem lesního majetku

–  RM Protivín souhlasila s pronájmem části 
pozemku p. č. 1008/1, trvalý travní porost 
v kú Protivín ČMKJ Klubu chovatelů českých 
fousků na pořádání Klubové výstavy českých 
fousků ke 115. výročí založení klubu dne 
11. 6. 2011 

–  RM Protivín byla seznámena s vyúčtová-
ním nájemného z provozování veřejného 
vodovodu a kanalizace za hospodářský rok 
2010 

–  RM Protivín souhlasila s uzavřením 
smlouvy o zřízení práva věcného břemene 
spočívajícího v umístění nového kabelové-
ho vedení NN do pozemku města Protivín 
p. č. 460/2 kú Myšenec, za jednorázovou 
náhradu ve výši 1 750 Kč + DPH 

–  RM Protivín byla seznámena se zápisem 
z jednání komise pro posuzování majetko-
vých převodů, která se konala dne 21. 3. 
2011 

–  RM Protivín souhlasila s uzavřením 
nájemní smlouvy s f irmou PROTON 
spol. s r. o. Protivín na pronájem reklamní 
plochy na otočných hodinách 

–  RM Protivín byla seznámena s protokolem 
o výsledku provedené kontroly Pečovatelské 
služby Protivín o. s. města za období 08/2009 
– 01/2011 

PODĚKOVÁNÍ ZA OPRAVU
Chtěl bych dodatečně poděkovat 
vedení Města Protivín za uskuteč-
nění opravy komunikace z Mileno-
vic na Slouň. Děkuji za všechny 
obyvatele Slouně a chataře. 

Jiří Bízek

ZPRÁVIČKY 
Z DRUHÉ MATEŘSKÉ ŠKOLIČKY

V úterý 30. března proběhl v naší 
mateřské škole zápis dětí pro nový škol-
ní rok 2011/2012, spojený se dnem 
otevřených dveří. 

Ve čtvrtek 31. března nás navští-
vila zvířátka ze zoologické zahrady 
z Borovan u Českých Budějovic. Pan 
ošetřovatel s paní chovatelkou dětem 
zvířátka blíže představili, společně si 
o nich popovídali a za odměnu si je děti 
mohly také pohladit. 

Ihned po tomto představení se naši 
předškoláci vydali na návštěvu zdejší 
městské knihovny. Na památku i pro 
radost si odtud přinesli upomínkový 
list. 

Již 18. dubna 2011 oslavíme v naší 
školičce s předstihem Den Země, eko-

V roce 2010 byla zahájena nutná oprava střechy presbytáře v kostele 
v Myšenci. Krov kostela byl v tomto místě napaden tesaříkem a toto 
narušení by mohlo v krátké době zapříčinit zborcení střešní konstruk-
ce včetně sanktusové věžičky. Škoda by byla o to větší, že případně pro-
teklá klenba obsahující fresky ze 14. století, byla v devadesátých letech 
minulého století restaurována za částku kolem půl milionu korun. 
Oprava bude kvůli nedostatku finančních prostředků realizována ve 
více etapách. V té první, již skončené etapě, byla komplet vyměněna 
sanktusová věžička, provedeno nové oplechování měděným plechem 
i zlacení kulového ukončení věžičky. Tyto práce vyšly na bezmála 400 
tisíc korun. Částka byla z 90 procent kryta z ministerstva kultury, z tak 
zvaného „střešního fondu“ a z 10 procent z prostředků farnosti (což 
byla podmínka čerpání ze střešního fondu), na které si ovšem farnost 
musela vypůjčit. Letos, pokud bude na ministerstvu schváleno pokra-
čování opravy, tak by se mělo v obnově střechy pokračovat. Na tuto 
opravu je možno přispět na účet Římskokatolické farnosti Myšenec 
vedeného u České spořitelny pod číslem 644840339/0800. Opravu 
provádí firma Vertigo z Písku, která se průběžně stará i o horolezeckou 
údržbu spojenou s drobnějšími opravami na střeše kostela, jehož kry-
tina je fakticky dožitá. 
Doufejme, že tuto nádhernou památku (jejíž část - onen presbytář pod 
sanktusovou věžičkou a zákristie, sahají svým věkem až do středověku), 
se snad podaří díky obnově střechy zabezpečit i pro budoucí generace.

logicky významný den, který připadá 
na 22. duben. 

Navštivte také naše internetové 
stránky www.ms2protivin.estranky.cz, 
na kterých jsou i další informace a aktu-
ality o naší 2. Mateřské škole Ptotivín. 

NOVÁ VĚŽIČKA MYŠENECKÉHO KOSTELA

e-shop
NÁBYTEK – KOBERCE

www. bnk-as. cz
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z deníku
POLICIE ČR V PROTIVÍNĚ

ZASTUPITELSTVO MĚSTA
dokončení ze 3. stránky

převod pozemku p. č. 620/7 kú Male-
tice, p. č. 2914 kú Protivín a p. č. 664 
kú Milenovice. 

2.3.  Zastupitelstvo města Protivín 
schvaluje uzavření Darovací smlouvy 
mezi Jihočeským krajem jako dárcem 
a městem Protivín jako obdarovaným, 
jejímž předmětem je darování části 
pozemku p. č. 2759/1, nově ozna-
čené jako p. č. 2759/3 o vým. 37 m2 
odděleného geometrickým plánem č. 
1540 – 702/2009 ze dne 25. 11. 2009, 
kú Protivín, v předloženém znění 
a pověřuje starostu podpisem darovací 
smlouvy. 

2.4.  Zastupitelstvo města Protivín 
schvaluje v rámci komplexní pozem-
kové úpravy v kú Myšenec znění 
Dohody o změně hranice obce týka-
jící se pozemků p. č. 287/8, 1522/1 
a p. č. 287/3 v kú Skály u Protivína 

  a pověřuje starostu obce podpisem 
smlouvy. 

2.5.  Zastupitelstvo města Protivín 
schvaluje podání požadavku na zahá-
jení komplexní pozemkové úpravy v kú 
Maletice k Ministerstvu zemědělství 
– Pozemkovému úřadu Písek. 

2.6.  Zastupitelstvo města Protivín 
schvaluje předložený návrh plánu 
společných zařízení pro komplexní 
pozemkovou úpravu Myšenec. 

2.7.  Zastupitelstvo města Protivín 
schvaluje v předloženém znění 

  1.  smlouvu mezi městem Protivín 
a Fotbalovým klubem Protivín č. 
1/2011 o poskytnutí příspěvku na čin-
nost v roce 2011 ve výši 200 000 Kč

  2.  smlouvu mezi městem Protivín 
a Tělovýchovnou jednotou Slavoj Proti-
vín č. 2/2011 o poskytnutí příspěvku na 
činnost v roce 2011 ve výši 140 000 Kč 

  3.  smlouvu mezi městem Protivín 

a Tělovýchovnou jednotou Platan Proti-
vín č. 3/2011 o poskytnutí příspěvku na 
činnost v roce 2011 ve výši 100 000 Kč 

  4.  smlouvu mezi městem Protivín 
a organizací Jihočeský TAEHAN 
(TAEKWONDO) č. 6/2011 o poskytnutí 
příspěvku na činnost v roce 2011 ve 
výši 55 000 Kč 

3.1.  Zastupitelstvo města Protivín 
odvolává z funkce předsedy osadního 
výboru a zároveň z osadního výboru 
Chvaletice pí Skalovou, Chvaletice, 
a to ke dni ukončení platnosti a účin-
nosti Dohody o pracovní činnosti 
uzavřené s pí Skalovou dne 15. 12. 
2010. Od následujícího dne, který 
je uveden výše, pak volí předsedou 
osadního výboru Chvaletice p. Hluška, 
Chvaletice a novým členem osadního 
výboru Chvaletice určuje pí Marouš-
kovou, Chvaletice. 

3.2.  Zastupitelstvo města Protivín 
neschvaluje vnitřní směrnici „Zása-
dy a postupy při zadávání veřejných 
zakázek“

3.3.  Zastupitelstvo města Protivín zřizuje 
3 členný kontrolní výbor v následujícím 
složení – předseda: JUDr. Karel Jareš, 
členové: M. Němec, R. Zoubek

Vozidlo bez registrace
 Policisté zastavili dne 3. března na 

Jiráskově ulici osobní automobil 
značky Škoda Favorit. Při kontrole 
vozidla vyšlo najevo, že na něm 
jsou umístěné registrační značky 
z jiného vozidla a řidič nepředložil 
ani doklad prokazující pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou 
provozem vozidla. Policisté případ 
prošetřili, zadokumentovali a pře-
dali k dalšímu řešení správnímu 
orgánu. 

Tržbu prohrál v automatech
 Protivínští policisté řešili od konce 

února případ z benzinové čerpací 
stanice, kde chyběla tržba. Po 
provedených šetřeních zjistili, že 
finanční hotovost zřejmě zpronevě-
řil zaměstnanec, který ji postupně 
prohrál v automatu. Způsobená 
škoda přesahuje 50 000 korun. 
Kriminalisté proti muži zahájili 
dne 7. března 2011 trestní stíhání 
a pokračují ve vyšetřování. 

Dluží na výživném
 Protivínští policisté prošetřují dva 

případy nezodpovědných otců, 
kteří si zřejmě neplní vyživovací 
povinnost ke svým dětem. Jeden 
z mužů nepřispívá na svou dceru 
již od prosince roku 2008 a dluh 
na výživném činí 30 000 korun. 
Druhý z mužů neplatí výživné od 
listopadu roku 2010. Povinnost při-
spívat vyplývá ze zákona o rodině 
a oběma mužům byla výše stano-
vena soudem. 

Popelnice
 Jako přestupek proti majetku pro-

šetřují policisté případ krádeže 
popelnice. Nádobu na odpad kdosi 
odcizil mezi 9. až 23. březnem 
ve Švermově ulici a způsobil tak 
škodu 930 korun.

 
Měděný kabel
 V pondělí 28. března ráno vyjíždě-

li protivínští policisté do obce 
Maletice, kde prošetřovali pří-
pad krádeže sto metrů silového 
měděného kabelu. Pachatel kabel 
odcizil během víkendu ze stavební 
buňky, do které se násilně vloupal. 
Způsobená škoda činí více než 
16 000 korun. 

Odbor výstavby, dopravy a ŽP 
Městského úřadu v Protivíně sdě-
luje občanům informaci o konání 
2. konzultace s Republikou Rakous-
ko k záměru „Nový jaderný zdroj 
v lokalitě Temelín včetně vyvede-
ní výkonu do rozvodny Kočín“. 

Do informace o 2. konzultaci lze 
nahlédnout v Informačním systé-
mu EIA na internetových stránkách 
CENIA, česká informační agentura 
životního prostředí (http://cenia.
cz/eia), na stránkách Ministerstva 
životního prostředí (http://www.
mzp.cz) kód záměru MZP230 a na 
úřední desce Městského úřadu 
Protivín. 

MěÚ Protivín
odbor výstavby, dopravy a ŽP

Bc. Jaroslava Fialová

Informace o konání 2. konzultace 
s Republikou Rakousko k záměru 

NOVÝ JADERNÝ ZDROJ 
V LOKALITĚ TEMELÍN 

VČETNĚ VYVEDENÍ VÝKONU 
DO ROZVODNY KOČÍN
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Počet hracích automatů v Protivíně za poslední roky 
významně vzrostl. Mnozí lidé nejsou rádi, chtěli by s tím 
něco udělat. Rád bych předložil určitá data a fakta. Také 
bych rád vyjádřil osobní názor na tuto problematiku, 
neboť jsem pracoval v oblasti hazardu 5 let. V závěru člán-
ku bych rád předal hráčům hracích automatů zajímavý 
tip a trik „jak vyhrát více na hracích automatech“.
 
NA ÚVOD OTÁZKA 
„CO TO JE VÝHERNÍ HRACÍ AUTOMAT“?
Je to taková dřevěná skříň vyrobená většinou z dřevotřísky, 
kde jsou plastové či skleněné desky, uvnitř plastové kotouče 
s obrázky, železná konstrukce, zdroj, dráty, mincovník či 
čtečka bankovek a zejména procesorová deska, která řídí 
kotouče a peníze. 

Toto všechno váží cca 100 kg, ročně to spotřebuje cca 
5 tisíc Kč v elektřině, cca 4 tisíce Kč servis. 
Odhadovaná výrobní cena celého automatu je cca 10 – 15 
tisíc Kč, přičemž nejdůležitější část procesorová deska (řídí 
samotnou hru) bývá ze všeho nejlevnější. Odhad prodejní 
ceny automatu je cca 50 – 100 tisíc Kč. 
Automat přijímá peníze, v mincích pojme desetitisíce Kč, 
v bankovkách statisíce až milióny Kč. 

CO JE TAK LÁKAVÉ NA VÝHERNÍCH HRACÍCH 
AUTOMATECH? JAKÝ JE JEJICH SMYSL?
Nepochybně „možnost vyhrát“ a zároveň se „bavit“. Všim-
něte si, že tato slova píši v uvozovkách, skutečné následky 
slovům až tolik neodpovídají. Dále je velice lákavé provedení 
přístroje, barevnost, blikací a zvukové efekty, zajímavé názvy 
automatů, „příběh“ automatu, zda má 1, 3, 5 nebo 8 výher-
ních linií apod. Nepochybně je lákavý i tzv. „Jackpot“, který 
může dosáhnout několika tisíc korun. Rád bych upozornil, že 
toto všechno je pouhou prezentací počítače – již zmiňované 
procesorové desky. 

Skutečný a opravdový smysl hracích automatů je úplně jiný. 
Později se jej dovíte.
 
RÁD BYCH PŘEŠEL K LEGISLATIVĚ, 
PROTOŽE NENÍ VÝHERNÍ HRACÍ AUTOMAT 
JAKO VÝHERNÍ HRACÍ AUTOMAT!
Rozlišujeme tzv. VHP – výherní hrací přístroj a VLT – video-
loterní terminál. Ač je to „dřevěná skříň“ mnohdy úplně 
stejná, dle zákona o loteriích velice odlišná. 
VHP – výherní hrací přístroj:
– dle § 18 a § 19 zák. č. 202/1990 Sb., povolení k provozování 
na základě žádosti vydává obec pro svůj územní obvod
– část výtěžku (6 %) je příjmem obce, dále je příjmem obce 
místní poplatek za provozování VHP a správní poplatek za 
povolení provozu VHP

– obec kontroluje provoz VHP, dodržo-
vání provozu dle zákona a vyúčtování 
provozu
Rád bych zmínil důležité ustanovení odst. 
2. uvedeného zákona: „Povolení k pro-
vozování výherního hracího přístroje 
se vydá, jestliže... splní písm. a), b), c) 
= prakticky to znamená, že pokud přijde 
na obec zájemce o provoz VHP a splní 
zákonem stanovené podmínky, tak mu 
obec musí vydat povolení. Obec nemůže 
říci „Nechceme výherní hrací přístroje“. 
Obec může vyhláškou určit, kde lze VHP 
umístit, ale v jistém smyslu se může 
dostat do problému diskriminace pod-
nikatelů, kteří nemohou v tomto místě 
svobodně podnikat. Z praxe pokud obec 
vyhláškou velice omezila umístění VHP 
či zcela zrušila, tak provozovatelé si vět-
šinou zřídili VLT a tam je obec bez šancí. 
Druhá praxe je, že vyhlášku zcela zakazu-
jící VHP obvykle zrušil ústavní soud. 

VLT – videoloterní terminál:
– povoluje pouze Ministerstvo financí ČR
– část výtěžku a správní poplatky jsou příjmem Ministerstva 
financí, resp. státního rozpočtu
– Ministerstvo financí má pravomoc ke kontrole provozu 
VLT a vyúčtování
Prakticky to znamená, že obec nemá vůbec žádnou kontrolu 
nad VLT. Když přijde zájemce o VLT v Protivíně, stačí mu 
povolení od ministerstva a s obcí v tomto směru nebude vůbec 
komunikovat. Obec nemůže kontrolovat dodržování zákona 
u VLT a nemá z provozu VLT žádné příjmy. 

Stav k listopadu 2010 počtu přístrojů v Protivíně:
VHP – výherní hrací přístroj: 30
VLT – videoloterní terminál: 75
Abych toto shrnul. Hlasy občanů o plošném zákazu hracích 
automatů na území Protivína není možné realizovat. Je třeba 
si tento fakt uvědomit. Aby bylo možné plošně zakázat VHP 
a VLT, musel by se změnit zákon o loteriích, tedy apelovat 
na vládu ČR a poslance. 

CHCETE VYHRÁT NA HRACÍCH 
TIPY A TRIKY



Ještě k tomuto dodám jednu zajímavost ze zákona: 
§ 50, odst. 3
Ministerstvo může povolovat i loterie a jiné podobné hry, 
které nejsou v zákoně v části první až čtvrté upraveny s tím, že 
v povolení budou všechny podmínky provozování podrobně 
stanoveny. Použije přitom přiměřeně ustanovení části první 
až čtvrté zákona. 
Toto se týká právě VLT, protože označení videoloterní ter-
minál v celém zákonu o loteriích nenajdete! VLT je právě 
aplikace § 50, odst. 3. 
Jinými slovy: I když by šlo plošně zakázat VHP a VLT, tak 
přijde podnikatel na ministerstvo s tím, že bude provozovat 
např. „Zábavné výherní skříňky“ nebo si dá jiný název. Pokud 
mu to ministerstvo povolí, tak je opět vše bez kontroly obce, 
bez příjmů pro obec. 

RÁD BYCH PŘEŠEL K OTÁZCE „KOLIK TAKOVÝ 
VÝHERNÍ HRACÍ AUTOMAT 
VYDĚLÁ?“
Velice zajímavá otázka. Dle zákona musí mít přístroje nasta-
ven výherní podíl 75 % až 100 %. Slovní spojení „výherní 
podíl“ je poněkud tajemné a nevypovídá o čistém zisku, dle 
statistik je čistý zisk v průměru 28,58 % (pozn. dle statistik 
MFČR z roku 2009). 
Zkusím to ukázat na příkladu:
Přijdete k automatu (je nastaven na 80 % výherní podíl, 
tz. prohrajete jakoby 20 %) a vložíte do něj 1000 Kč 
= podle zákona by vám mělo být vyplaceno 800 Kč, tz. pro-
hrajete jen 200 Kč, ale tak to nefunguje
Hrajete a stav konta je třeba 950 Kč a padne výhra 150 Kč. 
= objem vkladů je vašich 1000 Kč + výhra 150 Kč
Takto hrajete dál necelou hodinu, střídají se výhry s prohra-
mi, za tu hodinu protočíte objem 3000 Kč na výhrách + váš 
původní vklad 1000 Kč. 
= celkový objem je 4000 Kč. 
= dle nastavení prohrajete 20 % z celkového objemu, tj. 
prohrajete 800 Kč
= reálný zůstatek se ovšem počítá váš vklad + výhry - prohry, 
tz. na displeji svítí již jen částka 200 Kč
Po chvilce hraní zmizí i tato částka a vy odcházíte od automatu 
bez peněz. Tak kde je tedy ten výherní podíl podle zákona 
80 %? Ten už byl započítán do průběžných výher a v celko-
vém součtu jste přišli o 1000 Kč. 
Pak k automatu přijde jiný člověk, který vhodí také 1000 Kč, 
ale ten odejde po pěti minutách s výhrou čistého 500 Kč 
= přestane hrát a vybere peníze. Dá se říci, že mu tu výhru 
zaplatil předchozí hráč nebo zaplatí budoucí hráč. 
Třetí člověk přijde k automatu, vloží tam 200 Kč, nepadne 
mu vůbec žádná výhra a po chvilce odchází bez peněz. Patrně 
někdo předchozí vyhrál a vybral více, než tam vložil, tedy 
on částečně splatil automatu zmiňovaný výherní/proherní 
podíl. 
Když jednotlivé takto skutečně prohrané a vybrané peníze 
odečteme, tak dostaneme reálný zisk. 
Kolik takový výherní hrací automat vydělá, závisí jen a jen 
na objemu vložených + protočených peněz. Čistý zisk může 
být pár tisíc, desetitisíc i třeba sto tisíc Kč za měsíc. Čím více 

a déle se bude hrát, tím automat vydělá víc peněz. Automatu 
je úplně jedno, kdo právě hraje, on je naprogramovaný a podle 
toho se chová. Tedy si pamatujte „Čím více se hraje, tím více 
automat vydělá“. 
Slyšeli jste někdy senzační historku, jak někdo vyhrál desítky 
tisíc Kč na výherním automatu nebo jste také slyšeli příběh, 
že člověk hrající automaty prohrál všechen svůj majetek 
a mnohdy i svůj život?

Oba tyto zcela rozdílné příběhy jsou na první pohled pravdivé. 
Ten druhý „o zkrachovalci“ má efekt pravdy doživotní. Ten 
první příběh o „šťastném výherci“ se obvykle během několika 
let změní v ten druhý – „o zkrachovalci“. Tedy dlouhodobě 
není pravdivý. 
Znovu se vrátím ke slovům „Čím více se hraje, tím více 
automat vydělá“. Čím více člověk v prvopočátku vyhraje, 
tím má větší chuť a hraje víc a víc. Ano, krátkodobě vyhrál 
hodně peněz, ale v dlouhodobém horizontu jsou procesorové 
desky výherních automatů nekompromisní. 
V dlouhodobém horizontu člověk „čím déle hraje, tím více 
prohraje“. Dostavuje se tzv. závislost na hracích automatech 
a z tohoto stavu je velice obtížné vystoupit. Škoda, že si každý 
dlouhodobě hrající člověk nevede řádnou statistiku. Protože 
pak si sám třeba nalhává, že je to nula k nule nebo tolik ještě 
neprohrál, apod. Řádná statistika by mu třeba po roce hraní 
ukázala, že prohrál přes 300 tisíc Kč. Je otázkou, zda by si 
to uvědomil a přestal hrát nebo bohužel často to člověka 
negativně motivuje k tomu, aby to vyhrál zpátky. Pokud se 
to bude snažit vyhrát zpátky, dostává se do začarovaného 
kruhu a znovu platí již výše napsané: „čím déle hraje, tím 
více prohraje“. 

VRÁTÍME SE ZPĚT K NAŠEMU MĚSTEČKU 
A HLASŮM PO ZÁKAZU HRACÍCH AUTOMATŮ 
V PROTIVÍNĚ
Nápad nějakým způsobem zrušit hrací automaty v Protivíně 
je samozřejmě dobrý. Takto by se muselo postupovat v celé 
České republice. Ale pozor!
Je tady oblíbené internetové prostředí a zde mají hrací auto-
maty a kasína nastaven výherní podíl mnohem výše (cca 97 
%), tedy člověk hrající na internetu jakoby má více výher, 
ale tím se zvyšuje jeho úroveň závislosti, zvyšuje se objem 
protočených peněz a přímou úměrou se zvyšuje objem pro-
hraných peněz. 
Naprostá většina internetových heren a kasín má sídlo 
v „daňovém ráji“, tedy jejich činnost je naprosto legální, 
k tomu se přidá evropská licence a dle volného obchodu v EU 
nelze tyto činnosti místním zákonem zakázat. 

AUTOMATECH V PROTIVÍNĚ VÍCE?
PRO HRÁČE!

> > > > > > >
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Odhad ročně prohraných peněz v Protivíně 
na VHP a VLT

cca 15 000 000 - 25 000 000 Kč

Způsob výpočtu např. rok 2009:
VHP: odvod části výtěžku / 6 % x 100 % = 5 946 233,- Kč

VLT: poměr počtu VLT / VHP x prohry na VHP = 14 865 582,- Kč
= celkem odhad 20 811 815 Kč
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A TEĎ DŮLEŽITÁ OTÁZKA: 
„CO UDĚLAJÍ ZÁVISLÍ LIDÉ NA AUTOMATECH, 
KDYŽ SE JIM V PROTIVÍNĚ ZAKÁŽÍ?“
Mylně se domníváte, že přestanou hrát. Rovnou říkám „nepře-
stanou“. Budou za automaty jezdit do jiných měst nebo 
v horším případě přejdou na internet. Pak ty následky jsou 
mnohem větší, když se dá z pohodlí domova před monitorem 
počítače prohrát během pár hodin i půl miliónu!

KAŽDÉ ČTYŘI ROKY POCIŤUJEME „NADĚJI“, 
ŽE SE NĚCO ZMĚNÍ?!
Od té doby, co se začaly provozovat výherní automaty 
(odhad cca rok 1990) čtu stále stejné předvolební sliby na 
téma „Konec hazardu a výherních automatů v Protivíně“. 
Vnímám to opravdu jen jako obyčejný slib, protože skutek 
utek. Nezaznamenal jsem žádný přímý návrh, kampaň či 
přímou pomoc závislým. Beru to jen jako určitou „politickou 
reklamu“ v podobě neuskutečnitelného slibu. 
Mnozí k tomuto přistupují preventivně (sport, zájmové 
kroužky, volnočasové aktivity), což samozřejmě pokládám 
za velice dobré, ale v této problematice hazardu jak je vidět 
ze statistik za zcela neúčinné. Počet automatů a prohraných 
peněz lidí se dosti zvýšil, proč tedy nefunguje tato preven-
ce? Přitom počet obyvatel města je stejný. Že by sem jezdili 
prohrávat peníze cizí lidé? To je také mylné, oni Protivínští 
prohrávají své peníze také v jiných městech. Inflace? Trochu 
za to může, ale nemůže za to, že se zvýšil počet automatů. 
Takže v inflaci to také není. 
A proč se zvýšil počet automatů? Protože je po nich poptávka! 
Protože se zvýšila životní úroveň a příjmy lidí a protože stále 
více lidí se chce „bavit“ a „vyhrát“! Přitom, stále více lidí se 
stává závislými na hraní hracích automatů. 
Slyším i hlasy o nemorálce provozovatelů a majitelů barů 
a heren. Můj názor je, že naprosto legálně využívají možnosti 
podnikání. A musím říci, že jsou mnohem a mnohem chytřejší 
než hráči automatů. 

JAK TO CELÉ ZMĚNIT?
Velice těžká otázka. Nezmění to pan starosta, nezměním to já, 
nezmění to nikdo z těch, kteří jsou proti automatům. Změní 
to pouze ti, kteří hrají výherní automaty. Když poklesne 
poptávka po hraní a výherních automatech, tak automatů bude 
ubývat. A jak to tedy změní ti, co hrají automaty?
Zde je ten hlavní trik a tip, jak vyhrát na hracích automatech 
v Protivíně více!
Přestat hrát, protože na automatech nelze v dlouhodobém 
horizontu nikdy vyhrát!
Hlavní smysl výherních automatů je, aby provozovatel či 
vlastník měl z provozu finanční zisk. 

Jiří Hejsek, 
dostupná statistická data poskytl 

finanční odbor MěÚ Protivín

PS: Pokud se vás problematika závislosti na hracích 
automatech přímo týká (jste závislí) a chcete z bludného 
kruhu vystoupit, mohu vám zkusit pomoci. Podmínkou 
je chtít vyslechnout další informace, chtít přestat hrát 
a bude vás to stát také nějaké finance za můj čas. 

CHCETE VYHRÁT NA HRACÍCH AUTOMATECH V PROTIVÍNĚ VÍCE?
TIPY A TRIKY PRO HRÁČE!> > > > > > >

Výnosy pro Město Protivín z „videoloterijních terminálů (VLT)“

0 Kč
Město nemá nad provozem „videoloterijních terminálů (VLT)“ 
žádnou pravomoc. Nemůže VLT kontrolovat. Pouze Ministerstvo 
financí ČR uděluje souhlas k provozu, vybírá podíl ze zisku, 
správní poplatky a kontroluje provoz. 



POŘADY MĚSTSKÉHO KULTURNÍHO STŘEDISKA

květen 2011

VESTIBUL KINA
sobota 28. května od 10 do 18 hodin a neděle 29. května od 10 do 15 hodin

"POJĎME SI HRÁT" - výstava modelů vláčků a kolejišť
vystavuje Společnost přátel železničního modelářství a železnice - vstupné 20 Kč

> > > > > > > > > > > RODINNÝ FILM < < < < < < < < < <
neděle 1. května v 17 hodin
USA Premiéra 
RANGO

Animovaná komedie. Možná vypadá divně, nikoho jiného ale nemají. 
Než si začal říkat Rango a vybájil si spoustu mýtů o svých hrdinských 
kouscích, obýval chameleon v havajské košili prostorné terárium. Nic 
mu v něm nechybělo, snad kromě trochy akce. Té si začne naplno užívat, 
když se nešťastnou náhodou ocitne uprostřed vyprahlé pouště, kde si na 
něm málem pochutná hladový jestřáb. Hrají O. Brzobohatý, T. Bebarová, 
T. Juřička, O. Brousek, L. Hlavica
Mládeži přístupný, dabováno, 107 minut, vstupné 70 Kč

středa 4. května v 19 hodin
USA Premiéra
LONDÝNSKÝ GANGSTER

Krimi, romantický. Ne každý kriminálník chce být gangsterem... Po třech 
letech strávených za mřížemi Mitchel opouští věznici s dobrými úmysly. 
Ale když potká starého přítele Billyho, gangstera, který se ohlíží po „práci“, 
připojí se k němu...
Mládeži od 15 let přístupný, titulky, 103 minut, vstupné 75 Kč

neděle 8. května v 19 hodin
USA Premiéra
VŠEMOCNÝ

Akční trihller s Bradley Cooperem Robertem De Nirem a Annou Friel 
o zrádných účincích utajované drogy, která umožňuje využívat lidskou mysl 
na 100 %. Nezaměstnaný redaktor se nechá drogou zlákat... 
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 110 minut, vstupné 70 Kč

středa 11. května v 19 hodin 
USA Premiéra
SPRÁVCI OSUDU 

Thriller. Ukradli mu budoucnost, teď si ji bere zpátky. Věříte v náhodu? 
Nebo na osud? A co když je to úplně jinak? Co když naše kroky řídí někdo, 
kdo s námi má konkrétní plány? Film podle povídky Philipa K. Dicka 
naznačuje, že svět může být místem, kde pro náhodu není místo a s osudy 
lidí si pohrávají páni v klobouku. Romantický příběh o zapovězené lásce 
a o tom, co jste kvůli ní ochotni riskovat. 
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 106 minut, vstupné 70 Kč

neděle 15. května v 17 hodin

> > > > > > > > > > > RODINNÝ FILM < < < < < < < < < <

USA  Premiéra
MÁMA MEZI MARŤANY

Animovaná komedie. Vynes smetí, sněz tu brokolici – kdo vlastně 
potřebuje maminky? Devítiletý Milo zjistí, jak moc ji potřebuje poté, co je 
unesena Marťany. Divoké a zábavné dobrodružství, které zahrnuje ukrývání 
na kosmické lodi, bloudění spletitým a mnohapatrovým mimozemským 
městem a boj s mimozemskou civilizací. 
Mládeži přístupný, dabováno, 88 minut, vstupné 70 Kč

středa 18. května v 19 hodin
USA  Premiéra
DILEMA

Komedie o chlapovi, který stojí na životní křižovatce a ví, že ať se vydá 
doprava nebo doleva, vždycky to špatně dopadne. A tak vyrazí rovně. A to 
je ze všeho vůbec to nejhorší. Oscarový režisér R. Howard. Ronny a Nick 
jsou od vejšky nejlepší kámoši. Společně vedou firmu na vývoj automo-
bilových motorů, vedou spokojený soukromý život. Jenže najednou se 
všechno strašidelně pokazí...
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 111 minut, vstupné 70  Kč

neděle 22. května v 19 hodin
V. Británie  Premiéra
KRÁLOVA ŘEČ

Drama, historický. Dvanáct nominací na Oskara. Po smrti svého otce, 
anglického krále Jiřího V. a skandální abdikaci krále Eduarda VIII. je Bertie, 
který celý život trpí vadou řeči, nečekaně korunován králem Jiřím VI. Bri-
tánie stojí na prahu 2. světové války a zoufale potřebuje silného vůdce...
Mládeži do 12 let nevhodný, 118 minut, vstupné 65 Kč

středa 25. května v 19 hodin
USA  Premiéra
OBŘAD

Drama/trihller. Můžeš to porazit jen když budeš věřit... Film je ispirován 
skutečnými událostmi a sleduje skeptického amerického studenta kněžské-
ho semináře. Hrají Anthony Hopkins, Alice Braga (Predátoři) a další.
Mládeži od 12 let přístupný, titulky, 114 minut, vstupné 70 Kč

neděle 29. května

NEPROMÍTÁME

čtvrtek 12. května od 19.30 hodin – Dům kultury Protivín
Divadelní společnost Josefa Dvořáka

CHUDÁK HARPAGON
Dramatické vyprávění o stařičkém človíčkovi, kterému všichni ztrpčují život tím, že po něm něco chtějí. Zejména peníze. A človíček nerad dává 

a nedá a nedá... Na motivy komedie Lakomec J. B. P. Molièra hrají a zpívají J. Dvořák, M. Hrubešová, D. Schlehrová, H. Justová a další. Vstupné 220 Kč

sobota 14. května od 8 do 13 hodin – Dům kultury Protivín

PRVNÍ POMOC U DĚTÍ – 1.část kurzu
Podrobnosti na plakátech nebo na tel. 382 251 996. Přihlášky a úhrada do konce dubna. (2. část proběhne 18. června 2011) 

! ZAČÁTKY VEČERNÍHO PROMÍTÁNÍ OD 19 HODIN !
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Nebyla jste na vysoké škole za bílou vránu? Technika 
v době, kdy jste na ní studovala, asi nebyla ještě tak eman-
cipovaná. 

Promovala jsem ve dvaasedmdesátém roce a na mém 
studijním směru nás děvčat bylo skutečně málo. Ale já měla 
nadání na matema-
tiku, rýsování, takže 
jsem nakonec studi-
um i přes pověstné 
úskalí se zkouškou 
z pružnosti a pev-
nosti zvládala. Po 
absolvování jsem 
pracovala u Česko-
slovenských drah na 
správě tratí. 
Jinými slovy – sta-
rala jste se o koleje, 
aby se po nich dobře 
jezdilo. Od rýsovací-
ho prkna nebo také 
v terénu?

Dělali jsme teh-
dy i menší projekty 
a samozřejmě jsem 
jezdila ven, když se 
třeba bagrovalo nebo vytyčovaly nové výhybky. Vyměňovali 
jsme i celá kolejiště železničních stanic. Sedět jen v kance-
láři by mě nebavilo. Sloužila jsem i pohotovosti, kdyby se 
stala nehoda a trať se musela zase rychle zprovoznit. 
Asi bychom měli říci, že po přestěhování z Prahy se vaším no-
vým domovem stala zděděná sušárna bývalé schwarzenberské 
cihelny za městem směrem na Milenovice s krásnými čísly 
22 a 333...

Po babiččině smrti se vila Hygia v Purkyňově ulici prodala, 
na Hliniště, jak se tenkrát říkalo, jsme začali jezdit jako na 
chalupu. Během let jsme v Protivíně našli spoustu kamarádů. 
Jezdili jsme společně ven do přírody. O přírodu jsem se však 
zajímala již dávno předtím, ještě když jsem bydlela v Pra-
chaticích. Kolem města je plno krásných lesů, já byla pořád 
venku, a tak vzpomínky z mládí začaly rezonovat s pozděj-
šími pocity a dojmy. Do roku 2003 jsem nekreslila. Potom 
jsem začala otiskovat kresby v trampském časopise „Vosí 
řeka.“ (Abyste tomu rozuměli: každá řeka má svou přezdívku 
a Blanice je Vosí řeka.) V loňském roce jsem se přihlásila do 
akce Dny otevřených atelierů, kterou pořádal Jihočeský kraj 
spolu s Rakouskem. 
S perokresbou železničního mostu jste uspěla i v Paříži. 

To už jsem byla členkou skupiny malířství a sochařství 
zemského svazu FISAIC, mezinárodní železniční federace pro 

kulturu a volný čas, a za most přes Vltavu pod Vyšehradem 
jsem získala zvláštní cenu francouzských železničářů. 
Zřejmě jste je upoutala, jak jste se vyjádřila „snahou tech-
nickým pohledem zachytit krásu všedního dne.“

Tohoto ocenění si nesmírně vážím, protože dostat se do 
„mekky“ světového 
malířství, to už ně-
co znamená a jestli 
ten můj pohled je 
technický? Asi to 
vyplývá z toho, že 
mým dlouholetým 
chlebíčkem bylo 
rýsování, a tak geo-
metrii s přesnými 
výřezy a linkami 
vkládám i do kre-
seb…
...které jsou ale více 
poetické, roman-
tické. Jak jste je 
nakreslila i Petru 
Sládkovi do jeho 
knihy o Protivín-
ských horách. 

To jsem dělala 
s ohromnou chutí. Jednak se mi ta knížka líbila, a pak jsem 
mohla uplatnit motivy z krajiny, do které se pořád ráda 
vracím. 
Chodíte do přírody s náčrtníkem, abyste zachytila bezpro-
střední dojem?

Nechodím, i když na výtvarných seminářích kreslíme 
také v plenéru. Nosím s sebou fotoaparát a dělám spoustu 
fotografií a podle nich pak kreslím v klidu domova. 
Pracujete rychle nebo pomalu, těžce nebo raději když musíte, 
než můžete?

V každém případě kreslím pro radost a záleží na okolnos-
tech. Když třeba dodělávám něco na výstavu a tlačí mne čas. 
Víte, jak je to s důchodci - pořád mají plno práce. A u nás na 
chalupě je jí jako na kostele. A ještě dlouho bude (smích). 
Někdy ovšem trvá dlouho, než se odhodlám vzít do ruky 
pero a namočit ho do tuše. Prožívám ten motiv a přemýšlím, 
jak vést třeba jen vodorovnou linku. Budete se divit, ale já 
při tom nedýchám, potím se... Když udělám čáru, tak už na 
papíře zůstane. Nedá se vymazat. Musím tedy stále myslet 
na to, co a jak chci udělat. 

Měla jste také nějaké výstavy. Zajímáte se, co návštěvníci 
říkají vašim obrázkům?

Výstav zatím ještě mnoho nebylo. Samostatnou jsem měla 
jedině v Prachaticích, v zimní zahradě radnice. Do knihy 

❦ ❦ MÁ TOLIK DĚTÍ, ŽE SE DO CHALUPY
Po přeslici i po meči pochází z Protivína, kde se její rodiče po válce v květnu 1945 seznámili. Z matčiny strany byl 
jejím pradědečkem MUDr. Kristián Pokorný, který zde působil sedmatřicet let jako železniční i státní obvodní lékař. 
Z otcovy strany je vnučkou ruského legionáře Josefa Maidla, který pracoval u dráhy a za sabotážní činnost proti 
Němcům byl popraven čtyři dny před Vánocemi v roce 1944 v Drážďanech. Narodila se roku 1948 v Protivíně ve 
vile Hygia, ale vyrůstala v Prachaticích a studie ji přivedly do Prahy. Původně se zajímala o architekturu, nakonec 
vystudovala na Českém vysokém učení technickém obor inženýrské konstrukce a dopravní stavby. Zřejmě zdědila 
„ajznbonské“ geny, když se jejím osudem stala kolejová dráha. I když samozřejmě o železnici také povedeme rozhovor, 
hlavně nás budou zajímat umělecké zájmy inženýrky Heleny Mašindové. 
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pod dojmem nějakého neštěstí. Přejel tu dívku vlak nebo pod 
něj sama skočila…?
Druhá fotografie už má naprosto zřejmé podobenství. Přes 
starý železniční dobytčák se žlutou hvězdou, v jakých Němci 
dopravovali Židy do koncentračních táborů, jste domalovala 
sepjaté ruce. 

Může to být prosba, možná také modlitba…
Ačkoliv ve vaší tvorbě převažují krajinářské motivy, je zřej-
mé, že se do ní začínají vkrádat i portrétní věci. 

Ano, do některých fotografií už se dostaly. Neživé objekty 
dokresluji, oživuji člověkem. 
Co děláte, když zrovna nekreslíte nebo nefotografujete? Jak 
trávíte volný čas?

Už jsem se zmínila, že ho moc nemám. Předělat rekreační 
chalupu k trvalému bydlení stojí velké úsilí. Nicméně jarní 

sluníčko mne vytáhne na zahradu a bude-
me zase víc chodit do přírody. 
Jak bychom mohli zapomenout, že si 
ráda obouváte boty z toulavého telete?

Kde bych našla tolik inspirace? Člověk 
přece chodí a cestuje, aby poznal přírodu, 
jiné lidi, aby obohatil svůj život, A já 
z toho navíc čerpám pro své koníčky. 
Nastřádala jste už tolik krásných věcí, že 
byste je mohla prodávat. Je sice hezké, že 
vaše chalupa připomíná galerii, ale není 
to škoda, nechat je zahálet doma? Mohly 
by potěšit spoustu lidí. 

Zatím jich ještě moc nemám. A potom: 
jsou to všechno moje děti a do světa ještě 
nepůjdou. 
Třeba časem dospějí. Možná v Městském 
kulturním středisku v Protivíně, kde hle-
dají vhodný termín pro uspořádání vaší 
výstavy. 

Těším se na spolupráci. 

Jan Chmelík

návštěv psali lidé různé vzkazy, většinou 
– snad se můžu pochlubit ne? – přízni-
vých. To bylo milé i od mých kamarádů 
– tolik Protivíňáků na prachatické radnici 
dlouho neviděli…
My pořád jen o kreslení. A co fotografo-
vání? Co bylo dříve?

Asi fotografování. Doma jsme měli 
Flexaretu, otec si sám dělal fotografie, 
dokonce i barevné. Ve škole jsem cho-
dila do fotokroužku. Z Prachatic také 
pochází fotografie tamních hradeb, kte-
rá byla vystavena v Mnichově a potom 
ještě v dalších zemích při akci Pentafot 
1971. V Praze jsem byla při zakládání 
fotoklubu na strahovských kolejích. Ale 
tam jsem fotila jen okrajově. Spíš jsem 
dělala pozvánky na studentské výstavy. 
Zato z poslední doby máte plno krásných 
snímků. 

Jak pořád nosím aparát s sebou, poda-
řilo se mi udělat zajímavé věci. Například zachytit podvečerní 
náladu kousek za chalupou. Člověk by ani nevěřil, jak v zapa-
dajícím slunci doslova svítí zeleně sotva vyrostlá kukuřice, 
jakoby schválně zasetá na poli do ladných vlnovek. Fotografie 
byla vystavena až v Polsku. 
Stěny vaší chalupy jsou doslova posety kresbami a foto-
grafiemi. To jistě nejsou všechny. Pochlubte se, co nemáte 
ještě zarámované?

Těmhle říkám, vlastně ani nevím, jak je správně pojme-
novat – dokreslované fotografie. 
Abychom je představili čtenářům. Na jedné fotografii vidíme 
starou železniční budovu a v popředí o zábradlí opřené jízdní 
kolo. Náladový snímek je dotvořen dívčí hlavou s rozevlá-
tými červeně melírovanými vlasy. 

Ani pořádně nevím, proč jsem to tak zkloubila. Zřejmě 

NEVEJDOU, ALE DO SVĚTA JE NEPOUŠTÍ
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� ZE ŽIVOTA ŠKOLY � 
dokončení z 2. stránky

Společnost pro rozvoj Protivína, o. s. 
zve všechny čarodějky a čaroděje, aby přišli 
ve vyrobené masce na pálení čarodějnic 
a stavění májky, které se koná v sobotu 
30. dubna v zámecké zahradě v Protivíně 
(zadní vchod z Chelčického ulice – silnice 
na Milenovice). Sraz masek v 16.30 hodin 
v parku na náměstí před zámkem. Soutěž 
o nejlepší masku, vytvoření čarodějnice, 
zdobení a stavění májky, povídání o starých 
zvycích a opékání vuřtů.

Společnost pro rozvoj Protivína, o. s. 
vás zve na povídání o historii tělocvičné 
organizace Sokol a protivínské sokolov-
něs hostem Mgr. Zdeňkem Bezecným, 
Ph. D. poslancem Parlamentu ČR za 
TOP 09, proděkanem a pedagogem na 
FF JČU, které se koná 21. dubna od 18 hodin 
v salonku Restaurace R-ko v Protivíně.

V úterý 5. dubna se píseckým Domem 
dětí a mládeže opět rozezněly lidové 
a umělé písničky v podání sólových 
a komorních vystoupení těch nejlep-
ších zpěváků základních škol z okresu 
Písek. 

Ani tentokrát se „zpěvačky“ z naší ško-
ly neztratily v konkurenci ostatních. 

V kategorii I. (4. – 5. třída) si Anežka 
Kolešová a Zuzana Doubková odnes-
ly bronzové ocenění. V kategorii III. 
(8. – 9. tř.) - lidová píseň si duo Kristína 
Nídlová a Tereza Langová vyzpívalo 
čestné uznání. Kategorie IV. (8. – 9. tř.) 
– pop, rock, folk – Kristína Nídlová zau-
jala nejen porotu, ale i diváky písní M. 
Rottrové „Lásko, voníš deštěm“. Získala 
bronzové pásmo, ale zároveň i postup do 
krajského kola. Trojice – Veronika Čížko-
vá, Kristína Nídlová a Tereza Langová 
– se slavným songem od E. Presleyho si 
vysloužila čestné uznání. 

Všem zpívajícím děkuji za perfektní 
reprezentaci školy. Desítky hodin poctivě 
prozpívaných na zkouškách byly opravdu 
zúročeny!

Kristíně držíme palce, aby i v krajském 
kole (5. května) ukázala, že zpívat opravdu 
umí!

RYBÁŘSKÁ OLYMPIÁDA 
Ve čtvrtek jsme na Základní škole v Protivíně zorganizovali školní kolo rybář-
ské olympiády. Jedná se o vědomostní soutěž pořádanou Střední rybářskou 
školou Vodňany. Děti prokazují své znalosti z biologie našich ryb, rybí ana-
tomie, z chovu ryb a v neposlední řadě i ze znalosti předpisů sportovního 
rybolovu. Celkem se zúčastnilo 14 našich žáků a žákyň, nejlepších výsledků 
dosáhli Aleš Fürst ze 7. B, druhý byl Bohumil Král ze 7. A a na třetím místě 
skončil Jaroslav Vojík ze 7. B. Soutěžilo také pět deváťáků, kteří však nemo-
hou díky pravidlům postoupit do krajského kola. Zde bylo pořadí následující: 
1. Vít Horáček z 9. B, 2. Adam Hofhansl také z 9. B a na třetím místě Adam 
Maruška z 9. C. Krajské kolo soutěže se bude konat na začátku června ve 
Vodňanech. 

EXKURZE ŽÁKŮ ZE ZEMĚPISNÉHO SEMINÁŘE 
do Volyně se uskutečnila 24. března. Její součástí byla beseda s panem Pav-
lem Veselým, majitelem cestovní kanceláře. Beseda se konala při příležitosti 
Volyňského rozcestníku. Pan Veselý líčil zážitky z cesty do tropických pralesů 
při promítání jeho filmu, který při cestě natáčel. Tento v podstatě dokumentární 
film byl ukončen možností se zeptat na cokoli, co nás zaujalo. Po besedě jsme 
měli rozchod s možností prohlédnout si město a projít si jeho zajímavé uličky. 
Vrátili jsme se všichni s pěkným zážitkem a poučením.  V. Čížková

Výlet do Volyně
Dne 24. března jsme se my, žáci devátých, osmých a sedmých tříd, zúčastnili, 
společně s paní učitelkou Jelínkovou a paní učitelkou Houdkovou, zájezdu do 
Volyně. Jak vše probíhalo? 
Ráno jsme šli normálně do školy na první hodinu a k jejímu konci jsme se měli 
sejít v šatnách. Před školou už na nás čekal náš autobus. Cesta do Volyně ubí-
hala rychle. Po příjezdu jsme zjistili, že máme ještě hodně času do přednášky, 
a proto jsme měli asi na půl hodiny rozchod po městě. Když jsme se ještě po 
té půl hodině zase všichni sešli, vydali jsme se do místního kina, kde se mělo 
vše odehrávat. Byla tam s námi ještě jedna škola. 
Poté, co jsme už všichni nedočkavě seděli, přišel pan Pavel Veselý. Řekl nám 
pár vět jako úvod k jeho výtvoru. Tento pán byl totiž v Amazonii s dalšími jeho 
přáteli a natáčel si tam vlastní film. Ten dále sestříhal a v té sestříhané podobě 
ho měl v tom kině pro nás připravený. 
Když film začal, tak ho pan Veselý začal sám komentovat a říkal nám nejrůznější 
zajímavosti z té divočiny, krajiny, obyvatel. Vyprávěl nám příběhy, různé tradice 
indiánů nebo i rady. Mě osobně zaujalo to, že normální člověk by v Amazonii 
nepřežil. Není na to zvyklý a prý by se mu udělaly po několika měsících různé 
plísně, např. na plicích. Myslím, že v tomto filmu si na chuť přišel každý, od 
milovníků zvířat, přírody, historie až po rybáře. Tento film byl hodně poučný. 
Dále následovala pauza. 
Po pauze pro nás měl pan Veselý připravený další film, tentokrát kratší. Ten 
se už týkal jiného zájezdu a tématu. Jedna škola se s ním domluvila, jestli by 
pro žáky neudělal nějaký zájezd. Na tom zájezdu by se ti žáci o sebe sami 
starali. Vše se odehrávalo v Rumunsku a pan Veselý sám tvrdil, že byl velice 
překvapen, jak se o sebe ti dotyční uměli postarat. Po skončení jsme se vrátili 
zpátky do Protivína. 
Sám za sebe mohu říct, že to bylo velmi poučné a naučné. Doufám, že si 
i ostatní žáci z toho vzali to, co já.  Miroslav Plundrich

PODĚKOVÁNÍ ZA SPONZORSKÉ DARY 
Základní škola v Protivíně děkuje za sponzorské dary v období od 1. 1. 2010 
a. s. OM Protivín, s. r. o. Bramac Střešní systémy, ing. Jiřímu Morávkovi, Truh-
lářství K+T Protivín, Pokrývačství a klempířství Mádl Zbyněk Malešice, paní 
Blance Pudíkové, Řeznictví Jirotka-Zborník Písek, paní Marii Černé, panu 
Františku Plachému za peněžní dary; panu Leoši Karáskovi a Lékarně U Palmy 
za věcné dary. Děkujeme i všem rodičům žáků za příspěvky, které poslali na 
účet školy. Tyto finanční prostředky používáme na hrazení kulturních pořadů, 
na nákup cen a odměn pro děti, na doplacení cesty na LVZ apod. Kdyby se 
někdo z protivínských podnikatelů nebo občanů ještě rozhodl přispět, uvádíme 
číslo účtu: 643169379/0800. Děkujeme. 
Školní družina při ZŠ děkuje za sponzorský dar v podobě her manželům 
Morávkovým. 

PROTIVÍN SI PŘIVEZL 
OPĚT CENNÉ TROFEJE!

PEJSEK A DĚTI
 Já jsem malý pejsek.
 Mám vás rád
 jako fůru housek!
 A vy mě , děti, 
 máte také rádi ?
 Ano, vždyť jsme 
 tvoji kamarádi.

Nikola Plávková, 2.A
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✿ SPOLEČENSKÁ KRONIKA ✿
NARODILI SE

❀ 18. 3. dcera Michaela
 Lence Žemličkové z Protivína
❀ 19. 3. dcera Marta
 Daniele Danihelové z Protivína

ZEMŘELI
✝ 23. 3. Libuše Ježková
 88 let, Protivín
✝ 4. 4. Josef Klíma
 61 let, Protivín

BOHOSLUŽBY 
O VELIKONOCÍCH

FARNOST ŘÍMSKO-KATOLICKÁ

20. 4. středa
Masarykovo náměstí, kostel sv. Alžběty 
– modlitba křížové cesty 

od 18.15 hodin
21. 4. Zelený čtvrtek
Masarykovo náměstí, 
kostel sv. Alžběty

od 18.15 hodin
22. 4. Velký pátek
Heřmaň, kostel sv. Jiljí 

od 17 hodin
Masarykovo náměstí, 
kostel. sv. Alžběty

od 18.15 hodin
23. 4. Bílá sobota
Masarykovo náměstí, 
kostel sv. Alžběty 

od 20.30 hodin
Heřmaň, kostel sv. Jiljí
bohoslužba slova 

od 20.30 hodin
24. 4. Hod Boží velikonoční (neděle)
Myšenec, kostel sv. Havla 

od 8 hodin
Protivín, kostel sv. Alžběty 

od 9.30 hodin
Krč, kostel sv. Václava 

od 11 hodin
25. 4. Pondělí velikonoční
mše sv. pouze v Heřmani, 
kostel sv. Jiljí 

od 9.30 hodin

Občanské sdružení zdravotně 
postižených svolává každý rok tři val-
né hromady. V letošním roce se konala 
v úterý 5. dubna první z nich.

Jednání zahájily milým vystoupením 
děti ze 2. Mateřské školy Protivín, poté 
předseda František Muzika hovořil o práci 
výboru v prvních třech měsících roku 
2011. První akcí, kterou jsme pro čle-
ny připravili a která se už stává tradicí, 
je návštěva jarního HOBBY v Českých 
Budějovicích – letos se pojede 12. května. 
O oblibě tohoto zájezdu svědčí pokaždé 
plně obsazený autobus. 

Na září připravujeme jednodenní 
zájezd a podaří-li se obstarat vstupenky, 
plánujeme i zájezd do divadla. Problém 
je s výběrem vhodného divadelního před-
stavení – současný repertoár Jihočeského 
divadla v Českých Budějovicích obsahuje 
převážně málo známé věci. Podrobně-
ji k tomuto tématu hovořila paní Eva 
Vyhnalová. 

Přítomní byli seznámeni se zprávou 
o hospodaření organizace v roce 2010. 
Finanční prostředky byly čerpány hos-
podárně a účelně ve prospěch členů 
a s ohledem na jejich výši – rozpočet 
byl vyrovnaný. Ani revizní komise při 
kontrole minulého roku neshledala žád-
ná pochybení. Obě zprávy byly členy 
občanského sdružení odsouhlaseny bez 
připomínek. 

Byla vybrána i převážná část členských 
příspěvků na rok 2011, které zůstávají ve 
stejné výši jako v předešlých letech. Za 
tuto platební ukázněnost členům děku-
jeme. 

Po skončení jednání bylo podáno 
malé občerstvení. Děkujeme i personálu 
restaurace R-erko za rychlou a ochotnou 
obsluhu. 

Příští valná hromada bude svolána 
v červnu 2011.  za OS Z. Vojtová

Autobusová doprava na hřbitov
Občanské sdružení  zdravotně 

postižených a Fotbalový klub Protivín 
obnoví i letos autobusovou dopravu na 
hřbitov. Autobus bude jezdit jedenkrát 
za 14 dní, vždy v pátek v 17. 30 hodin od 
prodejny FLOP se zastávkou na náměstí. 
Jízdné je 10 Kč. 

TERMÍNY JÍZD:
 15. dubna 
 29. dubna 
 13. května 
 27. května 
 10. června 
 24. června 
 8. července
 22. července
 5. srpna
 19. srpna
 2. září
 16. září 
 30. září
 14. října
 27. října (čtvrtek)

V zimním období autobus jezdit nebude. 
Jezdit mohou všichni občané města, nejen 
členové Občanského sdružení zdravotně 
postižených. Využijte možnosti této nabíd-
ky v plné míře. OSZP Protivín

VZPOMÍNKA

Čas utíká a nevrací, co vzal, 
ale láska, úcta a vzpomínky žijí dál. 

Dne 5. května 
uplyne smutných 9 let, 
kdy nás navždy opustil 
manžel, dědeček, pradědeček, 
bratr a strýc 
pan Milan Trnka z Protivína.
 

S láskou a bolestí vzpomínají 
manželka Dana, 

synové Milan, Petr 
a dcera Soňa s rodinou, 

vnoučata Milánek, Tomášek, 
Sonička, Lucinka s rodinou 

a Verunka, 
pravnoučátka Vašíček, Alenka 
a Filípek, sestry Míla a Olinka

VZPOMÍNKA
Dne 22. dubna uplyne osm let, 
co nás navždy opustil 
manžel a otec pan Jan Hampl, 
člen AFIAP a ASČF. 

Se smutkem v duši vzpomínají
manželka Milada a děti s rodinami

Křesťanské církve v Protivíně pořádají 
velikonoční veřejné čtení Bible. Evange-
lická církev metodistická, Římskokatolická 
církev a Církev adventistů sedmého dne se 
tak připojují k akci Celonárodní čtení Bible 
–Velikonoce 2011. 

Místem této akce je Masarykovo náměs-
tí před farou Římskokatolické církve. 
Uskuteční se v sobotu 23. dubna od 14 do 
16 hodin. Bude se číst Evangelium podle 
Matouše a ukázky dalších biblických textů. 

Bude možnost posezení na lavičkách, 
malé občerstvení i prohlídka různých vydání 
Bible. V nabídce bude také možnost koupě 
Bible v textové formě nebo ve formátu MP3. 
Česká biblická společnost poskytuje pro tuto 
akci výrazné slevy. Nabídneme také jinou 
křesťanskou literaturu. 

Srdečně zveme k poslechu i k rozhovo-
rům. 

Duchovní uvedených církví
Josef Červeňák, 

farář Evangelické církve metodistické 
Jan Mičánek, 

Římskokatolická církev
Rostislav Homola, 

Církev adventistů sedmého dne

Z VALNÉ HROMADY ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH

UPOZORNĚNÍ
Oznamujeme všem majitelům jorkšírského teriéra,
že v průběhu měsíce března 2011 zahájilo činnost

„Psí kadeřnictví BETTY“
Těšíme se na Vaši návštěvu a pro každého pejska malý pamlsek zdarma

Najdete nás v Protivíně v Husově ulici čp. 402
Objednávky na telefonu 723 481 567 – paní  J. Schánělcová

ČTENÍ Z BIBLE 
v Protivíně
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Městská knihovna Pro-
tivín nezůstala pozadu 
za ostatními knihovnami 
v republice a připravi-
la pro své návštěvníky 
v březnu několik zají-
mavých aktivit. Březen 
– Měsíc čtenářů je za 

námi a před námi je stručné zhodno-
cení výsledků naší činnosti. 

Příjemně překvapeni jsme byli 
zájmem o čtenářskou besedu s paní 
Jaroslavou Pixovou z Putimi. Účast-
níkům představila svou knihu o mlý-
nech a mlynářích vydanou pod názvem 
„Na břehu Blanice“. Aktuální téma, 
známí lidé a známé prostředí, stále ži-
jící pamětníci – tím vším se jmenovaná 
kniha stává v současné době v našem 
regionu jednou z nejžádanějších. Na 
závěr besedy se konala autogramiáda, 
spokojení návštěvníci si mohli knihu 
koupit a paní Pixová přislíbila vydání 
dalších dvou dílů knihy pojednávající 
o Blanici a o lidech okolo ní. 

Novinkou letošního roku bylo zapo-
jení naší knihovny do nově vyhláše-

Pozvání na výstavy do INFOCENTRA 
Zveme návštěvníky na pokračování výstavy historických pohlednic a fotografií ze 
sbírky pana Jaroslava Bouška a nově na výstavku Velikonoce – zvyky a tradice, 
na které uvidíte kromě jiného i kraslice z dílny paní Marie Ješinové a řehtačku 
„rekordmanku“ zapůjčenou od pana Miroslava Rychtáře. Obě uvedené výstavky 
jsou zdarma. 
Na květen připravujeme výstavku „Retro“, aneb také jste to měli doma? V červnu 
proběhne výstava k výročí českého trampingu. V sobotu 7. května bude v pod-
kroví Kaplanky otevřena výstava díla známého malíře Karla Kupky. Potrvá do 
18. června 2011. 
Od 2. května zahájí Infocentrum opět denní provoz od 9 do 17 hodin.

Velmi se těšíme na vaši návštěvu!

foto

PROTIVÍNSKÁ SEDMIKRÁSKA
vás srdečně zve na 

POSEZENÍ S HARMONIKOU 
ve čtvrtek 28. dubna od 17 hodin 

v restauraci Belveder. 
Hraje Písecká čtyřka 

Josefa Nováka. 
Přijďte si zazpívat a zatančit

né celostátní ankety „Čtenář roku 
2010“. Titul „Královny čtenářů“ patří po 
zásluze paní Lence Kolářové z Protiví-
na, která si v roce 2010 vypůjčila z naší 
knihovny 388 dokumentů a obsadila 
tak druhé místo v kraji. Paní Kolářovou 
jsme odměnili rádi, protože její čtenář-
ské zájmy jsou všestranné a její vkus 
vytříbený, upřednostňuje naučnou lite-
raturu. 

Druhou novinkou Měsíce čtená-
řů byla dětská výstavka kreseb 
s názvem „Četba v obrázcích“, kte-
rá byla instalována přímo v prostorách 
knihovny. Vystaveny byly obrázky, které 
nakreslily děti z 1. a 2. Mateřské školy 
Protivín po loňské návštěvě dětského 
oddělení naší knihovny. Jak hodnotili 
všichni návštěvníci knihovny, byly to 
milé a sympatické obrázky, zachycující 
svět dětskýma očima. A mladší kama-
rádi těchto „výtvarníků“ se přišli na 
vystavené kresby podívat. Společně 
se svými učitelkami přišlo na tři exkur-
ze šest desítek osob a všichni byli mile 
překvapeni, jak se jejich kamarádům 
práce zdařily. A samozřejmě nezůstalo 
jen u obrázků. 

Děti projevovaly veliký zájem o knihy, 
s nadšením si prohlížely jak pohádky, 
tak i dětské encyklopedie. Na závěr 
návštěvy si děvčata a chlapci odnáše-
li domů upomínkový list s kresbičkou 
– památku na první návštěvu v knihov-
ně, a paní učitelky si vypůjčily něko-
lik knížek, ze kterých budou dětem 
v mateřské škole předčítat. 
Opět se tak prohloubila již několik let 
trvající spolupráce i s mateřskými ško-
lami. 

Na závěr připomeňme, že do konce 
dubna mohou ještě milovníci pohádek 
odevzdávat či e-mailem zasílat vypl-
něné anketní lístky se soutěží „Letem 
pohádkovým světem“.  Výherce obdrží 
DVD s dětským filmem. 

BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ V PROTIVÍNSKÉ KNIHOVNĚ

„Královna čtenářů“ paní Lenka Kolářová 
z Protivína.
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Novinky
městské
knihovny

Ve středu 18. května mezi 14. až 20. 
hodinou se můžete ocitnout uprostřed 
deštného pralesa, obdivovat rozmanitost 
a barevnost podmořského světa, poznat 
největšího brouka a motýla světa, dozvědět 
se, k čemu je užitečný korovec jedovatý 
a mnoho jiného. 

Stačí zúčastnit se muzejního podvečera 
v Památníku Protivín. Děvčata ze ZŠ v roli 

Dům kultury Protivín

PRVNÍ POMOC U DĚTÍ
Moje dítě vdechlo korálek a dusí se!

Moje dítě právě spadlo z kola a nehýbá se!
Moje dítě na sebe strhlo varnou konvici a opařilo se!

CO MÁM TEĎ PROBOHA DĚLAT?!
Kurz probíhá formou simulací reálných situací, 

základem výuky je praktický nácvik. 

1. část: sobota 14. května od 8 do 13 hodin 
Témata: postup u bezvědomí, dušení, krvácení, 

resuscitace, volání záchranky, autonehoda
Cena: 250 Kč za osobu (páry platí jen za jednoho)

2. část: sobota 18. června od 8 do 13 hodin 
Vhodná až po absolvování první části 

Témata: úrazy, popáleniny, otravy, křeče, závažné záněty dýchacích cest, 
alergie, dehydratace (a jiná volitelná témata jako např. horečka, 

domácí lékárnička, zvířátka)
Cena: 250 Kč za osobu (páry platí jen za jednoho)

Přihlášky spolu s platbou přijímá do 30. dubna 2011 
Městské kulturní středisko Protivín. 

Další informace na tel. čísle 382 251 996. Maximálně pro 16 účastníků

Na setkání s Vámi se těší MUDr. Jiřina Holická, 
e-mail jirina.holicka@email.cz, telefon 737 220 804

Bylo léto a babička s dědou byli v Praze. Bylo domluveno, že až 
přijedou do svého rodného města, vyzvedne je brácha na nádraží. 
Avšak stalo se, že v ten den, jako na potvoru, neměl brácha čas 
a tak nezbylo, než se domluvit s kamarádem, aby pro staroušky na 
nádraží dojel. Jako by se pán Bůh chtěl pobavit, ten den jsem měla 
volno. Nebyla jsem právě „vyježděná“ a s bráchovo „škodárnou“ 
nerada jezdila. Ony škodovky mají své mouchy, rády umírají právě 
v momentech, kdy od nich očekáváte nejvíc života. Taková křižo-
vatka do kopce, kdy je za vámi kolona netrpělivých řidičů á la můj 
tatínek, to je pro škodovkáře pochoutečka. 

Nuže, správně tušíte, že úkol vyzvednout prarodiče zbyl na 
mne. Vsedla jsem do bráchovy škodovky a odpíchla se od silnice. 
Klepala jsem se jako „sulc na pérách“ (oblíbená průpovídka našeho 
chemikáře na základní škole), ale i tu křižovatku do kopce jsem 
zvládla. Sice jsem hazardovala se svým drahocenným a smyslu-
plným životem, protože jsem nedala přednost přibližujícímu se 
mercedesu, ale odfrčela jsem z náměstí co největší rychlostí, řka 
si, že jakmile budu pryč, bude mé faux pas v tu ránu zapomenuto. 
Ještě teď mi hučí v uších, když si představím, kolik krásných jmen 
jsem dostala od řidiče „meďáku“. 

Řítila jsem se rychlostí šneka do kopce k parku, odkud najednou 
vyběhli dva mladí krásní hošové v policejních úborech a ten jeden 
velel plácačkou „STŮJ“! Nezapomínejte na to, že jsem byla „kri-

pl“ řidič a vozidlo ovládala spíše silou vůle než růčo. Nějak se to 
zadařilo, dala jsem blinkr a ukázkově zastavila těsně u mlaďochů. 
„Dobrý den, předložte nám váš řidičský průkaz a doklady od vozi-
dla... “ Klepaly se mi ruce, s třasem člověka postiženým alzhajmrem 
jsem posměváčkovi podala svůj řidičák, občanku a nic bych za to 
nedala, že jsem mu strčila i kartičku zdravotní pojišťovny, průkazku 
na aerobní cvičení a lísteček, kdy mám jít k zubaři. Všechno poctivě 
prostudoval, podal mi papíry zpět a čekal na technický průkaz od 
bráchovy škodovky. Vůbec jsem netušila, kde může být, tak mne 
napadlo otevřít kaslík, odkud se na mne vyvalila kopice papírů, 
papírků, obalů od sušenek, krabiček od všeho možného, nefunkč-
ní žárovičky... Byla tam toho spousta a tím vším jsem se musela 
probrat, aby policisté uvěřili, že mám snahu. Začala jsem blekotat, 
že jedu pro babičku s dědou na nádraží, že auto je bráchovo a že 
vůbec netuším, kde... V ten moment se techničák objevil v mé dlani. 
Vítězoslavně a hrdě jsem ho podala usměvavému policajtovi, který 
beztak prováděl svoji první službu v terénu. Stále jsem ale měla 
rozjitřené nervy a třásla se. 

Zíral na techničák, s tím druhým dali hlavy dohromady a poškle-
bovali se mi. Pak řekl výhružně: „To myslíte vážně?“ a podal mi 
laminátovou kartičku zpět. Až teprve nyní jsem si všimla, stálo tam 
...BABETA! Něco jsem blekotala, bylo mi do bréče, ale nakonec 
se smilovali, „nenápadně“ popadaje se za rozesmáté teřichy a ten 
„hlavní“ zavelel: „Jeďte! JEĎTE!“ 

Odrazila jsem a rudá jako rajče dorazila na nedaleké nádraží, 
kde již čekali dva „ohůlkovaní“ stařečkové. Lenka Landíková

PRO DOSPĚLÉ – naučná literatura
Domácí lékař pro ženy 
– přes 2000 návodů na ošetření či léčení 
zdravotních problémů
Jiří Janča: Psychotronika pro každého 
– možnosti, užití a rozvoj v léčitelství
Markus Schirner: Talismany a amulety 
– průvodce s výkladem o významu a použití
Joel Levy: Ztracená historie 
– literatura faktu, pátrání po záhadách 
světa

PRO DOSPĚLÉ – beletrie
Anna Žídková: Devětkrát jeden vrah 
– česká detektivka s psycho-motivem
Phyllis Dorothy Jamesová: 
Přicházím tě zabít 
– napínavá anglická detektivka
Mary Balogh: Nečekaná svatba 
– historická romance pro ženy
Virginia Henley: Neblaze proslulý 
– milostný román, Anglie ve 14. století

PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Naučná literatura

Uč se anglicky s pohádkou 
– jednoduché pohádkové texty se slovníčkem
Johnny Ball: Mysli si číslo 
– zajímavá matematika, texty, hlavolamy

PRO DĚTI A MLÁDEŽ
beletrie

Calouan: Pohádky o vílách – kouzelný 
pohádkový svět, krásné ilustrace 
Mary Higgins Clarková: Tajemná loď 
– dobrodružná fantazie, americký příběh
Irena Landau: Klárka a Kubík, Klárka 
a Kubík v zoo – příběhy pro děti

hostesek a v dobovém úboru Vás nejen pro-
vedou expozicemi, ale nabídnou i drobné 
pohoštění. Vše zahájí ředitel Prácheňského 
muzea PhDr. Jiří Prášek a paní učitelka 
L. Přástková se svými zpěváčky. Vstupné 
zdarma. 

Přijďte se podívat, co v Památníku města 
jest. Rádi vás přivítáme, těšíme se na vás! 

Správce Památníku Mgr. Věra Piklová 

Muzejní podvečer v Protivíně

Ku nádraží - kdysi dávno
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V místech, kudy spěchá ku Zlaté louce stejnojmenný potok 
v Protivínských horách, najdeš v mokřadech olšin časně kve-
toucí trsy bledulí. Tady každé brzké jaro či spíše koncem zimy 
je možnost vidět bílé zvonce těchto květinek jara. Již několik let 
sleduji, jak se jim zde daří. Nejdříve to bylo několik pouhých 
kvítků, dnes je to nádherná a sílu dávající podívaná pro oči. 
Bílé zvonce těchto křehkých rostlinek značí odchod dlouhé 
zimy a začátek dlouho očekávaného jara...

Však... u kraje cesty stojí auto. Postava se míhá mezi stro-
my. Že by vášnivý botanik nebo fotograf? Kdepak! Ctihodný 
občan! Také vidím rýč a motyku. Mám si kazit dnešní den tímto 
ničitelem přírody? Jistě! Les a květinky si to jistě zaslouží. 
Nemohou se totiž bránit...

Les ztichl. Rýč se zastavil. Vysvětlení? Dělá si doma skalku, 
bledule tam prý budou okrasou. Však je jich zde dost. Mám prý jít svou cestou, les není přece můj. Vysvětlování je marné! 
Varuji ho, pokud nepřestane, pojede domů bez předního skla nebo zrcátek. Vrah bledulí ještě vykřikl pár hloupostí a lup 
však skončil. 

Nutno dodat, že v „zajetí“ stejně tyto květiny zemřou. Znám již několik takových případů. Milovník Šumavy chtěl dokonce 
pěstovat doma chráněnou dřípatku. Hloupost. Nechte rostliny lesům, tam je jejich domov a ne na vašich skalkách. Tam patří 
úplně jiné rostliny. Lesy pro nás nesmí být jen hromadou dřeva, ale součástí našeho života. 

Pokud tento článek čte onen výtečník, snad se zastydí. Příště by to mohlo dopadnout hůř… –Sládek Petr – 

„Lidi se musí scházet, komunikovat 
spolu… pak snad ani války a mnohé 
životní těžkosti a nepříjemnosti nemusí 
být.“

Tato slova několikrát opakovaná 
slyšelo 25 účastníků z úst spisovatele 
a bývalého píseckého kriminalisty Ladi-
slava Berana na besedě s ním 16. března 
v salonku R-erka pana Rychtáře. 

Z vyprávění o kriminalistické práci, 
ale i o životě vyplynul celkový postoj 
autora k provinilým a vůbec k lidem. 
Rozumný přístup k životu, láska k jeho 
milované písecké Portyči, kde se roku 
1945 narodil, prostupovaly celé dvou-
hodinové setkání. Došlo i na aktuální 
politické věci (trest smrti, současný stav 
policie, politická situace aj). 

Po autogramiádě následoval autorův 
slib, že při příležitosti vydání další auto-
rovy knihy (již 20.!), přijede pobesedo-
vat s „Protivínskými“ opět a RÁD. 

Za Klub žen Věra Piklová

● Pronajmu byt 1+1 v Protivíně, 

v Družstevní ulici, 40 m2, výtah, 

plastová okna. Cena vč. všech 

poplatků 5 800 Kč. Dlouhodobě. 

Telefon 777 666 665

● Prodám zahradu v Protivíně, 

okrasný porost, dřevěná chatka, 

pozemek veden jako stavební 

parcela. 

 Telefon 724 724 706

ŘÁDKOVÁ INZERCE

BLEDULE OD ZLATÉ LOUKY

BESEDA KLUBU ŽEN
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Podle náboženské tradice by patřila spíše do 
masopustu. Jakmile ponocný odtroubil v noci před 
Popeleční středou dvanáctou a bubeník dal poslední 
ránu, nastával čtyřicetidenní půst, a tudíž konec všech 
radovánek, rozpustilostí, zpěvů a tanců a – nestříd-
mosti v jídle. 

„Ovšem jíst se musí i o půstu,“ rozhlašují příznivci 
dobrých pokrmů a pití, omlouvaje tak pozdní zabijač-
ku. Tentokrát si ji zábořští hasiči dopřáli až na Josefa, 
jelikož k žalosti jedněch muži nemají svůj svátek, pod-
le druhých je v Záboří ob barák Josef (nebo Václav), 
tak aby Pepíci a všichni s nimi si taky něco užili. Jako 
kdyby po ostatek roku žili v odříkání málem poustev-
nickém. 

Ještě ne tak 
dávno (a nebo 
už ano? Jak ten 
čas letí…) chovali 
čuníka v každé 
chalupě. A kdyby 
jen jednoho. Nyní 
je slyšet chroch-
tání už jen ze tří 
čtyř chlívků. Ono 
také ubylo stálých 
obyvatel. Ve vsi 
je osmapadesát 
popisných čísel, 
z nichž asi jen 
třetina je obydle-
ných starousedlí-
ky a jejich rodina-
mi. Zhruba třetina 
slouží za chalupy 
„lufťákům“ a zby-
tek má sice maji-
tele, ale po většinu roku jsou stavení prázdná. 

Mladým už se nechce vepříky obskakovat nebo 
nemají čas. Naskýtá-li se možnost vykrmené prase 
výhodně koupit (to, které padlo na zabijačku mělo 
kolem sto osmdesáti kil), už je snazší užít si vepřo-
vých hodů. Už tři roky za sebou probíhají v režii mladší 
garnitury, samozřejmě za součinnosti se zkušenostmi 
stárnoucí generace. 

Ostatně hlavními osobami veškerého dění neby-
li žádní zajíci. Václavové Rychtář a Šupitar mají za 
sebou už tolik zabijaček, že je nespočítají. Vědí tedy, 
jak náplň do jitrnic a jelit akorát okořenit, dbají, aby 
v ní byl cítit česnek i osmažená cibulka a obsahova-
la jen tolik buchty, aby prejt nebyl víc buchtový než 
masitý. 

K ruce měli plno pomocníků (a také kibiců). Třeba 
švagři Mára a Sokol neúnavně bez vystřídání toči-
li klikou „mašinek“ rozemílajících vnitřnosti. Spíše 
než ženské ještě děvčata – Marušky, Alena, Terez-

ka jaterničky tak zručně uzavírala neboli špejlovala, 
že to bylo až s podivem, kde k takové šikovnosti při-
šla, když doma nezabíjejí. U škopku s nádobím zase 
odevzdaně stály dvě zralejší Marie. „Doma bychom to 
vrazily do myčky,“ jen si povzdechly…

Dříve byla zabijačka událostí víc užitečnou než 
atrakcí. Slušný vepřík dal maso téměř na celý rok. 
Když se k němu přidal i druhý, bylo vystaráno. Co se 
hned nespotřebovalo do jitrnic, jelit, tlačenek a na 
guláš, se zalilo vyškvařeným sádlem a v konzervách 
vydrželo tak dlouho, dokud se nesnědlo…

„Když byla práce na polích, nebyl čas na vaření. 
V poledne se otevřela konzerva, k masu se ukro-

jil krajíc chleba 
a byl oběd. Hod-
ně masa se také 
udilo, “ vzpomíná 
zábořská rodač-
ka Milada Peter-
ková a k lepšímu 
přidává historku. 

Čerstvě vy-
uzené maso 
a slaninu pověsili 
u Fikotů do skle-
pa, který měl do 
silnice zamřížo-
vané okýnko. 
Mohlo být tedy 
otevřené, takže 
se z něj linula 
tak libá vůně, až 
se kolemjdou-
cím sbíhaly sliny. 
V noci vzbudilo 
hospodáře ště-

kání psa. Vstal, šel se podívat na dvůr, ale když se 
tam nic nehnulo, vrátil se zpátky do postele. Ale ráno. 
Zůstal jako omráčený, když našel psa otráveného a ve 
sklepě – spoušť. Místo uzeného visely jen provázky. 
Zloději museli být aspoň dva. Jeden přelezl zeď a do 
statku se dostal přes sad, druhý odebíral voňavý lup. 
Samozřejmě se nikdo nepřiznal, jak si pochutnal na 
Fikotově uzeném. 

Takovou starost hasiči nemají, protože skoro všech-
no maso spotřebovali. Nechali si jen pár kotlet, které 
ukryli v mrazáku. Přijdou jim vhod, až budou v noci na 
1. května hlídat májku a o půlnoci grilovat. 

Režisérem celého „představení“ byl velitel sboru, 
čtyřiadvacetiletý vysokoškolák Ondřej Soukup. Chvil-
ku neposeděl. Pořád pobízel, nabízel, radil, vítal hos-
ty a kamarády a známé, pro něž, avšak hlavně pro 
vlastní hasičstvo, zabíjačku uspořádali. Nezbyla z ní 
ani mrť. Tak všem chutnalo.  Jan Chmelík

Foto Zdeněk Bláha

Po zabijačce jako ve vyjedeném krámu
V seznamu činnosti hasičských dobrovolníků v Záboří se objevila až v posledních letech. Jejich půso-
bení je zaměřeno poněkud jiným směrem, jak bude patrné z projevů při srpnovém výročí založení sbo-
ru. Nicméně zabijačka, zvaná též vepřové hody, se stala trvalou součástí vítání jara ve vesnici. 
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Fotbalové informace
V březnu sehrálo „A“ 3 přípravná utkání s těmito 

výsledky: Sousedovice – 0:1, Bavorovice – 2:2 (bran-
ky Remta, Škoda) a v generálce na domácím hřišti 
Rudolfov – 2:3 (branky Vorel 2). V prvním mistrovském 
kole jarní části zavítali do Protivína hráči Zlivi. Utkání 
začalo velmi opatrně. Přesto šance, které přišly, vždy 
zaváněly brankou. Vše načal v 5´ překrásnou střelou 
do břevna z trestného kopu hostující Hanousek. 
V 15´ poprvé zahrozili domácí po úniku Říhy a jeho 
ostrém centru na Remtu, který ve složité situaci minul 
míč. Po těchto okamžicích se hra znovu uklidnila až 
do 34´, kdy domácí nezvládli rozehrávku a hostující 
Ira sám před brankářem Kubičkou jen těsně minul. 
Ve 43´ domácí Vorel z pravé strany unikl, bohužel jeho 
zpětná přihrávka nenašla adresáta. Závěr poločasu 
patřil opět hostům. Ve 45´ vystřelil kapitán hostí Kordík 
z hranice velkého pokutového území jen těsně vedle. 
Vzápěti mohli 2x po sobě znovu hosté skórovat, ale 
v cestě jim stál obětavý Kubička, kterému jistě nechybělo 
ani štěstí. Do druhého poločasu vstoupili velkou pří-
ležitostí domácí. V 53´ po trestném kopu Říhy těsně nad 
branku hlavičkoval velmi dobře hrající Ruczkowski. Dále 
opticky drželi míč více domácí, ovšem většinou daleko 
od branky hostí. Hra se přelévala od vápna k vápnu 
a zajímavé momenty nepřicházely. O to zajímavější byl 
závěr. V 78´ znovu z trestného kopu (cca 30m) těsně 
minul Hanousek. 81´ přinesla rohový kop, který zahrával 
Říha a Čech jen těsně hlavou přestřelil. Vzápětí zahráva-
li v rohový kop hosté a dostali možnost 4x zakončovat ve 
skrumáži, ale ani tento okamžik změnu skóre nepřinesl. 
Tečku za utkáním udělal v 90´ Vorel, který prováhal svou 
příležitost proti brankáři a míč si nechal vypíchnout od 
obránce. Oba týmy jsou spokojeny s bodem, ovšem 
hosté měli k zisku tří bohů o hodně blíž. 

„B“ sehrálo také dva přípravné zápasy. V Krči 
remizovalo 3:3 a na „umělce“ v Č. Budějovicích zvítězilo 
nad dorostem Rudolfova 4:0 (branky Jíra, V. Mikulenka, 
Říha a Fiala). V prvním mistrovském utkání hosté Proti-
vínští vedoucí mužstvo tabulky – Milevsko „C“. V utkání 
měl mistrovskou premiéru pro nový realizační tým – tre-
nér Jaroslav Kostka a vedoucí mužstva Jozef Pavlik. 
Domácí začali náporem, ale zkušené mužstvo hostů 
odolávalo jejich tlaku celkem bez problémů. Naopak, po 
rychlém protiútoku se jim povedlo skórovat. Ve druhém 
poločase se hra neměnila. Domácí útočili, vytvořili si 
několik šancí, nejblíže k brance měli ale opět hosté, 
hlavička Miklavčiče však sklouzla po síti za branku. 
10 minut před koncem se konečně Fáberovi podařilo 
hlavou překonat hostujícího brankáře a odstartovat tak 
závěrečný nápor. Ten byl korunován vítěznou brankou 
v 90. minutě. Jíra se probil soupeřovou obranou, přihrál 
Jelínkovi, jeho střelu brankář vyrazil, ale Ruczkowski 
stál na správném místě a dorážel do prázdné branky. Ke 
druhému zápasu zajížděli Protivínští do Borovan. Podle 
trenéra Kostky však zdaleka nezopakovali bojovný 
a zodpovědný výkon z minulého kola. I když měli po celý 
zápas hru jasně ve své moci, hrubými individuálními 
chybami nabídli soupeři nejprve dvoubrankové vedení, 
poté zápas otočili a v závěru další hrubkou o vítězství 
přišli. Branky stříleli Křišťál, Kučera, Štěpán. Remíza 
3:3 však zdaleka neodpovídá dění na hřišti, fotbal se 
však nehraje na krásu. 

Do mistrovské soutěže vstoupil také dorost. 
V Sedlici dokázal po bezbrankovém poločase vstřelit 
3 branky a jasně zvítězil 3:0. O branky se rozdělili 
– V. Novotný 2 (skvělý návrat po téměř 2 letech po 
těžkém zranění) a Remta. 

Žáci sehráli pouze několik čistě přípravných 
zápasů, některé na umělé trávě u školy, začínají až 10. 
dubna. V přípravě na jarní část sezony sehráli starší 
i mladší žáci tři přátelská utkání. V prvém zápase pora-
zili starší žáci družstvo Rudolfova 3:1. Vzhledem k velké 
marodce, nastoupili za nás i dorostenci. Sestava: 
Goliáš-Smitka M., Hlaváč, Pergler M., Cingroš-Smitka 
B., Zoch, Ruczkowski, Cina-Vejšický, Soumar. Střídali:
Kubičková, Slavíček A. Branky vsítil Zoch. 

Mladší žáci zvítězili 3:2. I zde se potýkáme s nedo-
statkem hráčů, takže nám pomohli starší žáci. 

Sestava: Štiak - Pergler P., Smitka B, Kubičková, 
Slavíček A. – Dědič, Cina, Vlach, Honis – Kozma, 
Popelka. Střídali: Timko, Studený, Dodič, Morej. Góly 
dal Smitka a Cina. 

Ve druhém zápase jsme na hřišti v Krči hostili žáky 
Slávie Č. Budějovice. Starší žáci po nevalném výkonu 
sice zvítězili 3:2. Ale fotbal naši hráči předváděli špatný. 
Sestava: Štiak- Smitka M., Pergler M., Honzík, Skala- 
Smitka B., Cingroš, Plundrich, Zoch-Vejšický, Bartuška. 
Střídali:Kubičková, Slavíček J. Góly dal:Zoch, Vejšický, 
Plundrich.  Mladší žáci remizovali 2:2. 
Sestava: Štiak – Pergler P., Smitka B., Kubičková, 
Slavíček A. – Bartuška, Cina, Vlach, Honis – Kozma, 
Smitka M. Střídali: Timko, Studený, Dodič, Morej. 
Branky dal Cina. 

Poslední přátelák jsme odehráli opět v Krči. 
K odvetě přijelo družstvo Rudolfova. Předváděli jsme 
chvílemi docela dobrý fotbal. V první půli jsme měli 
výraznou převahu, ale nakonec se soupeři podařilo 
vyrovnat v poslední minutě na 2:2. 
Sestava: Štiak-Smitka M., Cingroš, Honzík, Slavíček 
J. – Smitka B., Pergler, Slavíček A., Cina-Vejšický, 
Plundrich. Branky: Vejšický 2. Mladší žáci se tentokrát 
nesešli a prohráli 0:2. 
Sestava: Štiak – Timko, Smitka B, Slavíček A. 
– Kubičková, Cina, Studený, Honis – Kozma, Smitka 
M. Střídal: Morej. 

Jak již jsme psali v úvodu, trápí nás malý počet 
hráčů. Proto rádi uvítáme kluky i holky, kteří by si s námi 
chtěli zahrát. M. Bláha, R. Slavíček.

Benjamínci vstoupili do soutěže velmi razantně. 
Starší přípravka zvítězila v Sepekově 5:2. O branky se 
rozdělili Novotný 2, Bečvář 2 a Šedivý. Mladší ve svém 

prvním zápase zvítězili nad Pískem B vysoko 9:0. Stře-
lecky se prosadili Bečvář 4, M. Urban 3, Štěpka 2. 

V sobotu 19. března se konala valná hromada FK 
Protivín. Do výboru byli kooptováni tři noví členové. 
Paní Dana Hlouchová jako hospodářka, pan Radek 
Slavíček jako manažer mládeže a pan Michal Urban 
bez určení funkce. Předseda FK zhodnotil rok z hle-
diska sportovní činnosti. Konstatoval nespokojenost 
výboru klubu s výsledky a umístěním „A“, které by 
všichni rádi viděli pohybovat se v horních patrech 
tabulky. Bohužel, někteří hráči si neuvědomují, že „A“ 
je „oknem do budovy“ a zejména na jeho výsledky 
se dívají potencionální sponzoři, které klub oslovuje. 
A jak je vidět ze zprávy o hospodaření, jejich pomoc 
je pro klub rozhodující. Naopak spokojenost panuje 
s výsledky mládeže. I přes odchody hráčů do klubů 
ve vyšších soutěžích – ligový dorost Písku Hlaváč, 
Z. Vorel a Kušnierik, žákovská mužstva Písku J. Vojík, 
Růžička, T. Vojík, divize žáků Strakonice Kocanda – se 
dokázali mládežníci udržet na předních místech svých 
tabulek. Navíc situace vzhledem k neustálému úbytku 
dětí není růžová. Klobouk dolů před všemi trenéry, 
kteří se ve svém volném čase bez nároku na odměnu 
všem hráčům věnují. 

Chtěl bych na tomto místě reagovat na přání 
některých občanů a zveřejnit, jak a na co klub využil 
příspěvek na činnost z města pro sportovní organizace. 
Z tabulky jednoznačně vyplývá, že příspěvek města 
zdaleka nestačí na pokrytí veškeré činnosti a klub 
musí zajišťovat finance formou sponzorských smluv. 
A všichni, kteří se o chod nějaké takové organizace 
staráme, velmi dobře víme, jak je to v dnešní těžké době 
náročné. Klub je v budovách na hřišti v pronájmu, hřiště 
má v bezplatné výpůjčce, tudíž všechny náklady na 
údržbu budov, hřiště a energie hradí ze svých prostřed-
ků. V uvedené celkové částce je zahrnut i nákup zboží 
do bufetu v hodnotě cca 540 tisíc korun, tudíž náklady 
na provozování klubu jsou cca 1 200 tisíc korun. Tudíž 
– aby mohl FK Protivín fungovat, musí kromě dotace 
z města sehnat ještě zhruba milión.  Václav Křišťál

Fotbalista Michal Remta těsně minul přihrávku od Miroslava Říhy.  Foto P. Kozma

TABULKA:
celkové náklady klubu  ........................... 1 722 694,06 Kč 

největší výdajové položky  poznámka 
pohonné hmoty  ............................................... 63 445 Kč  nafta autobus, benzin sekačky
sportovní materiál pro hráče  ........................... 42 000 Kč míče na hru, brankářské rukavice, 
elektrická energie  ........................................... 82 543 Kč  
voda  ................................................................ 71 900 Kč 
materiál na údržbu  .......................................... 36 651 Kč latex, hnojivo, drogerie
opravy a udržování  ....................................... 140 558 Kč  z toho 100 000 Kč oprava hřiště
mzdové náklady  ............................................ 301 210 Kč  3 trenéři, správce hřiště, uklízečka, 
  2 prodavačky- bufet, 5 řidičů autobusu
zákonné sociální pojištění  .............................. 63 930 Kč 
cestovné  ........................................................... 9 040 Kč 
ostatní služby  ................................................ 154 414 Kč  soustředění mužstev, pronájmy hřišť a tělocvičen, 
  služby na údržbu hřiště
startovné na turnajích  ..................................... 15 000 Kč 
rozhodčí  .......................................................... 47 950 Kč paušály, cestovné 
  (cestovné rozhodčí mládeže platí KV ČMFS)
příspěvek Města Protivín  .............................. 200 000 Kč



PROTIVÍNSKÉ LISTY – 19. stránka

KŘÍŽOVKA O KNIŽNÍ ODMĚNU

V letošním roce jsou křížovky věnovány moudrým výrokům známých i méně známých osobností. 
„1. tajenka…, kterou fialka zanechá na ...2. tajenka (1., 2., 3. díl).“ (Mark Twain)

Autor křížovky P.  Šoba
Vyluštěnou tajenku zašlete do 30. dubna 2011 na adresu MěKS, Mírová 337, 398 11 Protivín, nebo e-mailem na adresu kar-
fikova @kultura-protivin.cz. Za správné vyluštění březnové křížovky získává knihu pan Hanák z Protivína. Blahopřejeme. 

SOUTĚŽ INFOCENTRA PROTIVÍN... V každém čísle letošního ročníku 
PL zveřejníme fotografii zajíma-
vého místa, památky a podobně 
z Protivína a okolních obcí. Vaším 
úkolem je poznat místo, kde se 
zajímavost nachází. 
Vítězem březnového losování 
fotohádanky INFOCENTRA se 
stal pan Josef Kubička z Pro-
tivína. Na fotografii je štít nad 
branou domu čp. 24. Blahopře-
jeme! Cenu si může vyzvednout 
pondělí – pátek od 8 do 16 hodin 
nebo v sobotu od 9 do 12 hodin 
v Infocentru Protivín. 
Otázka pro duben: Kde v Proti-
víně najdete toto nádvoříčko? 
Těšíme se na správné odpovědi, 
které můžete zaslat do 9. května 
na e-mail infocentrum@mupro-
tivin.cz nebo nám svou odpověď 
přijďte sdělit osobně. 
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STOLNÍ TENISSTOLNÍ TENIS

Městské slavnosti 
protivínské 2011

se uskuteční 
v sobotu 27. srpna

Vyzýváme všechny 
společenské a zájmové 

organizace, aby se zapojily

Návrh vašich aktivit 
prosíme zašlete e-mailem 

karfikova@kultura-protivin.cz 
do konce dubna 2011

Členové oddílu Taehan Protivín 
– Jaroslav Šídlo, Dominik Kůrka, 
Patrik Pišinger, Daniel Trubka a Adéla 
Kubičková se 2. dubna zúčastnili tur-
naje v taekwondu v Humpolci. Celkem 
přijelo soutěžit 110 závodníků, v něko-
lika kategoriích, z České republiky 
a Německa. 

Dominik Kůrka nastoupil v boji o finá-
le proti výrazně zkušenějšímu závodníko-
vi a ve druhém kole mu díky zranění 
kolena podlehl. Dominikovi přítomný 
lékař pohmožděné koleno zafixoval. 
Oceněním za jeho snahu byla bronzová 
medaile. Dalším závodníkem byl Patrik 
Pišinger, který také v boji o finále pod-
lehl a získal bronzovou medaili. Třetím 
bojovníkem byl Jaroslav Šídlo, který po 
výborném výkonu postoupil do finále, 
kde těsně podlehl zkušenějšímu borci. 
Jára získal stříbro. 

Následoval boj o medaile Dana Trubky, 
který se několika výbornými výkony pro-
bojoval až do finále. Zde po velmi taktic-
kém výkonu porazil závodníka z Německa 
a získal zaslouženě zlatou medaili. Jako 
poslední se do bojů zapojila již zkušená 
závodnice Adéla Kubičková. Adély boj 
trval jen 35 sekund. Vyhrála KO na body 

skórem 12:0 a svoji soupeřku zcela dekla-
sovala. Získala další své zlato. 

Bylo opět vidět, že protivínský klub 
taekwonda byl svým trenérem Milanem 
Zobalem dobře připraven a výborně hájil 
barvy oddílu i svého města. Poděkování 
patří všem dětem za výborné úspěchy, 
trenérovi za přípravu a rodičům, kteří opět 
věnovali svůj čas propagaci mládežnické-
ho sportu v Protivíně. 
Přehled medailí: 
 Dan   – zlatá medaile
 Adéla  – zlatá medaile
 Jaroslav – stříbrná medaile
 Patrik  – bronzová medaile
 Dominik  – bronzová medaile

Pepíno

Krajský přebor 18. – 22. kolo 
Sezimovo Ústí : Slavoj „A“  5:9
(Dubský 3, Šimoník 2, Färber 2, 
Mareš 2)
Slavoj „A“ : Pedagog ČB „B“ 9:2
(Dubský 3, Šimoník 3, Mareš 2, 
Färber 1)
Slavoj „A“ : So. Vodňany „B“ 7:9
(Dubský 2, Šimoník 2, Färber 2, 
Mareš 1)
Hluboká nad Vltavou : Slavoj „A“ 9:2
(Dubský 1, Färber 1)
Orel ČB „B“ : Slavoj „A“  9:4
(Dubský 2, Šimoník 1, Färber 1)
Poslední prohra v soutěži rozhodla 
o tom, že Slavoj neudržel slibné třetí 
místo a skončil celkově čtvrtý. 

Krajská soutěž 19. – 22. kolo
Slavoj „B“ : Blatná „B“  3:9
(Brabec 2, Zoch 1)
Slavoj „B“ : Mirotice „A“  9:3
(Brabec 3, Pešl 3, Vařečka P. 2, 
Zoch 1, Karas 2, Kozma 1)
Prachatice „C“ : Slavoj „B“  2:9
(Pešl 3, Posekaný 3, Brabec 2, 
Vařečka P. 1)
ČZ Strakonice „C“: Slavoj „B“  9:3
(Weber 1, Brabec 1, Vařečka P. 1)
Slavoj „B“ obsadil celkové šesté místo. 

Karel Vařečka 

První dubnovou sobotu jsme se vypravily na zahájení cyklosezony do Sedlice. Pozvali 
nás naši kamarádi Kája Veselý a pan Fanda Šesták. Původně jsme chtěly jet vlakem do 
Strakonic a odtud pak na kole, ale pak jsme se domluvily s Jirkou Plívou, že tam pojede 
také a vezme nás i kola. Jely jsme čtyři – Jana J., Jana H., Jitka a Helík, takže se nám kola 
v pohodě do káry vešla. 

V sobotu v poledne jsme se všichni sešli před Jirkovou dílnou, naložili kola a už jsme 
frčeli směr Sedlice. Jízda měla být zahájena ve 14 hodin, takže jsme měli dost času na 
kávičku a výbornou zmrzlinu. Na startu nás už očekával Kája i pan František. Přivítali 
jsme se a už bylo odstartováno. Trasa vedla přes Hněvkov, Škvořetice, Mužetice a zpět 
do Sedlice, celkem asi 20 km. Bylo téměř letně, takže se jelo krásně, i když terén byl dost 
kopcovitý. Jirka i Kája s námi celou cestu drželi tempo, i když sami už by byli asi dávno 
v cíli. Do cíle jsme dojeli poslední (ostatně jako vždycky), ale to nám náladu nepokazilo, 
jedeme pro zábavu, ne závody. 

Všichni účastníci obdrželi medaile a malé občerstvení. Zpátky jsme s Jirkou už nejely. 
Rozloučily jsme se a vyrazily na kolech domů směr Milavy, Dobev, Kestřany a Ražice. 
Trošku jsme se v lese u Milav zamotaly, takže jsme sjely z trasy a udělaly pár našich 
klasických „okroužků“, což nám ani nevadilo, protože jsme se zase po chvilce koukání 
do mapy na původní trasu napojily a už bezpečně šlapaly na Dobev. V Kestřanech byla 
zastávka na kávičku a pak už rychle domů, protože večer se rychle přiblížil.  Ujely jsme 
asi 60 kilometrů a byly jsme s naším prvním výkonem spokojené.  CYRA

VII. Dětský aprílový turnaj 2011 TEM

CYKLORAFANDY NA PRVNÍ JARNÍ VYJÍŽĎCE


