
ROČNÍK XX ● číslo 3 ● březen 2012 ● 18  Kč

Komunitní nadace Blanicko-Otavská vypisuje s Měs-
tem Protivín společný grant pro neziskové organizace 
z Protivína. Do grantu nadace uvolnila padesát tisíc 
korun a město přidalo stejnou částku. Celkem se tedy 
bude rozdělovat sto tisíc korun. 

V grantovém kole je možné žádat o příspěvek ve vyhlá-
šeném kole „Posílení kapacit protivínských neziskových 
organizací“. O grant se mohou ucházet občanská sdružení, 
obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby 
a příspěvkové organizace sídlící nebo vykonávající činnost 
v Protivíně. 

Uzávěrka přijímání žádostí je 15. dubna. Na přelomu 
měsíců března a dubna se ještě v Protivíně uskuteční 
seminář o možnostech čerpání grantů nadace, který jako 
v loňském roce uspořádá nadace a Společnost pro roz-
voj Protivína. Všechny další podrobnosti ke Společnému 
grantovému kolu nadace a města Protivín i uvedenému 
semináři najdete webových stránkách nadace www.kona-
bo.cz v sekci granty a aktuality.

Vážení spoluobčané, 
dovolte mi Vás seznámit s financováním akcí, které naše město 
připravilo pro rok 2012. 

Na základě ekonomických ukazatelů roku 2011 jsme museli 
řadu investic odložit a navrhnout k realizaci pouze takové, které 
jsme schopni sami ufinancovat. Pro letošní rok jsme z vlastního 
rozpočtu rozhodli financovat následující akce: 
– rekonstrukce vodní nádrže Krč
– rekonstrukce bytů DPS, čp. 891, 892 a 32 
– rekonstrukce městského muzea
– vybudování dětského hřiště Myšenec
– vybavení dětského hřiště Krč 

Město se snaží získat dotační tituly na různé další investiční 
akce, jako například:
– vybudování tenisových kurtů 
– opravy komunikací
– zateplení a výměna oken na pavilonu ZŠ
– příspěvek na digitalizaci kina 

Pevně věřím, že se na nás usměje štěstí a získáme co nejvíce 
dotačních titulů a tím se nám podaří vylepšit naše město a okolí 
ku prospěchu nás všech. 

Všechny investiční akce můžeme provést pouze v případě, že 
ekonomická situace se bude vyvíjet dle předpokladů ministerstva 
financí a příjmy města výrazně neklesnou. 

Rozpočet našeho města v současné době nedovoluje více, 
ale přesto si myslím, že pokud se nám podaří tyto investice 
zrealizovat, uděláme další krok vpřed. 

I když se nejedná o investiční akce, je již jako samozřejmost 
brána podpora školství, jak základní školy, tak tří mateřských 
školek, městského kulturního střediska a já pro zajímavost uvá-
dím, jaké příspěvky z rozpočtu města získávají: 
–  ZŠ 5,3 mil. Kč
– MŠ (1. a 2. MŠ Protivín, MŠ Krč) 2,6 mil. Kč
– MěKS Protivín (včetně městských oslav 3,8 mil. Kč)
–  sportovní a zájmové organizace 0,95 mil. Kč 

Věřím, že tyto vynaložené prostředky se městu vrátí, a to 
zejména ve vzdělanosti, společensko kulturní oblasti a využívání 
volnočasových aktivit dětí i dospělých. 

Jaromír Hlaváč, starosta města 

Také v letošním roce zajišťuje program slavností Městské 
kulturní středisko Protivín. Slavnosti se uskuteční v sobotu 
25. srpna na Masarykově náměstí v Protivíně. 

Tímto bychom rádi oslovili spolky a soubory, které mají zájem 
se slavností aktivně zúčastnit, nebo chtějí svoji činnost zařadit do 
doprovodných programů slavností, popřípadě se i jinak prezentovat, 
aby se přihlásily se svou představou na e-mail karfikova@kultura-
protivin.cz. V nabídce uveďte kontaktní osobu a její telefon a e-mail. 
Poté zájemce budeme kontaktovat osobně. Uzávěrka doprovodných 
akcí je 15. dubna 2012. 

INVESTIČNÍ PLÁN MĚSTA
 PRO ROK 2012

Krásné Velikonoce čtenářům Protivínských listů 
přeje Městské kulturní středisko Protivín

Městské slavnosti 
protivínské 2012

GRANT PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE
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� ZE ŽIVOTA ŠKOLY � 

Ze školních lavic  

OLYMPIÁDA Z ANGLIČTINY
Ve středu 15. února se v Písku konalo okresní kolo olympiády z anglického jazyka. 

I. kategorie se zúčastnilo sedm škol. Vítěz školního kola T. Nečas obsadil v okresní 
konkurenci pěkné 5. místo. V II. kategorii soutěžilo osm škol z okresu a T. Zbor-
níková se umístila také na pěkném 4. místě. Gratulujeme. 

MOJE NEJMILEJŠÍ ZVÍŘÁTKO
Maxík 

Můj pes se jmenuje Maxík. Je to dlouhosrstý vlčák. Má 
špičaté uši, hnědé oči a velký čumák. Je mu 7 let. Maxík 
bydlí u babičky. Dáváme mu granule a maso. Rád se pro-
běhne po zahradě. Nejraději si hraje s klackem a hlavně se 
mnou. Často mu házím balón a on za ním běhá. 

Pejsek má velkou klec s boudou. 
Jaroslava Černá, 4. A

Křeček džungarský
Můj křeček se jmenuje Jerry. Je to samička s krátkými 

chloupky, tmavším proužkem na zádech a krátkým ocás-
kem. Má černá očíčka jako korálky, které na nás s radostí 
kulí a nádherné růžové tlapičky. Je roztomile tlusťoučká. 
Bojí se světla, má ráda tmu, a když nemá žádný úkryt, 
tak se zahrabává do pilin. Bydlí v teráriu v kokosovém 
domečku u nás v pokoji. 

Tereza Podhorská, 4. A

Bubáček
Zvířátku, které máme doma, jsme dali jméno Bubák, 

protože je celý černý. Černé má dokonce i tlapičky, 
čumáček a dlouhé vousky. Z hlavičky mu koukají dvě 
zelené oči, které ve tmě svítí. Bubáček žije s námi 
v domácnosti, protože před zimou byl ještě malé 
kotě. Hrozně rád si hraje. Líbí se mu vše, co se hýbe. 
Nejraději má ale provázek nebo plyšovou malou myš-
ku, s kterou zápasí a dělá, že ji loví. Jeho obydlím je 
kuchyň u babičky, kde má vše, polštářek i potravu. 
Nejraději ale spí v křesle. Prozatím prospí větší část 
dne. Bubák je hravý kocourek, který pobaví celou 
rodinu. Máme ho rádi. 

Tomáš Malkus, 4. A

Základní škola Protivín
pořádá ve středu 18. dubna 2012

tradiční sběr papíru 
Papír přivezte v 7 hodin 

na dopravní hřiště u školy 

KONCERT ŽÁKŮ 
ZŠ Protivín a ZUŠ Písek
úterý 20. března od 18 hodin

ZŠ Protivín – Alšova síň
Všichni jste srdečně zváni

Žáci ZŠ Protivín Vás zvou 

na VIII. vernisáž 
výtvarných a ručních prací

Kde: Alšova síň ZŠ Protivín 
(vstup hlavním vchodem)

Kdy: úterý 20. března od 17 hodin

ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA 2012
V únoru letošního roku se uskuteč-

nilo v Základní škole Protivín školní 
kolo zeměpisné olympiády. Celkem 
se zúčastnilo školního kola ve všech 
kategoriích 38 žáků.Vítězům školního 
kola blahopřejeme.  

Výsledky podle kategorií:
kategorie A – 6. ročník
1.  Eliášek Milan 6. B
2.  Lang Martin 6. A
3.  Kropáčková Veronika 6. A

kategorie B – 7. ročník
1.  Zelenka Marek 7. B
2.  Měšťan Filip 7. A
3.  Hrubý Martin 7. A

kategorie C – 8. a 9. ročník
1.  Jakš Adam 9. A
2.  Smitka Martin 9. B
3.  Dědič Filip 8. A

První dva žáci z každé kategorie 
postoupili do okresního kola, které se 
uskutečnilo 14. března v Písku.

Jessinka
Náš pejsek je holčička a jmenuje se Jessinka. Jsou jí 

čtyři roky, má černohnědobílé fleky, hnědé oči a oválný 
čumák. Nosí obojek. Žije na dvorku u našeho domu a pobí-
há po zahradě. Když jsme venku, tak má radost a hraje si 
s námi. Přes plot štěká na lidi, kteří chodí kolem. 

Svoje obydlí má schované pod přístřeškem. Je to zatep-
lená bouda. Vedle ní má misky na vodu a granule. 

Nella Bartušková, 4. A
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RADA MĚSTA ZASEDALA

V současné době probíhají stavební úpravy Památníku 
města Protivín (muzea), následovat bude instalace nových 
moderních expozic.  Foto J. Fialová

Pivo Lobkowicz Premium 
Nealko obsadilo 3. místo v jed-
né z nejprestižnějších degus-
tačních soutěží u nás – v sou-
těži ZLATÝ POHÁR PIVEX 
– PIVO 2012. Navázalo tak na nedávný 
úspěch tmavého ležáku Merlin, který 
získal Stříbrnou pivní pečeť na únorových 
Slavnostech piva v Táboře. Obě piva se vaří 
v Pivovaru Protivín. 
„Lobkowicz Premium Nealko je dlou-
hodobě vnímáno jako jedno z nejlepších 
nealkoholických piv na našem trhu. Svěd-
čí o tom nejen úspěchy na podobných 
degustačních soutěžích, kde se Lobkowicz 
pravidelně umisťuje na předních místech, 
zvyšuje se také počet odběratelů,“ uvedl 
sládek společnosti protivínského pivovaru 
Miloš Musil. 
Soutěže se zúčastnilo celkem 45 pivních 
značek z 18 pivovarů a jejím odborným 
garantem byl Výzkumný ústav pivovarský 

VYBRÁNO Z USNESENÍ RADY MĚSTA 
DNE 15. 2. 2012 

– souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení práva 
odpovídajícího věcnému břemenu spočívající-
mu v umístění trafostanice, venkovního vedení 
VN, podpěrných sloupů VN, zemního kabelu 
NN a uzemnění v pozemcích p. č. 90/3, 104/4, 
121/1, 121/2, 121/3, 195/68 a 195/69 v kú 
Maletice, pro účely zřízení a provozování distri-
buční soustavy, za jednorázovou úplatu ve výši 
10 000 Kč + 2 000 Kč DPH

–  souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení práva 
odpovídajícího věcnému břemenu spočívají-
címu v umístění zemního kabelového vedení 
NN a kabelové skříně na pozemcích p. č. 2719 
a 2722 v kú Protivín, pro účely zřízení a provo-
zování distribuční soustavy, za jednorázovou 
úplatu ve výši 18 500 Kč + 3 700 Kč DPH

–  souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení práva 
odpovídajícího věcnému břemenu spočívající-
mu v umístění zemního kabelového vedení NN 
a kabelového pilíře v pozemku p. č. 1430/14 v kú 
Krč u Protivína, pro účely zřízení a provozování 
distribuční soustavy, za jednorázovou úplatu ve 
výši 1 000 Kč + 200 Kč DPH

–  byla seznámena se zápisem č. 1 z jednání 
komise bytové, místního hospodářství a dopravy 
ze dne 31. 1. 2012 

 a souhlasí s pronájmem bytové jednotky č. 5, 
1+1 o celkové výměře 55 m2, na adrese Protivín, 
Zámek čp. 2

– schvaluje návrh smlouvy o dílo na zhotovení 
energetického auditu budovy 1. Mateřské školy 
v Protivíně s firmou Sdružení Energy Centre 
České Budějovice

 a pověřuje starostu města jejím podpisem 

–  vybrala na základě vypsaného výběrového 
řízení ze dne 24. 1. 2012 na stavbu „Stavební 
úpravy vodní nádrže Krč u Protivína p. č. 78/1“ 
firmu REMONST stavební s. r. o., Rudolfovská 
460/93, České Budějovice 

– schvaluje v rámci Integrovaného projektu 
Záchranný kruh využití „Bezpečnostního infor-
mačního systému pro města a obce“

– souhlasí s realizací dvou dětských hřišť v míst-
ních částech Krč u Protivína a Myšenec 

– souhlasí s realizací stavebních úprav památ-
níku města Protivín

– souhlasí s vypsáním výběrového řízení na 
realizaci akce „Digitalizace kina v Protivíně“

 a ukládá obeslat níže uvedené firmy k před-
ložení nabídky: 

 – XC Data, s. r. o. Praha 4
 – Nowatron Elektronik, spol. s r. o. Brno
 – AQ, spol. s r. o. Červenka
 – D-cinema Praha 7
 – AV Media a. s. Praha 10

– schvaluje Pravidla pro vedení Evidence oby-
vatel v informačním systému města Protivín 
a pro přístup zaměstnanců k datům vedeným 
v evidenci obyvatel v předloženém znění

RADA MĚSTA DNE 29. 2. 2012

– přijala předloženou zprávu o plnění usnesení 
přijatých na poslední schůzi rady města konané 

pokračování na 15. stránce

a sladařský v Praze (VÚPS). 
Vzorky byly degustovány 
ve dvou na sobě nezávislých 
kolech, což podle organizátorů 
vyloučí statistické chyby a uspě-

jí jen piva dlouhodobě kvalitní. Anonymní 
hodnocení prováděli odborní degustátoři 
ze soutěžících pivovarů, dále z VÚPS 
a dalších odborných institucí. Degustátoři 
hodnotili především chuť piva, jeho plnost, 
vůni, říz, hořkost i další eventuální chuťové 
vlastnosti či jiné příznaky (např. v barev-
nosti, jasnosti apod.). V obou kolech sou-
těže byly u všech vzorků piv prováděny 
také laboratorní rozbory a senzorická 
hodnocení VÚPS Praha. 
 Výsledky jubilejního 20. ročníku degus-
tační soutěže ZLATÝ POHÁR PIVEX 
– PIVO 2012, který se konal v rámci 
potravinářského veletrhu SALIMA, byly 
oficiálně vyhlášeny 29. února v Kongreso-
vém centru hotelu Voroněž v Brně. 

Bronzová medaile pro Pivovar Protivín
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Mezi pěti obvodními odděleními Policie České republiky na 
Písecku si loni vedli nejlépe. V celém Jihočeském kraji obsa-
dili krásné druhé místo. O tomto úspěchu i o policejní činnos-
ti vůbec jsme hovořili s vedoucím protivínského obvodního 
oddělení Ing. Mgr. nadporučíkem Janem Procházkou. 
Nejprve se sluší samozřejmě poblahopřát, než se zeptám – kdo 
a co se skrývá za oním „kouskem“?

Kdo – je jasné. Celý náš dvanáctičlenný kolektiv a spolupra-
cující kriminalisté a zdejší samospráva. Co – prostě jsme si řekli, 
že do všeho půjdeme naplno, protože jsme tu od toho, abychom 
naše občany ochraňovali před pachateli trestných činů, a když 
už se stanou, snažili se delikventy odhalit. 
Dobrá. Připusťme, že svou práci děláte na sto a možná ještě 
o nějaké procento navíc. Jaké měřítko hrálo roli ve vašich 
úspěších?

Objasněnost trestných činů. Za loňský rok jsme jich řešili 
193, z nichž jsme každý sedmý z deseti dovedli do konce, to 
znamená předali pachatele k potrestání. 
Abychom rozuměli, co jsou trestné činy…?

Například ublížení na zdraví, krádeže, pokud jejich hodno-
ta přesahuje pět tisíc korun, těžké dopravní nehody, loupežná 
přepadení, znásilnění a mnoho dalších, které jsou vyjmenovány 
v trestním zákoníku. 
Jinde je objasněnost nižší?

Podstatně, dokonce ve velkých městech dosahuje tak třiceti 
procent. Kromě trestných činů jsme řešili i 350 přestupků, 
které se od trestných činů liší nižším stupněm společenské 
nebezpečnosti. 
Nejsou tedy pro společnost tak závažné?

Ano a rozhoduje se o nich většinou v přestupkovém řízení, 
prakticky před samosprávou, kdežto o trestných činech rozhodují 
soudy. K těmto dvěma číslům musíme připočítat ještě přes tisíc 
jednacích čísel. Na to všechno je nás dvanáct. 
O jak velké území se stará ta vaše apoštolská družina?

Na 185 čtverečních kilometrech jej tvoří 26 obcí. Dovedu 
si představit, že by nás mohlo být víc. Vzhledem k současným 
možnostem policie však musíme vystačit s tolika příslušníky, 
kolik jich máme. Ekonomická situace nás také nutí, abychom 
maximálně efektivně využívali všechny svěřené prostředky. 
To abyste měli křídla, abyste byli všude. Stíháte ochránit váš 
rajón?

Na sto procent to nebude nikdy, protože obvod je rozlehlý 
a vzdálenosti velké. Dovedu si představit, že by policisté byli 
v terénu častěji. U všech trestných činů však jsme vždycky, 
protože sloužíme nepřetržitě 24 hodin. 
V Protivínských listech máte svoji pravidelnou rubriku. Nepa-
matuji si, že byste ji někdy nechali prázdnou?

Protivín není tak klidné město, aby v něm nedocházelo 
k trestným činům. Podobně jako v okolních vesnicích. Nedávno 
jsme v rubrice psali o opakovaných krádežích ve sběrném dvoře. 
Díky spolupráci se zaměstnanci Technických služeb se podařilo 
chytit dva pachatele přímo při činu. Případ je o to kurióznější, 
že zloději vnikli dovnitř objektu a přitom při zevní kontrole to 
vypadalo, že je uzavřen. Kolegům to nedalo spát a překvapili 
zloděje ve chvíli, kdy už měli připravený další lup. 
Máte v rukávu ještě nějaký zajímavý případ?

Každá z těch odhalených kauz je něčím zvláštní, ale co 
jsme tu ještě neměli – zcizení bezpečnostní kamery, která měla 
hlídat dětské hřiště při škole. Byla umístěna poměrně vysoko 
a přesto zmizela. 

V dalším případě jsme zajistili člověka, který měl zakázaný 
pobyt na území jižních Čech. Než se věc vyřešila, pobyl si půldru-
hého dne v naší cele předběžného zadržení. Následně ho Okresní 
soud v Písku odsoudil za maření úředního výkonu. Pachatel byl 
tedy odsouzen již dva dni po spáchání trestného činu. 

Vy máte na oddělení také „basu“?
A je poměrně hodně využívaná. 

Neříkejte. Dostávají ti vězňové alespoň chleba a vodu?
Kdyby jen to. Mají zabezpečenou plnou stravu. Pravidelně 

je dodržován pitný režim a jídlo formou studené stravy. 
Může si takový zadržený člověk přilepšit a nechat si přinést 
potraviny podle své chuti?

Samozřejmě si je může zaplatit. Ale nevzpomínám si, že by 
tu kdy byla nějaká osoba, která by sáhla do svých úspor. Když 
je u nás, živí ji stát. 
Jeden starší a zkušený policista mi vyprávěl, jak nenahraditelná 
je místní znalost svěřeného úseku. Máte i teď takové informace, 
jaké měli bývalí okrskáři?

S tímto názorem mohu jen souhlasit. Je to problém, dochá-
zí-li k fluktuaci policistů. Nám se daří držet stabilní kolektiv, 
doplňovaný mladšími kolegy. Pokud jsou tu policisté delší 
dobu, získali již dostatečný přehled a mohou posloužit svými 
zkušenostmi. V každém případě místní znalost je jedna z věcí, 
která nám pomáhá odhalovat trestné činy. 

Dříve měli občané větší respekt před uniformami. Je to jen 
zdání, anebo pravda? Valná většina lidí respekt má. Uvědomují 
si, že policie je represivní složkou, která dohlíží, aby nedocházelo 
k protiprávnímu jednání. Ta část lidí, která měla problémy se 
zákony a měla tedy co dělat s námi, policii příliš nerespektuje. 
Vycházejí vám občané vstříc při vyšetřování trestných činů?

Tady bych si je dovolil rozdělit také na dvě poloviny. Jsou 
občané, kteří jsou si vědomi občanské morálky a spolupracují 
s námi, děje-li se něco v rozporu s právem. Větší polovina však 
nereaguje. Třebaže jsou přítomni nějakému konfliktu, vymlou-
vají se, že nic neviděli a neslyšeli a diví se, že se vůbec něco 
stalo. Projevuje se u nich netečnost, lhostejnost, vyplývající 
třeba ze známosti s provinilci, anebo tušená obava z případného 
soudního jednání, kterému se chtějí vyhnout. 
Pro vás jsou všechny případy práce, že ano? Co je ale nejne-
příjemnější?

Možná teď čekáte, že budu jmenovat například neshody nebo 
násilné trestné činy. Vyšetřování domácího násilí, kdy poškození 
jsou si blízcí a dochází k němu buď dlouhodobě nebo jednorá-
zově, je vždycky velmi nepříjemné. 
Máte na mysli „italské“ manželství?

Když někdo doma zvyšuje hlas nebo se hádá, tak to není 
nebezpečné, jako když dochází k násilí. Tam už nastupuje institut 
zvaný vykázání. Řešit to však není vůbec jednoduché, protože 
je to spojeno s řadou formálních dokazování. A tahle papírová 
agenda nás zbytečně zatěžuje. 
Vůbec se zdá, že celý život a fungování státu a organizací je 
přímo zahlceno přemírou papírování. 

U nás je ta papírová agenda tak rozsáhlá, že její zpracování 
zabírá polovinu pracovní doby. Místo aby kolegové byli v terénu, 
sedí u počítačů a píší… U občanských přestupků představuje 
jeden spis kolem dvaceti stran, u trestných činů i čtyřicet. 
Proboha, to snad píšete romány, ne?

Skoro to tak někdy vypadá. Jen kolik různých formulářů 
musíme vyplňovat. 
To by se s tím nedalo nic dělat?

Pořád se mluví o nedostatku policistů. Možná by jich bylo 
dost, kdyby se podařilo odbřemenit tu úředničinu s kvantem 
papírů. 

Jestli-že se vám i přesto podařilo odhalit tolik trestných činů 
a postavit pachatele před soud, pak to svědčí o mimořádném 
úsilí a schopnostech celé vaší nepočetné družiny, kterou vedou 
dva právníci. Vaše zástupkyně Mgr. Vanda Kořánová a vy jako 
vedoucí oddělení, Ing. Mgr. nadporučík Jan Procházka. A i to 
je jev mezi českými obvodními policejními odděleními ojedi-
nělý. Jan Chmelík 

PROTIVÍNSKÝM POLICISTŮM SE PODAŘIL HUSARSKÝ KOUSEK
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z deníku
POLICIE ČR V PROTIVÍNĚ

www.moderniprace.cz

Krádež v prodejně
 První únorový den oznámila zaměst-

nankyně z prodejny potravin policistům 
krádež alkoholu. Láhev tvrdého alkoholu 
v hodnotě 100 korun měla odcizit žena. 
Policisté případ prošetřili, zadokumen-
tovali a jako přestupek proti majetku 
oznámili správnímu orgánu k dalšímu 
projednání. 

Zkouška pozitivní
 Za volant pod vlivem alkoholu usedl 

v sobotu 4. února řidič, kterého dopravní 
policisté kontrolovali v Blanické ulici. 
Dechová zkouška na alkohol byla pozi-
tivní s hodnotou 0,47 promile. Policisté 
případ řešili jako přestupek, který ozná-
mili správnímu orgánu. 

Krádež katalyzátorů
 Na Táborsku, Strakonicku a Písecku 

zaútočili v pátek 10. února opět zlodě-
ji katalyzátorů. Tentokrát se zaměřili 
zejména na osobní vozidla Citroen, 
nepohrdli však ani katalyzátorem z vozu 
Peugeot Partner. Jihočeským krajem 
projeli s největší pravděpodobností po 
trase ze Strakonic, kde na parkovišti před 
obchodním domem v ulici Katovická 
poškodili osobní vozidlo značky Citroen, 
dále pokračovali přes Protivín, kde si 
v ulici Palackého vyhlédli rovněž osobní 
vozidlo tovární značky Citroen, a dále do 
Tábora, kde na parkovišti v Klokotské 
ulici poškodili do třetice osobní vozidlo 
tovární značky Citroen. V odpoledních 
hodinách pak policisté na Táborsku, 
konkrétně ve Veselí nad Lužnicí, zazna-
menali poškození dalšího automobilu, 
kdy zloději odřízli katalyzátor u vozidla 
tovární značky Peugeot Partner. Zda 
všechny případy spolu skutečně sou-
visí, je předmětem dalšího policejního 
šetření. Případy to nejsou ojedinělé. 
Škody na poškozených automobilech se 
dle typů vozidel pohybují okolo částky 
5 000 korun. 

Návykové látky
 Dopravní policisté kontrolovali v neděli 

13. února v Mírové ulici řidiče v osobním 
automobilu Daewoo. U muže provedli 
testerem zkoušku na přítomnost návyko-
vých látek, která byla pozitivní. Policisté 
muži zakázali další jízdu a případ řešili 
jako přestupek, který po zpracování pře-
dali správnímu orgánu. 

Dopravní nehoda
 Řidička osobního automobilu značky 

Volkswagen jela dne 16. února ráno po 
silnici první třídy číslo 20 ve směru od 
Českých Budějovic na Písek. Na přímém 
úseku v klesání v katastru obce Protivín 
dostala smyk a vjela mimo komunikaci, 
odkud se odrazila zpět do vozovky, kde 
se střetla s nákladním automobilem. 
Při dopravní nehodě naštěstí nedošlo 
ke zraněním, škody na vozidlech však 
činí přibližně půl milionu korun. Poli-
cisté řidičce uložili blokovou pokutu. 
Dopravní nehoda zkomplikovala provoz 
na frekventované komunikaci v ranní 
špičce. 

Sprejer
 Nezvaný „umělec“způsobil v noci 

z 16. na 17. února škodu 8 000 korun, 
a to tím, že barvou postříkal odstavený 
železniční vagón. K incidentu došlo 
v areálu nádraží. Vandal posprejoval 
nápisy o ploše šestnácti čtverečních 
metrů. Policisté případ prošetřují jako 
trestný čin poškozování cizí věci. 

Dopravní nehoda
 Při výjezdu z Protivína na hlavní silnici 

číslo 20 na Písek bourala v pátek 17. 
února dvě auta. Do řidiče osobního auto-
mobilu značky Škoda Felicia narazila 
zezadu řidička s vozidlem značky Jeep. 
Škoda na vozidlech činí 32 000 korun. 
Řidiči se na místě nedohodli, nesepsali 
tzv. Euroformulář a přivolali na místo 
policisty. 

Zloděj ve skladu
 V sobotu 18. února v noci přijali policisté 

na linku 158 oznámení o vloupání do 
dílny v obci Protivín. Pachatel překonal 
oplocení, vnikl do areálu firmy a vypáčil 
dveře do skladu, kde odcizil elektrickou 
kotoučovou pilu značky Narex v hodnotě 
3 000 korun. Poškozením zařízení způ-
sobil škodu 1 000 korun. 

Povedená záloha
 Jako podvod prošetřují policisté pří-

pad, který jim poškozený oznámil dne 
23. února. Podezřelý muž měl od dalšího 
muže vylákat finanční obnos a další věci 
jako zálohu na koupi ojetého automobilu. 
Zájemce o vůz zálohu předal, vozidla 
se však nedočkal. Podezřelý zřejmě ani 
neměl v úmyslu vozidlo prodat a získané 
finanční prostředky použil pro vlastní 
potřebu. 

Na fotografii v minulém čísle Protivín-
ských listů jste správně určili elektrár-
nu v Milenovicích na velkém jezu. Pan 
Vaňata ml. z Protivína se stal vítězem 
symbolické odměny.

V měsíci březnu chceme znát, ve 
které obci se nachází toto „zátiší“. 

Odpovědi pište na e-mail infocent-
rum@muprotivin.cz, volejte na telefon 
382 203 354 a nebo nás přijďte osob-
ně navštívit do kaplanky na náměstí. 
Velmi se těšíme na vaše odpovědi do 
5. dubna 2012.

Smrtelná dopravní nehoda
V pondělí 27. února krátce po osmé hodině ranní vyjížděly složky integrova-
ného záchranného systému k tragické dopravní nehodě do obce Protivín. Na 
železničním přejezdu ve směru od obce Krč se srazila dodávka s vlakem. Řidič 
firemní dodávky (1958) z obce na Prachaticku vjel na přejezd v době, kdy tudy 
projížděl vlak ve směru od Číčenic. Dle doposud zjištěných informací signalizace 
na přejezdu fungovala. Vlaková souprava po střetu tlačila automobil bezmála 
400 metrů přes další přejezd, než se kolos podařilo strojvedoucímu zastavit. Vozidlo 
začalo hořet. Řidič dodávky utrpěl zranění neslučitelná se životem, lékař konsta-
toval smrt. Strojvedoucí se nadýchal zplodin z kouře a zdravotníci ho převezli do 
písecké nemocnice. Ve vlakové soupravě nebyli žádní cestující. 

FOTOHÁDANKA
INFOCENTRA PROTIVÍN
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KRAJ DVOJÍ OBLOHY – 2. díl
RYBNÍK JELENÍ KOLÁŘŮ

 Krajinu jsem měl jako na dlani. Oblíbené místo daleké-
ho výhledu od dvou starých lip nad Novou Vsí. Nezklamalo. 
Z trosek zimní doby zbyl jen studený sníh na severních 
mezích. Vzduch se vlnil a v dálce přes Zelendárky jsem viděl 
táhlou Kleť, špice zalesněných pyramid Vysokého Chlumu 
a Velkého Plešného v Želnavských horách. Proužek dýmu 
stoupal nad Knížecím stolcem, kde pramení rodná řeka Bla-
nice. Prázdnotu březnového odpoledne narušil a okrášlil 
motýl žluťásek řešetlákový. To on dokáže zmrznout, roztát 
a žít. Úplně jiná je vyhlídka k východní straně. Hřebeny 
Protivínských hor - lesů se vlní krajinou. Spatříš i dvě 
tmavá oka vodních hladin. Dva rybníky pod strání. Bývala 
zde kdysi bažinatá louka, kde se nechal najít i vzácný druh 
orobince. Dnes si zde vítr hraje s vlnami na mnou pojme-
novaném Jelením rybníce. Do tichého odpoledne zaduní 
kopýtka stáda jelenů a věřte, že poslouchat jejich podzimní 
říji je opravdu zážitek skoro strašidelný. Vesnička Nová 
Ves je nádherně položená mezi lesy a může tak konkurovat 
dědinám na samotné Šumavě. Slunko visí nad zemí jako 
zlatý dukát. Přes ještě smutné louky vedou k lesům Kamýků 
slavné „hřibové cesty. “ Tajemná naleziště tvrdých zlato-
horských hříbků se dědí z generace na generaci. 

Kdo má rád přírodu, tomu stojí za podívanou každičká 
vodní pláň. Vždyť vodní svět ten žije sám pro sebe. Je plný 
tajemství, příběhů. Však pozná mnohem více ten, kdo vydrží 
sedět nehnutě u Božích muk v jarní podvečer u vod Kolářů 
rybníka. Letité duby jsou ještě z jara holé, ale za nějaký 
čas se dočkají svého šatu. Vždyť nedaleko na modřínech 
u Řepovo fořtovny již raší jehličí. Po drsné kůře dubů na 
hrázi zatouží brhlík a do korun zalétají i sojky od Zlatého 
potoka. 

 V březnu se blíží jarní rovnodennost, tedy všemi oče-
kávaný začátek astronomického jara. Konečně kraj kolem 
rybníků ožije. Neožije však již stará novoveská škola nad 
vsí. Po mnoho let se do ní trousila řada školáků z Medenice, 
Zelendárek a Chalup. Okázalá budova však dál hlídá celé 
údolí mezi lesy. Jen vzpomínky zůstaly. – Krajkovitá oblaka 

se nesou oblohou a vzduchem se opile motají nohaté mušky. 
Nad loukou k lesům vesele hlaholí skřivan. Vše vítá jaro. 

Při cestě k Zlatému potoku, který teče hranou kamýc-
kých lesů, je malý ostrůvek stromů. Stával zde i veliký smrk, 
který před mnoha léty zasáhl blesk při bouři. Jen pahýl 
po něm zbyl. Tam někde je památně zakopaná skautská 
listina věrnosti družiny Ostřížů z Protivína. Psal se rok 
1969 a jména hochů, která jsou na ní napsána, čas za ta 
léta rozprášil na pěšině života. Někteří již dokonce bloudí 
nad tímto místem Velkých rozhodnutí. Stejně tak je již jen 
vzpomínkou novoveská slavná Konopická, která se chodila 
tradičně k lipám nad ves. Oči zazáří staré paní, která cho-
dila co by družička za Konopníkem a Konopničkou. Dodnes 
zůstala věrná rodnému domu, stejně jako starý ořech ve 
dvoře. Jarní, ještě studený vítr od Medenice zahartusil 
v rákosí. – Jakoby odněkud přilétl hlas kytar, hlas vzpomín-
ky na zpívané večery ve zdejší hospůdce u sklenice dobrého 
piva. Patřily sem i dovádivé tancovačky a tradiční myslivec-
ké bály. Dnes je vesnička tichá. Slyšíš jen podvečerní vítr 
z lesů. Západ slunka se odráží ve vlnkách rybníků. Duby 
hrají všemi barvami a nad nimi svítí červenavá katedrála 
nebe. Opravdu stojí za to vydržet sedět tam u šípkových 
Božích muk a pozorovat kraj. 

 Brzy nastane doba, kdy po staré silnici pojedou váš-
nivě první kolaři. Dříve po této formanské cestě jely vozy 
naložené železem a solí až z dalekých Rakous. Však, když 
zařehtá kůň na zdejších pastvinách, připomene vzpomínku 
na ztracený svět formanů na této Zemské cestě. Znovu se 
vracím k náhorním lipám. Ku dvěma dámám, které vévodí 
okolí. Pod nimi je kříž a letopočet 1851. Přeběhla okolo, 
a někdy ne zrovna po špičkách, léta a co lidiček se zde 
zastavilo a hledělo do dálky. 

 Březen je měsíc prvních jarních květin, které v sobě 
skrývají naději a budoucnost. Věřte, že žádný malíř nemůže 
najít soulad odstínů modré jarní oblohy nade mnou. Jaro je 
vidět i na obloze. Slyšíš? To jistě zvoní za přicházející jaro 
zvonečky bledulí na nedaleké Zlaté louce v „Horách. “

 –Sládek Petr–
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POZOR – PROMÍTÁME OD 19 HODIN

Rezervace vstupenek v MěKS telefonem 382 251 806. 
Předprodej vstupenek v MěKS a jednu hodinu před představením v pokladně kina. 

VYZKOUŠEJTE http://disdata. cz/

POŘADY MĚSTSKÉHO KULTURNÍHO STŘEDISKA

duben 2012

neděle 1. dubna v 19 hodin
USA Premiéra
NEPŘÍTEL POD OCHRANOU

Thriller. Exotické Kapské Město se stane dějištěm neobvyklého 
dramatu. Aktéři? Jeden z nejhledanějších zločinců na zeměkouli a 
osamělý zelenáč z tajných služeb, který se ho zoufale snaží udržet 
naživu…
Mládeži od 15 let přístupný, titulky, 114 minut, vstupné 75 Kč

středa 4. dubna v 19 hodin
ČR Premiéra
ČTYŘI SLUNCE 

Komediální drama. Kolik sluncí je třeba, abychom byli šťastní? Pří-
běh rodiny a jejích přátel vypráví o touze proměnit svůj život k lep-
šímu, ale také o tom, jak často jsou děti ovlivňovány přešlapy rodičů. 
Režie a scénář Bohdan Sláma. Hrají J. Plesl, A. Geislerová, M. Šácha, 
J. Mádl a další. Hudba Vypsaná fixa. 
Mládeži do 12 let nevhodný, 105 minut, vstupné 75 Kč

neděle 8. dubna v 17 hodin
ČR
AUTOPOHÁDKY

Animovaný film. Povídkový film sestavený ze čtyř epizod: „O prin-
cezně, která se nesmála. Účetní a víla. Příběh o rybáři, jeho ženě a 
zlaté rybce. Pan Vincent. “ Co mají společného princezna, víla, zlatá 
rybka a vynálezce! Vypravěčem je zpěvák skupiny Chinaski. 
Mládeži přístupný, dabováno, 87 minut, vstupné 65 Kč

středa 11. dubna v 19 hodin
Dánsko / Švédsko / Francie
LABYRINT

Mystery thriller. Představte si, že právě teď a přímo pod vámi je 
někdo ztracený v podzemí a zoufale volá o pomoc. Skupina čtyř 
lidí se snaží najít legendární katakomby staré Prahy, jejich výprava 
do labyrintu středověkých chodeb se ale změní v boj o holý život. 
Je nebezpečnější nepřesná mapa nebo dávné tajemství? V hlavní 
roli mystického thrilleru Labyrint ukáže překvapivou tvář Lucie 
Vondráčková. 
Mládeži do 12 let nevhodný, 93 minut, vstupné 75 Kč  

neděle 15. dubna v 19 hodin
ČR 
NEVINNOST

Drama. V Českém lvu 2011 získává cenu za Nejlepší herecký výkon 
ve vedlejší roli H. Čermák a za Nejlepší herecký výkon v hlavní roli 

A. Geislerová. Lásky se nikdy nezbavíš. Někdy stačí jediná věta 
a všechno, co jste dosud budovali, se zhroutí jako domeček z karet. 
Uznávaný lékař, milovaný otec a manžel, čelí obvinění z velmi 
těžkého zločinu. Pravda prý nakonec vždycky zvítězí nad lží a 
nenávistí. Někdy ani to ale nemusí znamenat vítězství.
Mládeži přístupný, 98 minut, vstupné 70 Kč

středa 18. dubna v 19 hodin
USA Premiéra
TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK – 1. ČÁST

Fantasy, romance, thriller. V první části závěrečného dílu strhu-
jící upíří romance se Bella Swan (K. Stewart) a Edward Cullen 
(R. Pattinson) po svatbě vydávají na líbánky do Ria de Janeira, kde 
se konečně, stranou všeho a všech, mohou naplno oddat své lásce. 
Jejich štěstí, ale netrvá dlouho…
Mládeži do 12. let nevhodný, titulky, 111 minut, vstupné 75Kč

neděle 22. dubna v 19 hodin
USA
UŽÍVEJ SI, CO TO JDE 

Komedie. Nejzábavnější film Woodyho Allena. Výstřední 
Newyorčan Boris odkládá život vyšší společenské třídy k ledu, 
aby se mohl oddávat svobodnějšímu životu. Nejraději však svou 
nekompromisní kritikou čehokoli a kohokoli krmí své kavárenské 
přátele, studenty šachu, obyčejné kolemjdoucí i samotné diváky. 
Odmítá se řídit jakýmikoli konvencemi… 
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 92 minut, vstupné 70 Kč

středa 25. dubna v 19 hodin
ČR
RODINA JE ZÁKLAD STÁTU

Drama. Nejlepší film roku 2011. Když vám hoří půda pod noha-
ma, není nad rodinný výlet. Libor, bývalý učitel dějepisu, dosáhl 
vysokého manažerského postu a řadu let si spokojeně žije v luxusní 
vile. Bezstarostný život však netrvá věčně. Na povrch vyplouvají 
jeho finanční machinace. 
Mládeži od 12 let přístupný, 106 minut, vstupné 75 Kč

neděle 29. dubna v 19 hodin
ČR  Premiéra
PROBUDÍM SE VČERA

Komedie o cestě za studentskou láskou do nedávné minulosti aneb 
Co neuděláš dnes, musíš dokončit včera. Svobodný profesor Petr si 
dík třídnímu srazu uvědomí, že jediná dívka, kterou kdy miloval, 
byla jeho spolužačka Eliška. Hrají E. Josefíková, J. Mádl, V. Preiss, 
Z. Adamovská, T. Matonoha 
Mládeži přístupný, 120 minut, vstupné 75 Kč

úterý 17. dubna od 19 hodin – Dům kultury Protivín
Malá muzika Nauše Pepíka 

Koncert jihočeské dechové kapely. Vstupné 60 Kč
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Ve středu 22. února navštívil naši školku divadelní spolek LUK se svým před-
stavením O Palečkovi. Děti byly vystoupením nadšeny, pohádka se jim velmi 
líbila.  

Jako každý školní rok, tak i v letošním nás navštívili chovatelé z Dvorců u Boro-
van, kde ve svém parku chovají exotická zvířata. Tentokrát nám přivezli ukázat 
a seznámit nás se životem a chovem exotického ptactva (papoušek Ara zelenokří-
dlý, papoušek Kakadu.. . ). Děti byly uneseny barevností i velikostí těchto druhů. 
Chovatelé nám vyprávěli mnoho zajímavostí o životě exotických ptáků. Těšíme se 
proto na jejich další návštěvu v naší mateřské škole. (Viz foto nahoře.) 

Ve středu 7. března děti zhlédly další krásné představení „Ferda Mravenec“. 
Příběh všechny děti velmi dobře znají, proto se na představení těšily. Divadelníci 
nezklamali a očekávání dětí naplnili. 

Přijímací řízení dětí pro následující školní rok 2012/2013 se uskuteční v úterý 
3. dubna 2012. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si můžete vyzved-
nout u paní ředitelky Bc. Ivany Lacinové v době od 8 do 15 hodin. 

Aktuality, plánované akce a fotografie z naší MŠ naleznete na internetových 
stránkách www.ms2protivin.estranky.cz

 Každý vrchol má stát zato. Jinak tomu ani nemohlo být 
25. února ve Žďáře, kde Sbor dobrovolných hasičů Krč ukončoval 
plesovou sezónu uspořádáním svého prvního hasičského bálu. 
Okusit, jak hasiči z Krče dokážou rozproudit zábavu, přišlo přes 
200 přátel a známých sboru. K poslechu, ale převážně k tanci hrála 
krumlovská kapela Corso. Na bále nechyběla ani tradiční dámská 
volenka o růže a samozřejmě ani malá a velká tombola, kde se 
díky sponzorům dal vyhrát například digitální fotoaparát, mobilní 
dotykový telefon Samsung nebo poukaz na rekonstrukci koupelny 
v hodnotě 10 tisíc korun. O originalitu bálu se postarala soutěžní 
družstva mužů a žen, která jako půlnoční překvapení předvedla, 
že souboj s přírodním živlem – vodou – se dá zvládnout se vší 
počestností a elegancí. 

 SDH Krč děkuje všem sponzorům, městu Protivín a jeho sta-
rostovi Jaromíru Hlaváčovi za hmotné i peněžní dary (kompletní 
seznam sponzorů najdete na stránkách www.sdhkrc.cz). 

za SDH Krč V. Klucká

V pátek 10. února v podvečerních 
hodinách se svítilo za okny klubovny SDH 
(hasičárny). Sešly se zde totiž členky Klubu 
žen Protivín na své výroční členské schůzi. 
Bilancovaly práci za rok 2011. A bylo co 
hodnotit!

V březnu na své první akci přivítaly 
mezi sebou známého píseckého spisovatele 
kriminalistických příběhů Ladislava Berana. 
Beseda byla velmi zdařilá. Pan Beran je 
ochoten přijet besedovat o své nové knize, 
která vyjde již tradičně o Vánocích. 

V dubnu s floristkou paní Ješinovou 
ženy nejen z Klubu tvořily různé veliko-
noční dekorace pro výzdobu velikonočních 
stolů. 

Pro děti byla v červnu mladými členka-
mi Klubu připravena Svatojánská noc. Děti 
hrály různé hry, absolvovaly Stezku odvahy, 
opékaly buřty. 

V červenci uskutečnily ženy autobusový 
zájezd do Borovan na Borůvkobraní. Účast-
níkům se zájezd líbil do té míry, že letos jej 
hodlají zopakovat. 

V srpnu ženy již tradičně navštívily 
Týn nad Vltavou, kde na otáčivém hledišti 
tentokrát zhlédly hru Dva na koni, jeden 
na oslu. 

Podzimní počasí lákalo děti na pouštění 
draků, bohužel počasí akci příliš nepřálo. 

V listopadu 26 žen vyrábělo s lektorkou 
paní Kučerovou adventní dekorace. 

Dne 2. prosince na Mikulášské nadílce 
45 dětí přivítalo Mikuláše a anděla, před 
čertem zcela vážně a upřímně slibovaly 
„zlepšení“ svého chování. 

 V roce 2012 si ženy určily uskutečnit 
osvědčené a úspěšné akce (Dětský karneval, 
velikonoční i vánoční tvorbu, sázení strom-
ků, zájezd do Borovan, drakiádu, návštěvu 
husitského Tábora, muzeum, ZOO). 

V březnu – Měsíci knihy a internetu se 
uskuteční v úterý 27. 3. od 17 hodin v salón-
ku R-erka beseda s paní J. Pixovou nad 
2. dílem úspěšné knihy o mlýnech – „Na 
břehu Blanice – Vodňansko“. 

 Přejme si jen pevné zdraví navzájem 
a pak se i realizace plánů zdaří. – Naše 
poděkování patří SDH Protivín, který ženám 
poskytl již tradičně prostory v hasičské 
zbrojnici.  Za Klub žen Mgr. Věra Piklová

ŽENY BILANCOVALY 

PRVNÍ HASIČSKÝ BÁL

ZPRÁVIČKY 
Z DRUHÉ 
MATEŘSKÉ 
ŠKOLIČKY
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Březen – Měsíc čtenářů 
je bohatý nejen na kni-
hovnické akce, ale také na 
významná výročí našich 
i světových spisovatelů. 

Nezačneme tím nejzná-
mějším, ale zato pro nás 
významným – protivínským 
občanem Josefem Házrem 

Píseckým, který zemřel v Protivíně před 
65 lety – 5. března 1947. Byl učitelem na školách 
v Protivíně a ve Vodňanech, regionálním pra-
covníkem, básníkem, publicistou a beletristou. 
Protivínská knihovna se může pochlubit jeho 
dvěma knihami – Lidé dobří a bodří, vydané 
roku 1906 a Po světlých stezkách, vydané roku 
1941. Obě obsahují humorné povídky a črty 
o lidech z venkova i maloměsta, děj některých 
povídek se odehrává i v našem regionu. 

Sto dvacet let uplyne 22. března od naro-
zení Karla Poláčka, autora stále oblíbených 
knih Bylo nás pět a Muži v ofsajdu. Poněkud 
opomíjený je jeho další román Hostinec 
u Kamenného stolu, dnes známý především 
z filmového zpracování. K tomuto dílu se 
váže jedna zajímavost: humoristický román 
Hostinec U kamenného stolu napsal Karel 
Poláček v roce 1941. V té době, za druhé 
světové války a německé okupace, již nemohl 
být kvůli svému židovskému původu umělec-
ky činný, a proto se pod první i druhé vydání 
knihy jako autor podepsal Poláčkův přítel, 
malíř Vlastimil Rada. Teprve po druhé světové 
válce mohl román vyjít jako práce skutečného 
autora. Druhé vydání z roku 1943, které malíř 
V. Rada ilustroval a na kterém je uveden jako 
autor, má naše knihovna k dispozici. 

Dne 17. března si připomínáme sté výročí 
narození spisovatelky Anny Sedlmayerové. 
Její knihy patří k stále vyhledávaným. Čtenáře 
přitahují poutavé detektivní a kriminální náměty 
s psychologickou zápletkou. Poslední vydanou 
knihou je román Na Límečku z roku 2009. 

Od úmrtí dalšího klasika české literatury 
Viléma Mrštíka uplynulo letos 2. března 
sto let. Jeho nejstarší knihou v našem fondu 
je Kniha cest z roku 1904. Tvoří ji klasické 
cestopisné prózy a črty zachycující příhody 
z cest po Čechách. Druhá nejstarší kniha 
s názvem Zumři byla vydána roku 1924. Jde 
o společenský román z Prahy – Malé Strany 
z 90. let 19. století. 

V sobotu 4. února se do vesničky Nesměň 
blízko Kaplice, tedy do srdce Doudlebska, 
rázovitého a tradicemi opředeného kraje, 
vydala devítka protivínských zvědů, aby 
na místě okoukli tradiční masoupustní 
koledu. 
Nutno podotknout, že byli nesměňskými 
předem pozváni, protože už dříve byla 
domluvena spolupráce obou skupin nad-
šenců při obnově a udržování tradic. Právě 
Nesměň, která spadá pod obec Ločenice, je 
vždy prvním místem v jižních Čechách, kde 
se masopust odehrává. 

Na Doudlebsku chodí tři typy koled 
- růžičková, slaměná a mečová. 

První, kterou někde nazývají Zelená či 
Pěkná, je záležitostí svobodných mládenců. 
Koledu tvoří celkem dvanáct mužů. Jsou 
to matka, hejtman, rychtář, první a druhý 
konšel, tři tancmajstři, žitnej, pšeničnej, 
ovesnej a moučnej. Matka neboli caperda 
je oblečená do oděvu pošitého barevnými 
proužky látky, které znázorňují rozkvetlou 
louku, stejně jako další střapatí. V ruce drží 
cep, jímž ukazuje směr putování koledy 
a zatáčení koleček. Na hlavě nosí vysoký 
špičatý klobouk s rouškou na obličej. Na 
zádech má zvonek, aby se koledníci neztra-
tili v mlze. Ostatní koledníci tancují v běž-
ných svátečních oblecích, na nohou však 
mají vysoké holínky. Hlavním symbolem 
koledy jsou vysoké klobouky ozdobené 
krepovými kytičkami. Znázorňují pestré 
kvítí českých luk a tam, kde tradici dodržují 
nejpřesněji, jich na klobouku bývá 365 
jako dní v roce. Na výši každého klobouku 
je pět rudých krepových růží jako pět ran 
Kristových. Kolem dokola jsou obalené 
zeleným jalovcem - symbolem Ježíšovy 
trnové koruny. Pod obrubou klobouku je 
stužka s červenými a bílými třásněmi, které 
značí krev a pot Krista. 

Nesměňská a potažmo celá doudlebská 
koleda jako taková není a nebyla pouhá 
obchůzka spojená se žádostí o obdarování, 
ale dramatický útvar s přísným řádem. 
Střídají se v něm prvky vážné, obřadní 
s humornými a zábavnými, motivy ryze 
náboženské, satira na společenské poměry 
s lidovou filozofií a humorem, také proto 

byla za minulého režimu potlačována. 
 Zatímco na většině míst jsou masopustní 

oslavy spojené především s rejem maškar, 
Doudlebsko si hlídá koledu s přesně danými 
pravidly. Je v nich jak pašijová symbolika, 
tak pohanství s přírodními zákonitostmi – 
například trasa koledníků vždy míří směrem, 
kterým se na obloze pohybuje Slunce. Mají 
dokonce funkci garanta koledy, jehož úkolem 
je hlídat, jestli koledníci dodržují rituál. 

No a co dodat závěrem? Na místě 
se nám moc líbilo a doufáme, že příští 
rok budeme mít možnost spatřit ukázku 
doudlebské masopustní koledy v podání 
nesměňských chasníků i v Protivíně.  PK

Zápis dětí do 1. Mateřské školy Pro-
tivín, Ve školce 586 se koná v úte-
rý 3. dubna 2012 od 8 do 15 hodin. 
Zápis je spojen se Dnem otevřených 
dveří. 
Fotografie dole: 

Karneval v mateřské škole. 

ZE ZLATÉHO FONDU MĚSTSKÉ KNIHOVNYMASOPUSTNÍ KOLEDA
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Třeba už mnohé z vás, naši milí čtenáři, napadlo, jak se takový měsíčník či prostě noviny, všeobecně nazývané, vlastně rodí. 
Někteří jen mávnou rukou a zabručí: co je mi do toho, jak se dělají, hlavně když budou tisknout věci, které mě zajímají a pokaždé 
se dozvím něco nového (o co se všichni poctivě snažíme). 
Jak ale víme, jsou ovšem mezi vámi koumáci, kteří přečtou každé vydání od A do ZET a vrtá jim hlavou, jak se všechny ty zprávy, 
sdělení, upozornění, rozhovory a reportáže namíchají dohromady, aby z toho vzniklo kloudné čtivo. 
Nejlépe, nejvýstižněji, nejzasvěceněji a zároveň s jemným humorem popsal celý ten kolotoč, který se roztáčí kolem takové tisko-
viny a lidí kolem, mistr nad jiné povolaný Karel Čapek. 
Jenže slovutný mistr slova mohl počítat s celým okruhem redaktorů a spolupracovníků, kdežto v našem případě je šéfredaktor-
kou, redaktorkou (při celkem známé autorské odpovědnosti za obsah příspěvku), redakční sekretářkou a vedoucí všech rubrik 
tolika osoba jedna – Sylva Karfíková, vedoucí Městského kulturního střediska Protivín. 

„Nelze to říci takhle doslova. Bez okru-
hu dopisovatelů a spolupracovníků, který 
se snažím rozšiřovat, by nebylo možné 
dosáhnout ani rozsahu, ani pestrosti obsa-
hu každého tištěného čísla. Ze skromných 
čtyř stran se měsíčník postupně rozrůstal 
až na současných osmnáct, dvacet stran. 
Snahou a zásluhou mnoha dopisovatelů je 
co nejširší a nejpestřejší zachycení bohatého 
společenského, kulturního a sportovního 
dění na Protivínsku. To by se samozřejmě 
nepodařilo bez velké řady pravidelných 
přispěvatelů a spolupracovníků, kterým 
tímto děkuji.“
Můžete nám přiblížit, jak se „rodí“ jednot-
livá vydání?

„Ráda. Nazvala bych tuto fázi „sběr“. 
Nejprve je potřeba shromáždit dostatečné 
množství příspěvků do tzv. uzávěrky. Při-

Je to s podivem, ale čas letí a v těchto dnech jsme vstoupili 
již do dvacátého roku vydávání Protivínských listů pod hlavičkou 
Městského kulturního střediska Protivín. 

Regionální měsíčník slaví tři desítky své existence, neboť jeho 
první číslo se dostalo do ruky čtenářům v původní podobě již 
v dubnu roku 1982. Tehdy vycházel měsíční dvoulist podávající 
nejdůležitější informace o chodu města, byť s exkurzemi do historie 
a s články rázu nejen úředního. Vydával jej Městský národní výbor 
v Protivíně spolu s městskými výbory Národní fronty a KSČ. 

Nové Protivínské listy byly vytištěny v lednu 1992 v reklamní 
a propagační agentuře AP Písek. Sazbu zajišťoval pan Stanislav 
Plachta spolu s panem L. Zezulou v DTP studiu fy K. U. Z. I spol. 
s r. o. Vodňany. O grafickou úpravu se tehdy staral pan J. Vinklát. 
Dnes zajišťuje sazbu pan Stanislav Plachta, firma PTS spol. s r. o. 
Vodňany. V současné době se o kvalitní tisk celkového nákladu 
– 750 kusů novin – stará Tiskárna P. Smolík Písek. Pozorný čtenář 
jistě zaznamenal i vývoj grafické stránky Protivínských listů díky 
možnostem současného technického zpracování. Od roku 1994 
obálka novin doznala dvojbarevného provedení, modročerné nebo 
zelenočerné. 

Podívejme se při této příležitosti na první nesmělé začátky 
nových Protivínských listů. 

Přivést na svět tiskovinu rozsáhlejší a rozmanitější pověřilo 
vedení města logicky redakční radu onoho měsíčníku. Na jejím 
lednovém jednání v roce 1992 zavládla celkem shoda a všichni 
členové rady byli zajedno i v názvu – „Protivínské listy“. Když 
přišla řeč na to, kdo by měl dostat listy na starost, podle osvědče-

spěvatele je třeba oslovit telefonicky nebo 
e-mailem, část článků a fotografií doručí 
dopisovatelé sami. Je potřeba „chodit po 
Protivíně“ také trochu s „otevřenýma oči-
ma“ a číst plakáty, vývěsky..., pohybovat se 
mezi lidmi. Články jako například rozhovo-
ry a některé další materiály a fotografie ve 
spolupráci s dopisovateli zpracuji. Doručené 
příspěvky je nutné upravit klasickým pře-
psáním do textového souboru v počítači, 
po dohodě zároveň dochází ke slohovým 
úpravám a případnému „doladění“ tex-
tu pro pochopení. Samozřejmě vždy se 
snažíme zachytit již v této fázi obsahové 
a gramatické chyby. Články a fotografie 
označím čísly. 

 Když je „vše již v počítači“, texty spolu 
s fotografiemi vytisknu. Následuje grafická 
úprava. Nejprve je nutné zvážit dle závaž-

ného úsloví o dobře metoucím novém koštěti, padla volba na novou 
vedoucí Městského kulturního střediska paní Marii Kutílkovou. 
Mimochodem: Tak trochu si o práci koledovala, při konkurzu na 
místo se zmínila, že by Protivínu slušely pořádné noviny…

Marie Kutílková: Já ovšem neměla s takovou prací vůbec žádné 
zkušenosti. Předtím jsem úředničila ve spořitelně a lesnické škole 
a ještě dříve jsem pracovala jako aranžérka. Najednou to na mě 
všechno spadlo. Postarat se o způsob vydávání, odhadnout rozsah, 
určit počet výtisků, získat přispěvatele a zajistit spoustu dalších věcí. 
Všechno bylo pro mne nové. Naštěstí jsem se mohla opřít o redakční 
radu, jejímiž členy byli například pánové Wolf, Hampl a Vařečka, 
kteří se pak sami stali autory příspěvků. Zástupci města zase dbali 
o přísun informací z městského úřadu a jeho odborů. S rozjezdem 
mi pomáhali dva „chytří“ z Vodňan. Publicista Rudolf Berka a grafik 
a tiskař Stanislav Plachta. Obrovskou pomocí byl přepis veškerých 
materiálů na stroji paní Jitkou Škrnovou. 

Rudolf Berka: Věděl jsem, že spolupráce bude jen dočasná. Jak 
v tom městě nežijete, nemáte cit pro vyváženost názorů. Některé 
věci prostě nepochopíte. Můžete mít dobré nápady, ale brzy zjistí-
te, že pro dané město nejsou použitelné. Co se hodí pro Vodňany, 
nepasuje na Protivín, ke kterému jsem neměl žádnou averzi. Pokud 
něco takového existovalo, tak to mělo fotbalové nebo pivní pozadí. 
Když mne paní Kutílková pozvala ke spolupráci, navrhl jsem jí, že 
vezmu s sebou pana Plachtu, který by pomohl zajistit výrobu listů, 
protože nešlo jen o obsahovou, ale také technickou stránku. Mohl 
jsem jí ho klidně doporučit, protože jsem ho znal jako schopného 
a tvůrčího tiskaře a grafika. 

Jak se dělají, aneb vaří Protivínské listy?

nosti a rozsahu, který článek a snímek na 
jakou stránku otisknout. Poté už „vezmu 
tužku“ a nakreslím pro tiskárnu tzv. špígl 
neboli zrcadlo. To je podoba vlastních 
novin. Je to základ pro práci tiskárny. “
Co se s předanými rukopisy a fotografiemi 
děje dál?

„Sazeč připraví stránky do konečné 
podoby a prostřednictvím počítače je zašle 
k redakční korektuře. Následují korektury 
v kulturním středisku, následně v tiskárně. 
Poté jsou noviny vytištěny v tiskárně. Na 
kulturním středisku již zbývá je služebním 
autem rozvézt do jednotlivých prodejních 
míst.“

Poděkování vydavatele patří nejen spo-
lupracovníkům a dopisovatelům, ale také 
sazečům a tiskařům, bez kterých by se Pro-
tivínské listy nedostaly ke svým čtenářům. 

Inventura aneb Jak jsme začínali

> > > > >
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Marie Kutílková: Zrovna v tu dobu pan Berka onemocněl 
a musel na operaci. Než odešel do nemocnice, napsal mi dlouhý 
dopis s jakýmsi desaterem či zásadami, kterých bych se měla řídit. 
Nejvíc mi kladl na srdce, aby listy byly lidem blízké. 

Rudolf Berka: Také jsem napsal pár článků. Když jsem však 
viděl, že listy slušně vykročily a že se beze mne obejdou, potom 
jsem jim už jen fandil. 

Stanislav Plachta: Pan Berka jim dal začátek, ducha novin, 
a my jsme na to navazovali a snažili se dělat co nejlépe. Do té doby 
jsme znali prakticky jen cyklostyl a lihové rozmnožovače. Teprve 
mizela doba, kdy sazeč stál u „kasy“, zásuvky s písmeny a písmenko 
po písmenku skládal do řádků. Z módy už také vycházela „horká 
sazba“, kterou obstarávaly velké sázecí mašiny s klaviaturami jak 
na psacím stroji a zařízením na lití řádek. Elektronika byla teprve 
v začátku. Ke konci prvního ročníku však už bylo patrné, kam se ta 
nová technologie ubírá. Pro nás to byl úplný zázrak, když jsme si 
začali hrát s počítačem. Protivínské listy byly pro mne obrovskou 
školou, protože nejsem vyučeným typografem a jsem ohromně 
vděčný, co jsem se naučil. 

Marie Kutílková: Ani jsme nečekali, jaký ohlas vzbudí listy 
mezi Protivíňáky. Nejen je odebírali a četli. Také za námi přicházeli. 
Přinášeli nám fotografie, které měli schované jako vzácné rodinné 
památky a měli radost, že se nám hodí. 

Stanislav Plachta: Ke mně se dostávaly už přepsané články 
v podobě „špíglu“ neboli zrcadla. Jakéhosi plánku, jak mají strán-
ky vypadat, i s vynechanými místy na fotografie. Tak to funguje 
dodneška. V zrcadle je určeno, jaký článek má být na které stránce. 
Za to je odpovědný redaktor, aby se nestalo, že na první straně bude 
článek o fotbale místo o místních volbách, nebo aby se na jedné 
stránce nesešla společenská kronika s černou kronikou. 

Matie Kutílková: První číslo vyšlo v lednu 1992 o čtyřech 
stránkách. Pak jsme měli čím dál tím víc co říct lidem a přes šest 
stránek jsme se dostali až k osmi. Se svými příspěvky se přihlásili 
hasiči, za důchodce přišla paní Tomková, prostor dostaly školky 
a škola, náš pan správce Hrdlička dělal křížovky… Kdybych to měla 
říct krátce a výstižně – Protivíňáci byli pro listy zapáleni. 

Stanislav Plachta: A mojí prací bylo, a vlastně je pořád díky 
neustálé spolupráci, „nacpat” do stránek všechno, co na ně patří. 
Zvolit velikost písma, doplnit text grafickým řešením, dbát, aby listy 
vyzněly jednotně. Když na první stránce bude písmo vysoké dva 
milimetry a na druhé čtyři, nebude to působit hezky a přirozeně. 

Marie Kutílková: Časem jsme hlavičky a některé titulky 
obarvili, zavedli stálé rubriky a jednou jsme vydali listy dokon-
ce v angličtině. Pro krajany v americkém Protivíně je tam vezla 
delegace města. V naší redakci jsme připravili i stolní kalendář 
s fotografiemi města, a čeho si nesmírně vážím – podařilo se nám 
vydat „Dějiny města Protivína a připojených osad do roku 1918“, 
jak zní název knihy Antonie Kolafové. Jejich sepsání věnovala 
přepečlivá paní doktorka neskutečně mnoho času a z jejího pera 
vyšla opravdu výjimečná kniha. Dneska už je jedno, kolik nás stála 
starostí a úsilí a kdo všechno přispěl na její vydání. Byla to práce, 
která nás všechny bavila a ukázalo se, že stála za to. 

Stanislav Plachta: Připadá mi až neskutečné, že to táhnu s Pro-
tivínem už tak dlouho. Dělal jsem totiž úplně všechna čísla, celých 
dvacet ročníků, nějaké přílohy, dva romány na vystřihování a třeba 
i publikaci „Protivín ve víru staletí.“ Počítač dává velké možnosti, 
takže si můžu dovolit osvěžit stránky nějakým grafickým doplňkem, 
který text nebo nadpis zvýrazní, anebo různě rozložit fotografie. 
Dají se dělat kouzla, což mne nesmírně baví. Já si prostě chodím 
do práce pro radost. 

Marie Kutílková: Dřívější a dnešní technologie výroby novin 
je jako nebe a dudy. To se nedá vůbec srovnávat se současnou 
digitalizací. Co se však nemění: napřed musí někdo příspěvky 
napsat, obstarat, jednat s autory, vyzpovídat zajímavé osobnosti, 
vyfotografovat. Technika se neuvěřitelně změnila, ale stále zůstává 
rozmanitá redakční práce. Když se ohlížím za skoro šesti ročníky 
Protivínských listů, které jsem měla od začátku do osmadevade-
sátého roku na starosti, mám skromný pocit, že jsme je nedělali 
nejhůř. Snažili jsme se, aby každé číslo mělo hodnotný a zajímavý 
obsah a bylo – ke čtení.  Jan Chmelík

Rudolf Berka * 1933
Stanislav Plachta * 1950
Marie Kutílková * 1944

 

Tak už to na tom božím světě chodí. 
Lidé přicházejí a odcházejí, ale naštěstí 
své osudy pokaždé neberou s sebou. 
Zůstávají v naší paměti, anebo vytištěny 
v knihách, novinách, časopisech, jakož 
i v Protivínských listech. Po přečtení je 
čtenáři obvykle odloží, zahodí, v lepším 
případě dají do sběru. Pronesl přece 
kdosi slavný, že není nic staršího, než 
včerejší noviny…

Naštěstí jsou instituce, které tisko-
viny poctivě schraňují a jednou za čas, 
zpravidla za rok, je svěří knihvazači, jenž 
je úhledně sváže, a tak zachrání před 
zánikem. Pak se dá z nich sfouknout 
prach a probírat se jejich stránkami jako 
listy v památníku, a vrátit se do doby, kdy 
začaly vycházet. 

Protivínské listy vykročily ke čtená-
řům svižně, kurážně, s elánem, že si až 
překvapivě hned od začátku vysloužily 
nečekaný zájem. Zamýšlený počet čtyř 
stran se záhy rozšířil na dvojnásobek 
a dospěl až k současným dvaceti šesti. 

V Protivíně už předtím, od roku 
1982 vycházel měsíčník. Nový název, 
grafická úprava a zejména obsah avi-
zovaly ambice redakce mapovat život 
města i jeho okolí pestrými novinářský-
mi žánry. Objevily se profily pod město 
spadajících vesnic (tamní obyvatelé by 
jistě přivítali, kdyby se o nich psalo víc 
i nyní), ožila sportovní rubrika a kromě 

jiného se čtenáři pravidelně dozvídali 
o činnosti rady města a zastupitelstva. 
Ke zděšení hříšníků se na tapetě ocitli 
neplatiči nájemného a jmenovitě i další 
dlužníci. I když pouze jednou…

Kolem redakce se utvořil sice nepo-
četný, avšak spolehlivý okruh stálých 
spolupracovníků, z nichž si získal sympa-
tie zejména František Wolf, jehož záliba 
v historii se projevovala v poutavých 
článcích o minulých dobách. Lehké pero 
a osobitý styl vkládala do svých lékař-
ských příhod MUDr. Stanislava Mojžitová. 
O fotografický doprovod se staral zvláště 
Jan Hampl, posléze se připojil Věroslav 
Hotový a Jana Mošovská, zaznamenáva-
jící spíše rodinné události. Čtenáři vděč-
ně přijali společenskou rubriku, luštitelé 
křížovky o ceny, dostalo se i na oblíbené 
romány na vystřihování z tvorby s Protiví-
nem spjatých autorů Barbory Bečvářové 
a Josefa Házra-Píseckého. 

Při probírce minulými ročníky listů 
člověk zjistí, jak se měnila podoba 
Protivína, co vzniklo a zase naopak do 
nenávratna zmizelo (dlouho oplakávaná 
mlékárna), jakou kalvárii si prožil při vel-
ké vodě v roce 2002, jak potom město 
zase prokouklo. Také si však s lítostí 
povzdechne nad nevyužitým zámkem 
a osiřelou sokolovnou, v níž se napo-
sledy tancovalo o masopustě 2003, kdy 
shodou okolností uplynulo osmdesát let 

od jejího slavnostního otevření…
Ke střídání stráží došlo i na radnici. 

Po Janu Vojíkovi se právě před deseti 
roky stal starostou Jaromír Hlaváč. Změ-
na nastala i v redakci. Marii Kutílkovou 
nahradila Sylva Karfíková. 

O otiskování svých příspěvků pro-
jevovali zájem další pisatelé, referující 
o svých organizacích, sdruženích a klu-
bech, snad si ani neuvědomujíce, že 
spoluvytvářejí zrcadlo doby, jíž se stali 
nezastupitelnými podílníky. 

Každý, kdo ukládal a ukládá své 
řádky na stránky našich listů, se zároveň 
vyznává ze svého vztahu k Protivínu, 
jednou věcnějšímu, podruhé i kritické-
mu, také však poeticky laděnému, jak 
to činí ctitel přírody Petr Sládek a ve 
verších uvívá Jitka Pavlíková. 

Ačkoliv občas si pošpásuje se čte-
náři, k nelibosti autorů a zamračené 
tváře redakce šotek, jeho nezbednictví 
nebývá zlomyslné, škodolibé, radující 
se ze smutku druhého. Spíše jen naivně 
lehkomyslné. I při největší pečlivosti se 
tu a tam chybička vloudí. což by však 
nemělo být omluvou. 

Ctižádost celého kolektivu, podílející-
ho se na Protivínských listech, se nese 
v duchu nedostižného Karla Čapka: 
„Dělat dobré a čtivé noviny, které budou 
věcně a věrně odrážet život našich oby-
vatel.“.   Jan Chmelík

> > > > >

Nad stránkami jako z památníku
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Vážení čtenáři, 
v poslední době se na naše občanské sdružení 
obrátilo několik z protivínských patriotů 
v souvislosti s naším snažením pomoci městu 
Protivín s obnovou sokolovny. Postupně nám 
přinesli původní kasičku s číslem 6, do které 
se sbíraly příspěvky na její postavení (použí-
váme ji na našich akcích se stejným účelem), 
dluhopis z r. 1922 v hodnotě 100 Kč, několik 
fotografií a knih z historie protivínského 
Sokola a další artefakty. 

16. února uplynulo 150 let od založení 
Sokola. Za datum založení Sokola se poklá-
dá 16. únor 1862, kdy byla do Malypetrova 
ústavu v Panské ulici svolána ustavující valná 
hromada. Dostavilo se na ni 75 členů. Staros-
tou byl zvolen Jindřich Fügner, místostarostou 
(později náčelníkem) Miroslav Tyrš, členy 
výboru se stali Rudolf Thurn-Taxis, Rudolf 
Skuherský, Emanuel Tonner, Karel Steffek, 
František Písařovic, MUDr. Eduard Grégr, 
JUDr. Julius Grégr, Jan Kryšpín, Ferdinand 
Fingerhut (Náprstek) a JUDr. Tomáš Černý. 

Tělocvičná jednota Sokol byla v Protivíně 
založena v roce 1898 (o 36 let později), její 
ustavovací schůze se zúčastnilo 28 přízniv-
ců. Zpočátku se cvičilo v létě na zahradě 
u Böhmů v čp. 29, v zimě v sále u Zelenků 
v čp. 22, od roku 1906 v tělocvičně nových 
škol. Roku 1908 byl v Protivíně slet sokolské 
župy Husovy. 

Historie protivínské sokolovny se zača-
la psát získáním pozemku v centru města. 
Sokolové založili 23. ledna 1921 družstvo 
pro postavení sokolovny a zadali projekt na 
výstavbu nového sportovně-kulturního centra 
města. Projekt budovy sokolovny zpracoval 
známý pražský arch. Fr. Krásný. Z jeho pera 
vzešly významné projekty jako např. Živ-
nostenská banka ve Vídni, Úvěrová banka 
v Lublani, upravil a restauroval starý Platýz 
na Národní tř. v Praze, Tyršův dům na Malé 
Straně, sletiště VIII. sokolského sletu v Praze 
a asi 150 sokoloven v našich městech. 

Stavba sokolovny byla povolena 21. 
července 1922 a základní kámen byl položen 
o necelý měsíc později. Na stavbě sokolovny 
se podíleli nejen samotní členové Sokola, ale 

150 LET OD ZALOŽENÍ SOKOLA

i ostatní občané Protivína, a to s obrovským 
úsilím. Díky tomu mohla být sokolovna již 
1. února 1923 otevřena slavnostní akademií 
(příští rok tedy od tohoto okamžiku uplyne 
90 let a my to oslavíme již 3. charitativním 
plesem pro Sokolovnu). 4. února téhož roku 
se v sokolovně pořádaly šibřinky s účastí 
1147 návštěvníků. 

U příležitosti 150 let od založení Sokola 
bychom chtěli v průběhu roku ze všech těchto 
od vás získaných materiálů uspořádat výstavu 
v nějakém reprezentativním prostředí v Proti-
víně (v jednání, bude upřesněno). 

Pokud tedy doma máte nějaký předmět či 

dokument související s historií protivínského 
Sokola, budeme velmi rádi, když tyto našemu 
sdružení poskytnete. Na předměty vystavíme 
zápůjční či darovací list a vše v pořádku vrátí-
me, případně si pořídíme kopie. Ani darované 
věci si do budoucna určitě nenecháme. Třeba 
jednou dojdou důstojného místa v předsálí 
obnovené Sokolovny. 

za o. s. Společnost pro rozvoj Protivína
Ing. Jiří Morávek, Mgr. Pavel Koc

Zdroj informací: 
www. wikipedia. cz, A. Kolafová – Dějiny 
města Protivína a připojených osad do roku 
1918.
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✿ SPOLEČENSKÁ KRONIKA ✿
NARODILI SE

❀ 13. 2. syn Dominik
 Pavle Šálkové ze Záboří

❀ 29. 2. dcera Zdeňka Sládková
 Pavlíně Polanské z Protivína

ZEMŘELI

✝ 15. 2. Jan Šípek, 70 let, Protivín

✝ 22. 2. Václav Serin, 62 let, Protivín

✝ 11. 3. František Hlaváč, 

 81 let, Protivín

FARNOST ŘÍMSKO-KATOLICKÁ
5. 4.  Zelený čtvrtek
 kostel sv. Alžběty 
 od 18.15 hodin

6. 4.  Velký pátek
 kostel sv. Alžběty 
 od 18.15 hodin

7. 4.  Bílá sobota
 kostel sv. Alžběty od 14 hodin
  Čtení z Bible (za příznivého
  počasí na náměstí před farou)
 
 Vzkříšení  
 od 20.30 hodin

8. 4.  (neděle) 
 Hod Boží velikonoční 
 Myšenec, kostel sv. Havla 
 od 8 hodin
 Protivín, kostel sv. Alžběty 
 od 9.30 hodin
 Krč, kostel sv. Václava 
 od 11 hodin

FARNOST EVANGELICKÉ 
CÍRKVE METODISTICKÉ

Mírová 171, Protivín
8. 4.  (neděle) 
 Hod Boží velikonoční 
 Velikonoční bohoslužba 
 od 9 hodin

Doprava na hřbitov v roce 2012
Občanské sdružení zdravotně postižených spolu s Fotbalovým 

klubem Protivín zajistilo i pro letošní rok dopravu na hřbitov. 
Autobus bude jezdit od dubna do konce října jedenkrát za čtrnáct 
dní vždy v 17.30 hodin. Zastávka autobusu bude u prodejny FLOP 
a na Masarykově náměstí. Jednotné jízdné činí 10 Kč. 

Termíny jízd:
pátek 13. dubna 
pátek 27. dubna
pátek 11. května 
pátek 25. května
pátek 8. června 
pátek 22. června
středa 4. července 
pátek 20. července
Využívejte této možnosti dopravy, kterou lze uskutečnit díky 

ochotě Fotbalového klubu Protivín a řidičů, kteří jedou ve svém 
volném čase. Nabídka platí pro všechny občany města. 

OSZP Protivín

Nejstarším občanem Protivína je pan 
Josef Bláha z Myšence, který dne 
18. února oslavil 99. narozeniny. Gratu-
lujeme. Foto J. Mošovská 

Infocentrum Protivín vás zve
Do konce měsíce března vás srdečně zveme na výstavu obrazů 
slovenských autorů, členů Volného sdružení umělců jižních Čech  
Lucie „Luffé“ Laššákové a Lubomíra „Sancho“ Sinčáka. 
V prostorách Infocentra nadále pokračuje výstava „Devět věží 
– cestou po krajinách devíti měřičských věží“. 
Na duben pro vás připravujeme výstavu fotografií Ondřeje Caletky, 
člena Volného sdružení umělců jižních Čech http://vsu-jc.ic.cz 
a v prostorách Infocentra vzpomínkovou výstavku předmětů z dob 
většinou již zapomenutých nazvanou „Také jste to měli doma?“ 
doplněnou velikonočními pohlednicemi ze sbírky pana Jaroslava 
Bouška. 
V Infocentru si nadále můžete zakoupit dva díly knihy Jaroslavy 
Pixové Na břehu Blanice a využít možnosti podepsání knihy autor-
kou na besedě a autogramiádě, kterou pořádá Klub žen 27. března 
2012 v salonku restaurace R-erko od 17 hodin. 
Přejeme všem čtenářům Protivínských listů krásné jarní dny a těší-
me se na vaši návštěvu. 

Bohoslužby o Velikonocích

pátek 3. srpna 
pátek 17. srpna
pátek 31. srpna
pátek 14. září
čtvrtek 27. září
pátek 12. října
pátek 26. října
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REJ MASEK
Letos v únoru se konal již třetí maškarní 
bál, který pro děti zorganizovaly členky 
Klubu žen Protivín. Necelých pět desítek 
masek – princezny, nevěsty, víly, kočič-
ky, piráti, rytíři, šašci, Spidermani, ale 
také lev, žabička, zdravotní sestřička, 
Křemílek a Vochomůrka, Rákosníček 
a další – si užívalo sobotní odpoledne 
ve víru tance a soutěží. Nechyběla 
samozřejmě oblíbená tombola, v níž si 
každý vylosoval a domů odnesl několik 
cen. Došlo i na vyhlášení nejlepších 
masek, hlasovali všichni přítomní rodi-
če a prarodiče. A aby to těm ostatním 
maskám, které byly také krásné, ale 
bohužel tentokrát nevyhrály, nebylo líto, 
dostaly všechny malou sladkou odmě-
nu. Poděkování patří všem, kteří tuto 
akci pomohli připravit a zorganizovat. 
Již na místě je o tom, že se rej masek 
vydařil, ujistily rozzářené oči dětí. 

za Klub žen Jana Kubecová
Foto Kateřina Bílková

Hned první týden roku jsme měly nabitý 
akcemi. Prvního ledna jsme zahájily nový 
rok vycházkou na Babku. Odtud jsme se 
okroužkem přes Chvaletice vrátily na náměstí 
na ohňostroj. Jako vždy to byl krásný zážitek. 
O dva dny později jsme autobusem dojely do 
Vodňan, abychom se po procházce městem 
vrátily pěšky podél Blanice domů. Další 
den jsme autobus vyměnily za vlak a jely 
do Budějovic. Prošly jsme obchody, využily 
povánočních slev a celý den jsme se krásně 
bavily. Ke konci ledna jsme navštívily výsta-
vu ve strakonickém hradu s názvem „Žena“. 
Jednalo se fotografie žen všech věkových 
kategorií a kultur v různém prostředí. Výstava 
nás nadchla, viděly jsme tu svou minulost, 
přítomnost, ale bohužel i budoucnost. 

 Začátkem února nás zlákal tradiční maso-
pust ve Skalách. Od cesty pěšky nás neodradil 
ani dvaceti stupňový mráz. Odměnou byly 
dobroty ze zabíjačky. Masopustní rej byl letos 
na téma „Staré pověsti skalské“. Vtipně při-
pravený program pobavil všechny přítomné. 
Příští neděli jsme se vypravily za naší dobrou 
kamarádkou Pavlínkou na Hlubokou. Ta nám 
přišla naproti k vlaku, a protože bylo poledne, 
naše kroky vedly rovnou do restaurace Záviš 
na dobrý oběd. Po procházce městem jsme se 
přesunuly k Pavlínce domů. Ta opět nezklama-
la a připravila občerstvení ke kávě. Pavlínka 
už řadu let patří do naší party, i když se nezú-
častňuje všech našich akcí. Je velmi dobrou 
parťačkou, nezkazí žádnou legraci a my jí za 
to máme moc rády. Poslední únorovou neděli 
jsme jely do Písku. Ve výstavních galeriích 
„Sladovny“jsme zhlédly několik zajímavých 
expozic. Jako první jsme prohlídly výstavu 
s názvem „Šest žen“, to je současná sloven-
ská malba. Dále pak „Sedm let jsem v Písku 
kantoroval“, zde vystavují písečtí učitelé 
výtvarníci. V dalším patře nás zaujala výstava 
„Panu učiteli s láskou – František Doubek stále 
s námi“. Věra zavzpomínala na studentská léta 
na zdejším gymnáziu – František Doubek 
byl jejím profesorem. Jako poslední jsme 
prohlížely stálou expozici ilustrátora dětské 
knihy Tomáše Řízka a „Po stopách ilustrace“, 
která je věnována historii ilustrace dětských 
knih a v plné šíři představuje píseckého rodáka 

▼▼▼

KDYŽ TO NEJDE NA KOLE

Radka Pilaře. Za pouhých 60 korun vstupného 
jsme tu strávily téměř celé odpoledne a ještě 
bychom zůstaly déle, protože bylo pořád co 
prohlížet. Ale tlačil nás čas a vlak nepočká. 
Další naše návštěva Písku bude patřit Prá-

cheňskému muzeu a výstavě „Bohatá Otava“, 
která právě začíná. O zážitky se s vámi zase 
podělíme v některém z příštích článků. Tak 
takhle jsme aktivní, když to nejde na kole.

H.Brabcová
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V sobotu 25. února přijaly holky z JAFY 
pozvání na „Prachatický Tatran“ k sehrá-
ní přátelského utkání proti rakouskému 
týmu z Amadhausenu. Rakušanky si nás 
pozvaly k sehrání zápasu na samý závěr svého 
sportovního soustředění. 

Naše družstvo se narychlo dalo dohro-
mady a bez ostychu se holky postavily 
soupeřkám papírově výkonnostně výše řaze-
ného týmu. Už od zahajovacího hvizdu byly 
Rakušanky zaskočeny naší herní aktivitou 
a na hřišti bylo vidět, kdo bude udávat tempo. 
Ve dvanácté minutě otevřela skóre Denisa 
Pečená po hezké kombinační hře přesnou 
střelou do horního levého rohu branky sou-
peřek. Po dvaceti minutách se nepodařilo 
odvrátit ojedinělý útočný pokus Rakušanek 
a vyražený míč náhradním brankářem (jeden 
z trenérů, který po dohodě nahradil, po auto-
nehodě zraněnou gólmanku Petru Brožovou) 
dorazila do prázdné brány útočnice soupeřek. 
Vzápětí se z protiútoku prosadila skvělým 
důrazem v brankovišti Maruška Králíková 
a překvapila obranu i brankářku. Výsledkem 
byla druhá branka v rakouské síti. Minutu 
před poločasem se soupeřkám však podařilo 
překvapivě vyrovnat po hrubé chybě ospalé 
naší obrany. 

Do druhého poločasu již nenastoupila 
zraněná Nikola Černá, ale na hře se nic 
nezměnilo. Hra se tvořila téměř stále na polo-
vině hrací plochy soupeřek, ale po neodpíska-
ném čtyřmetrovém postavení mimo hru, když 
přestaly holky hrát včetně brankáře, nakopla 
míč osamocená útočnice do prázdné brány 
a k překvapení všech rozhodčí branku uznal. 
Holky byly pěkně naštvané a ještě vystupňo-
valy útočnou aktivitu. Ke vstřelení gólů jim 
však nedala příležitost vynikající zahraniční 
brankářka, která byla nejlepší hráčkou na 
hřišti. Nervózní rakouský tým si nemohl 
utvořit díky naší důrazné hře žádnou větší 
šanci, ale tlak se ve vyrovnávající vstřelení 
branky nepodařilo zúročit. Naopak jedinou 
střelu soupeřek ztuhlá ochrana naší branky 
pouze vyrazil nad sebe a to tak nešťastně, 
že míč již nedoběhl a ten zapadl těsně pod 
břevno, a tak se skóre opět změnilo v náš 

V pondělí 20. února byly v Kulturním 
domě v Písku slavnostně vyhlášeny 
výsledky ankety „Nejúspěšnější spor-
tovec Písecka 2011“ pořádaný agentu-
rou ČOKCZ ve spolupráci s Píseckým 
deníkem a městem Písek. Nejlepším 
sportovcem hlavní kategorie byla vyhlá-
šena házenkářka Iveta Lazumová. Titul 
„Sportovní hvězda deníku“ získal za své 
výsledky v roce 2011 cyklista Jakub 
Říha. – Gratulujeme!

Výsledky stolních tenistů Slavoje Protivín v krajských soutěžích 
a okresním přeboru. 
KRAJSKÝ PŘEBOR 15. AŽ 18. KOLO
Slavoj Protivín „A“ : Sokol Studená“B“  5:10
(Šimoník 2, Dubský 1, Färber 1, debl)
Slavoj Protivín „A“ : Pojbuky „B“   9:9
(Dubský 2, Šimoník 2, Mareš 2, Färber 1, debly)
Slavoj Protivín „A“ : Pedagog ČB „B“  10:4
(Dubský 2, Färber 2, Šimoník 1, debl, 4xWO)
Slavoj Protivín „A“ : Sokol Kněžské Dvory „A“  9:9
(Färber 3, Dubský 2, Šimoník 2, Mareš 1, debl)

KRAJSKÁ SOUTĚŽ 15. AŽ 18. KOLO
Slavoj Protivín „B“ : Sokol Strakonice „A“  9:9
(Pešl 4, Brabec 3, Posekaný 2)
Slavoj Protivín „B“ : Sokol Cehnice „A“  10:5
(Pešl 4, Brabec 2, Weber 2, Posekaný 1, debl)
Slavoj Protivín „B“ : Sokol Mirotice „A“  9:9
(Pešl 4, Brabec 4, debl – Kozma 2, Karas 2, 
Břicháček 2, Vejda 2, debl)

Slavoj Protivín „B“ : Blatná „B“  9:9
(Pešl 4, Brabec 2, Weber 2, debl)
Slavoj Protivín „C“ : Sokol Cehnice „A“  6:10
(Vařečka P. 3, Vařečka K. 1, Macháček 1, Tománek 1)
Slavoj Protivín „C“ : Sokol Strakonice „A“  9:9
(Vařečka P. 4, Tománek 2, Vařečka K. 1, debly)
Slavoj Protivín „C“ : Blatná „B“  2:10
(Vařečka P. 1, debl)
Slavoj Protivín „C“ : Sokol Mirotice „A“ 3:10
(Vařečka P. 2, debl – Kozma 3, Karas 2, 
Břicháček 2, Vejda 1, debl)

OKRESNÍ PŘEBOR 11. AŽ 14. KOLO
TTC Kovářov „B“ : Slavoj Protivín „D“  3:15
(Doloros 2, Růžičková 1 - Macháček 4, 
Tománek 4, Marková 3, Najmanová 2, debly)
Slavoj Protivín „D“ : Sokol Mirovice 9:9
(Marková 3, Tománek 2, Najmanová 2, 
Martan 1, debl – Císař ml. 4, Vaněček 2, Šašek 2, debl)
Sokol Písek : Slavoj Protivín „D“  4:14
(Ďurišová 2, Sudová 1, Štaubr 1 – Macháček 4, 
Tománek 3, Marková 2, Najmanová 1, debly, 2xWO)
Slavoj Protivín „D“ : TTC Kovářov „C“  17:1
(Marková 4, Tománek 4, Martan 4, 
Najmanová 3, debly – Růzha 1) Karel Vařečka

STOLNÍ TENISSTOLNÍ TENIS

neprospěch na 4:2. Tento stav se již nezměnil, 
a tak obrovskou radost měli na konci zápasu 
vyzývatelky. 

Z celkové hry byl však i přes nepříznivý 
výsledek spokojen trenér hostů z JAFY. Tým 
však musel spíše uklidňovat díky velkému 
a nezaslouženému zklamání a naštvání svých 
svěřenkyň. 

V zápase se projevilo několik chyb, 
na kterých budeme muset zapracovat, a to 
především v obranné hře. Před zahájením 
sezony budeme mít příležitost k tréninku na 
plánovaném soustředění.   RK

dne 15. 2. 2012 s tím, že některé úkoly jsou ve 
fázi rozpracovanosti a tudíž výsledek plnění 
bude předložen na další schůzi rady

–  souhlasila s uzavřením smlouvy o zřízení práva 
odpovídajícího věcnému břemenu spočívají-
címu v umístění zemního kabelového vedení 
NN s kabelovou skříní v pozemku p. č. PK 705 
v kú Milenovice, pro účely zřízení a provozování 
distribuční soustavy, za jednorázovou úplatu ve 
výši 300 Kč + 60 Kč DPH

–  byla seznámena se zprávou o provedení 
hlavních prohlídek mostů a lávky zpracovanou 
dle ČSN 736221 Ing. Josefem Hlavničkou 

 uložila OS TS odstranit náletové dřeviny a vege-
taci u jednotlivých mostů dle této zprávy

 a uložila finančnímu odboru – správě majetku 
zajistit projektovou dokumentaci na opravu lávky 
k Hájku

–  byla seznámena se zápisem ze schůze komise 
zdravotní a sociální ze dne 20. 2. 2012 

 a souhlasí s pronájmem dvou uvolněných bytů 
v DZU (DPS) dle návrhu zmíněné komise

– schválila předloženou mandátní smlouvu 
na zajištění administrace projektu „Zateplení 
a výměna oken – školní pavilon ZŠ Protivín“ se 
společností GARANTA CZ a. s., sídlem Kněžská 
365/22, České Budějovice

 a pověřila starostu města jejím podpisem 
 zároveň souhlasila s podáním předmětné 

žádosti dle Operačního programu ŽP v souladu 
s výše schválenou mandátní smlouvou

– souhlasila s připojením se do systému veřejné 
služby v rámci Svazku obcí regionu Písecko, 
kdy zmíněný svazek by byl realizátorem veřejné 
služby

– svolala veřejné zasedání Zastupitelstva města 
Protivín na úterý 20. března 2012 od 18.00 
hodin do kinosálu MěKS Protivín

– vybrala na základě vypsaného výběrového říze-
ní pro stavbu „Odkanalizování obce Myšenec“ 
nabídku firmy Š+H Bohunice, s. r. o. Temelín

JAFA mezinárodně pod Libínem RADA MĚSTA ZASEDALA
dokončení ze 3. stránky

SPORTOVNÍ HVĚZDA DENÍKU



Fotbalové informace
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V zimních měsících probíhá mezi hráči neoblíbená zimní 
příprava. Je dlouhá, fyzicky náročná a většinou za nevlíd-
ných povětrnostních podmínek. Mužstva si ji zpestřují turna-
ji nebo přípravnými zápasy na umělé trávě nebo v halách. 
Nejinak tomu bylo u v letošní zimě. A hrálo již druhý ročník 
„Hlubocké zimní ligy“ na umělé trávě. V letošním ročníku se 
mužstvu dařilo a po vítězství ve skupině hrálo ve finálové.
 

PŘEHLED VÝSLEDKŮ
Protivín – Dynamo U17  5:3 
Roudné – Protivín  3:2 
Protivín – Týn   3:1 

TABULKA SKUPINY
  výhry  remízy  prohry  skóre  body
1. Protivín  2  0  1  10:7  6
2. Dynamo U17  2  0  1  9:8  6
3. Roudné  1  1  1  5:6  4
4. Týn nad Vlt.  0  1  2  4:7  1

Tábor – Protivín    6:2 (2:0) 
branky: Vorel Zbyněk, Veselý Luboš 
Protivín – Lažiště    2:0 (0:0)
branky: Rajtoral Lukáš, Fiala Martin
Protivín – Milevsko    4:4 (2:1) 
branky: 3x Vorel Zbyněk, Vorel Jaromír 
FK Slavoj Č. Krumlov – FK Protivín  6:0 (2:0) 

Jak hodnotil zpravodaj serveru www.jihoceskyfotbal.cz 
výsledky fotbalistů FK? „Náročná poslední dvě kola čekala 
v rámci turnaje na Hluboké na protivínské hráče. Po sou-
středění zamířili ve středu k dohrávce na táborskou „uměl-
ku“ s divizním Táborem a v sobotu se utkali v závěrečném 
střetnutí s obhájcem turnaje Č. Krumlovem. V případě tříbo-
dového zisku se mohli stát nečekaným vítězem celého tur-
naje, ale krumlovský Slavoj překvapení nedopustil. Protivín, 
i když se ve finálové skupině propadl z prvního až na páté 
místo, byl největším překvapením celého turnaje. „Jen aby 

to klukům vydrželo i do soutěže,“ přáli si protivínští fanoušci. 
Jaromír Vorel má ve střelecké tabulce stejně jako roudenský 
Jiří Havelka osm gólů a získal poloviční titul střelce turnaje.

KONEČNÁ TABULKA FINÁLOVÉ SKUPINY 
  výhry  remízy  prohry  skóre  body
1. Č. Krumlov  2  2  0  11:4  8 
2. Táborsko  1  2  1  9:6  5 
3. Lažiště  1  2  1 5:6  5
4. Milevsko  1  1  2  8:9  4 
5. Protivín  1  1 2  8:16  4

Starší žáci. V neděli 4. března se starší žáci FK Protivín 
zúčastnili finále dlouhodobého turnaje v Týně n. Vlt. Soupe-
řem nám byly Týn, Lokomotiva ČB, Bechyně a Čtyři Dvory. 
O 5. až 8. místo hrály Vodňany, Soběslav, Chotoviny, Nová 
Včelnice a Dražíč. Stejně jako v předchozích turnajích jsme 
měli handicap v malém počtu hráčů, tentokrát hráli: Honza 
Honzík, Martin Smitka, Fanda Šmíd, Láďa Vejšický, Kuba 
Kocanda, Kuba Slavíček, Filip Dědič a Kuba Štiak. V prvním 
utkání proti Týnu jsme se štěstím a po boji zvítězili brankami 
Šmída a Smitky 2:1. Lokomotiva ČB už byla těžším soupe-
řem, přesto jsme si zasloužili vyhrát. Remízu 2:2 zařídil roz-
hodčí odpískáním penalty za ruku, která nebyla... Góly Pro-
tivína dal Štiak. Souboj s Bechyní byl až do poslední minuty 
vyrovnaný. Prohráli jsme 3:2. Branky dali Šmíd a Vejšický. 
Poslední zápas proti týmu Čtyřech Dvorů už nemohl ovlivnit 
pořadí týmů, prohráli jsme 7:2. Branku dali Honzík a Smitka. 
Celkové třetí místo z deseti účastníků turnaje, z nichž polovi-
na hraje vyšší soutěž, je velkým úspěchem. Navíc jsme turnaj 
odehráli pouze s osmi hráči, zatímco ostatní týmy hrály se tři-
nácti i více. Honza Honzík byl vyhlášen nejlepším brankářem 
turnaje, Kuba Kocanda byl třetí v počtu vstřelených branek. 
Dorostenci a mladší žáci mají rozehrané turnaje v hale 
v Oseku u Strakonic, jejich výsledky budeme vědět za 
měsíc. Stejně tak budou dohrávat své turnaje starší a mlad-
ší přípravka v Týně nad Vltavou. 
Starší přípravka se ale zúčastnila jednodenního turnaje prá-
vě v Týně a vedla si velmi úspěšně. Postupně porazila všech-
ny soupeře – Týn 3:2, Jankov 15:0, MAS Táborsko 11:0, Čtyři 
Dvory 5:3 a s plným počtem bodů zvítězila. Vítězná sestava: 
Jíra, Záleský, Sochora, Vařečka, Šedivý, M. Urban, Štěpka, 
Schánělec, Novotný a Vojík.  V. Křišťál

FINANČNÍ PORADENSTVÍ – JIŘÍ JÍNĚ
NOVÉ SAZBY NA POVINNÉ RUČENÍ U POJIŠŤOVNY AXA

 0 – 66 kW  ...........................  1 549 Kč
 67 – 84 kW  ...........................  1 899 Kč
 85 – 129 kW  ...........................  2 300 Kč
 130 kW a více  ...........................  3 200 Kč

Cena pojištění je stanovena podle výkonu Vašeho vozidla s 50 % bonusem, 
věku pojistníka od 30 let a s 10% slevou za roční platbu. 

DÁLE SJEDNÁVÁME POVINNÉ RUČENÍ U TĚCHTO POJIŠŤOVEN:
 ČPP – povinné ručení s úrazovým pojištěním řidiče zdarma
      – přívěs nebo malý motocykl zdarma

GENERALI – povinné ručení se srážkou se zvěří zdarma

PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ
od 1. ledna 2013 změny v penzijním připojištění

Novou smlouvu za stávajících výhodnějších podmínek lze sjednat do konce měsíce listopadu 2012, 
od 1. ledna 2013 se zvedá výše státního příspěvku – až 230 Kč

Finanční poradenství, Masarykovo náměstí 29, Protivín
telefon 777 615 202, 777 615 203

Pracovní doba – pondělí až čtvrtek: 8.00 – 11.00 a 13.00 – 17.00 hodin
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KŘÍŽOVKA O KNIŽNÍ ODMĚNU

Také v letošním roce jsou křížovky věnovány moudrým výrokům známých i méně známých osobností. 
Začít znovu můžete, kdykoliv si určíte, neboť to, co nazýváme neúspěch, ... tajenka (1., 2., 3. a 4. díl). – Mary Pickford.  

Autor křížovky P.  Šoba
Vyluštěnou tajenku zašlete do 5. dubna 2012 na adresu MěKS, Mírová 337, 398 11 Protivín, nebo e-mailem na adresu kar-
fikova @kultura-protivin.cz. Výhercem knižní odměny za správnou tajenku křížovky z únorových novin se stává pan Vokatý 
z Protivína. Blahopřejeme.

1. BĚH – „POKLAD AZTÉKŮ“
neděle 1. 7. – sobota 14. 7. 2012 

Velice zajímavá, dobrodružná, ale 
také humorně pojatá celotáborová 
hra je motivována příběhem o hle-
dání ztraceného města Aztéků. Děti, 
rozdělené do několika družin, v ní 
budou pátrat po bájném pokladu této 
starověké civilizace. Celý táborový 
program je zaměřen především na 

výchovu k samostatnosti, tvořivosti, výuku tábornictví, 
zvyšování fyzické zdatnosti, rozvoj všeobecných doved-
ností, poznávání a ochranu přírody.
Cena 3 390 Kč 
(při platbě do 31. 3. 2012 sleva 300 Kč)
Hlavní vedoucí: „Stanley Skóťa“ – Stanislav Skotnica 
st. (22 let praxe ve funkci hlavního vedoucího)
Přihlášky a bližší informace: St. Skotnica, K Rybníku 
18, České Budějovice, PSČ 370 10
telefon: 602 887 295 e-mail: stanleyskota@seznam.cz

3. BĚH – „VEČERNÍČEK“
neděle 29. 7. – sobota 11. 8. 2012

Večerníčkovi se ztratila jedna 
z jeho nejmilejších věcí. Potře-
buje Vaši pomoc. Putování vše-
mi Večerníčky, na které si jen 
vzpomenete. Napětí, hledání, 
přátelství a hlavně zábava. To 
vše ve společnosti Krakonoše, 
Rumcajse, Krtečka, Fíka a dal-
ších legendárních postav z nejú-

spěšnějšího pořadu všech dob. Staňte se i Vy součástí 
historie!
Cena 3 400 Kč 
(pro členy P. S. Protivín 3 100 Kč)
Hlavní vedoucí: „Lenčík“ – Radek Lenemajer
Přihlášky a bližší informace: 
R. Lenemajer, Pivovar 147, Protivín, PSČ 398 11
telefon: 731 148 301 
e-mail: kocandato@seznam.cz

LÉTO NA KOCANDĚ – TÁBORY 
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Jezdecký klub Šárka Protivín pořádá dne 
7. dubna „Jezdecký den s koňmi 2012“
SOUTĚŽE:
1. Drezura Z1 (klusová) – přístupná pro 
všechny jezdce do 15-ti let, cvalová pasáž 
bude nahrazena lehkým klusem – čtená 
úloha. Startující nad patnáct let, budou 
hodnoceni bez umístění.
2. Drezura Z1 – přístupná pro všechny 
jezdce bez omezení – čtená úloha
3. Kür pro všechny koně i pony – Prvky 
do stupně obtížnosti L. Maximální délka 
5 minut. Hudba libovolná. 
4. Parkur křížky (30 – 40 cm) – pří-
stupná pro jezdce do 15-ti let (možnost 
s vodičem nebo bez) – limitovaný čas.
5. Parkur 50 cm – přístupná pro všechny 
jezdce bez omezení (na čas)
6. Parkur 70 cm – přístupná pro všechny 
jezdce bez omezení (na čas)
7. Parkur 90 cm – přístupná pro všechny 
jezdce bez omezení (na čas)
8. Skok mohutnosti – přístupný pro 
všechny jezdce bez omezení (tato disci-
plína bude otevřena při minimálním počtu 
5-ti jezdců)

ROZPIS:
Prezentace:  8.00 – 8.30 hodin 
Drezura Z1 (klusová):  9.00 hodin  
Drezura Z1:  10.30 hodin  
Drezurní kür 1 2.00 hodin 
Parkur 30 cm (s vodičem)  14.00 

hodin  
Parkur 50 cm  15.00 hodin  
Parkur 70 cm  16.00 hodin 
Parkur 90 cm  17.00 hodin 
Skok mohutnosti  18.00 hodin  

Startovné:  100 Kč / disciplíny
Ustájení:  100 Kč/kůň / box, 
  60 Kč kůň / pastva
Místo konání: Protivín – Bečelov. Bude 
značeno z hlavní silnice od Písku a Čes-
kých Budějovic. 
Uzávěrka přihlášek do 5. dubna. 
Jmenovité přihlášky se všemi údaji 
(jméno jezdce, koně, stáje – i neoficiální 
název) zasílejte na e-mail: stajsarka@
centrum.cz. 
Více informací na: 

773 604 124, 
stajsarka@centrum.cz. 

Protivínské maminky 
a Městské kulturní středisko Protivín

pořádají

BURZU 
dětského jarního a letního oblečení

pro děti i teenagery
(možno přinést i hračky a sportovní potřeby)

Kdy: 22. – 24. března 2012
Kde: vestibul Domu kultury Protivín

Příjem věcí: 
čtvrtek 22. března, 14.00 – 17.00 hodin

Prodej věcí: 
pátek 23. března, 9.00 – 12.00 hodin 

a 13.00 – 17.00 hodin
 sobota 24. března, 9.00 – 11.00 hodin

Výdej neprodaných věcí: 
sobota 24. března, 18.00 – 18.30 hodin
Formuláře pro sepsání seznamu prodávaných 
věcí jsou k dispozici v Protivíně v kadeřnictví 

MATRIX u paní Šípkové, v květinářství NARCIS 
u paní Mikšíčkové nebo v elektronické podobě 

na e-mailové adrese: janos@centurm.cz. 
Přijímány budou pouze 

čisté a nepoškozené věci!

●  Prodám garáž U nadjezdu, nová střecha, 
elektřina. Cena 120 tisíc korun. 

 Telefon 605 253 194
●  Pronajmu byt 2 + 1 v Protivíně ve velmi 

dobrém stavu, i dlouhodobě.Volný ihned.
 Telefon 607 81 33 58

ŘÁDKOVÁ INZERCE

O víkendu 18. -19. února se konal mezinárodní závod 
Britské série v BMX v anglickém Manchestru. 

Závodníkem reprezentujícím Českou republiku byl 
šestiletý Jan Seidl z BMX klubu Protivín. 

V kategorii Boys-7 (chlapci 7 let) nastoupilo 
24 borců, se kterými se poměřil ve třech rozjížďkách 
(pořadí v rozjížďkách 3., 2., 2. ) odkud se probojoval do 
semifinále a jako 3. postoupil do finále. Celý finálový 
závod si držel 2. místo za Todem Finlay z klubu Preston 
Pirates BMX, ale cílovou pásku protnul jako třetí, kdy 
ho těsně před ní předjel Rupert Twitchett z Bombshell 
Racing klubu. 

Mezinárodní závod s hojnou účastí 770 jezdců se 
konal v krásné hale rozlehlého manchesterského spor-
toviště. 

 Honzík pojal tento dosti finančně nákladný závod 
jako trénink na mistrovství světa, které se pojede v květ-
nu též v anglickém Birminghamu na podobné trati v hale. 
Vzhledem k podnebí u nás v březnu odjíždí na 10ti 
denní soustředění do francouzského Saint Tropez, kde 
snad neprožene známé četníky, ale jedny z nejlepších 
bikrosařů v Evropě. Svoji fyzickou kondici si udržuje 
na hokejových trénincích v píseckém IHC Komterm, za 
který si ve volném termínu rád zahraje zápas.

JEZDECKÝ DEN S KOŇMI V PROTIVÍNĚ

Sezóna BMX začíná – JAN SEIDL OTEVŘEL SEZÓNU ZÁVODEM V MANCHESTERU


