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Vážení spoluobčané, 
dovolte mi informovat vás o dvou inves-
tičních akcích ve druhé naší největší obci 
Krči. Jedná se o zahájení plánované rekon-
strukce vodní plochy na návsi, která během 
šesti týdnů zcela změní ráz centra obce 

OZNÁMENÍ SPRÁVNÍHO ODBORU
Od 20. března 2012 je kancelář sociálních 
záležitostí přestěhována do budovy MěÚ 
Protivín, přízemí – kancelář číslo 2. 
telefonní kontakt: 382 203 355 
e-mail: drahosova@muprotivin.cz

Štefana Komrsková 
vedoucí správního odboru

Zákon o vodách (vodní zákon) – § 71 odst. 
6 zákon č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, předepisuje každoroční prověření 
aktuálnosti povodňových plánů. 

Z tohoto důvodu vyzýváme vlastníky 
nemovitostí v záplavovém území Protivína, 
Milenovic, Maletic a Myšence, k doplnění 
změn povodňového plánu Vaší nemovitosti, 
pokud k nějakým došlo. Jedná se např. o změnu 
telefonních čísel, změnu v počtu osob, změnau 
vlastníka nemovitosti apod. 
Změnu nebo potvrzení stávajícího povodňo-
vého plánu, prosíme, nahlaste v termínu do 
31. 5. 2012 telefonicky: 382 203 350, 604 217 
734 pí. Fialová, faxem: 382 252 998, e-mail: 
fialova@muprotivin.cz nebo písemně na poda-
telnu Městského úřadu Protivín, Masarykovo 
náměstí 128, 398 11 Protivín, popř. na odbor 
výstavby, dopravy a ŽP MěÚ Protivín. 

Tyto změny budou zaznamenány ve Vašich 
povodňových plánech, které jsou nedílnou sou-
částí povodňového plánu města Protivín. 

Děkujeme za spolupráci
Městský úřad Protivín, 

odbor výstavby, dopravy a ŽP
  Bc. Jaroslava Fialová

NĚCO NOVÉHO 
PRO OBČANY Z NAŠICH OBCÍ
Velkorysá pomoc Nadace ČEZ 

a stane se jistě chloubou Krče. Jedním z atri-
butů při rozhodování města o této investiční 
akci bylo to, že přítokem nádrže je pouze 
čistá voda ze studny u hasičské zbrojnice. 
Odbahnění, obložení stěn lomovým kame-
nem a odstranění zdeformovaného ocelového 
zábradlí v kombinaci s čistou vodou bude 
jistě zajímavým krajinným prvkem návsi. 

Dalším dárkem pro děti mateřské školy 
Krč, ale i všechny ostatní děti, je vybavení 
dětského hřiště v areálu mateřské školy 
novými herními prvky. Tyto hrací prvky 
se podařilo nainstalovat již 1. dubna 2012. 
Díky daru Nadace ČEZ a dohodě města, 
osadního výboru Krče a mateřské školy je 
na světě další dětské hřiště. Přeji dětem, aby 
si ho užily, co nejvíce to jde!

Příští měsíc bychom rádi slavnostně ote-
vřeli další dětské hřiště a sportoviště, tentokrát 
v obci Myšenec. I na tuto akci se podařilo 
zajistit prostředky z daru Nadace ČEZ. 

Do třetice Nadace ČEZ vyhověla 
žádosti města a pomůže naší základní 
škole s výměnou interiérů v pěti třídách. 
Realizace proběhne v průběhu 1. pololetí 
letošního roku. 

Dovolte mi touto cestou poděkovat 
Nadaci ČEZ za vstřícnost a pomoc naše-
mu městu. Bez její finanční podpory 
bychom tyto investiční akce nemohli 
provést.  Jaromír Hlaváč, 

starosta města VÝZVA PRO VLASTNÍKY 
NEMOVITOSTÍ V ZÁPLAVOVÉM ÚZEMÍ
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� ZE ŽIVOTA ŠKOLY � 
RECITAČNÍ SOUTĚŽ

Začátkem března proběhla recitační soutěž v aule školy. Celkem se zúčastnilo 
41 žáků I. stupně. Atmosféra byla radostně přátelská. Dokonce nás přišlo podpořit 
i několik rodičů. 
Pořadí nejúspěšnějších žáků:
 1. třídy: 
   1. místo  Štěpán Král, 1. B
   2. místo  Ondřej Viktora, 1. B
   3. místo  Nikola Čondlová, 1. A
 2. třídy:
   1. místo  Sára Morávková, 2. A
   2. místo  Kristýna Štětinová, 2. B
   3. místo  Eliška Sochová, 2. A
 3. třídy: 
   1. místo  Barbora Svatková, 3. A 
   2. místo  Nikola Plávková, 3. A
   3. místo  Jaroslav Nečas, 3. B 
     Lukáš Nečas, 3. B

Ocenění žáci byli odměněni drobnými dárky. Ještě jednou všem děkujeme za pří-
pravu a věříme, že si všichni ze soutěže odnesli krásné pocity a dojmy. 

VERNISÁŽ PRACÍ A KONCERT
Je úterý 20. března a školní aula je opět připravena přivítat rodiče a protivínskou 

veřejnost na VIII. vernisáži výtvarných a ručních prací a koncertu žáků ZŠ a ZUŠ Písek. 
Vernisáž zahájily S. Morávková a T. Šrámková, žákyně 2. A, recitací. Poté si mohli 
přítomní, za hudebního doprovodu P. Smolíka, prohlédnout vystavené obrázky žáků 
všech věkových kategorií. Na paravánech mohli vidět kresby tužkou, uhlem, malbu, 
koláž, kresbu na textil nebo obrázky vytvořené z přírodního materiálu, vlny, špejlí. 
Na stolech byly vystaveny práce z papíru, přírodního materiálu, textilu a stavebnic. 
Tyto práce vznikaly v hodinách výtvarné výchovy, praktických činnostech a ve školní 
družině pod vedením učitelů. 

Děti z dětských pěveckých sborů 
při ZŠ Protivín 
Vás zvou na

XIX. Jarní koncert 
dětských pěveckých sborů

Kdy? 
v pátek 18. května od 18 hodin

Kde? 
Dům kultury Protivín

Hostem bude 
Dětský pěvecký sbor 

při ZŠ Chotoviny

V druhé části podvečera se aulou rozezněly tóny hudebních nástrojů a zpěv. Své 
umění tu představili žáci a žákyně pod vedením učitelů p. uč. J. Klůce, pana profesora 
M. Mikuly, p. uč. M. Nováka a p. uč. L. Karáska. Připravili si skladby klasické, 
moderní i lidové tvorby. Všichni učinkující, Z. Šourková, J. Roušalová, M. Roušal, 
E. Sobotková, N. Hollerová, V. a J. Cimburovi,s P. Smolík, P. Procházka, Fr. Sháněl, 
V. Hornátová a S. Mlejnková, udělali radost nejen svým blízkým, ale i všem pří-
tomným. Poděkování patří nejen učitelům A. Žákovi, M. Novákovi, L. Karáskovi, 
D. Nováčkové, J. Houdkové, kteří vernisáž a koncert připravili, ale i těm, kteří přišli 
naše žáky svojí účastí podpořit. 

ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA
Ve středu 14. března se uskutečnilo 

okresní kolo zeměpisné olympiády, kte-
rého se zúčastnilo šest žáků naší školy: 
Martin Lang a Milan Eliášek ze 6. roč-
níku, Marek Zelenka a Filip Měšťan ze 
7. ročníku a Adam Jakš a Martin Smitka 
z 9. ročníku. Pěkného výsledku dosá-
hl Martin Lang v kategorii A, kde se 
umístil na 8. místě. Martin Eliášek byl 
třináctý. V kategorii C naše škola získala 
11. a 12. místo, díky Adamu Jakšovi 
a Martinu Smitkovi. 

OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE
V úterý 20. března se konalo na písec-

ké ZŠ E. Beneše okresní kolo olympiády 
v českém jazyce. Naši školu reprezen-
tovali 3 žáci devátých tříd. Nejlepšího 
umístění dosáhly Veronika Nováková, 
která obsadila 8. – 12. místo a Michaela 
Kašová se svým 13. – 15. místem v kon-
kurenci 34 účastníků.

O to více nás mrzí, že se výstava a kon-
cert potýká s tak malou účastí ze strany 
rodičů a veřejnosti. Chtěli bychom se 
i příští rok pochlubit výtvory a hudebním 
uměním žáků protivínské školy a větší 
zájem ze strany rodičů, veřejnosti by děti 
nejen potěšil, ale i motivoval. 

SOBOTNÍ ZKOUŠKA SBORU
Jako každý rok se náš pěvecký sbor 

sešel na sobotní ranní zkoušce před jarním 
koncertem. Na této zkoušce se vždy udělá 
mnoho práce, ale užije se i hodně zábavy. 
Tento rok se zkouška povedla asi nejlépe. 
Vždy po hodině zpívání máme krátkou 
přestávku na čaj a na ochutnání nějaké 
dobroty, kterou někdo ze sboru upekl. 
Tento rok přinesl něco skoro každý a my 
mohli ochutnat výborného beránka, per-
ník, jablečné řezy, bublaninu a mnoho dal-
šího. Potom následovalo další zkoušení, 
které nám šlo ještě o něco lépe. Myslím, 
že to, že jsme si museli přivstat, nikomu 
nevadilo, protože to bylo krásně prožité 
dopoledne.  Michaela Kašová, 9. B
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4. května 
 9.00 – 9.30 hodin  Velhartice
 10.00 – 10.30 hodin Zhůří 
 11.00 – 11.45 hodin Železná Ruda
 12.30 – 13.00 hodin Strážov
 13.30 – 14.30 hodin Klatovy
 15.00 – 15.30 hodin Žinkovy
 15.45 – 16.45 hodin Nepomuk
 17.00 – 18.00 hodin Životice
5. května 
 10.00 – 10.30 hodin   Kasejovice
 11.00 – 12.00 hodin Blatná
 12.45 hodin   Chanovice
6. května 
 11.30 – 12.30 hodin   Kašperské Hory
 13.00 – 14.15 hodin   Sušice
 14.45 – 16.00 hodin Horažďovice
 16.30 – 17.30 hodin   Strakonice
7. května 
  10.00 – 11.00 hodin   Protivín
 11.15 – 11.45 hodin Vodňany
 12.15 – 12.45 hodin   Bavorov
 13.15 – 13.45 hodin Vlachovo Březí
 14.00 – 14.30 hodin   Husinec
 15.45 – 16.00 hodin Prachatice
 16.45 – 17.15 hodin   Lhenice
 17.30 – 18.00 hodin Netolice

Za 4. obrněnou „Prácheňsko“ 
zve Milan Veselý. 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROTIVÍNA

KONANÉHO DNE 20. BŘEZNA 2012 

1.  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje před-
ložené kontroly ze zasedání zastupitelstva města 
konaných dne 20. 12. 2011 a 10. 1. 2012. 

2.1. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje rozpoč-
tové opatření č. 1. 

2.2. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje prodej 

bytu 553/3 v ulici Palackého, Protivín a uzavření 
kupní smlouvy se zřízením předkupního práva ve 
prospěch města v předloženém znění. 

2.3. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje prodej 
bytu 739/7 v ulici B. Němcové, Protivín a uzavření 
kupní smlouvy se zřízením předkupního práva ve 
prospěch města v předloženém znění. 

2.4. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje před-
ložené smlouvy o příspěvku pro sportovní organi-
zace pro rok 2012:

  1. Fotbalový klub Protivín ve výši 
200 000 Kč 

  2. TJ Slavoj Protivín ve výši
  130 000 Kč 

  3. TJ Platan Protivín ve výši 
  100 000 Kč 
  4. Jihočeský TAEHAN (taekwondo)
  60 000 Kč 

3.1.  Zastupitelstvo města Protivín souhlasí s umístě-
ním stavby rodinného domku na části pozemkové 
parcely KN č. 7/4 kú Selibov; tento souhlas vydává 
Zastupitelstvo města Protivín jako dotčený orgán 
v souladu s par. 188a odst. 2) stavebního zákona č. 
183/2006 Sb., v platném znění. 

3.2. Zastupitelstvo města Protivín projednalo návrhy 
předložené zastupitelem Mgr. Janem Linhartem 
a bere je na vědomí. 

– opravy všech vozidel
– prodej nových i použitých náhradních dílů
– příprava a realizace STK
– vyřízení pojistných událostí
– výměny autoskel
– prodej a montáž tažných zařízení
– diagnostika
– nové i použité pneumatiky, plechové disky, alu kola
 Při zakoupení nových pneumatik montáž ZDARMA

WWW.AUTOLOJZA.CZ
AUTOSERVIS, PNEUSERVIS

Alois Vrchlavský
 Zámecká 44
 Protivín (pod školou)
 telefon 777 888 250



PROTIVÍNSKÉ LISTY – 4. stránka

Na zkušenou do Čech
To, že čeští studenti i chovatelé jezdí „na zkušenou“ za hranice 

ČR není žádnou novinkou. Ale to, aby farmáři „ze západu“ jezdili 
sbírat zkušenosti do Česka, si někteří lidé u nás neumí ani představit. 
Ale je to skutečností, o které jsme se mohli přesvědčit už několikrát. 
Rozsáhlé znalosti, zkušenosti, šikovnost a tvůrčí přístup českých lidí 
jsou jen zlomkem toho, co mohou mladí návštěvníci ze zahraničí 
u nás pochytit. A proto se například pedagogové z vysoké školy KH 
Kempen vrací každý druhý rok do Česka, aby studentům ukázali 
například to, jak vypadá hospodaření ve velkých zemědělských 
podnicích, protože ve své zemi se setkají převážně s tím, co sami 
mají většinou doma – s rodinnou farmou s několika desítkami 
hektarů a se stády čítajícími rovněž pouhé desítky kusů. A tak jsme 
se jednoho krásného jarního dne sešli na farmě v Maleticích. Však 
se místní chovatelé mohou pochlubit nejen novou stájí a stádem 
krásných zvířat s mimořádnou genetickou kvalitou. 

V letošním roce vypravila belgická vysoká škola do ČR dokon-
ce dva autobusy studentů: jeden byl více zaměřen na rostlinnou 
výrobu (pravidelným cílem bývají semenářské a šlechtitelské 
podniky) a ve druhém cestovali studenti se zájmem spíše o živo-
čišnou produkci. Při každé takové akci se studentům snažíme 
ukázat různé typy podniků s různým zaměřením a různou filo-
zofií. Tak se v podstatě každý může setkat s něčím, co má šanci 
využít například i na své farmě. Pokud se v průběhu takového 
nabitého dne trošku soustředíte i na něco jiného, než na výklad 
chovatelů a dotazy studentů – například na to, kdo se dotazuje, 
tak si lze všimnout, že otázky nepokládá pouze několik studentů, 
ale skupinky tazatelů se obměňují podle toho, zda jste na farmě 
s chovem masných krav nebo na chovu dojného skotu, či na 
bioplynové stanici. Jedni se více zajímají o krmení, druzí o repro-
dukci a odchov, další o parametry masné či mléčné produkce 
a možnosti či kvalitu zpeněžení výsledného produktu – masa, 
mléka, zástavového, jatečného či plemenného skotu. 

Letos jsme si jako jeden z cílů vybrali Farmu Maletice, o které 
už nějakou dobu sbíráme materiály pro články do odborných časo-
pisů. Jsme přesvědčeni, že patří mezi ty, jež mají nejen studentům 
co ukázat a zároveň na to mohou být patřičně hrdí. 

Srdečné přivítání
Na farmě přivítal návštěvu z daleké ciziny sám majitel far-

my pan Grégr. Krátce představil minulost farmy, která se snad 
zatím ani nedá nazývat historií. Vždyť začátek, na kterém bylo 
zakoupení zemědělského areálu, kde v letech 2010–11 proběhla 
rekonstrukce jedné z původních stájí a zároveň výstavba nové 
haly – zimoviště, se datuje od roku 2008. Na sedmdesáti hekta-
rech trvalých travních porostů je chováno základní stádo čítající 
v současnosti 45 matek. O všechno tohle se dohromady starají 
dva lidé. Chov masného skotu bez tržní produkce mléka se zamě-
řením na produkci plemenných zvířat je plánovaným základem 
ekonomiky podniku. 

Dosavadní výsledky farmy, za které se rozhodně nemusí 
stydět, představil pan Zbyněk Hašpl – odborník na slovo vzatý 
– specialista, který vtiskl veškerému chovatelskému úsilí na farmě 
svůj řád. Studentům a jejich pedagogům dopodrobna vysvětlil 
svoji chovatelskou filosofii, která má jasný směr, kterým se stádo 
má ubírat. Návštěva z ciziny je dokladem toho, že význam farmy 
přesahuje lokální rámec a že se o její kvalitě ví a bude vědět i dále 
než jen za hranicemi okresu. 

Kvalitní stádo a krmení
Základ maletického stáda tvoří nakoupené krávy a jalovice 

nejen od předních chovatelů z České republiky, ale i ze země 
původu obou zde chovaných plemen charolais a limousine – Fran-
cie. Aby byl co nejlépe využit genetický potenciál těch nejlepších 
zvířat, bylo ještě před vstupem do režimu ekologického farmaření 
využito metody asistované reprodukce – přenosu embryí neboli 
embryotransferu. Díky této metodě rozmnožování se získává 
zejména u stáda, jehož cílem je produkce kvalitních plemenných 
zvířat, velká výhoda, protože po nejlepších plemenicích se narodí 
více potomků, než pouze při využití umělé inseminace, či dokonce 
přirozené plemenitby s plemenným býkem ve stádě. 

Po vstupu do režimu ekologického zemědělství už embryo-
transfer nepřipadá v úvahu – všechna zvířata jsou inseminována 
podle individuálního připařovacího plánu. Aby se i nadále vlast-
nosti potomstva posouvaly žádaným směrem, tak jsou pro inse-

minaci vybíráni jen ti plemeníci, kteří jsou 
v těchto vlastnostech nejlepší, přičemž 
je kladen veliký důraz na nejdůležitější 
vlastnosti: mléčnost, která dává základ 
pro kvalitní start telat do života a výborné 
využití růstových schopností, osvalení 
zvířat, jež je podstatou velké masné užit-
kovosti, a exteriér, který přináší funkční 
zevnějšek nezbytný pro bezproblémový 
chov a dlouhověkost krav. V žádném přípa-
dě se nezapomíná ani na to, aby používaní 
plemeníci měli předpoklady pro snadné 
porody. Tahle vlastnost dokáže ušetřit 
spoustu problémů s obtížným telením. Část 
býků, jejichž sperma se na farmě využívá, 
je takzvaně geneticky bezrohá. Znamená to 
příklon ke šlechtění směrem k bezrohým 
zvířatům, která se nemusí stresujícím 
způsobem odrohovávat a následně se 
nemohou při společném ustájení zraňovat 
svými rohy. 

Krmení, které zvířata na farmě spo-
třebují, si chovatelé z převážné většiny 
vyprodukují sami na obhospodařovávané 
půdě. Pouze jadrná krmiva nakupují. 

UKAŽME EVROPĚ, ŽE✔
Koncem března přivítali na Maletické farmě exkurzi studentů a pedagogů z Katholieke Hogeschool Kempen v belgickém 
Geelu.  Co přivedlo mladé zahraniční návštěvníky ze sousedství hlavního města EU Bruselu do jihočeských Maletic? A co 
způsobilo, že se jich tu objevil najednou hned celý autobus? Na počátku byla jedna z nejušlechtilejších příčin – touha po 
poznání, která se spojila s vědomím, že na této farmě lze předvést mnoho zajímavého a pro studenty užitečného. 
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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

Krmná dávka neunikla pozornosti studentů 
ani pedagogů. Chovatelé popsali výrobu, 
složení i dosahované výsledky a tak to, 
co na počátku vzbudilo zájem strukturou 
a smyslovými vjemy, si po seznámení 
s výživářskou kvalitou získalo i patřičný 
obdiv. Diskuse studentů a pedagogů nad 
vzorkem krmiva přineseným přímo z krm-
ného žlabu dlouho nebrala konce. Inu, proč 
se nepochlubit něčím, co se mi povedlo, 
zvlášť když vím, že ten druhý to dokáže 
patřičně ocenit a snaží se v tom nalézt pro 
sebe poučení. 

Na shledanou v Maleticích
A co říci závěrem? Pedagogové ani 

studenti nešetřili chválou a obdivem. Snad 
nejvíce je zajímalo, kdo stojí za projektem 
nové stáje, která slouží nejen jako zimoviš-
tě, ale její část bude využívána pro odchov 
plemenných býků nebo výkrm jatečných 
zvířat. Tato stáj totiž nepatří k těm obvyk-
lým, ale o její funkčnosti nemůže nikdo 
snad ani na okamžik pochybovat. Kva-
lita a cena půdy, zajišťování dostatečné 
zásoby krmiva a možnosti financování 
a konečného zpeněžení výsledného produktu byly dalšími dota-
zy. Ano, zemědělství je podnikání, které má přinášet zemědělci 
– podnikateli – zisk, a to bez ohledu na to, zda se jedná o malou 
rodinnou farmu či velké zemědělské družstvo, a tak není divu, 
že dotazy na finanční náročnost a návratnost padnou vždy. Dal-
ších zvídavých dotazů byla ještě spousta – i v tom se zahraniční 
studenti většinou odlišují od těch českých. Možná je to tím, že 
na takovéto exkurze jezdí ti, kteří již mají nějaké to hospodářství 
doma a mají zájem se něco dozvědět a ne jen získat „čárku za 
účast“ a ochutnat české pivo. 

NĚCO ZNÁME A UMÍME

Když se přiblížilo poledne, nastal čas rozloučit se. Posledními 
větami pedagogů, které jsme chovatelům v Maleticích tlumoči-
li, bylo nejen obvyklé srdečné poděkování za vstřícnost a čas 
věnovaný zvídavým studentům, ale také slova, jež při takových 
loučeních nejsou už tak běžná a která snad hovoří za vše: „Až 
pojedeme do České republiky příště, budeme se chtít vrátit zase 
sem k vám, na jih Čech. “ „Tak nashledanou zas někdy příště 
v Maleticích!“ 

Ing. Ota Beran, Ing. Anna Marcinková, BM Profit
Foto S. Karfíková



Speciální várka silného černého 
piva Merlin Strong, které připra-
vili sládci pivovaru v Protivíně, 
se od 16. března až do vyčerpání 
zásob čepuje ve 140 hospodách 
v jižních Čechách a celkem téměř 
1 000 podniků po celé republice 
včetně těch zapojených do progra-
mu Cesta pivních znalců. 
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z deníku
POLICIE ČR V PROTIVÍNĚ

Vozidlo nepřivezl
 Dne 5. března oznámila žena proti-

vínským policistům podezření z pod-
vodného jednání při koupi vozidla. 
Již počátkem února měla žena předat 
muži 20 tisíc korun. Ten měl v Němec-
ku koupit motorové vozidlo VW 
Sharan. Do současné doby jí však 
vozidlo nepřivezl a peníze nevrátil. 
Policisté trestní oznámení prošetřují. 

Krádež slepic
 Zřejmě v noci ze dne 12. na 13. břez-

na kradl zloděj v Chelčického ulici. 
Vnikl do kurníku a odcizil tři roční 
slepice. Majitelce způsobil škodu 
1 200 korun. Policisté případ řeší jako 
přestupek proti majetku. 

Známe podezřelého
 Ve středu 14. března sdělili policisté 

podezření ze spáchání trestného činu 
krádež a porušování domovní svobody 
mladému muži z Protivína. Na případu 
spolupracovali protivínští policisté 
i kriminalisté, kteří prošetřováním 
zjistili, že do domu v obci Skály se měl 
dne 8. března vloupat muž, který již 
byl za takový čin odsouzen. Policisté 
případ řeší ve zkráceném přípravném 
trestním řízení. 

Vloupání do domu
 Ve čtvrtek 8. března 2012 kradl drzý 

zloděj v rodinném domě v obci Skály. 
Pachatel se před polednem násilně 
dostal do obytné části, kterou pro-
hledal a odcizil finanční hotovost. 
Majitelům způsobil odcizením hoto-
vosti a poškozením dveří škodu 5 000 
korun. K případu vyjížděli protivínští 
policisté, kriminalisté i policejní pso-
vod se služebním psem.

Vyhrožoval napadením
 Krátce před půlnocí ve středu 14. břez-

na zalarmovala starší žena policisty, 
obávala se o život a zdraví jednoho 
ze svých synů. Starší z bratrů měl 
totiž vyhrožovat, že svému mladšímu 
sourozenci ublíží na zdraví a vydal 
se za ním do Protivína. Protivínští 
policisté okamžitě provedli potřebná 
opatření, aby zabránili uskutečnění 
výhrůžek. Rodinu mladšího z bratrů 
převezli do bezpečí na obvodní oddě-
lení a požádali o posilu kolegů. Do 
Protivína vyjeli také dopravní poli-
cisté a hlídka z obvodního oddělení 
Vodňany. Několik minut před čtvr-
teční jednou hodinou ranní policisté 
podezřelého muže zadrželi a zbytek 
noci strávil v policejní cele. Policisté 
případ dále řeší ve zkráceném příprav-
ném trestním řízení pro podezření ze 
spáchání trestného činu nebezpečné 
vyhrožování. 

Torzo pistole
 Již od roku 1992 zřejmě muž z Pro-

tivína přechovával torzo nalezené 
pistole značky Dreyse, rok výroby 
1910. Střelnou zbraň začal inzerovat 
na internetovém portálu a dostal se do 
hledáčku policistů. Nyní je podezřelý 
z nedovoleného ozbrojování. 

Mikrospánek
 Dne 27. března odpoledne jel řidič 

s nákladním automobilem značky 
Fodr Ranger po silnici první třídy 
číslo 20 ve směru od Prahy na České 
Budějovice. V katastru obce Protivín 
vjel vlivem mikrospánku do protismě-
ru a následně do silničního příkopu. 
S vozidlem se několikrát přetočil 
přes střechu a zůstal stát v poli. Při 
dopravní nehodě utrpěl řidič naštěstí 
jen lehká zranění, která mu zdravotníci 
na místě ošetřili. Na vozidle vznik-
la škoda přibližně 450 tisíc korun. 
Dopravní policisté případ vyřešili 
uložením blokové pokuty. 

Zpronevěra
 Vyšetřovatelka zahájila dne 27. března 

trestní stíhání ženy středního věku, 
která si měla ponechávat tržbu svého 
zaměstnavatele. Jako obsluha benzino-
vé čerpací stanice v Protivíně a v Pís-
ku neodevzdávala všechnu hotovost, 
kterou přijala, ale více než 300 000 Kč 
si měla ponechat pro vlastní potřebu. 
Kriminalisté případ dále vyšetřují. 

Alkohol
 Ve zkráceném přípravném trestním 

řízení řeší protivínští policisté případ 
ze dne 29. března. Řidič osobního 
automobilu značky Škoda Octavia 
jel od Písku na Protivín, kde byl 
krátce před 22. hodinou kontrolován 
policisty. Při dechové zkoušce vyšlo 
najevo, že je muž pod vlivem alkoho-
lu, nadýchal bezmála 2 promile. Čelí 
podezření z trestného činu ohrožení 
pod vlivem návykové látky. 

Speciál MERLIN STRONG NA TRHU

Pivem Merlin Strong si mohli konzumenti 
připít na oslavu svatého Patrika. „Den svatého 
Patrika je nejvýznamnější irský svátek. Právě 
proto jsme pro tento den připravili speciální 
pivo inspirované tradičními irskými pivy. Merlin 
Strong je podobně jako irský stout výrazně 
hořké černé pivo s typickou kávovou příchutí. 
Je charakteristický sametovou, krémově hně-
dou pěnou a výraznou hořkostí,“ uvedl vrchní 
sládek Jiří Faměra. 

Receptura speciálu Merlin Strong zahrnuje 
kromě tří druhů sladu, vody a kvalitního chmele 
také pražený ječmen. Jak již název napovídá, 
Merlin Strong patří mezi silnější piva – jedná 
se o 14% speciál s obsahem alkoholu 5,3 % 
obj. 

Merlin Strong patří mezi tzv. super speciály, 
které společnost Pivovary Lobkowicz v ně-
kterém ze svých sedmi pivovarů připravuje 
v omezené várce jen jedenkrát do roka k určité 
příležitosti. 

Svatý Patrik je patronem Irska. V anglo-
amerických zemích jeho svátek připadá na 
17. března. V minulosti měly oslavy tohoto 
světce ryze náboženský charakter, dnes jej 
lidé po celém světě slaví především hudbou, 
tancem a popíjením tmavého piva. 
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RADA MĚSTA ZASEDALA
VYBRÁNO Z USNESENÍ RM 14. 3. 2012...

–  souhlasí s odstraněním lípy na pozemku 
p. č. 76/1 kú Záboří u Protivína 

–  souhlasí s vyřazením opotřebovaného majetku 
1. Mateřské školy v Protivíně dle přiloženého 
seznamu

–  byla seznámena se zápisem č. 2 z jednání komise 
bytové, místního hospodářství a dopravy ze dne 
12. 3. 2012 

–  byla seznámena se zápisem komise školské 
a sportovní ze dne 13. 3. 2012

 a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení 
příspěvek na činnost v roce 2012 

 – Fotbalový klub Protivín 200 000 Kč
 – TJ Slavoj Protivín 130 000 Kč
 – TJ Platan Protivín 100 000 Kč
 – Jihočeský TAEHAN (taekwondo) 60 000 Kč
 zároveň odkládá rozdělení příspěvků dalším 

organizacím do příští schůze rady města 

–  souhlasí s bezplatným užíváním městského 
znaku Protivína a odkazu na městské internetové 
stránky v časopisu „Temelínky“ pro prezentaci 
města a různých podporovaných akcí, např. 
v rámci programu Oranžový rok s tím, že souhlas 
se nevydává pro komerční účely

–  souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí 
dotace na projekt „Oprava a zateplení hasičské 
zbrojnice Milenovice včetně výměny vrat“ v ceně 
353 872 Kč z Grantového programu na podporu 
jednotek SDH obcí Jihočeského kraje

 a zároveň prohlašuje, že má dostatek finanč-
ních prostředků v rozpočtu města na zajištění 
dofinancování předmětného projektu ve výši 
30 % celkové ceny

–  souhlasí se zadáním administrace a provedení 
výběrového řízení na projekt „Digitalizace kina 
Protivín“ firmě Eva Čechtická, Ave Bohemia, 
Sedlečko 3, 392 01 Soběslav za dohodnutou 
cenu 20 000 Kč

 a zároveň pověřuje starostu města podpisem 
mandátní smlouvy na zajištění výše popsaného 
projektu 

VYBRÁNO Z USNESENÍ RM 28. 3. 2012... 

–  souhlasí s pronájmem nebytových prostor garáže 
u domu čp. 194 Masarykovo nám., Protivín

–  souhlasí se zveřejněním záměru prodeje vtoko-
vého objektu – stavidel v kú Myšenec 

–  byla seznámena se zápisem z jednání komise 
zdravotní a sociální konaného dne 21. 3. 2012 

 a souhlasí s pronájmem bytu v DZU (DPS), 
Masarykovo náměstí 21 v Protivíně 

–  souhlasí s návrhem smlouvy o dílo na akci 
„Stavební úpravy vodní nádrže Krč u Protivína 
p. č. 78/1“ s firmou REMONST stavební s. r. o., 
Rudolfovská 460/93, České Budějovice – cena 
díla 2 435 306 Kč včetně DPH

 a pověřuje starostu města podpisem předmětné 
smlouvy 

–  schvaluje příspěvky na činnost v roce 2012 pro 
organizace působící v Protivíně

–  schvaluje uzavření Dohody o spolupráci při 
realizaci společného grantu v roce 2012 č. 
2/2012 mezi smluvními stranami – Město Protivín 
a Komunitní nadace Blanicko-Otavská 

 a pověřuje starostu podpisem předložené 
dohody

V prosincovém čísle Protivínských listů 
jsme vás vážení čtenáři informovali o světo-
vém unikátu, kterým byl dovoz dospělého 
páru gaviálů indických do Krokodýlí ZOO 
Protivín. Světový unikát spočíval v tom, 
že poprvé povolila indická vláda vývoz 
chovného páru tohoto nejvzácnějšího kro-
kodýla světa. V ostatních případech byla 
předmětem vývozu jen mláďata. Bylo to 
velké ocenění chovatelských úspěchů naší 
zoo a zároveň nám byla svěřena obrovská 
důvěra. 

Netušili jsme, že za půl roku budeme 
moci informovat o tom, že tuto důvěru jsme 
nezklamali. Na přelomu března a dubna 
tohoto roku nakladla samice gaviála, která 
dostala jméno podle rodné řeky Ganga, 
oplozená vajíčka. Stalo se tak poprvé na 
světě mimo Indii. Pro nás samotné to bylo 
obrovským překvapením, neboť samotný 
dovoz gaviálů, kteří žili v Indii v obrov-
ském přírodním bazénu ve skupině dalších 
krokodýlů tohoto druhu celých 34 let, 
musel být pro ně obrovským stresem. Spo-
lečně s dalšími odborníky na chov gaviálů 
jsme očekávali, že aklimatizace zvířat po 
transportu přes půl zeměkoule bude trvat 
několik let. Velmi nás proto překvapilo, že 
si velmi rychle zvykli. Důkazem toho bylo, 
že téměř čtyřapůlmetrový samec gaviála 

mi žral o vánocích kapří hlavy prakticky 
z ruky. U tak obrovského zvířete je to dech 
tající zážitek. Pojmenoval jsem ho proto 
Čambal Ganéša. První jméno je podle 
místa, kde před třiceti čtyřmi lety sebrali 
Indové vajíčko, z kterého se vylíhl, druhé 
jméno podle indického boha pro překoná-
vání překážek. To jsme ale netušili, že se 
pokouší o potomstvo. V Indii se gaviálové 
páří v listopadu a prosinci a evidentně 
si tento cyklus zachovali i po dovozu do 
Čech. Páření samotné jsme nepozorova-
li, protože probíhá pod vodou a v noci. 
Samice gaviála snesla vejce postupně 
27. a 28. března, poslední pak 1. dubna. 
Bohužel samec několik vajec zničil, ale 
zůstalo jich nám osm, která jsme uložili do 
inkubátoru. U poloviny vajec se vytvořily 
charakteristické bílé pruhy v jejich středu, 
které se postupně roztahují. Je to v důsledku 
růstu plodu ve vejci a zároveň je to důkaz, 
že jsou vejce oplozená. Bohužel u gaviálů 
většina zárodků hyne z neznámých důvodů 
ještě během vývoje ve vejcích, takže není 
jisté, že dojde k narození malého gaviála. 

Proto nám a gaviálům prosím držte 
palce, aby se první gaviál odchovaný mimo 
Indii narodil právě v Protivíně. 

Ing. M. Procházka, 
ředitel Krokodýlí ZOO Protivín

Tento projekt Rekonstrukce hospodářského stavení na krokodýlí farmu 
je spolufinancován Evropskou unií. 

EXKLUZIVNÍ 
SNŮŠKA VAJEC 
GAVIÁLŮ INDICKÝCH

Vejce gaviálů v inkubátoru, na zadních dvou jsou již patrné pruhy svědčící o jejich 
oplozenosti.
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Včelařské občanské sdružení 
APICENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ Václava Jakše

si dovoluje pozvat všechny včelaře i občanskou veřejnost 
v sobotu 5. května 2012 na 

„Otevření naučného včelína v Protivíně“

Program: 
8.00 – 9.00 hodin 
 shromáždění účastníků ve vestibulu Domu kultury Protivín
 (s možností občerstvení) 
9.00 – 10.00 hodin 
 přivítání hostů, krátká vystoupení zúčastněných
10.00 – 11.00 hodin 
 otevření včelína s prohlídkou 
 (asi 300 m v lese na konci Oborské ulice)
přestávka
od 12.30 hodin 
 výjezdní zasedání výboru Okresní organizace Českého svazu  
 včelařů za účasti zástupců zákl. org. ČSV v okrese Písek 
 a členů APICENTRA o. s. 

Dne 20. 3. se konalo veřejné zasedání 
zastupitelstva města Protivín. Na tomto 
zasedání bylo předneseno několik návrhů 
a nápadů ústy zastupitele pana Linharta 
jménem MO SPOZ PROTIVÍN. 
1.  Projednání možnosti zákazu průjez-

du kamionů městem-tranzit. SPOZ 
navrhuje projednat průjezd nadměrně 
zatížených kamionů městem Protivín. 
Zastupitelstvo města předalo námět 
k řešení příslušnému odboru městské-
ho úřadu. Výsledek bude přednesen na 
dalším zasedání zastupitelstva. 

2.  Projednání zastupitelstva ohledně 
řešení situace železničního přejez-
du směr obec Krč. SPOZ navrhuje 
zástupcům města Protivína zahájit 
jednání s kompetentními zástupci ČD 
o možnosti umístění mechanického 
zařízení – závor na železničním přejez-
du u zastávky v obci Protivín, výjezd 
směrem na obec Krč. V tomto bodě již 
probíhají jednání s SDŽC. 

3.  Projednání zastupitelstva o možnosti 
ušetřit finanční prostředky města. 
Z důvodů flexibilnosti trhu telefonních 
operátorů navrhuje MO SPOZ zvážit 
změny smluv případně přechod k jiné-
mu telefonnímu operátorovi formou 
elektronické aukce. Zde již došlo ke 
změně operátora s určitou úsporou 
nákladů. Při podpisu další smlouvy bude 
zvážena elektronická aukce. 

4.  Projednání zastupitelstva o možnosti 
přijmout vyhlášku zakazující pití alko-
holu na určených místech na veřejnos-
ti. SPOZ navrhuje projednat možnost 
přijmout vyhlášku, která zakazuje pít 
alkohol na určených místech – na mís-
tech s veřejným zájmem (náměstí, parky, 
zastávky autobusu, nádraží, v okolí školy, 
sportovní haly, dětských hřištích, atd.) 
a vyžadovat důslednou kontrolou stráž-
níků městské policie, v případě porušení 
zákona i udělovat pokuty v přípustné, 
zákonem dané výši. Návrh bude zvážen 
a rozborován úředníky města. S výsled-
kem budou občani také seznámeni na 
příštím zastupitelstvu. 

5.  Projednání zastupitelstva na možnost 
vytvoření interaktivních webových 
stránek města při změně interne-

tových stránek v roce 2012. SPOZ 
navrhuje vytvoření interaktivních inter-
netových stránek města. Tato skuteč-
nost byla projednávána jak se staros-
tou města, tak s pracovníkem města 
p. Davidem Kostohryzem a byla shledá-
na jako technicky proveditelná. O stavu 
věci budeme průběžně informovat. 
Závěrem bychom rádi poděkovali vede-

ní města a představitelům nadace Konabo za 
spolupráci při uvádění myšlenek MO SPOZ 
v praxi za finanční podporu neziskových 
organizací společnými budoucími granty. 
Myslíme si, že by do budoucna měla být 
spolupráce napříč politickým spektrem na 
tak malém městě, jako je Protivín, hlavní 
prioritou podpory aktivit místních občanů. 

MO SPOZ

MĚSTO PROTIVÍN
v  s o u l a d u  s  p l a t n o u  v y h l á š -
kou zastupitelstva Města Proti-
vín o pravidlech převodu vlastnic-
tví bytového fondu číslo 23 ze dne 
19. 6. 1996 
VYHLAŠUJE NABÍDKU PRODEJE
bytu č. 2, Komenského ulice čp. 582 s pří-
slušným podílem na parc. čísle 116//3 
k. ú. Protivín

Charakteristika bytu:
–  velikost 2+1 I. kat., celková plocha 
 s příslušenstvím 50,52 m2

–  situován v 1. nadzemním podlaží 
 domu čp. 582
–  v současné době obsazený, 
 uvolněný k 1. 4. 2012

Kupující bude vybrán obálkovou 
metodou, jediným kritériem výběru 
je nabídnutá výše kupní ceny, při-
čemž minimální nabídka musí činit 
600 000 Kč. 
Výše fondu oprav převáděného na 
kupujícího je k 31. prosinci 2011 
11 478,70 Kč.
Měsíční platba do fondu oprav činí Kč 
500 Kč, o tuto částku se každý měsíc 
fond oprav navyšuje.
Nabídky se přijímají do 27. 2. 2012 
hodin v zalepené obálce s označením 
čísla bytu.
Výběrové řízení proběhne na nej-
bližším zasedání rady města po 
skončení lhůty určené pro předkládání 
nabídek. 
Město Protivín si vyhrazuje právo na 
odstoupení od záměru prodeje.
Zájemci o výše uvedenou bytovou 
jednotku odešlou písemnou nabíd-
ku kupní ceny v zalepené obálce 
označené „byt 582/2 “ na adresu 
Městský úřad v Protivíně, Masary-
kovo nám. 128, 398 11 Protivín. 

Poslední březnový týden navštívili protivínské Infocentrum pánové Steven (Ště-
pán) Zajíček a pan Slaný z amerického Protivína. Poté, co vyslechli historii ručně 
šité americké vlajky z roku 1945, která je  v Infocentru vystavena, věnovali městu 
Protivín nejen zcela novou vlajku U. S. A., ale též krásnou vlajku státu Iowa. Hrdost 
obyvatel Spojených států k národní příslušnosti je obdivuhodná a pro nás jistě 
inspirativní. 

INFORMACE OBČANŮM Z PRÁCE MO SPOZ PROTIVÍN



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

květen 2012

VESTIBUL KINA

středa 2. května v 19 hodin
Německo 
KONEČNÁ UPROSTŘED CESTY

Drama ze života čtyřicátníků Simonea a Franka, kteří se v oka-
mžiku nastěhování do nového domu dozvídají tragickou událost 
– Frank má rakovinu… Osobitý a nekompromisní pohled na pro-
blém péče o nemocného člověka. 
Mládeži od 12 let přístupný, titulky, 90 minut, vstupné 75 Kč

neděle 6. května v 19 hodin 
Německo/Maďarsko/Francie  Premiéra
LŮNO 

Milostné drama. Příběh osudové lásky v blízké budoucnosti – co 
všechno budeme schopni udělat pro lásku? Eva Green se v roli 
mladé ženy Rebeccy vrací do dědečkova domu, kde před mnoha 
lety prožila svou první dětskou lásku. Rebecca a Tommy naváží 
přesně tam, kde se jejich cesty rozešly. 
Mládeži od 15 let přístupný, titulky, 111 minut, vstupné 65 Kč

středa 9. května v 19 hodin 
USA  Premiéra
MISSION: 
IMPOSSIBLE – GHOST PROTOCOL 

Akční. Bez plánu. Bez podpory. Bez šance. Vybírají si mise, jejichž 
splnění je prakticky nemožné. Ve 4. díle Mission:Impossible tým 
vedený E. Huntem (Tom Cruis) posune hranice nemožného ještě 
o něco dál. Praha si zahrála na ruskou metropoli Moskvu. 
Mládeži od 15 let přístupný, titulky, 132 minut, vstupné 75 Kč

neděle 13. května v 19 hodin
ČR/Slovinsko  Premiéra
PŘÍLIŠ MLADÁ NOC

Drama. Dva dvanáctiletí kluci se den po Silvestru ocitnou na 
zvláštní oslavě v bytě mladé dívky a ve společnosti dvou dospě-
lých mužů. Prožijí své první setkání s láskou a sexualitou. Intimní 
aktuální příběh. 
Mládeži od 15 let přístupný, 65 minut, vstupné 70 Kč

středa 16. května v 19 hodin
Německo
TŘI

Milostný příběh. Jedna láska nestačí. Novinářka Hanna a archi-
tekt Simon jsou úspěšný pár žijící v Berlíně v 20 let trvajícím 
harmonickém svazku. Až do okamžiku, kdy jim do života vstoupí 

atraktivní Adam. Problém je v tom, že Hanna ani Simon o svých 
citech k Adamovi netuší…
Mládeži od 15 let přístupný, titulky, 119 minut, vstupné 75 Kč

neděle 20. května v 19 hodin 
ČR
LIDICE

Drama, které dobývá divácká srdce nejen u nás, ale i v zahraničí. 
V Čechách ho shlédlo více než 520 000 diváků, na Phoenix Film 
Festivalu mu udělili speciální diváckou cenu. Příběh obyčejných 
lidí, kteří se absurdní shodou náhod připletli do cesty dějinám. 
Pohled na tragický osud Lidic z neobvyklé perspektivy.Repríza. 
Mládeži do 12 let nevhodný, 126 minut, 65 Kč

středa 23. května v 19 hodin
USA  Premiéra
TOHLE JE VÁLKA

Akční komedie. Jak lehce lze ze souboje o vysněnou dívku udě-
lat Třetí světovou válku. Dva špičkoví agenti CIA, Tuck a FDR 
jsou kamarádi na život a na smrt. To ovšem pouze do doby, než 
se oba zblázní do jedné a téže slečny – Lauren Scottová (Reese 
Witherspoon). Se snímkem Tohle je válka! se na plátna kin vrací 
režisér Charlieho Andílků McG, kterému se i tentokrát podařilo 
nakombinovat dokonalou směsici akce, napětí, vášně a humoru se 
skvělým hereckým obsazením. 
Mládeži od 12 let přístupný, titulky, 96 minut, vstupné 70 Kč

neděle 27. května v 19 hodin
USA  Premiéra
PRCI, PRCI, PRCIČKY: ŠKOLNÍ SRAZ

Komedie. To nejlepší nakonec. Jablečný koláč coby trenažér první-
ho sexu už nečekejte. Hrdinové se ale příliš nezměnili, i když jako 
dospělí spíš než erotické úspěchy sbírají trapasy a ztráty. 
Mládeži od 15 let přístupný, titulky, 113 minut, vstupné 75 Kč

středa 30. května v 19 hodin
ČR  Premiéra
OKRESNÍ PŘEBOR – 
– POSLEDNÍ ZÁPAS PEPÍKA HNÁTKA

Komedie. „Na žádnej ťukes nemáte, jste dřeváci, a proto taky 
hrajete vokres.“ Málokterý trenér by hru svého fotbalového 
mužstva popsal lépe. Děj filmu předchází časové období, ve kte-
rém se odehrává stejnojmenný seriál. Hrají M. Krobot, O. Vetchý, 
L. Sobota a další. 
Mládeži od 12 let přístupný, 104 minut, vstupné 70 Kč

neděle 13. května od 15 hodin – Dům kultury Protivín

JAK VÍLA MODROVLÁSKA SPLNILA TŘI PŘÁNÍ A…
Pohádkový příběh z Podkrkonoší. Délka 50 minut. Vstupné 45 Kč.

čtvrtek 31. května od 19.30 hodin – Dům kultury Protivín

DÁMY, NA KAFÍČKO
Večer s Květou Fialovou a Naďou Konvalinkovou. Vstupné 120 Kč.

výstava fotografií – SKUPINA 12 
Jaroslav Žižka ● Pavel Holba ● Jaromír Vomáčka ● Pavel Komas
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O „šutrologii“ se učí děti ve školách, ale pro málokterého 
žáčka znamenají kameny víc než povinnou součást předmětů 
vlastivědy a přírodovědy. Pro protivínského Stanislava Dostála 
(1953) je kamení předmětem sběratelského zájmu. Nerad bych 
se považoval za barbara, ale pro mne je kámen jako kámen, 
do něhož se dá s prominutím kopnout. Pro vás?

Pro mne je každý kámen 
zajímavý, neboť je živý se svým 
životem, ať má nebo nemá cenu. 
Třeba je to obyčejný křemínek, 
ale všímám si, jak je rostlý, jaký 
má tvar. Vždycky mne něčím 
upoutá. 
Vy poznáte na první pohled, 
co je křemen, pískovec, rula, 
žula…?

Po těch letech, co je sbírám, 
už ano. Asi na rozdíl od vás, 
aniž bych si dovolil vás podceňo-
vat, už poznám, co je žula nebo 
nějaký granulit. 
Jaká hornina se u nás vyskytuje 
nejčastěji?

Nejrozšířenější je jednoznač-
ně křemen, který je zastoupen 
v přírodě šestadvaceti procenty. 
Je to buď bezbarvý nebo různě 
zbarvený čirý až neprůhledný 
nerost. Je součástí většiny hornin 
a jeho použití je velmi rozmanité. 
V chemickém průmyslu k výro-
bě optických čoček, ve sdělova-
cí technice. Nejčistší dokonale 
čirou a průhlednou bezbarvou 
odrůdou je křišťál. Fialová odrů-
da je ametyst, který ve starověku 
sloužil proti opilství. Odtud je 
i jeho název. Z řeckého ame-
tystos, vzdorující opojení. Někdy docházelo k radioaktivnímu 
záření a soli změnily jeho strukturu. 
I tohoto kousku, který má tak krásné pruhy?

To záleželo, co se přimíchalo do jeho složení. Většinou soli 
železa a ty ho obarvily dohněda, a jak se na sebe ukládaly jed-
notlivé vrstvy, vytvářely ty pruhy. 

Dá se určit či alespoň odhadnout, jak dlouho ten úlomek 
ležel v zemi?

Laicky je to velice těžké. Může to být i sto miliónů let. 
Pane jo. A čím to, pane Dostále, že kameny vylézají ze 

země?
Sopečnými a horotvornými procesy. Pomalu se dostávají ven, 

což ovšem trvá nesmírně dlouho. 
Řekl jste, že pro vás je zajímavý každý kámen. 

Podívejte se, ve starém lomu 
u Protivína jsem našel kulovitou 
žulu. Vznikla za prapodivných 
okolností a vědci dosud pořádně 
neví, jak. 
To je ten šedivý kámen ve tvaru 
větším než husí vejce, který držím 
v ruce?

Když ho rozlomíte na dvě půl-
ky, vprostředku jsou pecky. 
Řekl bych tmavá jádra. 

…která obsahují turmalíny. 
Pěkně zbarvené se používají v kle-
notnictví jako drahokamy. Světová 
naleziště této žuly jsou v Kalifor-
nii, na Madagaskaru a na Urale. 
A vy jste ji našel u nás v Proti-
víně. 

V kamenolomu v Libochově. 
Dokonce, když se stavěl původní 
pivovar v polovině 16. století, zdi-
ly se z ní zídky. Zbytky jsou tam 
dodneška. 
O čem to vypovídá?

Vědci předpokládají, že tyto 
žuly vznikly v padesáti až osm-
desátikilometrové hloubce a horo-
tvornými procesy se dostaly na 
povrch. Něco podobného se událo 
i na Šumavě kolem Lipna, kde je 
to samá žula. Jinde se tato kulovitá 
odrůda nevyskytuje, ve střední 

Evropě vůbec. Jen na severu v Norsku a Finsku. 
V tomhle kousku se něco třpytí. 

To je rula z okolí Nuzova, která obsahuje pyrit neboli kyz 
železný a vyskytuje se i v uhlí se stopami zlata. Jak byl tento 
zlatonosný pyrit blízko povrchu, vytvářela se zvětralina. Zvětrá-
ním se zlatinky dostaly do vodních toků, do potůčků, kde se dá 
ještě dneska rýžovat. Jinde se tento pyrit objevil na křemenných 
žilách. 

~~ O KAMENÍ OBYČEJNÉM, OZDOBNÉM
Zní to možná poněkud nadneseně, leč neodmyslitelnou součástí lidských dějin je prachobyčejný – kámen. Jak by ne. 
O horniny a nerosty zakopáváme na každém kroku, slouží jako stavební materiály a mimo jiné se staly módními doplňky 
zelených prostranství a domácích zahrádek, když vystrnadily směšné a nevkusné trpaslíky. 
Všelijak tvarované a zbarvené kamínky si vozíme od moře, pomalované se staly vhodnými dárky pro radost. Židé poklá-
dají kameny místo květin na hroby svých předků, neboť věří, že vzpomínka na ně bude stejně věčná jako ty kameny. A co 
házení oblázků na vodu? I velcí kluci se předhánějí, kolik žabek poskočí na hladině. 
Pro vzácné kameny stálo zato i umírat. Známá je zlatá horečka v Kalifornii a Austrálii. Drahé kameny odedávna zdobily 
královské koruny, třpytily se na bělostných šíjích mocných panovnic a také zvonily v měšcích bohatců a lichvářů. 
Celkem málo se ví, že drahý nerost se těžil i na Písecku. Krásně zbarvený růženín se vyskytoval v lese u Údraže, na Živci 
a U obrázku. V těchto místech se vyskytuje také „Písekit“, který byl nazván podle jména města Písek. 
Oblíbené se staly drahokamy zasazené do prstenů a jako amulety ochraňující před zlými silami. Jejich nositelé se těšili, 
že se dočkají příznivého osudu. Každý takový kámen má totiž svoji symboliku. Světlemodrý akvamarín a tyrkys patřící 
k únoru a březnu mají posilovat rychlost, vytrvalost, klid a svědomitost. 
Mineralogie, jak se nazývá věda zabývající se výzkumem, vlastnostmi a výskytem nerostů, je opředena bájemi a pověstmi, 
povětšinou, jak jinak, podivuhodně čarodějnými a zázračnými. 

Pan Dostál s nálezem obikulárního granitu (kulovitá 
žula) z Lomu v Libochově.
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Víte, ona to není tak docela pravda, že v cizině, dejme tomu 
v Brazílii, jsou horniny vzácnější. U nás třeba takový „Písekit“, 
který se ještě tu a tam najde, je také vzácný. Nebo ametyst 
z Brazílie? Když jeho barvu a strukturu porovnám z naším 
ametystem z Písecka, mám z něj větší radost, než kdyby byl 
odněkud z druhého konce světa. 

O kamenech jsme si už leccos pověděli, ale dosud jsme se 
nezmínili o jejich působení na naše zdraví, náladu, pohodu. 

Když najdu pěkný kámen, tak mi náladu určitě zvedne. Ale 
jinak, i když s kameny pracuji celý život, tomu moc nevěřím. 
Jedna známá tvrdí, že když jí není akorát, spíše po psychické 
stránce, vezme si do ruky malý kámen v podobě banánu a brzy 
prý se jí uleví. Cítí nějakou sílu, která jí vrátí energii. Jinou 
paní jsem slyšel vyprávět, jak chodí do Píseckých lesů objímat 
stromy. Dvacet minut je objímá a také ji nabíjejí, posilují. 

Ale proč ne. Každý kámen, ať je to smaragd, rubín či obyčej-
ný křemínek, má jiné chemické složení. Jsou v něm elektrony, 
některý je slabě magnetický, jiný radioaktivní. Nikdo však nemu-
sí mít strach z ozáření, protože přirozená radioaktivita z vesmíru 
je mnohem silnější než v nepatrném kamínku. 
Člověk prý by měl nosit při sobě svůj měsíční kámen. 

Těch doporučení, teorií a jistě zaruče-
ných pomocí jsou plné knížky. 
Ale proč by lidé neměli věřit tomu, co 
je posiluje? Někdy se člověk dostane 
do situace, kdy pouhý dotyk s kame-
nem zapůsobí údajně jako ozdravující 
síla. Anebo mu dodá kuráž, sebevědomí, 
odhodlání. Ale ještě k vašemu sbírá-
ní. Každý filatelista touží po Modrém 
Mauriciu. Co mineralog? Také má svůj 
sen?

Abych vám řekl upřímně, ani ne. Pro 
mne je každý nález něčím zvláštním. Rozbil 
jsem například sto kusů křemenných úlom-
ků, než jsem našel jeden s tím zlatonosným 
pyritem. 
Velice vám děkuji za rozhovor, byť se snad 
vymykal dosavadním rozmluvám s našimi 
hosty. Nicméně jsme vděčni, že jste nám 
odhalil některé geologické zajímavosti, 
které nám laikům zůstávaly utajeny. 

Jan Chmelík
foto R.Lenemajer

I LÉČIVÉM S MINERALOGEM ZE ZÁLIBY
Sbírat kameny není jako střádat známky. Kam ty vaše úlovky 
ukládáte?

Teď jich už tolik nemám. Spousty jsem jich rozdal, podělil 
přátele a kamarády. Dnes má sbírka obsahuje už jen desítky 
ukázek, které se dají snadno uskladnit. 
Jak dlouho už jste vůbec zahleděný do kamenů?

Pětačtyřicet let. Začaly mne zajímat 
někdy ve čtvrté třídě, když učitelka přinesla 
jejich ukázky do třídy. Potom jsem se s ní 
i dohadoval, protože znala jen předepsa-
nou látku, kdežto já, jak jsem pořád ležel 
v knížkách, jsem toho věděl víc. Když se 
o mé aktivitě zmínila tátovi, doporučil jí, 
aby mi dala pár facek. „To nemohu, “ odpo-
věděla mu. „Vždyť on má skutečně větší 
znalosti, než já.“
A tak kluk Dostál propadl kamenům. 

Začal jsem docházet do Jihočeského 
muzea, stal jsem se členem Československé 
mineralogické společnosti při Národním 
muzeu, jezdil jsem po nalezištích, byl jsem 
i na Slovensku u Dubníku, kde se těžil drahý 
opál už v římských dobách. Královna Kle-
opatra ho měla mezi svými šperky. Druhé 
naleziště je v Austrálii, ale slovenské je proslulé živou hrou 
barev. Hraje všemi barvami jako diamant. 
Kde kameny sbíráte? Houbař, aby něco našel, má svá místa. 
Co vy?

Také mám vytypovaná místa, lokality, kde víte, že tam můžete 
něco najít. Ovšem velkou roli hraje i náhoda. Na poli u Netolic 
jsem v oranici našel asi tři milimetry velký úlomek, o kterém 
jsem si podle barvy myslel, že je to červený granát. Teprve když 
jsem ho doma pořádně prohlédl, zjistil jsem, že to není granát, 
nýbrž turmalín. Vrátil jsem se tam a vykopal přes osmdesát 
zkušebních jam a prošel celé pole, samozřejmě s dovolením jeho 
vlastníka, než jsem se dostal na krátkou vzdálenost od původního 
naleziště. 
Na zahraniční naleziště jste se nevypravil? Tam vás to nelá-
kalo?

Krystal geonitu (zvětralý krystal po zlatonosném pyritu) z Nuzova.

Achátový křemen z Krče.
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Občany Protivína dlouhodobě 
trápí žalostný stav tzv. obtokové 
stoky, která byla vybudována jako 
protipovodňové opatření na začát-
ku 20. století. Pozemky pod touto 
stokou jsou převážně v majetku 
města Protivín a stoka v současné 
době kvůli svému stavu již příliš proti 
povodním nepomáhá. Nevhodně 
umístěná kanalizace přehradila 
obtokovou stoku těsně před jejím 
zaústěním zpět do hlavního koryta 
řeky a stoka se tak postupně, ale 
jistě, zanáší naplaveninami. Město 
má tak jen pár kroků od náměstí 
nepěknou vizitku. Kromě nás, kteří 
u stoky bydlíme, se s touto vizitkou 
seznámí každý, kdo jde okolo na 
hřbitov, nebo každý turista, který 
vyrazí z města na Zelendárky. 
Odpadky zaházená, travinami a keři 
zarostlá, hnijící a páchnoucí stoka 
již nevábí ke koupání, které v ní 
kdysi bylo prý běžně možné. Když 
pominu tento estetický problém, 

je zřejmé, že stoka kvůli nánosům 
v korytě, které ji místy téměř pře-
hrazují, a kvůli husté vegetaci na 
jejích březích, nemá šanci pomoct 
obyvatelům města při zvýšeném 
stavu vody v řece Blanici. 

Ne všem je ale dnešní stav 
stoky lhostejný. A proto občanské 
sdružení Společnost pro rozvoj Pro-
tivína požádalo o svolení radu města 
a vyzvalo obyvatele města, aby 
přišli pomoct s vykácením náleto-
vých dřevin. Na přibližně 800 metrů 
dlouhou stoku se v sobotu 3. března 
vrhlo necelých třicet dobrovolníků 
a odvedlo obrovský kus práce. Díky 
tomu je nyní stoka zbavena alespoň 
některých překážek, které mohly 
při povodňových stavech působit 
problémy. Je zřejmé, že vyčištění od 
dřevin není dostačující krok. Je to 
ale jediný krok, který jsme za město 
mohli udělat my občané. 

Za zúčastněné Jiří Morávek
Foto Pavel Koc

Musím se vyjádřit k této proble-
matice následujícím způsobem. 

Město Protivín v minulosti zada-
lo dva znalecké posudky, které se 
komplexně zabývaly problémem 
obtokové stoky. 

Závěry těchto posudků jsou 
následující: 
1) obtoková stoka se nachází 

v pasivní části zátopového 
území

2) průtočná kapacita obtokové stoky 
je 5 m3/s – její kapacita převedení 
velkých vod je zanedbatelná

3) obtokovou stoku provozovat jako 
suchý odvodňovací příkop 
a zatravnit jej v celém profilu

4) vyloučit veškeré zdroje zaús-
těné do obtokové stoky – toto 
řešení umožní likvidaci stáva-
jících nehygienických jevů = 
odstranění zápachu. 
Již v minulosti byla obtoková sto-

ka čištěna – naposledy v roce 2010 
– avšak právě z důvodů nevhod-
ně umístěné kanalizace z 80. let 
minulého století se zanáší do výše 
odtoku do hlavního koryta řeky. 
Město Protivín se nebrání pomoci 
dobrovolníků, odmítá však tvrzení, 
že je stav této obtokové stoky městu 
lhostejný. 

Jaromír Hlaváč, starosta města

Městská knihovna Proti-
vín pokračuje i v letošním 
roce v nově založené kni-
hovnické tradici oceňová-
ní nejpilnějších a nejvěr-
nějších čtenářů knihoven. 
Pravidelně každý rok 
vyhodnotíme „Čtenáře 

roku“ a zapojíme se tak do celostát-
ní akce vyhlášené v rámci Března 
– Měsíce čtenářů. Cílem této aktivity je 
posilovat společenský význam a prestiž 
četby a ocenit ty, kteří služby knihoven 
nejvíce využívají. 
Jednou z našich nejvěrnějších čtenářek 
je protivínská občanka paní Jaroslava 

Klasová, nejpilnější čtenářka roku 2011. 
Za uplynulý rok si vypůjčila v naší knihov-
ně 180 knih a 110 časopisů, celkem tedy 
dosáhla úctyhodného počtu 290 výpůjček. 
Paní Klasová navštěvuje knihovnu pravi-
delně od roku 1993 a je čtenářkou nadmíru 
vzornou. Kromě románů si ráda půjčuje 
i knihy vlastivědné a přírodovědné, její 
velkou láskou jsou stromy. Paní Klasová 
říká: „Knihy jsou mé jediné potěšení, má 
jediná radost. S výběrem ve vaší knihovně 
jsem velmi spokojena.“ 
Blahopřejeme paní Klasové k získa-
nému titulu Čtenářka roku a přejeme 
do budoucna mnoho krásných zážitků 
s knihami. 

OZNÁMENÍ 
RYBÁŘSKÉHO SVAZU
Český rybářský svaz, místní 
organizace Protivín upozor-
ňuje, že na členské schůzi, 
která se konala 23. března 
2012 došlo ke změně statu-
tárního zástupce. Jako před-
seda byl nově zvolen pan 
Milan Laně. Současně došlo 
i ke změně adresy místní 
organizace. 
Nová doručovací adresa: 
ČRS MO Protivín, Nad Ryb-
níkem 953, 398 11 Protivín

ČIŠTĚNÍ OBTOKOVÉ STOKY V PROTIVÍNĚ STANOVISKO 
K ČLÁNKU ČIŠTĚNÍ 
OBTOKOVÉ STOKY 
V PROTIVÍNĚ

PROTIVÍNSKÁ ČTENÁŘKA ROKU 2011

Uzávěrka pro dodání pří-
spěvků do kvěnových „Pro-
tivínských listů“ je v pátek 
4. května! Noviny vyjdou 
v pondělí 21. května 2012.
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KRAJ DVOJÍ OBLOHY – 3. díl
LESNÍ RYBNÍKY

Ve stráních Protivínských hor, klonících se k západní, 
půlnoční straně, najdeš tmavá roztroušená oka lesních 
rybníčků. Tyto vody, které dnes připomínají lesní tůně, zde, 
věřte, nevznikly vůbec náhodou. Před dávnem sloužily co 
by retenční nádrže již středověkých zlatokopů, toužících 
po zlatém kovu z těchto „hor“. Jména jako Vlčinec, 
Zlaťák, Královák, ale i Řepův rybníček či Svatojánský, 
to jsou místa označená v mé pracovní mapě. Některé již 
dávno zanikly, některé pamatují jen ty nejstarší stromy. 

Dubnové slunce přímo láká k pořádnému výšlapu 
do „hor. “ Začínají rašit různé druhy dřevin a v lesích 
mnohdy bývá zelené přítmí stejné jak barva při krajině 
lesů v travách. Každý den má jiný odstín. Jaro je k neza-
stavení. 

Šel jsem proti proudu Zlatého potoka. Doleji zůstala 
Zlatá louka a z tůně na potoce prý pil vodu i jelen se zlatým 
parohem. Vidíte, všechny názvy oplývají tímto názvem. 
Zlato! Svědčí o bohatství, které ukrývají dodnes tyto lesy. 
Je duben a nastává čas jarních květin. Je duben – čas 
bledulí. Mnohdy tajíme místa, kde tyto květinky rostou. 
Jejich zvonce nám rok co rok oznamují příchod JARA do 
lesů. Svítila tu i křehká sněženka, ale lidé dávno zničili její 
krásu, stejně tak jako krásu a něžnost petrklíčů. Škoda. 
– Dnes je rybníček v lesích nad Zlatou loukou opraven. 
Zmizela protržená hráz i stará mechem porostlá stavidla, 
která mně nějak dodnes chybí. Sedával na nich datel 
s červenou čepičkou. Potom ptačí hymna, která se ozve 
ze svatyně lesů, oznamuje, že z narozeného Jara začíná 
vyrůstat krásná lesní víla. Po hladině dovedně rejdí vodo-
měrky a bruslařky. Zvláštní svět. – Zajdi i k torzu starého 
dubu v močálišti, kde se dodnes při smrákání scházejí prý 
duchové dávných kovkopů, oslavující jarní svět. Zima již 
zametla okrajky tvrdých hříbků Zlatohlavů z loňska a pro-
stě je nenávratně pryč. Na střechu myslivecké kazatelny 
usedla poplašeně sojka. Okamžitě o nás ví celý les. Odlétla 
pak ku královně douglasek, kde pramení Zlatý potůček. 

Potom kráčíme dlouze lesy. Pod nohou praskají slupky 
bukvic, sahají na nás již zelenavé březové větve a někde 
ve stráních hory Pecivál se ozvala dutá rána. Padl starý 
strom. 

Tam pod strání lesů najdeš další lesní vodu ryb-
níčku. Napájí ho vody jak z Královo studánky, tak 
i vody z lesů okolo Mandy. Z lesní studánky prý pil 
sám král Václav. Snad mu chutnala zdejší voda stejně, 
jako chutná všem, co jdou lesy nyní. I tento rybníček 
je opravený. Vše sleduje stařešina dub, stojící na 
břehu tůně. Tento dub je jako osamělý člověk. Svědek 
minulosti. Krásné je mlčení lesů, kde jen tiše hovoří 
listí stromů. Dolů pádí v zeleni potůček. Na mělčinu si 
dával chladit dobré protivínské pivečko po léta známý 
houbař z našeho města. Nic prý nevychladí pivní sklo 
jako křišťálová voda z lesních hlubin. Znáš kamaráde 
– příteli rybníček v lesích s divokým názvem Vlčinec? 
Ne, neboj se, vlka zde asi nepotkáš stejně jako zdejšího 
vodního muže, který zde prý jisto jistě přebývá. Vybral 
si pěkné místo. Nejraději mám tohle vodní oko z jara. 
Ve vodě se odrážejí mohutné kmeny stromů a dřevo voní 
po pryskyřici po těžké zimě. Bože, co jsem se nacho-
dil okolo vzhůru k Čertovce, kde je studánka u Žluté 
kytky a pak dál a dál ku kamýckým křížům. Vím, kde 
má mechové lůžko starý srnec, vím, kde rostou hřiby 
vonící po zlatě i kde hnízdí ptáček střízlíček. Vlčinec, 
to je takové večerní tajemství v tichu lesů, kde stromy 
hovoří mezi sebou. Skutečnost, že někdo tuhle řeč 
nevnímá, to neznamená, že neexistuje. 

Dolů přes zlatokopecké sejpy běží dál potůček Divi-
šovka. Však si každý všimne toho podivného lesa plného 
kopečků – hrůbat mezi stromy okolo potoka. Jen zkuste 
v těchto místech za podvečerní mlhy v tichu hradby 
lesa postát a chvíli přestat myslet na nynější bláznivý 
a nepochopitelný svět. Kdo je obdařen vnímat energie 
země a nebe, pochopí. Divišovka pak napájí Řepův ryb-
níček, podmáčí žluté květy blatouchů a také pomněnek 
při břehu. 

Kdo pozná důvěrně tyto lesy, rád se sem vždy bude 
vracet. Vracet do společnosti stromů a lesní vody. Tam, 
kde svítí za nocí fialové vody lesních rybníčků, lesních 
tůní. Příroda se vždy postará o to, abys všade mohl 
něco objevovat a měl se z čeho poučit. A možná, že 
dokonce najdeš první dubnové hříbečky v zeleni mechů.  

– Sládek Petr –
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✿ SPOLEČENSKÁ KRONIKA ✿

Městské kulturní středisko 
Protivín

a  

Jaroslav Žižka
Pavel Holba

Jaromír Vomáčka
Pavel Komas

Vás zvou na výstavu fotografií

Dům kultury Protivín – vestibul

Od 1. května do 30. června 2012

           
    „

Vieste“. Foto P. Holba
 

VÝLET DO HŘIŠTĚ BEZ BOT
„PASTELKA“ má ráda, když se něco děje, 
má ráda nové věci i změnu, a tak si mamin-
ky vyrazily jedno úterní ráno do píseckého 
hřiště bez bot s krásným názvem Myška. 
Mnohé z nás tam ještě nikdy předtím nebyly, 
tak jsme jely plny očekávání. Všechny nás 
mile překvapil krásný prostor, ale největší 
radost z něj měly samozřejmě děti – spous-
ty nových hraček, atrakcí, prolézaček, 
krásná kuchyňka, která je bezpečná a navíc 
se neušpiní, klouzačka, po níž se sjede do 
barevných míčků, které přímo volají po tom, 
aby si s nimi děti házely a dováděly, byly 
prostě neodolatelné. Pro děti i jejich dopro-
vod jsou k dispozici krásné stolky a židličky, 
kde se mohou občerstvit a posilnit, aby 
v Myšce mohly zůstat, jak dlouho chtějí. 
Je-li ošklivé počasí, Myška je skvělým 
místem, kde se dá s dětmi báječně strávit 
jinak ošklivý den. Děti se vydovádí a rodiče 
si mohou popovídat nebo se třeba setkat 
s někým, koho dlouho neviděli. Tady se 
děti zaručeně zabaví a nás k tomu až tak 
nepotřebují.  M. Šálková

Poděkování
Rodina Šachlova a Votavova děkuje 
všem přátelům a známým, 
kteří se zúčastnili 
posledního rozloučení 
s panem Milanem Šachlem, 
za projevenou soustrast 
a květinové dary. 

NARODILI SE
❀ 22. 3. syn Vít
 Martině Benákové z Milenovic

ZEMŘELI

✝ 16. 3. Václav Schreiber
 79 let, Protivín

✝ 16. 3. Milan Šachl
 82 let, Protivín

✝ 17. 3. Josef Slepička
 90 let, Těšínov

✝ 18. 3. Růžena Černá
 89 let, Krč

✝ 19. 3. Miroslav Novák
 64 let, Protivín

✝ 21. 3. Bohumila Veselá
 97 let, Protivín

✝ 23. 3. Věra Škodová
 86 let, Protivín

✝ 27. 3. Jiří Kieweg
 68 let, Protivín

Vzpomínka
Dne 7. května 2012 
by se dožil 100. narozenin 
pan Jan Krejza z Protivína. 
Všem, kteří vzpomenou 
na jeho veselou 
a přátelskou povahu,
děkujeme. Rodina

Vzpomínáme

Ve dnech 19. a 23. dubna 
vzpomeneme na smutné výročí 
15 let od úmrtí drahých rodičů 
Marie a Jana Pokorných 
z Myšence. 

S láskou vzpomíná 
dcera s rodinou

Vzpomínka
Dne 22. dubna uplyne devět let, 
co nás navždy opustil manžel a děda 
pan Jan Hampl, 
člen AFIAP a ASČF. 

Se smutkem v duši vzpomínají 
manželka Milada 

a vnoučata s rodinami

Vzpomínka

 „Čas ubíhá a nevrací co vzal, 
    ale láska, úcta 
    a vzpomínky žijí dál.“

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

S láskou vzpomínají 
manželka Dana, dcera Soňa, 

synové Milan a Petr s rodinami, 
vnoučata a pravnoučata, 

sestry Míla a Olga s rodinami. 

Vzpomínka
„Kdo v srdcích žije, neumírá.“

Fr. Hrubín
Dne 28. dubna uplyne rok, 
kdy nás navždy opustil 
Alexandr Peleš z Protivína.

Vzpomíná manželka 
a děti s rodinami

▼ ▼ ▼
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V pátek 16. března slavnostně přivítal 
starosta města Jaromír Hlaváč další 
nové občánky našeho města. 
FOTO 1
Paní Lenka Landíková s dcerou Josefí-
nou – 1. občánek našeho města v roce 
2012. 
FOTO 2
Na fotografii – zleva: Šárka a Martin 
Lojdovi se synem Tobiášem, Lenka 
a Tomáš Kropáčkovi se synem Maxem, 
Hedvika a Ondřej Celerinovi se synem 
Matějem, Jaroslava a Martin Špačkovi 
s dcerou Nelou
FOTO 3
Na fotografii – zleva: Petra Klarnerová 
a Martin Půža s dcerou Klárou, Iva 
a Pavel Staňkovi se synem Matyášem, 
Jana a Roman Zimmerhanzlovi s dce-
rou Nelou, Pavla Lakatošová a Vlastimil 
Procházka se synem Vlastimilem, Lucie 
a Jan Machovi se synem Vojtěchem, 
Monika Vokatá a Martin Hečko s dcerou 
Lilianou.  Foto J. Mošovská 

ROMANTICKÁ VZPOMÍNKA 
na výlet do Nové Vsi

Olga Stránská

Dík za chvíle, co neminem, 
co vstřebáváme v úžasu, 
dík za ten pohled s Boubínem, 
dík za ten smysl pro krásu. 

Nevadí, že nám technika
tak trochu bokem utíká, 
když v klidném tichu v zeleni
zdravíme daňky s jeleny. 

A skoro bychom věřili, 
že u jezírka tančí víly
schované v mlžných závojích. 

Starý vodník to všechno vidí, 
netečný k společnosti lidí, 
v dřevěné tváři lehký smích.

PASTELKA VÁS ZVE 
● V sobotu 17. dubna se uskuteční od 

17 hodin v Mateřském centru PAS-
TELKA další setkání z cyklu „Aby 
se láska v životě podařila“ s lektorkou 
Školy lásky v rodině. Akce se uskuteční 
za přispění Komunitní nadace Blanic-
ko-Otavské v Protivíně a Nadace Naše 
dítě. 

● Všechny malé motoristy zveme ve čtvr-
tek 26. dubna na již III. ročník závodů 
na odrážedlech, které se uskuteční od 
15 hodin již tradičně na hokejbalovém 
hřišti v Protivíně. V případě nepříznivé-
ho počasí se akce nekoná. 

● Ve středu 9. května zveme od 15 hodin 
do Pastelky na další kurz drátkování. 
Vstupné 60 korun + peníze na spotře-
bovaný materiál. Nutno se objednat na 
pastelka@umc.cz nebo telefonicky na 
čísle 608 519 929. 

❶

❷

❸
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Infocentrum vás zve na výstavu foto-
grafií Ondřeje Caletky (viz foto vlevo) 
člena Volného sdružení umělců jižních Čech 
http://vsu-jc.ic.cz, která probíhá v podkrov-
ních prostorách kaplanky. Výstava bude 
ukončena 4. května. 

V prostoru Infocentra si můžete pro-
hlédnout předměty z let dávno minulých 
– výstava „Bejvávalo, aneb také jste to 
měli doma“ ve vás jistě vyvolá různoro-
dé vzpomínky. Vstup na tuto výstavu je 
zdarma. 

Také v letošním roce zajišťuje pro-
gram slavností Městské kulturní stře-
disko Protivín. Slavnosti se uskuteční 
v sobotu 25. srpna na Masarykově 
náměstí v Protivíně. 
Oslovujeme tímto spolky, společenské 
organizace a soubory, které mají co 
nabídnout jako součást slavností nebo 
chtějí svoji činnost prezentovat, aby se do 
30. dubna přihlásily se svou představou na 
e-mail karfikova@kultura-protivin.cz. 
V nabídce uveďte kontaktní osobu a její 
telefon a e-mail.

Městské 
slavnosti 

protivínské 
2012

P O Z V Á N K A 
N A  V Ý S T A V Y 
DO INFOCENTRA

Jako pohlazení po duši působí minivý-
stava historických velikonočních pohled-
nic, které nám pro vaši potěchu zapůjčil 
sběratel Jarda Boušek. 

Na květen pro vás v podkrovních pro-
storách připravujeme výstavu fantasy 
obrazů Luďka Kolouška z Písku a v pro-
storách Infocentra výstavu „Otec a syn aneb 
když dva dělají totéž“ – fotografie Václava 
a Radka Lenemajerových. 

Těšíme se na vaši návštěvu. 

▲ ▲ ▲
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Pohádkový příběh z Podkrkonoší
vstupné 45 Kč

� ZE ŽIVOTA ŠKOLY � 
ČTVRŤÁCI NA STOŽCI

Ve středu 21. března se na protivínském vlakovém nádraží 
sešlo 25 dětí čtvrtého ročníku ZŠ s bágly na zádech. Všichni 
s doprovodem jednoho, někteří i druhého rodiče. Na nádraží 
už čekaly paní učitelky Horáčková a Houdková, převzaly si 
od rodičů jejich děti a vyrazily. A kam že nás čekala cesta 
vlakem? Vydali jsme se společně na Šumavu do Stožce, kde 
nás čekal třídenní pobyt ve výukovém středisku ekologické 
výchovy. S jedním přestupem v Číčenicích nás čekala cesta 
dlouhá asi dvě a čtvrt hodiny. 

Do Stožce jsme dorazili před polednem. Došli jsme se nej-
prve ubytovat na chatu „Pod Skálou“, a pak jsme, vyčerpáni 
povlékáním postelí, vyrazili do hostince “U pstruha“, kde nás 
čekal lahodný oběd. Po obědě jsme se vrátili zpátky na chatu 
a tam nás čekal první program. S průvodkyní Petrou jsme se 
nejprve seznámili. Každé z dětí, i my učitelky, jsme si musely 
vymyslet podle počátečního písmene svého jména nějakého 
živočicha, nejlépe ze Šumavy. A tak mezi námi bytl třeba 
puštík, muflon, laň, ježek, jelen, tygr, tukan, prase, ještěrka, 
moucha, mýval a další. Pak s námi Petra prošla základní 
údaje o NP Šumava, skupinky dětí skládaly znak NP z puzzlí, 
popovídali jsme si o pravidlech chování v NP, na mapkách 
jsme si ukazovali hranice NP a hledali naučné stezky a jezera 
v NP. Po večeři zbyl čas jedné skupině na vybíjenou a druhá 
skupina šla na procházku po vsi. Samozřejmě každá skupina 
pod dozorem jedné učitelky. 

Druhý den po snídani jsme se všichni sešli v učebně na 
téže chatě, ve které jsme byli ubytováni. Petra měla připravený 
další program. Skupinky dětí dostaly kartičky s rébusem, ve 
kterém bylo schované jedno z pravidel chování v NP. Všichni 
si s tím hravě poradili. Pak dostali chvilku na to, aby si připra-
vili scénku a nakreslili obrázek, který se týká daného pravidla. 
Všichni obstáli na výbornou. A protože bylo krásné počasí, 
přesunuli jsme se i ven před chatu. Tam děti udělaly kroužek 
a stouply si čelem z kruhu. Petra na záda nalepila každému 
cedulku se členem jedné rodiny a poté se měli bez mluvení 
hledat jako rodina. A tak vznikla rodina Jelení, Rysí, Jestřábí 
a Tetřeví. V těchto rodinách děti pracovaly do konce kurzu. 
Ještě než jsme šli na oběd, zbyla chvilka času i na hru „Na 
ocásky“. Po obědě jsme si povídali o zvířátkách na Šumavě, 
Petra dětem ukázala několik vzorků peří, srsti a požerky od 
živočichů. Děti hádaly, od koho daný vzorek pochází, a často 
poznaly hned na první pokus. Abychom využili slunečného 
odpoledne, část výuky probíhala opět venku. Děti dostávaly 

obrázky živočichů a rostlin, měly uhodnout jejich názvy 
a zařadit je do správných biotopů. Posledním čtvrtečním 
programem byla poznávačka podle klíče. Deset obrázků ptáků 
bylo rozvěšeno po stromech. Každý obdržel klíč k určování 
názvu těchto opeřenců. Některým se dařilo lépe, některým 
hůře. Po vyčerpávajícím odpoledni nás ještě čekala krátká 
procházka do okolí. A pak konečně zasloužená večeře! Po 
večeři jsme si všichni na pokojích odpočinuli a večer jsme 
strávili společenskými hrami. 

V pátek nás čekal poslední den. Ještě před snídaní jsme si 
všichni sbalili své věci a svlékli povlečení z peřin. Po snídani 
jsme se opět všichni sešli s Petrou, tentokrát v informačním 
centru ve Stožci (kousek od chaty). Tam byla připravena 
krásná expozice o našich lesích, ale nejvíce asi všechny zaujal 
vypreparovaný los, který tu jakoby hlídal a dohlížel na celou 
budovu. Po přednášce u jednotlivých panelů děti dostaly 
formuláře a každý sám vyplňoval údaje, které si zapamatoval 
z výkladu, nebo si je mohl vyčíst z jednotlivých panelů. Bylo 
to zajímavé, naučné, ale i hravé. Po obědě si od nás Petra 
převzala chatu, my jsme se přesunuli opět do informačního 
centra a protože když nechcete, čas strašně utíká, u stolku se 
suvenýry se najednou udělala dlouhá fronta a všichni kupo-
vali dárky domů, protože do odjezdu už zbývalo málo času. 
Měli jsme to jen tak tak, abychom to stihli. Na vlak jsme se 
přesunuli na čas a pak jsme se už spokojeni a plni zážitků 
ubírali ke svým domovům. V Číčenicích jsme zase přestou-
pili na rychlík do Protivína a na protivínském nádraží už na 
děti s otevřenými náručemi čekali rodiče. Všichni se vrátili 
spokojeni, poučeni o něčem novém, a hlavně se nikomu nic 
nestalo. To se asi ulevilo hlavně paním učitelkám. Tak zase 
někdy na Stožci!
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V posledním týdnu před jarními 
prázdninami se představili členové 
školního dramatického kroužku pod 
vedením paní učitelky M. Peroutkové 
s pásmem pohádek, scének a písniček 
v historické aule základní školy. 

Hlediště naplnila dopoledne dro-
botina ze 2. Mateřské školy Protivín 
a nejnižších ročníků protivínské 
základní školy. Večer byla aula ote-
vřena pro veřejnost. Příjemně nás 
překvapil zájem dospělých i dětí, kte-

ré přišly podpořit účinkující kamará-
dy. Svým vystoupením zaujaly dívky 
ze 7. ročníku, stejně jako malí herci 
ze 3. tříd nebo recitátorky ze 2. roční-
ku. Na představení se podíleli i kluci 
a holky za oponou, kteří pomáhali 
s technikou a kulisami. 

Všichni si odnášeli potlesk spo-
kojeného publika. Věříme, že je ten 
dobrý pocit bude provázet i dalšími 
lety a oni nám připraví i v budoucnu 
hezké zážitky.

Recitace básní. Zleva Anička Žemličková a Kristýnka Štětinová. V pozadí průvod-
kyně pohádkovým večerem Tinka Zuzaňáková. 

Foto paní Žemličková (www. spfoto. cz)

V pondělí 12. března se naše škola 
vydala na výlet do Prahy do divadla Na 
Fidlovačce na představení Divotvorný 
hrnec. Jeli jsme hned brzy ráno. Představení 
začínalo v 10.30 hodin a trvalo asi tři hodi-
ny. Mohli jsme zde vidět známé herce, jako 
například Václava Svobodu, který je známý 
jako Lumír Nikl ze seriálu Ulice, Michaelu 
Badinkovou známou jako učitelku Lenku ze 
seriálu Ulice nebo také Petra Rychlého, kte-
rý v seriálu Ordinace v růžové zahradě hraje 
doktora Mázla a spousty dalších známých 
herců. Celé hlediště bylo zaplněné. My jsme 
seděli ve 4., 5. a 6. řadě, takže jsme měli 
dobrý výhled. Byla to legrace a skvělá podí-
vaná. Herci podali super výkon. Přemýšlím, 
že bych se v nejbližší době šla podívat na 
další představení.  Natálie Jarešová, 7. B

Březen se nám – dospělým – spojuje 
s knihami. Rádi bychom, aby i naši nejmladší 
měli tak úzký vztah k četbě, jak to bývalo u nás 
tradiční. Podle posledních průzkumů se stále 
zhoršuje úroveň čtenářských dovedností. Tím 
se nemyslí jen technika čtení, ale hlavně míra 
porozumění čtenému textu a schopnost vybrat 
si z něj podstatné informace. 

Právě u malých čtenářů je třeba začít od 
zájmu o krásné a napínavé příběhy, o knihy 
plné poutavých ilustrací a fotografií. Naše děti 
v 1. a 2. ročníku ZŠ mají knihy velmi rády, 
nosí je do školy ukázat kamarádům, jsou pyšní 
na svoji domácí knihovničku. Někteří z nich 
si už našli cestu do školní knihovny a půjčují 
si knihy tam. 

Využili jsme ochotu knihovnice Danuše 
Hlouchové, která připravila pro naše nejmenší 
prohlídku velké knihovny. Postupně přivítala 
v místnostech knihovny čtyři třídy. Seznámila 
děti s výpůjčním řádem, s možnostmi pracovat 
s internetem, objednávat si knihy a časopisy, 
které jsou právě vypůjčené. 

Někteří naši žáčci byli knihovnou uchvá-
ceni, hned se chystali stát se členy. Zklamalo 
je, že se musí přihlásit v doprovodu rodičů. 
Doufáme, že jejich zájem vydrží tak dlouho, 
aby opravdu do knihovny začali pravidelně 
chodit. Tudy vede cesta ke vzdělání. Ten, kdo 
se umí začíst do textu, má ulehčené učení ve 
všech oborech. Komu z dětství přetrvá nedů-
věra ve vlastní schopnost čtení, tomu nahání 
strach každý předmět, ve kterém si musí infor-
mace přečíst, vytřídit a srovnat. Začátek cesty 
může být nesnadný, ale vynaložená námaha se 
našim svěřencům jistě zúročí v letech dalšího 
studia. 

Jménem třídních učitelek a žáčků děkuji 
paní Hlouchové za trpělivost, podrobné infor-
mace o chodu knihovny i poutavé vypravování 
o práci knihovníka. 

NAŠE 
PRVNÍ 
NÁVŠTĚVA 
KNIHOVNY

NÁVŠTĚVA DIVADLA 
NA F IDLOVAČCE

POHÁDKOVÝ VEČER
� ZE ŽIVOTA ŠKOLY � 
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ZPRÁVIČKY 
Z DRUHÉ 
MATEŘSKÉ 
ŠKOLIČKY

ZE ZLATÉHO FONDU MĚSTSKÉ KNIHOVNY
V letošním roce s i 
5. dubna připomíná-
me již patnácté výročí 
úmrtí spisovatele Fran-
tiška Kožíka. Jeho roz-
sáhlá a žánrově bohatá 
tvorba zahrnuje přes 
sto knižních titulů. 

František Kožík psal prózu, poezii, 
dramata, rozhlasové hry, filmové 
scénáře, operní libreta, eseje, feje-
tony a reportáže, v neposlední řadě 
literaturu pro děti. Nejrozsáhlejší je 
Kožíkova próza, v níž zvláštní místo 
zaujímají biografické knihy, které 
čtenáře seznamují s životem a dílem 
známých osobností. 

Nejznámější a nejúspěšnější román 
Největší z pierotů líčí dramatické 
osudy francouzského mima Jana Gas-
parda Deburaua, po matce českého 
původu, který se vypracoval na vrchol 
francouzské a evropské pantomimy. 
Nejstarší autorovou knihou v protivín-
ské knihovně je román Básník neumírá 
z roku 1940, který zachycuje život por-
tugalského básníka Luíze de Camoes. 
Za zmínku však stojí i další životopisné 
romány – Kronika života a vlády Kar-
la IV., krále českého a císaře římského, 
Světlo v temnotách a Anděl míru 
o Janu Ámosu Komenském, Cestou 
lásky o malíři Josefu Mánesovi, o Miro-
slavu Tyršovi pojednává román Věnec 
vavřínový a o Josefu Kajetánu Tylovi 
Miláček národa. O české národní hym-
ně a jejích tvůrcích se dovíme v knize 
Píseň nejdražší a cestovat po Francii 
můžeme s autorovým cestopisem Bre-
taň – dcera oceánu. Vánoční chvíle si 
zpříjemníme kouzelným vyprávěním 
s názvem Svátky krásné hvězdy 
a humorné chvíle prožijeme s dětmi nad 
knihou Cirkus U tří slunečnic. 

Před pěti lety, 12. dubna 2007, 
zemřel Karel Štorkán, český spisova-
tel a scenárista. Tematicky čerpal ze 
života mládeže, sportovců a z oblasti 
kriminalistiky. Z 24 autorových titulů, 
které má naše knihovna ve svém fondu, 
si připomeňme knihu Když chytal Plá-
nička, vydanou roku 1958. K. Štorkán 
zpracoval do knižní podoby vyprávění 
zasloužilého mistra sportu a populární-
ho brankáře. 

U českého spisovatele Jaromíra Joh-
na si v dubnu připomínáme dvojí výročí 
– 16. 4. 1882 se narodil a 24. dubna 
1952 zemřel. V zapomenutí neupadly 
jeho dvě knihy určené mládeži. Román 
Rajský ostrov je vyprávěném o stavbě 
Národního divadla a význačných udá-
lostech našich dějin a Příběhy dona 
Quijota jsou převyprávěním proslulého 
Cervantesova díla. 

Všechny knihy uvedených autorů 
vám rádi půjčíme.

V úterý 3. dubna proběhl v naší mateř-
ské škole zápis dětí pro nový školní rok 
2012/2013, spojený se Dnem otevřených 
dveří. 

Sbor dobrovolných hasičů Zábo-
ří u Protivína pořádá v sobotu 
12. května od 13 hodin „NA VRCHU“ 
v Záboří traktorovou show. 

Budou zde probíhat jízdy traktorů 
různých kategorií – Zetor 15, 25, 50 
a jiných, popř. traktůrků domácí výroby. 
Soutěžit se bude v jízdách zručnosti 
a v jízdách na čas a v terénu. 
Přihlášky a bližší informace u ředitele 
závodu na telefonním čísle 607 920 842 
do 10. května 2012. 

Srdečně zveme všechny příznivce 
nejen značky ZETOR. Občerstvení 
zajištěno. Přijďte strávit pěkné květ-
nové odpoledne!

Po dlouhé a studené zimě jsme s velkou radostí přivítali jaro a s ním přichá-
zející velikonoční svátky. Při vycházkách děti pozorují probouzející se přírodu 
a opět si užívají pobytu na školní zahradě. Říkanky, jarní písně a především jarní 
a velikonoční tvoření zaplňují všechny naše volné chvilky. 

Sázení květin, výroba dekorací, pečení a zdobení velikonočních perníčků, bar-
vení kraslic – jejich tradiční i netradiční zdobení i výtvarné práce s touto tématikou 
děti velice baví. Fotografovala Pavlína Krátká

Již 19. dubna 2012 oslavíme v naší školičce s předstihem Den Země, ekologicky 
významný den, který každoročně připadá na 22. duben. 

tip na výlet
SETKÁNÍ TRAKTORŮ V ZÁBOŘÍ „ZETOR 2012“
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Fotbalové informace
V březnu sehrálo „A“ několik přípravných zápasů, ve kte-

rých hledali nejoptimálnější sestavu pro mistrovskou soutěž, která 
se rozběhla 31. 3. První jarní utkání zahájil Protivín v domácím 
prostředí se soupeřem z Plané. Utkání začalo velmi opatrně. 
Protivín se snažil kontrolovat hru a tlačit se do pokutového území 
soupeře. Dařilo se to jen sporadicky, protože Planá velmi dobře 
a organizovaně bránila. Do první vážnější příležitosti se dostal 
kolem 20´ Vorel J., kterého vychytal hostující brankář. Hosté 
se díky úporné obraně do útoku dostali pouze sporadicky. Tlak 
domácích brankově okořenil z bezprostřední blízkosti ve 31´ 
Bartuška. Planá ovšem dokázala odpovědět ve 39´. Po rychlé 
rozehrávce na polovině hřiště a překrásné střele po větru z cca 
28m Brožovského vyrovnala. Do druhého poločasu nastoupili 
velmi aktivně hosté, kteří si ve 47´ vypracovali svou největší 
příležitost, kterou ovšem prováhali díky pomalé koncovce. Poté 
již hráli pouze domácí, kteří zatlačili hosty na vlastní polovinu. 
Vypracovali si několik gólových příležitostí, které ovšem likvi-
doval brankář, nebo včas dostupující obránci. Aktivita domácích 
nutila soupeře faulovat a vyústila ve dvě vyloučení vždy po 
dvou žlutých kartách. Nejprve v 68´ Švec a v 84´ Sedláček. 
Po druhém vyloučení následoval pokutový kop, který bezpeč-
ně proměnil Vorel Z. 85´. V poslední minutě dokázal pojistit 
výsledek na 3:1 střídající Fiala. Domácí zaslouženě zvítězili 
a to především díky vůli a chuti po vítězství, které vybojovali 
v posledních minutách. 

„B“ zahájilo sezónu vítězstvím nad ambiciózním týmem 
ze Smetanovy Lhoty, který se netají postupovými ambicemi. 
Ovšem protivínskému mladému týmu byl soupeřem pouze první 
třetinu zápasu. Pak hru ovládli Protivínští a Sládkovým gólem 
se ujali vedení. Ve druhé části jasně dominovali a kromě gólu 
J. Vojty měli ještě několik velmi dobrých příležitostí, které 
však lehkomyslně zahodili. Přesto brali 3 body za vítězství 2:0. 

Na druhý zápas zajížděli Protivínští na hřiště Kovářova, odkud se 
body jen tak snadno nevozí. Přivezli jeden za remízu 2:2 a určitě 
je mrzí neproměněné šance, jinak si odvezli 3. Se 4 dorostenci 
v základní sestavě hráli velmi dobře. Protože i omlazený soupeř 
nehrál špatně, k vidění byl nadprůměrný okresní fotbal. Proti-
vín prospal začátek a hned v 1. minutě inkasoval. Do poločasu 
Sládkem vyrovnal, ovšem domácí šli opět do vedení. Byla to asi 
3. střela, byli velmi produktivní. Hosté nesložili zbraně a velmi 
dobře hrající Veselý, se Soumarem asi nejlepší hráč utkání, 
dokázal vyrovnat. 

„Dorost“ zahájil ve Vacově. Bohužel z různých důvodů 
chybělo několik hráčů, takže odjeli v 10 hráčích se dvěma žáky 
v sestavě. Přesto dokázali v tvrdém a vzhledem k silnému větru 
velmi těžkém zápase zvítězit 3:4. O branky se rozdělili Veselý 
2x, Štumpfal, Cvrček. 

Žáci a přípravky zahájí své soutěže až v dubnu, během 
března hráli kluci pouze několik přípravných utkání. 

Starší přípravka si připsala další úspěch, když vyhrála turnaj 
„O pohár SIKO“ v Čimelicích. Svou skupinu vyhrála po utká-
ních s Březnicí 3:0, Milevskem 2:2, Hradištěm 6:2. Ve finále se 
chlapci utkali s Pískem a zvítězili 1:0. Střelci branek: Bečvář 4, 
Novotný 3, Branštýl 2, Vojík, P. Urban a Šedivý 1. 

Další informace o dění v klubu se můžete dozvědět na 
www.fkprotivin.cz Václav Křišťál

STOLNÍ TENISSTOLNÍ TENIS
Výsledky stolních tenistů Slavoje Protivín v krajských soutěžích 
a okresním přeboru.
 
Krajský přebor 19. – 22. kolo

Sp. Sezimovo Ústí „A“ : Slavoj Protivín „A“  9:9
(Dubský 2, Šimoník 2, Färber 2, Mareš 2, debl)

VS Tábor „A“ : Slavoj Protivín „A“  9:9
(Dubský 2, Šimoník 2, Pešl 2, Mareš 1, debly)

Slavoj Protivín „A“ : Orel ČB „B“  7:10
(Dubský 2, Mareš 2, Färber 2, debl)

Slavoj Protivín „A“ : Jiskra Třeboň „B“ 10:1
(Färber 3, Dubský 2, Šimoník 2, Mareš 1, debly)
 – Áčko Slavoje obsadilo celkové osmé místo. 

Krajská soutěž 19. – 22. kolo

Osek „A“ : Slavoj Protivín „B“  7:10
(Pešl 4, Brabec 3, Weber 1, Posekaný 1, debl)

Třebohostice „A“ : Slavoj Protivín „B“  10:3
(Pešl 3)

Slavoj Protivín „B“ : Sokol Milevsko „B“  2:10
(Brabec 1, debl – Švára L. 3, Mácha ml. 3, Mácha J. 2, Kolář 1, 
debl)

Slavoj Protivín „B“ : TTC Kovářov „A“  2:10
(Brabec 1, Posekaný 1 – Špeta M. 3, Petr 3, Špác 1, Mošanský st. 
1, debly)

Třebohostice „A“ : Slavoj Protivín „C“ 10:3
(Vařečka P. 2, debl)

Osek „A“ : Slavoj Protivín „C“ 10:3
(Vařečka P. 2, debl)

Slavoj Protivín „C“ : TTC Kovářov „A“  3:10
(Vařečka P. 2, Marková 1 – Špeta M. 3, Špác 3, Petr 2, debly)

Slavoj Protivín „C“ : Sokol Milevsko „B“  4:10
(Vařečka P. 2, Macháček 1, debl – Švára L. 3, Mácha J. 3, Kolář 
2, Mácha ml. 1, debl)
 –  Béčko obsadilo deváté místo a céčko skončilo 
     poslední a se soutěží se po roce loučí.    

Okresní přebor 

Po základní části Okresního přeboru se Slavoj Protivín „D“ umístil 
na druhém místě a v dvojutkání play–off se utkal o postup do finále 
se Sokolem Písek. 

Sokol Písek : Slavoj Protivín „D“  11:7 (sety 40 – 32)
(Sekyra 4, Ďurišová 3, Sochor 2, Štaubr 1, debl – Tománek 3, 
Marková 2, Najmanová 1, debl)

Slavoj Protivín „D“ : Sokol Písek  11:7 (sety 39 – 29)
(Macháček 3, Marková 2, Tománek 2, Najmanová 2, debly – Sekyra 
4, Ďurišová 3)
 – Lepší poměr setů rozhodl o postupu 
    Slavoje Protivín „D“ do finále Okresního přeboru, 
    kde se utká se Sokolem Mirovice.          Karel Vařečka

BASKETBALOVÝ TÁBOR
ECM Protivín zve děti ve věku od 9 do 18 let na 

baseballový příměstský tábor, 
který se bude konat od 31. 7. do 4. 8. 2012. 

Učit vás budou lektoři z Tennessee. 
Cena tábora je 1 100 Kč. 

Přihlášky si vyzvedávejte v Pastelce 
nebo vyžádejte na e-mailu pastelka@umc.cz 

informace tamtéž
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KŘÍŽOVKA O KNIŽNÍ ODMĚNU

Také v letošním roce jsou křížovky věnovány moudrým výrokům známých i méně známých osobností. 
„Ať už jsme kdekoliv, …tajenka… ať děláme cokoliv, dobře nebo špatně, je to jen příprava na něco dalšího, jiného.“ – Robert Louis Stevenson 

Autor křížovky P.  Šoba
Vyluštěnou tajenku zašlete do 7. května 2012 na adresu MěKS, Mírová 337, 398 11 Protivín, nebo e-mailem na adresu karfikova @kultura-protivin.cz. 
Výhercem knižní odměny za správnou tajenku křížovky z březnových novin se stává paní Urbanová z Protivína. Blahopřejeme. 

V sobotu 1. dubna se konal již osmý ročník Aprílového 
turnaje v kyurugi (sportovním boji) v Humpolci. Zúčastnilo se 
ho celkem 110 dětí. Turnaj byl určen těm nejmenším a byl zařazen 
do NTL (národní Ligy mládeže). Za protivínské taekwondisty se 
zúčastnilo celkem 13 závodníků a z toho 9 nováčků. 

Jako první nastoupil Jaroslav Šídlo, který svými výkony 
postoupil až do finále, kde podlehl na body a prohrál, získal 
krásné druhé místo, též Zuzana Doubková prohrála vinou roz-
hodčích ve finálovém boji, protože jí rozhodčí nepřičetli body 
a tudíž prohrála a skončila na druhém místě. 

Adéla Kubičková, již ostřílená závodnice, vyhrála svoji kate-
gorii. Krásné první místo. A „našinečci“ a jejich první závody 
a skočnosti též zúročili přípravu a odvahu zúčastnit se bojů. Jan 
Eliášek se probojoval až do finále, kde neprohrál na body, krásné 
druhé místo. Také František Pártl získal krásné druhé místo. 
Marcela Kalná to neměla vůbec jednoduché, protože jí soupeřky 
vůbec nešetřily a i když byla poprvé na závodech, měla jednu 
z nejobsazenějších kategorií a umístila se na výborném třetím 
místě. Bronz vybojovali i Martina Babáková, Lukáš Martinovský 
a Milan Eliášek. 

A naši nejmenší a nejmladší závodníci dali o sobě též 
vědět: Adam Kropáček krásné 1. místo, Jaroslav Korbel 
2. místo, Filip Chalupský 3. místo, Lukáš Kajer 2. místo. 
Nejmladší závodníci – Filip Chalupský a Lukáš Kajer byli 
odměněni za statečnost. 

Poděkování patří všem rodičům za jejich podporu a orga-
nizaci. 

Přehled umístění: 
 Adéla Kubičková  1. místo
 Zuzana Doubková  2. místo
 Jaroslav Šídlo   2. místo
 Milan Eliášek   3. místo

Naši začátečníci: 
 Adam Kropáček   1. místo
 Jan Eliášek, Jaroslav Korbel, František Pártl 
 a Lukáš Kajer   2. místa
 Marcela Kalná, Lukáš Martinovský, Filip Chalupský,  
 Martina Babáková 3. místa

Taekwondisté na VIII. Dětském turnaji
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ŘÁDKOVÁ INZERCE

První závody taekwonda WTF 
v roce 2012 se konaly 17. března 
v Praze. Šlo o turnaj COBRA CUP 
určený pro děti do 14 let a zařa-
zený do bodovací soutěže Ligy 
mládeže. Závodilo se zde v POOM-
SE (technické sestavy) i KYORUGI 
(sportovní boj). Kromě protivínských 
7 borců se klání zúčastnilo i dalších 
130 závodníků v POOMSE a 150 
v KYORUGI z mnoha oddílů Česka, 
ale i Polska a Slovenska. Za Proti-
vín nastoupili: Martina Babáková, 
Zuzana Doubková, Adéla Kubičko-
vá, Martin Doubek, Patrik Pišinger, 
Jaroslav Šídlo a Jakub Chudomel. 

Jako první čekal na Adélu, Zuza-
na, Martina a Jakuba dopolední 
blok soutěží v POOMSE. Nejlépe se 
dařilo Adéle, které se podařilo získat 
zlatou medaili v kategorii jednotliv-
ců. Ostatní naši odvážlivci obsadili 
4. místo. 

Po odpolední pauze začaly zápa-
sy. Zde se našim svěřencům dařilo 
podstatně lépe. Jako první nastou-
pila Zuzka. Ta se do toho pustila ze 
všech sil, protože byla nasazena 
v mnohem těžší kategorii než měla 
být. Soupeřkám nic nedarovala a tak 
se probojovala až do boje o první 
místo. Tam ji však již síly na svoji 
poslední soupeřku nestačily. Další 
nastoupila Martinka. Přestože je 
nejmladší a méně zkušená závodni-

ce, svými výkony si vybojovala také 
stříbrnou medaili. Po ní nastoupili 
Martin a Jakub. Oba měli ve svých 
kategoriích velice zkušené sou-
peře ze Slovenska a Polska. Oba 
podlehli v semifinále a zaslouženě 
získali bronz. Další šli na řadu Jára 
i Patrik. I oni nenechali soupeřům 
nic zadarmo a nádhernými kombi-
nacemi technik si vybojovali 3. místo. 
Poslední bojovnicí byla velice zkuše-
ná Adéla, která je na takové úrovni, 
že v Čechách už ve své kategorii 
nemá konkurenci. Odvážela si proto 
zasloužené zlato. 

Všichni závodníci protivínské-
ho taekwonda si zaslouží velikou 
pochvalu, protože za své výkony se 
jim podařilo nejet ani jednomu z nich 
domů bez medaile. 

Poděkování patří i rodičům, kte-
ří se dětem celý den věnovali 
a připravovali je na jejich těžké 
zápasy a hlavně naším sponzorům 
AG Blatná, Městu Protivín, OM Pro-
tivín a KONABO. 

TAEHAN Protivín

V březnovém vydání Protivínských listů správně 
hádali ti, kteří na fotografii poznali maletickou 
náves. Vylosovanou výherkyní se stala Jana 
Procházková z Protivína. 
Blahopřejeme a symbolickou odměnu vám 
předáme v Infocentru na náměstí. 

FOTOHÁDANKA
INFOCENTRA PROTIVÍN

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, 
okrskový výbor SDH Protivín 

pořádá
 

I. kolo soutěže v požárním sportu 
v sobotu 5. května od 13 hodin 

v Záboří (hřiště Na Vrchu)

Disciplíny: 
Požární útok a běh na 100 m s překážkami 
v kategoriích ženy, muži a senioři. 

Srdečně zveme všechny příznivce požárního 
sportu i dobré zábavy. Občerstvení zajištěno.

●  Prodám byt 2+1, Vodňany, 
zděný, kolaudace 1996. 

 Telefon 733 595 314

TAEKWONDO sbíralo body tip na výlet
PĚŠKY I NA KOLE 

Snímek dubnové soutěže opět představuje jed-
nu z okolních obcí. Pokud víte, kde stojí tato 
krásná kaplička, nahlaste správnou odpověď 
buďto osobně v Infocentru, na e-mailovou adresu 
infocentrum@muprotivin.cz nebo na telefon 
382 203 354.


