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NOVÉ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
A SPORTOVIŠTĚ V MYŠENCI 

Vážení spoluobčané, 
dovolte mi oznámit vám, že 11. květ-

na bylo slavnostně uvedeno do provozu 
dětské hřiště a sportoviště v naší největší 
obci Myšenec. Výstavba trvala tři měsíce 
a výsledek stojí zato. Úpravou nehezké-
ho kouta vznikl nový areál, který bude 
sloužit široké veřejnosti – od nejmenších 
po dospělé. Vybudování dětského hřiště 
nebylo jednoduché – zejména z důvodu 
stavebního. Musela být odbourána skála, 
následně bylo provedeno oplocení, úpravy 
svahu, ozelenění atd. Dodání hracích prvků 
bylo vlastně to nejjednodušší.

U sportoviště došlo k výměně oplocení, 
opravě přilehlé kamenné zdi, ale hlavně 
k položení nového umělého povrchu na 
hřiště. Tímto jsme zajistili kvalitu sportová-
ní na vhodném povrchu. Budoucnost nám 
ukáže, jak často bude hřiště využívané a já 
věřím, že se ke sportu v Myšenci vrátí co 
nejvíce lidí.

Tento projekt jsme mohli zrealizovat 
díky významné podpoře Nadace ČEZ, 
prostředkům města a práci mnoha dobrovol-
níků. Slavnostní uvedení areálu do provozu 
bylo symbolické. Nejstarší občan města 
a zároveň nejstarší obyvatel Myšence pan 
Josef Bláha ve svých 99 letech slavnostně 
přestřihl pásku spolu s ředitelem Jaderné 
elektrárny Temelín Ing. Milošem Štěpa-
novským a nejmladším občánkem Myšence 
dvouměsíční Zdenkou Sládkovou.

RADA MĚSTA ZASEDALA
VYBRÁNO Z USNESENÍ RADY MĚSTA 

KONANÉ DNE 11. DUBNA 2012...

–  souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na 
pronájem rybníka na pozemku p. č. 293, vodní 
plocha, rybník o vým. 12506 m2 kú Těšínov 
u Protivína se ZD Krč dohodou k 31. 12. 
2012 

 a ukládá finančnímu odboru – správě majetku 
zveřejnění záměru pronájmu pozemku 

–  bere na vědomí zápis ze schůze zdravotní 
a sociální komise konané dne 10. 4. 2012 

 a souhlasí s pronájmem bytu v DZU (DPS), 
Masarykovo nám. 21, Protivín

VYBRÁNO Z USNESENÍ RADY MĚSTA 
DNE 26. DUBNA 2012... 

–  byla seznámena se zápisem z jednání komise 
pro posuzování majetkových převodů ze dne 
20. 2. 2012 a 24. 4. 2012 

–  byla seznámena s protokolem České inspekce 
životního prostředí o kontrolním zjištění na 
lesním majetku ve vlastnictví města Protivín 
provedeném ve dnech 10. 4. a 18. 4. 2012 

–  schvaluje pronájem nebytových prostor 
garáže u sportovní haly, Protivín 

–  souhlasí s prodejem vtokového objektu – sta-
videl v kú Myšenec

Na závěr mi dovolte poděkovat, protože 
bez pomoci Nadace ČEZ, mnoha dobrovol-
níků a města by tento areál nemohl nikdy 
vzniknout. 

Jaromír Hlaváč, starosta města pokračování na 3. stránce
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� ZE ŽIVOTA ŠKOLY � 
TESTOVÁNÍ Z ANGLIČTINY

Měsíce březen a duben byly měsíce testování žáků z anglického jazyka. Ve 
spolupráci s Evropským centrem jazykových zkoušek se „pretestů“ zúčastnilo 
56 dětí. Testy byly rozděleny do 3 skupin podle obtížnosti. „Starters“ pro děti, 
které s angličtinou teprve začínají. „Movers“ pro žáky 7. – 8. tříd a „KET“ pro 
„osmáky a deváťáky“. Testy byly procentuelně vyhodnoceny a zaslány do stře-
diska v Českých Budějovicích. Úspěšní řešitelé budou elektronicky kontaktováni 
a pozváni na Cambridge zkoušky, které se budou konat v Písku na obchodní aka-
demii v měsíci květnu. Poslechová zkouška nanečisto se uskutečnila 12. dubna. 
Cambridge zkoušky jsou prestižní mezinárodně uznávané zkoušky, které zajišťují 
zvýšení kvalifikace a zlepšení možnosti přijetí na střední školy. Později pak lepší 
uplatnění na pracovním trhu doma i v zahraničí. Pro žáky, kteří neuspějí u zkoušek 
letos, autorizovaná partnerská centra zajišťují přípravu směřující k úspěšnému 
zvládnutí zkoušek a realizaci přímo na půdě školy formou jazykových kurzů. 
Úspěšní žáci obdrží Certifikát s celoživotní platností. Pro žáky naší školy je to 
letos jedinečná příležitost. 

FLORBALOVÝ TURNAJ
Ve čtvrtek 22. března se chlapecké i dívčí družstvo zúčastnilo florbalového 

turnaje O pohár ministra školství. Ač se všichni snažili a nechali na hřišti všechny 
své síly i zkušenosti, na vítězství to nestačilo. Chlapci skončili v základní skupině 
čtvrtí a obsadili tak konečné 7. místo. Pro děvčata to byl první společný turnaj, a tak 
se spolu zatím sehrávala, nakonec obsadila 3. místo. Všichni účastníci byli za své 
snažení odměněni drobnými dárky od sponzorů akce, a tak si odvezli rozpustné 
iontové nápoje, různé poukázky na nákupy či návštěvu Království železnic. Všem 
zúčastněným žákům děkujeme za fairplay hru a reprezentaci školy. 

ŠKOLNÍ AKADEMIE

pokračování na 8. stránce

Po váhavých diskuzích (zda udělat, zda stihneme apod.) se vrhli někteří učitelé 
se svými žáky do příprav jarní školní akademie. Přesto, že času nebylo mnoho 
a že někdy je problém s nemocností dětí, nacvičili všichni vystupující moc pěk-
ný program. Byl nejen plný básniček, říkanek, scének a hudebních vystoupení, 
ale i velmi pěkných sportovních a tanečních výkonů. Všem vystupujícím žákům 
děkujeme a zároveň také dík patří pedagogům, kteří trpělivě s dětmi nacvičují. 
Připravili všem, kteří se přišli podívat, pěkný kulturní zážitek. 

ZAJÍMAVÁ BESEDA

V úterý 10. dubna uspořádalo Měst-
ské kulturní středisko Protivín besedu 
pro žáky 5., 6. a 7. ročníků základní 
školy se spisovatelkou a ilustrátorkou 
Renátou Fučíkovou. Paní spisovatelka 
napsala knížku Historie Evropy, o které 
jsme si povídali. Paní Fučíková nám 
pustila videoklip se svými ilustracemi 
v knize. Pak jsme si prohlédli jednotlivé 
ilustrace a řekli jsme si něco o nich. Paní 
Fučíkové jsme pokládali otázky a ona 
na ně odpovídala. Nakonec se konala 
autogramiáda. Toto představení se líbilo 
celé naší třídě a myslím, že i ostatním 
a také učitelům.

Andrea Pisingerová (6. A)

TRADIČNÍ ÚKLID
V pátek 20. dubna, dva dny před 

před Dnem Země, vyrazili všichni žá-
ci a učitelé školy na již tradiční úklid 
kolem Protivína. Ráno dostali rukavi-
ce, pytle a provázky a vydali se na své 
určené trasy všemi směry od Protiví-
na. Ti nejmladší uklidili kolem školy, 
haly, na Hrádku, v parcích, v alejích 
pivovaru atd. Jejich starší spolužáci se 
vydali směrem na Krč, Bečelov, Bor, 
Milenovice, Chvaletice, Myšenec, Klo-
kočín a Ždárské Chalupy. Zůstalo za 
nimi spoustu plných pytlů sebraných 
odpadků, které odpoledne odvezli pra-
covníci technických služeb. Žákům patří 
poděkování a hlavně věříme, že oni 
sami nikdy nebudou mezi těmi, kteří 
místo do popelnic a kontejnerů vyhazují 
odpadky do přírody a kolem sebe, jak 
je to napadne. 
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RADA MĚSTA ZASEDALA

Vzpomínka na 2. světovou válku se konala také v Protivíně. V pondělí 7. května uctili protivínští občané památku zesnulých 
pietním aktem u pomníku padlých na Masarykově náměstí. Oslavy 67. výročí osvobození zpestřila přehlídka pěti desítek 
amerických válečných vozidel v rámci trasy Po stopách osvobození jihozápadních Čech 12. sborem Pattonovy 3. armády. 

Foto Mgr. J. Hájek

Pivovar Protivín v těchto dnech rozšiřuje prodejní nabídku o novinku nazvanou 
REFRESH. Jedná se o pivo smíchané půl napůl s limonádou, a to hned ve dvou 
příchutích. Pivovar v Protivíně tak bude moci uspokojit vysokou poptávku po ovoc-
ných pivech s nízkým obsahem alkoholu, tzv. radlerech. „Míchané nápoje REFRESH 
obsahují jen 2,2 % alkoholu, takže výborně osvěží obzvláště v horkých letních dnech. 
Zároveň si ale uchovávají jemnou pivní hořkost,“ uvedl Vilém Štěpánek, obchodní 
ředitel Pivovaru Protivín. 

Spotřebitelé mohou ochutnat REFRESH ve dvou ovoc-
ných variantách – brusinka s grepem a limetka s pome-
rančem. Ta první spojuje příchuť grapefruitu a příjemně 
kyselé brusinky, v té druhé se snoubí osvěžující chuť limetky 
a šťavnatého pomeranče. Při jejich výrobě nejsou použita 
umělá barviva. 

„Anglický výraz REFRESH v češtině znamená osvěžit, 
občerstvit, vzpružit, což se pro nízkoalkoholické osvěžující 
ovocné pivo perfektně hodí, “ sdělil Štěpánek. Nápoj je určen 
zejména pro ženy a mladé lidi, kteří se pivu doposud vyhýbali 
zejména pro jeho hořkost. 

Výrobcem je Pivovar Černá Hora na Blanensku. 
REFRESH se vyrábí z černohorského ležáku, ke kterému 
je v poměru 1:1 přimíchána ovocná limonáda. Díky tomu, 
že pivovar v Černé Hoře v zimě rozšířil výrobu o zařízení 
na míchání sirupů, vyrábí se limonády určené pro míchaný 
nápoj přímo v pivovaru. 

Protivínský pivovar nabízí míchaný nápoj REFRESH ve 
skleněných lahvích o objemu 0,33 l a v sudech o objemu 
20 l. Prodejní cena v restauracích se předpokládá kolem 
25 Kč za půllitr. 

 a doporučuje zastupitelstvu města prodej 
vtokového objektu – stavidel v kú Myšenec za 
50 % odhadní ceny, tj. 37 120  Kč

–  byla seznámena se zápisem o výsledku peri-
odické inventarizace majetku města Protivín 
provedené k 31. 12. 2012 

–  souhlasí s pronájmem pozemků p. č. 874, 
zahrada a p. č. 872/5, zahrada v kú Protivín 
za účelem zřízení zahrádek

 a ukládá finančnímu odboru – správě majetku 
zveřejnění záměru pronájmu předmětných 
pozemků

–  byla seznámena se zápisem č. 3 z jednání komise 
bytové, místního hospodářství a dopravy ze dne 
24. 4. 2012

–  schvaluje rozhodnutí zadavatele o výběru 
nejvhodnější nabídky na dodavatele stavby 
„Digitalizace kina Protivín“ dle provedeného 
výběrového řízení ze dne 17. 4. 2012, kdy byla 
vybrána firma XCData, s. r. o., Boleslavova 
45/9, 140 00 Praha 4 – Nusle – cena díla bez 
DPH 2 951 124 Kč

 a zároveň doporučuje zastupitelstvu města 
schválit úvěr na financování předmětné akce

dokončení z 1. stránky

OCHUTNEJTE REFRESH, PIVO SMÍCHANÉ PŮL NAPŮL S LIMONÁDOU
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z deníku
POLICIE ČR V PROTIVÍNĚ

Výživné
 V úterý 3. dubna zahájil vyšetřovatel 

trestní stíhání mladého (1984) otce 
z Protivína, který zřejmě již několik 
měsíců neplatí výživné na svou dce-
ru. Vyživovací povinnost vyplývá ze 
zákona o rodině a soud ji otci stanovil 
ve výši 3 000 korun, které měl skládat 
k rukám matky dítěte každý měsíc. 
Dluh se vyšplhal na 43 000 korun. 

Alkohol
– Dne 4. dubna odpoledne kontrolovali 

policisté v Protivíně řidiče s osobním 
automobilem Škoda Felicia. Řidič 
středního věku (1964) nebyl za jíz-
dy připoután bezpečnostním pásem 
a dokonce byl pod vlivem alkoholu. 
Odborné měření ukázalo hodnotu 
přes půl promile alkoholu v dechu. 
Policisté případ zpracovali a ozná-
mili správnímu orgánu k dalšímu 
projednání. 

– Dopravní policisté kontrolovali 
v sobotu 7. dubna v poledne řidiče 
osobního automobilu značky VW 
Passat, a to na silnici první třídy číslo 
20 v katastru obce Protivín. Do hle-
dáčku policistů se dostal poté, co jel 
153 kilometrovou rychlostí v místě, 
kde je povolena nejvýše devadesát-
ka. Mladý řidič (1986) měl dokonce 
pozitivní zkoušku na alkohol, nadý-
chal přes jedno promile.

 Policisté mu na místě zadrželi řidič-
ský průkaz a vedli zkrácené přípravné 
trestní řízení pro podezření ze spá-
chání trestného činu ohrožení pod 
vlivem návykové látky. 

Vloupání do čerpací stanice
 Půl hodiny před půlnocí 8. dubna 

vyjížděli policisté k protivínské 
čerpací stanici, kde se kdosi vloupal 
do prostor prodejny. Zatím nezjiš-
těný pachatel vypáčil mříž i dveře 
a odcizil kartony cigaret v hodnotě 
přesahující 31 000 korun. Poškoze-
ním dveří pak způsobil škodu 5 500 
korun. Policisté i kriminalisté případ 
stále prošetřují. 

Krádež ve vlaku
 V sobotu 21. dubna ráno přijali pro-

tivínští policisté oznámení o krádeži 
ve vlaku. Zatím nezjištěný pachatel 
využil neopatrnosti cyklisty, kte-
rý cestoval vlakem a nechal svůj 
mobilní telefon v brašně na kole. 
Mezi stanicemi Strakonice a Protivín 

zloděj v zavazadlovém prostoru tele-
fon z tašky na kole odcizil. Majiteli 
způsobil škodu 8 000 korun. 

Oblečení z okna ven
 Na šest a půl tisíce korun se vyšplhala 

škoda na oblečení, které manželka 
svému muži nejprve rozstříhala 
a pak vyhodila z okna domu. Poli-
cisté přijali oznámení o incidentu 22. 
dubna odpoledne a zahájili úkony pro 
podezření ze spáchání trestného činu 
poškození cizí věci. 

Zbytkový alkohol
 Ve středu 25. dubna dopoledne kon-

trolovali policisté automobil značky 
Renault a jeho řidiče, který měl pozi-
tivní zkoušku na alkohol s hodnotou 
0,28 promile. Řidič se přiznal, pře-
dešlý večer popíjel alkohol. Policisté 
případ zpracovali a oznámili správní-
mu orgánu k dalšímu projednání. 

Uzávěrka pro dodání pří-
spěvků do kvěnových „Pro-
tivínských listů“ je v pátek 
1. června! Noviny vyjdou 
v pondělí 18. června 2012. 

Obřadní síň
 Policisté řeší od 27. dubna případ 

vloupání do církevního objektu 
v Protivíně. Zatím nezjištěný pachatel 
se v době od 16. do 27. dubna násilně 
dostal do části zvané katafalk a odtud 
do prostor obřadní síně, kde odcizil 
DVD přehrávač s kabely a mikrofo-
nem. Způsobil škodu bezmála 5 000 
korun. Na místo činu vyjížděl také 
kriminalistický technik i policejní 
psovod se služebním psem. Policisté 
na případu spolupracují s píseckými 
kriminalisty. 
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RADA MĚSTA ZASEDALA

www. moderniprace. cz

VYBRÁNO Z USNESENÍ RADY MĚSTA 
KONANÉ DNE 9. KVĚTNA 2012...

– revokuje usnesení č. 166/2008 ze dne 
29. 5. 2008 v části 1

 a doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
usnesení ze dne 19. 6. 2008 v části 2 v téže 
věci

 a souhlasí s podáním žádosti o bezúplatný 
převod pozemků p. č. KN 710 kú Myšenec, 
ost. plocha, ost. komunikace o vým. 131 
m2, p. č. KN 1522/5 kú Skály u Protivína, 
ost. plocha, ost. komunikace o vým. 965 m2 
a p. č. PK 1522/1 díl 5 kú Skály u Protivína 
o vým. 997 m2 z vlastnictví obce Skály do 
vlastnictví města Protivín

 a doporučuje zastupitelstvu města podání 
žádosti o bezúplatný převod těchto pozemků 
do vlastnictví města ke schválení 

– souhlasí s bezúplatným převodem pozemků 
p. č. KN 708 kú Myšenec a p. č. PK 287 díl 5 
kú Skály u Protivína z vlastnictví Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových do 
vlastnictví města Protivín

 a doporučuje zastupitelstvu města bezúplatný 
převod těchto pozemků do vlastnictví města ke 
schválení 

– nesouhlasí s přistoupením k dražbě na zís-
kání pozemků p. č. 1011/14 a 1469/12 kú Krč 
u Protivína 

– bere na vědomí přerušení provozu mateř-
ských škol, jejichž zřizovatelem je město, 
v době letních prázdnin 2012 

– souhlasí s přijetím sponzorských darů pro 
2. Mateřskou školu v Protivíně dle přiložené 
žádosti 

Po téměř dva roky jsme vás informovali 
o průběhu projektu zavádění regionální 
značky Prácheňsko na území Místní 
akční skupiny Vodňanská ryba a spolu-
pracujících MAS LAG Strakonicko, MAS 
Střední Povltaví, MAS Brána Písecka 
a MAS Svazku obcí Blatenska. 

Slavnostní zakončení předáním certi-
fikátů posledním výrobcům a provozova-
telům služeb v cestovním ruchu v rámci 
projektu spolupráce proběhlo 31. března 
v Rytířském sále strakonického hradu. 
Moderování celého slavnostního aktu se 
ujala známá majitelka sametového hlasu 
Valerie Zawadská. Nově si pro certifikát 
přišlo osm výrobců a dvanáct provozovatelů 
ubytovacích a stravovacích služeb. Z MAS 
Vodňanská ryba to byla Ing. Anděla Řeři-
chová z Albrechtic nad Vltavou se svým 
stravovacím provozem „Bufet Miláček“ 
a ubytovacím zařízením „Rekreační zařízení 
Nová louka“. V Protivíně certifikát putoval 
k panu Liboru Čeledovi, majiteli „Penzionu 
U Svaté Anny“ a ve Vodňanech splnil přísná 
kritéria „Penzion Pávů vila“ pana Milana 
Bezděky.

Ve třech kolech certifikace výrobků bylo 
celkem uděleno ve všech pěti MAS úcty-
hodných 65 certifikátů a v současné době 
je 12 ubytovacích a stravovacích zařízení 
na tomto území, které se mohou pochlubit 
regionální značkou Prácheňska zaručující 
kvalitu poskytovaných služeb. Je třeba vzdát 
hold všem těmto šikovným a pracovitým 
lidem z Vodňanska, Strakonicka, Písecka 
a Blatenska, kteří do svých výrobků dávají 
i kus svého srdce a při poskytování stravo-
vacích a ubytovacích služeb dělají vše pro 
to, aby návštěvník byl vždy spokojen.

Málo platné, označování místních 
výrobků, hlavně potravin, je „in“. Každý 
prodejce zeleniny už ví, že kolemjdoucí 
naláká spíše na česká jablka, než na nedo-
zrálé banány. Není divu, že přibývá nejen 

certifikovaných produktů, ale i certifikací 
a značek jako takových. Vedle značky Klasa 
a Czech Made tu máme ještě Regionální 
potravinu, Český výrobek a Chutná hezky 
jihočesky. A spotřebitelé jsou zmatení.

A jak do toho zapadá značka Prá-
cheňsko regionální produkt? Od značek 
výše jmenovaných se liší především tím, 
že nebyla zavedena rozhodnutím nějaké-
ho centrálního orgánu, ale už dva roky 
potvrzuje především zájem místních lidí 
zviditelnit vlastní výrobky a služby. Při-
tom se opírá o pravidla, která dodržuje 
a společně rozvíjí s dalšími, momentálně 
již sedmnácti regiony, jež se také zapojily 
do Asociace regionálních značek. Kromě 
stejných kritérií pro udělování spojuje 
regionální značky i nezaměnitelný vizuální 
styl, který se uplatňuje nejen ve značkách 
jako takových, ale také v jednotné řadě 
informačních materiálů.

Na konci každého projektu bývá zvy-
kem bilancovat. V oboru, který je tak jako 
podpora místních produktů a služeb pro-
zatím výrazně závislý na dotacích z evrop-
ských fondů, je důvodů k zamyšlení více 
než dost. A závěr je celkem nasnadě. Je 
čas méně spoléhat na dotace, ale o to více 
se snažit využít, co se díky nim doposud 
povedlo vybudovat. Regionální značení 
je relativně jednoduchý nástroj, s jehož 
pomocí lze ukázat místním i návštěvní-
kům, čím se může region pochlubit. Jako 
každý nástroj, i regionální značky potře-
bují šikovnou ruku, která je povede. MAS 
Vodňanská ryba má již dostatek zkušeností 
a má i početnou skupinu certifikovaných 
výrobců a poskytovatelů služeb. K tomu, 
aby naplnila svůj smysl, však potřebuje 
ještě víc – lidi, kterým přirostla k srdci 
nejen prácheňská krajina, ale i její oby-
vatelé, jejichž práce si zaslouží označení 
regionální produkt. Lidi, kteří vědí, proč 
kupovat pravé prácheňské výrobky a těšit 
se z pravé prácheňské pohostinnosti. 
Třeba se k nim po přečtení tohoto článku 
připojíte i vy.

PhDr. Alena Cepáková
předsedkyně MAS Vodňanská ryba

MĚSTO PROTIVÍN
v souladu s platnou vyhláškou 
Zastupitelstva Města Protivín 
o pravidlech převodu vlastnictví 
bytového fondu číslo 23 ze dne 
19. 6. 1996 

VYHLAŠUJE 
NABÍDKU PRODEJE
bytu č. 2, Komenského ulice 

čp. 582 s příslušným podí-

lem 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. 6. 2012

Kupující bude vybrán obál-
kovou metodou, jediným kri-
tériem výběru je nabídnutá 
výše kupní ceny, př ičemž 
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 500 Kč, o tuto částku se 
každý měsíc fond oprav navy-
šuje. 

Nabídky se přijímají v zalepe-
né obálce s označením čísla 
bytu. 

Výběrové řízení proběhne na 
nejbližším 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 nabídku kupní 

ceny v zalepené obálce ozna-

čené „byt 582/2 “ na adresu 

Městský úřad v Protivíně, 

Masarykovo nám. 128, 398 11 

Protivín. 

REGIONÁLNÍ ZNAČKA PRÁCHEŇSKO KONČÍ
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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

MĚSTO PROTIVÍN
v souladu s platnou vyhláškou 
Zastupitelstva Města Protivín 
o pravidlech převodu vlastnic-
tví bytového fondu č. 23 ze dne 
19. 6. 1996

VYHLAŠUJE 
NABÍDKU PRODEJE

bytu č. 10, Družstevní ulice čp. 
631 s příslušným podílem na parc. 
č. 114/3 k. ú. Protivín
Charakteristika bytu:
– velikost 3+1 I. kat., celková plocha 
 s příslušenstvím 70,78 m2

–  situován v 5. nadzemním 
 podlaží  domu čp. 631
–  prázdný
Kupující bude vybrán obálkovou 
metodou, jediným kritériem výběru 
je nabídnutá výše kupní ceny, při-
čemž minimální nabídka musí činit 
848.710 Kč
Výše fondu oprav převáděného 
na kupujícího je k 31. 12. 2011 
23 625,58 Kč
Nabídky se přijímají v zalepené 
obálce s označením č. bytu
Výběrové řízení proběhne na nej-
bližším zasedání rady města po 
skončení lhůty určené pro předklá-
dání nabídek
Město Protivín si vyhrazuje právo 
na odstoupení od záměru prodeje
Prohlídky bytu – možnost domluvy 
na tel. 382 203 358
Zájemci o výše uvedenou byto-
vou jednotku odešlou písemnou 
nabídku kupní ceny v zalepené 
obálce označené „byt 631/10“ na 
adresu Městský úřad v Protivíně, 
Masarykovo nám. 128, 398 11 
Protivín. 

Děkuji panu starostovi za jeho názor 
k obtokové stoce v minulém vydání 
Protivínských listů. Jsem rád, že můj 
článek pojal jako začátek veřejné disku-
se na toto téma. Otázky protipovodňové 
ochrany, stejně jako jiné otázky souvi-
sející s ochranou životního prostředí 
a veřejným životem v našem městě 
nás zajímají a budeme je otevírat. Proto 
bych se dnes k obtokové stoce ještě 
rád vrátil. 

Je pravda, že město v roce 2010 
nechalo z části stoky odstranit povr-
chové nánosy. Bohužel efekt těchto 
vynaložených prostředků nemá příliš 
dlouhé trvání. Jádro problému totiž leží 
v nevhodně položené kanalizaci, o kte-
ré jsem se zmiňoval. Ta brání průtoku 
vody a způsobuje usazování sedimentu 
v korytě stoky. Bez vyřešení problému 
s kanalizací nemá odstraňování sedi-
mentů ve stoce žádný dlouhodobý efekt. 
Nutno férově podotknout, že žádné 
snadné řešení není. 

Je rovněž pravda, že město zadalo 
v minulosti zpracování dokonce tří 
odborných posudků, z nichž dva se 
týkaly přímo obtokové stoky, a třetí se 
věnuje celkově situaci nad mostem 
v Blanické ulici. 

Některé závěry těchto posudků ne-
jsou v článku pana starosty uvedeny. 
Např. ten závěr, že zaplavování zahrad 
v Blanické ulici je s největší pravdě-
podobností ovlivněno nedostatečným 
odtokem vody právě obtokovou stokou. 
Dále jeden z posudků doporučuje 

vyřešit zmiňovaný problém s kanalizací 
a zajistit podtékání této překážky. Také 
doporučuje v celé délce stoky vytvořit 
opevněnou kynetu, která umožní odvá-
dět vodu ze stoky i při malém průtoku. 
Tato opatření by nevedla přímo ke 
zvýšení protipovodňové ochrany, ale 
vyřešila by problémy hygienického cha-
rakteru a zabránila by dalšímu zanášení 
stoky. 

K některým závěrům posudků, např. 
doporučení na to, aby stoka fungovala 
jako suchý odvodňovací příkop, lze 
pouze říct, že nejsou reálné – ve stoce 
protéká (nebo stojí) voda prakticky po 
celý rok. Rovněž doporučení na zatrav-
nění v celém profilu a pravidelnou údrž-
bu se neosvědčilo. Ukazuje to dnešní 
stav. Proto by město mělo velmi rychle 
uvážit, zda nevyužít dotačních pro-
středků z fondů EU a neřešilo problém 
se stokou dlouhodobě. Nabízená 90 % 
dotace je neopakovatelnou příležitostí. 
I v našem okolí lze najít ukázky toho, 
jak lze tyto prostředky využít na rozší-
ření a zpevnění kapacity koryt vodních 
toků. Takové řešení by pomohlo jak 
z hlediska hygienického, tak z hlediska 
povodňových stavů. 

Závěrem bych chtěl říci, že je zby-
tečné, aby se město ohrazovalo proti 
tvrzení, které nikde v mém článku 
nezaznělo. Nikde jsem neuvedl, že je 
městu stav stoky lhostejný. 

Cílem mého článku bylo upo-
zornit na problém, ne se pokou-
šet hledat viníky.  Ing. Jiří Morávek

Obtoková stoka ještě jednou
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V sobotu 5. května se uskutečnila ve 
vestibulu Domu kultury pro protivín-
ské včelaře významná událost. Po roce 
usilovné práce a zkušebním provozu se 
konečně podařil slavnostně zpřístupnit 
pro včelařskou i nevčelařskou veřejnost 
Naučný včelín v lese na konci Oborské 
ulice. Je to jedno z mála a snad i jediné 
vhodné místo k tomuto účelu. S předstihem 
se již hlásí exkurze žáků základních škol, 
které při příjezdu vlakem do Protivína 
cestou z nádraží uvidí ve včelíně naživo 
práci včelaře se včelami a ti odvážnější 
budou mít příležitost si to také vyzkoušet. 
Pochvalné jsou i zápisy v Návštěvní knize 
od většiny účastníků této akce. S potěšením 
jsme mezi sebou uvítali neočekávanou náv-
štěvu nedávno zvoleného nového předsedy 
Českého svazu včelařů o. s. RNDr Václava 
Švamberka (foto dole), který se s potěšením 
ujal přestřižení symbolické pásky u vchodu 
maringotky (foto vpravo). Protože byl řadu 
let před tím jako člen Ústředního výboru 
ČSV pověřen organizací práce s mládeží, 
kde dosáhl spolu s ostatními nemalých 
i mezinárodních úspěchů, mohl na základě 
vlastních zkušeností ocenit snahu členů 
našeho občanského sdružení Apicentra 
vzdělávání Václava Jakše a jeho příkladné-
ho zaměření na environmentální výchovu 
mládeže a široké veřejnosti. Zprovoznění 
Naučného včelína je také jedním z pří-
spěvků našich členů do přírodovědného 
programu města Protivína.

Druhou částí programu bylo odpolední 
jednání Okresní organizace ČSV Písek, 
která na svém plánovaném výjezdním 
zasedání v Protivíně za účasti zástupců 
devatenácti základních organizací Písecka 
měla na programu projednat úroveň vzdě-
lávání včelařů, činnost žákovských včelař-
ských kroužků a spolupráci včelařských 
organizací s místními samosprávami obcí 
a měst na okrese Písek. Krásné dopolední 
počasí však vylákalo včelaře spíše ke vče-
lám než do protivínské Sokolovny. Proto 

jsme s radostí uvítali změnu v programu 
a v užším kruhu si popovídali s předsedou 
svazu o společných problémech svazu 
a jeho záměrech k oživení činnosti ČSV. 
S uspokojením jsme byli ujištěni o jeho 
snaze podporovat především malovčelaře, 
kteří významnou měrou přispívají k dotvá-
ření biodiverzity krajiny a obnovy venkova 
právě proto, že jejich hlavním zaměřením 
v chovu včel je především u většiny z nich 
vztah k přírodě.

Poslední částí sobotního včelařského 
progamu v Protivíně bylo konání výroční 
valné hromady Apicentra. Kromě přijetí 
sedmi nových členů byla ve Výroční 
zprávě předsedy zhodnocena práce tohoto 

občanského sdružení a s uspokojením 
bylo konstatováno, že jsme udělali za 
uplynulý rok nemalý kus práce nejen na již 
zmíněném včelíně, ale také se významně 
zlepšil obsah našich webových stránek 
www.apicentrum.cz. V neposlední řadě 
jsme vyhodnotili význam našeho projektu 
„Enviromentální výchova dětí, mládeže 
a široké veřejnosti“, který byl na vybraných 
základních školách beze zbytku splněn. 
V nadcházejícím období bude Naučný 
včelín využíván také k základnímu výcviku 
a uvedení nových včelařů středního věku 
do jejich včelařské praxe. Naším nejbližším 
úkolem je zpracování propagačního letáku 
pro protivínské Infocentrum, kde budou mít 
možnost jeho návštěvníci si také zajistit 
návštěvu na včelíně. Z poslední naší akce, 
kde jsme byli pozváni k provedení ukázky 
v jedné mateřské škole v Českých Budějovi-
cích v rámci Zahradní slavnosti Dne Země, 
jsme se ujistili, že i tato práce s malými 
dětmi je nádherná. Povídání o včeličkách 
na způsob pohádkového vyprávění děti 
zaujalo, zajímaly se i o živé včely v pro-
skleném úle a očekávané „mlsání” pasto-
vaného medu nemělo konce. Škoda jen, že 
do příštího období nebudeme mít asi šanci 
tuto činnost dále rozvíjet pro nedostatek 
finančních prostředků. Nové nápady, kte-
ré jsme konzultovali i s předsedou ČSV 
a které hodnotil velice kladně, budou muset 
asi nějaký čas zůstat v „šuplíku“. Na závěr 
bylo vysloveno veřejné poděkování všem, 
kteří přispěli svojí obětavou prací ke zdár-
né činnosti našeho občanského sdružení. 
Poděkování patří také našim sponzorům, 
zvláště pak Krajskému úřadu Jihočeské-
ho kraje, Zastupitelstvu Města Protivína 
a Komunitní nadaci Blanicko-Otavské.  – jr 

Václav Jakš by z nás měl určitě radost
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OZNÁMENÍ! 
Nemůžete prodat vaši 
nemovitost? Nejste spo-
kojeni se současným 
zprostředkovatelem? 
My vám zajistíme rychlý 
prodej a to zcela zdar-
ma! Z vámi požadované 
ceny neodečteme ani 
jednu korunu! Zajistíme 
vám kompletní právní 
servis a proto volejte 
kdykoliv místní realitní 
kancelář SCHÁNĚLEC 
A SYN – 608 959 091 
nebo pište na 
rkschanelec@rkschanelec.cz 

� ZE ŽIVOTA ŠKOLY � 
dokončení ze 2. stránky

SBĚROVÁ AKCE
Tradiční sběr papíru, plastových 

víček a plastových lahví se uskutečnil ve 
středu 18. dubna. Také již tradičně nám 
pomohli i ti, kteří ve škole děti nemají, 
za což jim děkujeme. Poděkování patří 
každému z žáků, kteří něco (třeba i malý 
balíček) přinesli, a třídě 9. B za pomoc 
při nakládání sběru. Celková hmotnost 
odvezeného papíru byla 12 065 kilogra-
mů. Škola během měsíce května obdrží 
přibližně 15 tisíc korun. 

JÍZDA ZRUČNOSTI
Ve čtvrtek 19. dubna se uskutečni-

la jízda zručnosti na dopravním hřišti 
Základní školy v Protivíně. Zúčastnilo 
se jí letos nejméně žáků za posledních 
deset let, což je škoda, protože to nako-
nec i při menším počtu účastníků byla 
celkem zajímavá podívaná. Úkol byl 
jasný:překonat všechny překážky v co 
nejrychlejším čase a bez trestných bodů. 
Překážky byly následující:převoz vody 
v kelímku z lavice na lavici, přejezd 
přes houpací prkno, průjezd úžlabím, 
což byla asi nejtěžší překážka, pod-
jezd bránou, slalom mezi kuželkami, 
který dal dětem také zabrat. Nakonec 

Na fotografii zleva:1. řada Zuzana Doubková, Gabriela Cupanová, Tereza Langová, 
2. řada Eliška Sobotková, Kristína Nídlová. 

bylo nutné zastavit na stanovené čáře. 
I když to vypadalo lehce, zastavit přesně 
na vymezeném místě se ukázalo také 
nelehkým úkolem. Nakonec se odehrál 
nejzajímavější souboj mezi zástupci ze 
7. B třídy, Eliškou Zimovou a Mirosla-
vem Roušalem, kteří v prvních rozjez-
dech atakovali hranici okolo 55 sekund 
bez trestných bodů a v druhé rozjížďce 
dosáhli oba rekordů v časech 0:36:41 
a 0:37:32 bez trestných bodů. Dalším 
výborným časem zajel první rozjížďku 
žák 6. A třídy Tomáš Kuča s časem 0. 
39. 42 s jedním trestným bodem. 16. 5. 
2012 by měli nejlepší odjet soutěžit za 
naši školu do Písku na dopravní soutěž 
pořádanou společností Besip, tak dou-
fejme, že se úkolu zhostí se ctí. Přejme 
jim hodně úspěchů. 

JIHOČESKÝ ZVONEK
Je středa 4. dubna a do píseckého 

Domu dětí a mládeže se sjíždějí nej-
lepší zpěváčci z píseckého okresu. Naši 
školu premiérově reprezentují sólistky 
Gabriela Cupanová (4. třída), Zuzana 
Doubková (6. třída) a Eliška Sobotková 
(7. třída). Všechny tři dívky mají daný 
povinný repertoár, tj. dvě lidové písnič-
ky – jednu s hudebním doprovodem, 
druhou á capella. 

Ačkoliv si dívky ve svých katego-
riích nevyzpívaly medailová ocenění, 
získaly čestné uznání. Chtěla bych jim 
poděkovat za reprezentaci školy, za 
aktivní přístup, s jakým se „vrhly“ do 
předsoutěžních zpívání. Zároveň děkuji 
Kristíně Nídlové (1. ročník gymnázia) 
za klavírní doprovod. ▲ ▲ ▲



I přes nepřízeň počasí proběhlo ve všech našich obcích i ve městě samotném stavění májek a pálení čarodějnic. Každá 
obec pojala tento den jinak – někde se peklo prase, jinde opékali špekáčky, všude pak vládla dobrá nálada, pivo teklo prou-
dem, tancovalo se – zkrátka oslava jak má být. Byl jsem se podívat ve všech našich obcích a musím s radostí konstatovat, 
že účast byla hojná, nálada příjemná a radovali se nejen dospělí, ale i děti, pro které to byl zajímavý zážitek, jak ze stavění 
májky, tak z pálení čarodějnic a následné veselice.  Jaromír Hlaváč, starosta města 
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30. duben 2012 – Historická tradice stavění májky a pálení čarodějnic

MYŠENECMYŠENEC

TĚŠÍNOVTĚŠÍNOV SELIBOVSELIBOV

ZÁBOŘÍZÁBOŘÍ
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V minulém čísle Protivínských listů 
jste správně hádali, že na fotografii je 
představena kaplička na selibovské 
návsi. Výhercem se stala paní Šedi-
vá z Prahy. Blahopřejeme a symbo-
lická cena čeká v Infocentru. 

FOTOHÁDANKA
INFOCENTRA PROTIVÍN

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

Letos podruhé uspořádalo občanské sdružení Společnost pro rozvoj Protivína 
v Protivíně tradiční stavění májky. Pro akci jsme bohužel nemohli využít prostor 
zámecké zahrady, a tak se konala ve vnitrobloku vedle náměstí za restaurací 
R–erko. Ani letos nechyběl program pro nejmenší a tak si děti, i přes značnou 
nepřízeň počasí, užily malování, zdobení májky a opékání buřtů. 

za občanské sdružení J. Morávek, foto Lucie Morávková

Do konce května můžete zhlédnout překrás-
né fotografie otce a syna Lenemajerových 
s názvem „L + L aneb, když dva dělají 
totéž“ a v podkrovních prostorách kaplanky 
je výstava fantasy obrazů píseckého autora 
Luďka Kolouška, člena Volného sdružení 
umělců jižních Čech. 

Na červen pro vás připravíme událost 
z unikátního cyklu výstav autorů fantask-
ního a transcendentního realismu nazvanou 
Vzdálené dimenze 2012. K vidění budou 
nejen díla členů Volného sdružení umělců 
jižních Čech, ale obrazy takových autorů, 
jakými jsou Zdeněk Hajný a Reon Argon-
dian. 

V prostorách Infocentra proběhne v měsí-
cích červen a červenec výstava k pří-
ležitosti 105. výročí narození Jaroslava 
Foglara. 

O obou událostech se dozvíte bližší infor-
mace včas z plakátů.

Na jaře, když se probouzí příroda a než svými listy schová vše, co do přírody 
nepatří, provedlo Myslivecké sdružení Platan Protivín sběr těchto předmětů a čer-
ných skládek. Myslivci zlikvidovali odpadky v okolí Protivína v lokalitách zvaných 
Hájek, u Bártíků, Skalka, U Zeleného křížku, Zlouň, Obora, Zelená Hora, Remíz, 
křižovatka Hvězda a cesta k lesní školce. Celkem bylo odvezeno 2 130 kilogramů 
odpadů. Nejčastěji se v lesích vyskytovaly PET lahve, plasty, pneumatiky a autodíly, 
sklo, železo a komunální odpad. Také byl sebrán nebezpečný odpad – autobaterie 
a obaly obsahující nebezpečné látky. Dokonce jsme našli zátiší s výpočetní techni-
kou („zřejmě pro veverky“).Tato akce byla zrealizována za pomoci Lesů ČR Lesní 
správa Vodňany. Osobně se na této akci podíleli hajní Ing. Ladislav Míšek a Václav 
Kostohryz.Prosíme občany Protivína a okolí, aby odpad nevozili do přírody, ale 
na místo k tomu určené, a to do sběrného dvora v Zabořské ulici. Zde od vás rádi 
převezmou odpad, který do přírody opravdu nepatří. Chraňme si přírodu a životní 
prostředí.  MS Platan Protivín

Poznáte, kde stojí tato kaplička 
a který světec je zde zpodobněn? 
Na odpovědi se těšíme v Infocentru 
na náměstí (osobně), na telefonním 
čísle 382 203 354 nebo na e-mailové 
adrese infocentrum@muprotivin.cz

JARNÍ ÚKLID LESA



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

červen 2012

VESTIBUL KINA

výstava fotografií – SKUPINA 12 
Jaroslav Žižka ● Pavel Holba ● Jaromír Vomáčka ● Pavel Komas

neděle 3. června v 19 hodin 
USA  Premiéra
BITEVNÍ LOĎ

Akční scifi. Hopper nikdy nechtěl sloužit u válečného námoř-
nictva jako jeho starší bratr. Kvůli průšvihu ale musel. Nikdy 
nechtěl bojovat proti mimozemské invazi. I k tomu ho okolnosti 
donutí. Pokud ne, všichni končíme. Bitva o Zemi začne na 
vodě. Velkolepá akční podívaná plná úžasných trikových scén, 
ale také humoru. 
Mládeži od 12 let přístupný, titulky, 129 minut, vstupné 70 Kč

> > > > > > > > > > > RODINNÝ FILM < < < < < < < < < < 
středa 6. června v 17 hodin
USA 
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 3

Animovaný/rodinný. Chipmunkové jsou opět zpět. Tentokrát si 
naši staří zmámí vyrážejí užít prázdniny na luxusní výletní loď, 
kterou svým dováděním během chvíle obrátí naruby. Chipmun-
kové a Chipettky páchají na parníku, který se stal jejich hracím 
hřištěm, jednu lumpárnu za druhou. Legrace končí ve chvíli, kdy 
ztroskotají na opuštěném ostrově, ze kterého není úniku. 
Mládeži přístupný, dabováno, 87 minut, vstupné 70 Kč

> > > > > > > > > > > RODINNÝ FILM < < < < < < < < < < 
neděle 10. června v 17 hodin
ČR/Německo/Slovensko  Premiéra
MODRÝ TYGR

Rodinný/dobrodružný film pro děti, jejich rodiče a tygry. Co 
se stane, když se ve městě objeví modrý tygr? Středobodem 
dění je kouzelná botanická zahrada ukrytá uprostřed hlučícího 
města. Johanka a Matyáš žijí bezstarostně mezi tropickými 
rostlinami společně s mluvícím papouškem a svéráznými rodiči 
v podání Báry Hrzánové a Jana Hartla. Ambiciózní starosta se 
však rozhodne zahradu zbourat...
Mládeži přístupný, 90 minut, vstupné 70 Kč

středa 13. června 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 hra-
nice nemožného ještě o něco dál. Praha si zahrála na ruskou 
metropoli Moskvu. 
Mládeži od 15 let přístupný, titulky, 132 minut, vstupné 75 Kč

neděle 17. června v 19 hodin
USA  Premiéra
ŽELEZNÁ LADY 

Biografický film. Bez kompromisu... Neuvěřitelně poutavý 
životopisný film od režisérky P. Loyd (Mamma Mia) o nejvý-
znamnějí političce 20. století. Margaret Thatcherová, neobyčejná 
a všestranná žena, dokázala, že vysoká politika není jen výsadou 
mužů. Film ukazuje její jedenáctileté působení v pozici před-
sedkyně britské vlády, její neústupnost a rozhodnost, ale i to, 
jakou cenu zaplatila za politický vliv a moc. 
Mládeži do 12 let nevhodný, 105 minut, vstupné 75 Kč

V TERMÍNU 
OD 18. DO 30. ČERVNA 2012 

BUDE KINO PROTIVÍN 
Z DŮVODU DIGITALIZACE 

UZAVŘENO 
Děkujeme za pochopení

čtvrtek 31. května od 19.30 hodin – Dům kultury Protivín
DÁMY, NA KAFÍČKO

Večer s Květou Fialovou a Naďou Konvalinkovou. Vstupné 120 Kč

středa 20. června od 19.30 hodin
TURNÉ 4 MŮSTKŮ

Populární bavič ZDENĚK IZER 
spolu se zpěvačkou a finalistkou Superstar ŠÁRKOU VAŇKOVOU. Vstupné 180 Kč
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Máme tím na mysli „Březen za kamna 
vlezem, duben ještě tam budem“. Protože 
na jízdu na kole je pro nás v březnu ještě 
brzy, pokračovaly jsme ve víkendových 
procházkách.

První sobotu jsme měly naplánovanou 
vernisáž v Kaplance, kde vystavovali své 
obrazy dva slovenští malíři. Sešly jsme 
se v jednu hodinu a protože vernisáž 
zahajovala až ve tři hodiny, zvolily jsme 
nejprve vycházku naší oblíbenou trasou 
Protivín – Babka – Chvaletice – Mileno-
vice – Protivín.

Další týden jsme tuto trasu absolvovaly 
v opačném směru, s krátkou zastávkou 
U roubené studny, protože počasí bylo 
stále velmi chladné.

Zato další neděle byla již teplá a pro-
sluněná, jako kdyby počasí vědělo, že 
máme namířeno na kamýckou rozhlednu. 
Naše kamarádka Hanka, od píseckých 
turistů, zajistila u starostky Všemyslic paní 
Bartuškové otevření rozhledny. Turistů 
z Písku přijelo asi třicet a společně s nimi 
jsme se vydaly od protivínské zastávky 
k rozhledně. Tam se nás nakonec sešlo 
celkem asi kolem padesáti, dorazili i Jitka 
a Jirka Plívovi. Přesto, že kapacita roz-
hledny je omezena počtem návštěvníků, 
vystřídali jsme se postupně všichni a pro-
tože počasí se opravdu vyvedlo, výhled 
byl krásný.

Poslední březnovou sobotu jsme pro-
cházku vyměnily za kulturu a vlakem jsme 
cestovaly do Ražic na divadelní předsta-
vení místních ochotníků „ Ražický hravý 
spolek“. Hra se jmenovala Ráno moudřejší 
flámu. Byla úsměvná, plná nečekaných 
zvratů a herecký výkon ochotníků se nám 
moc líbil. Byl to příjemně strávený sobotní 
podvečer. Možná by stálo za to, pozvat 
ražické nadšence do našeho protivínského 
kulturního stánku.

Prvního dubna jsme uskutečnily již 
v minulém článku zmiňovanou návštěvu 
Prácheňského muzea. Cesta byla pláno-
vána vlakem, ale na nádraží přijela Jana 
Kalusová autem a když jsme zjistily, že 
nás není víc než pět, jely jsme s ní autem. 
V muzeu probíhala výstava „Bohatá 
řeka“. Pojednávala o historii řeky Otavy 
a vorařství na ní. Celé výstavě dominoval 
osmimetrový vor, před kterým byla na 
plátně promítána plavba po řece. Výstava 
byla velmi zajímavá. Protože v muzeu jsou 
ještě další stálé expozice, naše návštěva 
se protáhla až do zavírací hodiny. Určitě 
jsme tady nebyly naposled, je zde ještě 
mnoho k vidění.

Velikonoce byly opět velmi studené, 
a tak z naplánované akce „Po stopách Jana 
Čarka“, kterou každoročně pořádá spolek 
Zlatý vrch, sešlo. Abychom nezahálely, 
vymyslely jsme výlet vláčkem do Týna nad 
Vltavou, protože ani jedna z nás tuto trať 
nikdy neabsolvovala. Hned v Číčenicích 
jsme měly malé zpestření. Usadily jsme 
se do hezkého barevného vagonu a čekaly 

na odjezd. Po chvíli Jana zjistila, že sedí-
me ve vlaku do Volar. Lehkým sprintem 
jsme se přemístily do správného vlaku. 
Tato trať je velmi členitá, temelínské věže 
byly vidět chvíli vpravo, chvíli zase vlevo. 
V Týně jsme přes starý most došly na 
náměstí a zamířily k muzeu. K naší lítosti 
bylo otevřeno až na velikonoční pondělí. 
Ale o dva domy dál byla otevřená galerie, 
kde právě vystavoval atelier Hodný. Jsou 
to obrazy a malované knižní vazby otce 
a synů Hodných. Příjemná paní galerist-
ka nás ještě seznámila s akcemi na léto 
a srdečně nás na ně zvala. Pak jsme prošly 
místní hřbitov (jedné z nás tam odpočívají 
přátelé), zámecký park a proto, že byla 
opravdu zima, skončily jsme jak jinak než 
v cukrárně u kávy. Do odjezdu vlaku nám 
ještě zbývala chvíle času, tak jsem došly 
k řece, projít si část nové cyklostezky. Na 
nádraží pak už byl přistaven vytopený 
vagon, což jsme uvítaly. I přes chladné 
počasí to byl velmi pěkný výlet.

Další týden v sobotu jsme opět navští-
vily Ražice za účelem kultury. Tentokrát 
hostoval strakonický ochotnický spolek 
Čelakovský. Divadlo se nám opět líbilo.

Ještě se musíme zmínit o středě 
18. dubna, kdy se konala vernisáž foto-
grafií v protivínské cukrárně. Přesto, že 
bylo rozdáno hodně pozvánek, sešla se nás 
jen hrstka. Ti co nepřišli, mohou litovat, 
protože fotograf pan Slabý o své tvorbě 
velmi poutavě vyprávěl. Zpestřením byla 
hudební produkce písničkáře pana Cihláře 
s dcerou.

VŠECHNY PRANOSTIKY NEDODRŽUJEME
Předposlední dubnový víkend bylo již 

teplo, takže nám nic nebránilo sednout 
na kola. Zvolily jsme pro začátek menší 
„okroužek“ přes Chvaletice a Křtětice 
a po rybářské cyklostezce kolem řeky do 
Vodňan. Projely jsme Vodňany směrem 
na Chelčice, odbočily do Výstavní ulice 
a přes Žabku do nově zbudované Zeyerovi 
aleje, která končí u kaple svaté Máří Mag-
daleny u Chelčic. Přes Lázeň a Hvožďany 
po staré budějovické cestě pak zpět do 
Vodňan. Před návratem domů jsme ještě 
na vodňanském náměstí navštívily nově 
otevřenou kavárnu. Doporučujeme!

Na poslední dubnovou sobotu jsme 
se těšily. Nadace Jihočeské cyklostezky 
zahajovala cyklistickou sezónu. Přeprava 
cyklistů byla zajištěna zvláštní vlakovou 
soupravou. Trasa vedla ze strakonického 
hradu Pootavím do mlýna v Hoslovicích. 
Jízda byla celkem náročná, jak na terén, 
ale i proto, že bylo velké horko. Po odpo-
činku a prohlídce mlýna, jsme se vydaly na 
zpáteční cestu přes Volenice a Pracejovice 
kolem Otavy zpět na hradní nádvoří, kde 
jsme obdržely pamětní listy. Byl pro nás 
také připraven program. Vystoupila sku-
pina Rangers – Plavci a zahrála písničky 
našeho mládí. S chutí jsme si zanotovaly 
a vydržely až do konce vystoupení. Cestu 
domů jsme absolvovaly na kolech přes 
Čejetice, Sudoměř a Ražice. V cíli jsme 
měly na tachometru 70 kilometrů.

Zahájení se povedlo i díky počasí, 
které nám snad bude přát v hojné míře 
i v nadcházející sezóně.  CyRa.

Po návstěvě Prácheňského muzea v Písku. 
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NA REDAKČNÍ OTÁZKY 
ODPOVÍDÁ ZDENĚK IZER:
Vaše první veřejné vystoupení 
v životě. 
Asi ve třech letech jsem stál u dře-
věné skříně s vařečkou v ruce 
a dospělým jsem dělal předpověď 
počasí. Struktura dřeva totiž při-
pomínala ony tlakové níže a výše. 
Všichni se smáli a já netušil proč. 
Kdy jste v sobě objevil bavičské 
sklony?
No, asi už u té skříně. Ale pak ve 
škole jsem platil za třídního šaška. 
Bavilo mě to. 
Kdy jste si díky nim vydělal prv-
ní peníze?
Na jaře roku 1989 na představe-
ní pro vojáky. 120 Kčs hrubého, 
80 Kčs čistá ruka. 
Měl jste někdy trému? Pokud ne, 
při čem ji zažíváte?
No jasně, že jo. Před každým 
představením. Sice jen pár vteřin, 

ale pokaždé. A husté jsou přímé 
přenosy v televizi. Tam ty vteřiny 
naskakují. 
Říká se, že nejsmutnější lidé 
jsou komici, jaký jste v soukro-
mí?
To si nemyslím. Ze zkušenosti vím, 
že ten kdo dělá legraci, je veselý 
i mimo pódium. Možná jsou vyjím-
ky, ale neznám je. 
Kdo má jednodušší život? Zpě-
vák nebo bavič?
Asi zpěvák. Nazpívá hit a jezdí 
s ním do smrti. Kašpárci musí 
pořád sršet nápady. Jinak si lidi 
řeknou, že už je bavič nepoba-
ví. 
Kdy Vám Váš vtip (otevřenost) 
zadělal na největší problém?
No... to se mi povedlo víc kousků, 
ale nejsou publikovatelné. Někdy 
si to můžeme říct v soukromí, ale 
do tisku fakt ne. (děkuji za pocho-
pení autorky i čtenářů.) 

V rámci Měsíce knihy a inter-
netu uskutečnily členky Klubu žen 
besedu se spisovatelkou Jarosla-
vou Pixovou. V úterý 27. března 
v podvečer v salonku restaurace 
R–erko protivínské ženy i další 
zájemci besedovali nad 2. dílem 
autorčiny knihy „Na břehu Bla-
nice – Vodňansko“. Zajímavé 
povídání o místech, mnohým 
účastníkům známých, bylo dopl-
něno promítáním fotografií z kni-
hy. Autorka v současné době pra-
cuje na 3. dílu knihy o mlýnech na 
horním toku Blanice. Kniha by se 
měla na knihkupeckých pultech 
objevit ještě letos. 

Mgr. Věra Piklová 
Foto Jana Kubecová

středa 20. června od 19.30 hodin – Dům kultury Protivín

TURNÉ ČTYŘ MŮSTKŮ
Zábavný program populárního baviče ZDEŇKA IZERA, 

ve kterém se diváci mohou opět setkat s jeho jedinečným 
a nezaměnitelným humorem. V novém programu je jeho partnerkou 

zpěvačka a finalistka prvé řady Superstar Šárka Vaňková 

BESEDA SE SPISOVATELKOU



▲ ▲ ▲
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Na Velikonoční sobotu 7. dubna se ve sportovní hale ZŠ uskutečnila velká Velikonoční 
ZUMBA party s Hankou Bískovou. Sešlo se pět desítek žen všech věkových kategorií 
z Protivína, Písku, Vodňan a dalších míst. A to nejen ty, které chodí pravidelně na lekce 
Zumby, ale i „Zumbou nepolíbené“. Výtěžek z velmi vydařilé akce ve výši 5 tisíc korun 
byl věnován Základní škole Protivín na zajištění cen a medailí na sportovní akce. Na party 
proběhlo slosování permanentek z pravidelných lekcí o věcné ceny. Odezva byla veliká, 
bavili se účastnice i diváci. Nápad odejít od plného stolu „hojnosti“ si zasportovat a tím si 
udržet linii i o velikonočních svátcích byl všemi považován za jedinečný.

Do okresního města jsme tentokráte 
vyrazili vlakem v hojném počtu. Původně 
bylo v plánu poskládat dvě pětičlenné sku-
piny, ale protože i nás statečné občas skolí 
nějaký bacil, malých skautíků vyrazilo jen 
osm a doprovod vedoucích. Okresní kolo 
Závodu vlčat a světlušek se konalo v Písku 
na Americe. Rozhodčí z píseckých oddílů 
byli v záležitosti počtu závodníků v jednom 
týmu velmi neoblomní. Maximální počet 
byl sedm a nás bylo osm. Bylo velmi těžké 
rozhodnout, kdo z našich oblíbenců se 
přiřadí k píseckým vlčatům, kteří na závod 
dorazili pouze čtyři s tím, že se třeba najde 
někdo, s kým si závod alespoň zkusí, protože 
družstva poskládaná z různých středisek se 
mohla závodu účastnit pouze jako nesoutěž-
ní, stejně jako družiny s počtem účastníků 
čtyři a méně. Jako první byl nástup, kdy nás 
organizátoři seznámili s hlavními pravidly. 
Každé družině byl přidělen jeden doprovod 
od jiné skupiny. Já jsem běžela s družinou 
milevských Housenek. Vybíhalo se ve čtvrt 
hodinových intervalech, aby se zabránilo 
čekání na stanovištích. Před startem se 
každá družina nahlásila, obdržela průvodku 
a mapu a vyrazila na trasu závodu. Cesta nás 
vedla lesem na Americe, poblíž rozhledny 
Jarník. Světlušky i vlčata byli vyzkoušeni ze 
všeobecných znalostí, jako je vyhledávání 
ve slovníku nebo jízdním řádu, zdravovědy 
nebo i z ryze skautských věcí. Družinu 
Černá tlapa tvořili Protivínští, tři holky a tři 
kluci. Kvůli vyrovnanosti počtu pohlaví se 
naše hlídka zařadila mezi dívky a tím se 
umístila na 3. místě a do krajského kola 
bohužel nepostoupila. A družina složená 
z Píseckých a Protivínských, s nadsázkou 
nazývaná All – stars team, by se umístila na 
místě zlatém, ale do kraje bohužel postoupit 
nemohla, jaká škoda. Všem zúčastněným 
slavnostně potřásám levicí a gratuluji 
k umístění. Příště budeme lepší!

Za Skautské středisko 
Blanice Protivín Inka Z. 

Účastníci lampiónového průvodu. Taková čarodějnice lítala nad Zábořím poslední 
dubnový večer. Foto Denisa Janošcová

ZDAŘILÁ ZUMBA PARTY

Děkuji všem, kteří přišli a vytvořili úžasnou atmosféru a těším se na setkání na dalších 
akcích. Zároveň zvu všechny, které party oslovila, na pravidelné lekce Zumby v Protivíně 
a Písku.  Vaše instruktorka Zumby H. Bísková 

PRAVIDELNÉ LEKCE ZUMBY
Protivín 
pondělí  18.00 – 19.00 hodin – sportovní hala 
středa  18.00 – 19.00 hodin – tělocvična ZŠ
Písek
úterý  18.30 – 19.30 hodin – sportovní hala SOU (pod gymnáziem)
www.for-body.cz 

ZÁVOD VLČAT A SVĚTLUŠEK 2012
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KRAJ DVOJÍ OBLOHY – 4. díl
NĚMEČKŮV RYBNÍK 

Často si u tohoto rybníka připadám jako někde 
u zadumaného kanadského jezera. Stačí si stoupnout 
na severní stranu luk a hned je člověk v jiném světě. 
Rybník na hraně lesů má několik názvů. Ale ať ho lidé 
či mapy nazývají, jak chtějí, zlidověl název dle známého 
protivínského zvěrolékaře pana Němečka, který zde měl 
chatu. – POZOR. Na mělkou vodu se právě snáší labuť 
– tulačka. Stojím vlastně ve stejných místech, jako jsme 
dříve stávali co by kluci. Okolo rybníka vedla naše 
klukovská cesta vzhůru ku zlatodolům na Kometě, ale 
i na Vysoký Kamýk. Pan veterinář Němeček zde jezdil 
na krásném koni a chata u vody připomínala opravdu 
srub z rodokapsů, které jsme tehdy lačně hltali. Častokrát 
jsme také i sledovali podzimní výlov a pak v lesích pekli 
darované ježaté okouny. Pan Němeček s tímto krajem 
pod „horami“ doslova spojil celý svůj život. Kaplička 
u chaty je ku památce jeho výročí promoce a malý křížek 
na hrázi rybníka je místo jeho nečekané smrti. Není nic 
pomíjivějšího než čas. Kdosi dal ku křížku svazeček 
chvojí a několik sasanek. Pěkné! 

Však teď je měsíc květen, měsíc opěvovaný pro svou 
kvetoucí krásu všade okolo. Louky k samotám Pařezí 
jsou plné smetánek a bílé šaty třešní tam u Zelendárek 
zaručeně zaženou myšlenky na smrt a vše ponuré. Hlu-
boké lesy na Ovčárně, Smetaně, ale i stráňovité Mandě 
velebně šumí a lákají tak rok co rok poznávat jejich 
jarní manýr. Květen již zcela otevřel svým klíčem lesy 
zamčené od paní zimy. 

– Obcházím vody rybníka. Možná, že znovu uvi-
dím plout užovky ve stružce nazelenalé vody náhonu 
rybníka. Dlouho jsem neviděl čejku. Je to první jarní 
navrátilec. Ptačí akrobat osamoceně dovádí nad 
vodou. Kam zmizela celá ta ptačí společenství těchto 
ptáků, žijících zde dříve? Potom mlžinou vzpomínek 
jdou znovu kamarádi vzhůru k hřebenům „hor“ oko-
lo vody. V kotlíku se skautskou lilií cinká a chrastí 
hliníková lžíce, pár kostek cukru a stejně tak tvaro-
vaných hrachových polévek. Pamatujete! Poslouchali 
jsme tehdy lesní a vodní ticho, ochutnávali lesní čaj 
z maliní i ostružiní a vraceli se až pozdě večer domů 

plni dojmů a poznání. To dobrodružství připomínající 
výpravy z foglarovek je dodnes v každém z nás. Věčně 
živé. – Začalo znenadání prudce pršet. Potlesk deště 
se odráží od střechy chaty. Je to zvláštní, vidět padat 
nebeskou vodu do skoro vypuštěného rybníka. Silné 
kapky deště duní do tvrdého popraskaného bahna. 
Teplý déšť, který se přihnal od jihu, vytvořil na lesním 
konci rybníka hráz nenadálé mlhy. Fantazie přidá 
hned věneček rusalek, točících se na zeleném pažitě 
luk. – Lesy okolo voní po dešti pryskyřicí, stejně jako 
ruce dřevorubce, který pracuje v lese za Seníkem. Tam, 
kde při kraji luk stojí stožárky vlčí mlhy a chvějí se za 
větru červené kvítky smolniček. – Smutná je vzpomín-
ka na léta minulá, při pohledu na stoupající proužek 
dýmu z jedné chaloupky v Pařezí. Dodnes zde najdeš 
plody rulíku zlomocného při cestách. Les většinou 
pomáhá lidem, ale někdy neznalému i ublíží. Jeden 
plod této nebezpečné rostliny stačil, aby zemřela 
dcerka kamaráda, který bydlel právě zde v pustině 
lesů, kde se říká Pařezí. Dávno již zmizel, zetlel malý 
březový křížek ku památce této neveselé události. Pře-
sto vždy chvíli postojím v místech a položím ratolest 
z chvojí. – Přestalo pršet do lesů i na dno rybníka. 
Mlhy se valí z dubin. Poblíže Němečkova rybníka 
jsem našel možná svého největšího hřiba samotáře. 
Dodnes vidím a cítím tu váhu houby od těch dob 
neviděné. Jeho klobouk frajersky ohrnutý a usazený 
v polštářích mechů u malé tůňky. Po dešti bývá hodně 
slyšet do dálek. Z mezí luk zahrál do usínajícího dne 
své melodie cvrček a z dálky zahoukal vlak. Déšť vždy 
vyčistí vzduch. Obloha, která se připravovala zde oko-
lo lesů na noc, byla jasná. Špičky smrků se rýsovaly 
naproti nebi. Schválně jsem nikam nechvátal. Byl jsem 
zvědav na večerní májovou noc. Spatřil jsem koláč 
velikého měsíce, který přecházel do srpku. Vysoko 
zářil obrazec Velkého vozu. Všade bylo ticho. Dlouho 
vydržíte sedět na hrázích rybníků, když po špičkách 
přichází noc z hlubin vesmíru. Do lesů Protivínských 
hor padla prudce hvězda a do trávy již zapadly první 
studené korále noční rosy. I tento rybník připomíná 
velikou moudrost našich předků. – Sládek Petr –
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Jak již to v životě chodí, jsou lidé, které 
jsme potkali na cestě životem. Jak to také 
chodí, zůstanou nám po nich vzpomínky, 
pár fotek a dopisů. Mnoho jich zmizí 
v propasti času, jiní se neochvějně uloží 
do našich duší a již zmíněné vzpomínky 
na ně se stále vracejí. Jednoho takového 
člověka mi připomněla nedávno vydaná 
kniha – Deník dřevorubce – kniha plná 
myšlenek člověka, bojovníka za svobo-
du, demokracii a pravdu. Byl jím Jaro-
slav Švestka, který v našem městě skoro 
10 let žil, i když musím připomenout 
nedobrovolné ubytování na plzeňských 
Borech. Od té doby se muž přísných zásad 
zval „Borský“ ku svému jménu.

Jeho malý byt byl v těch osmdesátých 
létech takovým ostrůvkem svobody v tom 
oceánu rudého marastu. Zněla dobrá hud-
ba, zavoněl doutník, nechalo se mluvit 
otevřeně nad dobrou knihou. Jarda Švestka 
dřevorubec a bývalý zaměstnanec filmové-
ho studia Barrandov byl muž činu. Dokázal 
si s trampy zazpívat Rikatádo, ale dokázal 

zapět k nemilosti tehdejších mocipánů 
i sovětskou budovatelskou píseň na náměs-
tí u budějovické kašny. Byl postrachem 
tehdejších přisluhovačů a lidí plazících se 
při zdi. Však takoví lidé to nemají v životě 
jednoduché. Jarda – vášnivý ekolog věděl 
o přírodě z hlediska lesního dělníka hodně. 
Obdivovali jsme spolu jedlovec kanadský 
v protivínském zámeckém parku, tajemný 
strom gingo biloba, u kterého Jarda citoval 
několik pasáží z oblíbených „Foglarovek”, 
které měl rád a které k tomuto „stromu 
ze Stínadel“, jak říkal, patří. Poklonil se 
i „Lípě svobody” u protivínské sv. Anny. 
Rád vstupoval lehce po špičkách do dávné 
historie a o to hřmotněji do přítomnosti. 
Stále vidím jeho postavu jdoucí pěšinou 
okolo řeky Blanice k Velkému splavu, 
kde v té době ještě bylo torzo staré plo-
várny. Zde si vždy připomněl atmosféru 
Rozmarného léta, filmu, na kterém spo-
lupracoval. V roce 1988 byla jeho žádost 
o vystěhování do Kanady vyřízena. Přá-
telům, kterým psal ze země za oceánem, 

dodnes zůstávají nevšední dopisy a krásné 
fotky tamní přírody. V trampském časo-
pisu, který jsem tehdy vydával, čtenáři 
četli jeho příhody z Kanady. Pěkné. Jarda 
Švestka prostě žil, jak psal. Dodnes se 
jeho přátelé k dopisům rádi vracejí pro 
poučení a zamyšlení nad minulou dobou. 
V roce 2000 se dřevorubec Jaroslav vra-
cí do vlasti. Domovem jsou Nové Hra-
dy. Začínají tvrdé zdravotní problémy. 
Jaroslav Švestka Borský umírá v pondělí 
5. června roku 2006 v nemocnici v Čes-
kých Budějovicích. Na vedlejším hrobě 
v Nových Hradech, kde je pohřben, je 
socha anděla. Jarda vskutku žádný anděl 
nebyl a vlastně ani být nikdy nechtěl. 
Zůstala veliká škála vzpomínek. Jak kdosi 
pravil:„Kdo nemá na co vzpomínat, však 
jako by nežil“. 

Dočetl jsem knihu Deník dřevorubce. 
Jedno mi však u ní chybí. Vlastnoruční 
podpis autora. Podpis člověka, který měl 
nespoutanou duši. 

Zavzpomínal Petr Sládek 

Vzpomínka na Jardu ŠvestkuVzpomínka na Jardu Švestku

Ve čtvrtek 19. dubna 2012 – 
v předvečer nedožitých sedm-
desátých narozenin autora, pro-
běhlo v knihovně Libri Prohibiti 
v Praze představení knihy „Deník 
dřevorubce” – výběr z deníků 
Jaroslava Švestky a zároveň zde 
byla zahájena výstava Jardových 
fotografií. Knihu vydal ve spo-
lupráci s Libri Prohibiti Jardův 
velký přítel Dan Havránek. Na je-
jím představení se sešlo mnoho 
přátel a byl promítnut dokument 
Originálního videožurnálu, který 
za Jardou do Protivína tehdy při-
jela natáčet Olga Havlová s Ja-
nem Rumlem. Na www.stream.
cz po zadání jména Jaroslav 
Švestka můžete zhlédnout zhru-
ba půlhodinový filmový záznam, 
na kterém ředitel knihovny Lib-
ri Prohibiti Jiří Gruntorád uvádí 
celou akci a z knihy čte principál 
Radim Vašinka. Pokud si chcete 
oživit vzpomínky na Jardu, knihu 
Deník dřevorubce je možno si 
zakoupit v Infocentru na náměstí 
v Protivíně. 

Fotografie z archivu Hany Rybákové je datována „březen 1989“ – doba Jardova 
pobytu v Kanadě. 
J. Švestka snímek okomentoval slovy:„Že jsem zasmušilým? A kdo by nebyl – vždyť 
sedím před těžkou volbou. A že jsem vůbec hodně a různě seděl, říkám tomu 
jednomu Vyšetřovací Vazba, kdežto tomu druhému říkám:Výkon Trestu. Pravda, 
nejlepší býval Platan...“
(Poznámka H. R.:pokud není ze snímku patrné, na jedné plechovce je nápis 
„Budweiser“ – v Českých Budějovicích byl J. Š. ve vyšetřovací vazbě, na druhé je 
nápis „Pilsner“ – v Plzni si J. Š. odseděl výkon svého absurdního trestu).
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✿ SPOLEČENSKÁ KRONIKA ✿
NARODILI SE

❀ 15. 4. syn Tomáš Vavruška
 Janě Fritzové z Protivína

❀ 24. 4. dcera 
 Jessica Vanessa Toma
 Márii Matiáškové z Myšence

❀ 26. 4. dcera Karolína
 Markétě Čondrové 
 z Protivína

ZEMŘELI
✝ 5. 4. Josef Žák
 56 let, Tálín

✝ 8. 4. Jan Hošek 
 78 let, Protivín

✝ 15. 4. Anna Kováříková
 88 let, Těšínov

✝ 24. 4. Václav Vaňata
 16 let, Protivín

✝ 6. 5. Zdeňka Polanská
 84 let, Protivín

✝ 8. 5. Blažena Jelínková
 71 let, Maletice

✝ 10. 5. Michal Čaban
 64 let, Protivín

VZPOMÍNKA
 Dne 31. května uplyne osmnáct let, kdy ode mne 
 a od svých přátel odešel navždy 
 pan Jaroslav Jaroš. 
  Všem, kteří vzpomenou 
  na jeho veselou a přátelskou povahu děkuje

Libuše Jarošová, manželka

První valná hromada Občanské-
ho sdružení zdravotně postižených 
v letošním roce byla svolána na úte-
rý 10. dubna do restaurace „R–er-
ko“ Protivín. Program byl poměrně 
obsáhlý.

O příjemné zahájení se postaraly 
děti z 1. Mateřské školy Protivín pod 
vedením paní učitelky Cimburové 
a paní učitelky Sajtlové. Vystoupe-
ní se dětem opravdu povedlo. Děti 
s chutí a radostí přednášely, zpívaly 
i tancovaly a jejich radost se pře-
nesla i do sálu. Jakoby se rozsvíti-
lo sluníčko. A tak ještě jednou do 
1. MŠ díky.

Předseda František Muzika sezná-
mil přítomné s obsahem jednání výbo-
ru organizace. Všichni se dozvěděli, 
co výbor připravoval a zajišťoval na 
třech letošních schůzích. Členové byli 
seznámeni také s hospodařením orga-
nizace v roce 2011 a se závěry kon-
troly revizní komise. A samozřejmě 
i s plány na další období.

Na 16. dubna byly objednány vstu-
penky do Jihočeského divadla v Čes-
kých Budějovicích na známý muzikál 

„Hello, Dolly“. Zájem o vstupenky 
byl značný a téměř všechny byly na 
valné hromadě prodány. Jejich distri-
buce ze strany Jihočeského divadla 
nebyla sice bez komplikací, ale naše 
vynaložené úsilí a telefony navíc stály 
za to. Podle ohlasů se tento známý 
a zatím žádnými moderními úprava-
mi nedotčený muzikál návštěvníkům 
líbil. A spokojenost lidí je pro orga-
nizátory nesmírně důležitá. – Stejný 
zájem byl o tradiční zájezd na jarní 
HOBBY v Českých Budějovicích 
17. května.

Členka výboru Anna Skalová 
vybírala členské příspěvky na rok 
2012. Vzhledem k velmi dobré účasti 
a jejich vysoké platební morálce byly 
téměř všechny příspěvky vybrány. 

Na podzim plánujeme ještě jednu 
cestu do Jihočeského divadla v Čes-
kých Budějovicích. Tentokrát na hru 
bratří Mrštíků Rok na vsi.

To je tedy z nejbližší minulosti 
a pro nejbližší budoucnost vše pod-
statné. 

Valná hromada byla zakončena 
občerstvením. za OSZP Z. Vojtová

Letošní Den Země oslavily členky 
Klubu žen vysázením stromků podél cesty 
k rybníku Rabyň. Počasí nám moc „nepřá-
lo“, bylo velmi teplé sobotní odpoledne, 
což není pro výsadbu stromků zrovna ide-
ální. Přesto nám šla práce dobře od ruky 
a vysázely jsme 35 malých jehličnanů, 
které nám společně s kůlky zajistil vedoucí 
Technických služeb Protivín Josef Veselý. 
Děkujeme za pomoc. Následně jsme stro-
mečky také dostatečně zalily, poděkování 
patří panu Buřičovi, který nám umožnil 
čepovat vodu na ČOV a nemusely jsme 
chodit až k rybníku, kde hrozilo, že by 
do něho mohly děti při nabírání vody 
spadnout. Došlo také na opékání vuřtů. 
Nyní už jen budeme doufat, že se strom-
ky ujmou a hezky porostou. Ale hlavně, 
že nebudou terčem nějakého vandala. 
Zejména děti, které je pomáhaly vysadit, 
by jejich zničení moc mrzelo, protože 
každé z nich tam má ten „svůj jehličnan“. 
Tak držme palce, aby stromky okolí cesty, 
kde chodí a jezdí velké množství lidí, 
dlouho krášlily. 

Text i foto:J. Kubecová

Vodňany 30. dubna 2012
„Vážení pracovníci kulturního stře-
diska v Protivíně, dne 24. dubna jsem 
se zúčastnil s několika mými přáteli 
kulturního vystoupení „Muzika Nauše 
Pepíka“, které mělo velmi pěknou úro-
veň zvláště pak pro lidi, kteří jsou dříve 
narození, ale i pro ty, kteří mají rádi tuto 
krásnou hudbu. 
Píši to Vám proto, že jste mně i mým 
přátelům udělali velkou radost, neboť 
ve Vodňanech tato možnost není. 
Děkuji Vám tímto a přeji Vám mnoho 
úspěchů a zdraví v další práci.
Prosím, moje poděkování uveřejněte ve 
vašich novinách. 

S pozdravem Novotný s přáteli

Valná hromada zdravotně postižených

VÝSADBA STROMKŮ

PODĚKOVÁNÍ POSLUCHAČŮ
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ZAHRADNICTVÍ 
Skály Budičovice čp. 113

Jiří Pexídr – JIPEX
okrasné stromky, čarověníky, 

keře a živé ploty z vlastní produkce
nyní thuje 40 – 60cm v akci za 15 Kč do vyprodání zásob

hnojiva, substráty, keramika

otevřeno soboty od 8 do 12 hodin 
nebo po domluvě telefonem 739 017 870

www. jipex. cz/zahradnictvi

Vítězným krokem se vydala protivínská 
JAFA pod vedením kapitánky Míši Vítov-
cové do jarní části KP žen. Vítězstvím 3:0 
nad Hradištěm. Naše děvčata ukázala, že 
v přípravě se podařilo sestavit a naladit 
správně funkční partu. Hru téměř 75 minu-
tami protivínské holky zvládly stylem hry 
na jednu branku a nebýt tyčí a břevna, 
mohl být i výsledek jiný. V utkání se první 
brankou zapsala v 11. min. znovu hrající 
Denisa Krejčová, v 59. min. změnila pěknou 
trefou Denisa Pečená a převahu potvrdila 
v 69. min. Nikola Suchanová.

K dalšímu zápasu jsme vyrazili do 
krásného sportovního zařízení v Lažišti. 
Zápas začal s delším zpožděním, protože 
nedorazil rozhodčí a tak se řízení ujal místní 
registrovaný funkcionář. Vyrovnaný začátek 
se podařilo narušit domácím hráčkám, když 
z penalty po údajně nedovoleném zákroku 
naší brankářky sudí velmi překvapivě nařídil 
ve 22. minutě trestný kop a ani nehodnotil 
kartovou odměnou? I když si stále se lep-
šící brankářka Petra Brožová na míč sáhla, 
nepodařilo se jí razantní střelu vyrazit mimo 
tyče své svatyně. Z ofsajdové pozice ve 43. 
minutě se zrodila i druhá branka domácího 
„ženstva“ a na stavu se nic nezměnilo ani po 
velmi výrazném finiši JAFY. Fotbal je však 
o gólech a ty z naší strany nebyly ve skladu. 

Jen zvonící tyče ohlašovaly, že „přihořívá“. 
Z lažišťské arény jsme odjížděli zklamaně 
s pocitem velmi lacině prohraného zápasu 
bez štěstíčka.

Po tomto neúspěchu naladěni na zcela 
jinou notu a po informacích o výsledcích 

Ve čtvrtek 26. dubna se konal již 3. ročník 
závodů na odrážedlech. V 15 hodin se sešla 
řádka dětí v doprovodu rodičů, babiček 
i dědečků, aby mohla vyzkoušet své skvělé 
stroje. Po krátkém zahřívacím kole děti 
měřily své síly, schopnosti i možnosti svých 
„mašin“ na hokejbalovém hřišti. Závodníci 
překypovali energií a byli vskutku neúnavní, 
zato některé maminky a někteří tatínci podali 
obdivuhodné výkony, když museli neustále 
běhat z jedné strany hřiště na druhou.

Letos bylo znát, že se někteří motorkáři 
účastní těchto závodů pravidelně. Sklízeli 
totiž obdiv všech přihlížejících nad tím, 
s jakou bravurou zvládali slalomy. Ovšem ani 
pro ty nejmenší neznamenaly nepřekonatelný 
problém, neboť rodiče běželi před nimi a oni 
je snadno následovali. Počasí nám přálo, 
takže nás nevyhnaly déšť ani nesnesitelné 
horko, jak tomu bylo loni.

Děkujeme panu Kolešovi za to, že smíme 
používat jejich úžasné hokejbalové hřiště, jež 
je pro naše řádění přímo ideální. Poděkování 
patří rovněž všem obětavým rodičům, kteří 
se nebáli postavit se jako „živé kuželky“ za 
účelem objíždění a projíždění tras. Zvláštní 
ocenění si zaslouží Dominik Kurka, který 
se celou dobu vzorně a bez přestání staral 
o svého malého brášku Matyáška a všechno 
s ním trpělivě projížděl.

Jsme moc rádi, že kromě malých srážek 
se nám v tom zápolení nic vážného nestalo. 
Budete-li chtít vidět, jak to asi vypadalo, 
můžete navštívit naše webové stránky 
www.skppastelka.webnode.cz a v sekci 
fotogalerie si vše prohlédnout.

Pokud jste za námi z jakéhokoliv důvodu 
nemohli nebo nestihli přijít, nezoufejte a pil-
ně trénujte! Příští rok budete moci porovnat 
své síly s mnohými kamarády. M. Šálková

Závody na odrážedlech potřetí

VYROVNANÁ SEZÓNA KRAJSKÉHO PŘEBORU ŽEN
ostatních družstev KP žen jsme vyrazili 
k boji do Mokrého u Č. Budějovic. Tra-
diční nepříjemný soupeř však byl tvrdým 
oříškem. Úvodní branku zápasu vstřelila 
Nikola Suchanová a vývoj utkání naznačil, 
kdo dnes bude týmem udávajícím tempo. Po 
vyrovnávací brance z velké chyby obrany 
se však nálada obrátila a i přes lepší výkon 
JAFA ČEK se podařilo domácímu družstvu 
vstřelit v 82. min. zápasu vítěznou branku 
a ani obrovský tlak naše holky nedokázaly 
využít k minimálně vyrovnávací brance 
a tak duel skončil 2:1 pro Mokré.  RK
Ostatní výsledky a tabulka po 14. kole:
 Lažiště – Hradiště   3:0 
 Sokol S. Ústí – Sokol JH  2:3 
 Hradiště – Sokol S. Ústí  2:1
 Sokol JH – Borovany   3:2
 Mokré – Platan Protivín  2:1

Tabulka po 12 zápasech:
pořadí  tým  výhry  remizy  prohry  skóre  body 

1.  Lažiště  10  2  0  41:14  32 
2.  Sokol JH  7  1  4  40:23  22 
3.  Borovany  6  1  5  34:15  19 
4.  Mokré  5  2  5  32:20  17 
5.  Platan Protivín  5  0  7  22:30  15 
6.  Sokol S. Ústí  4  2  6  26:25  14 
7.  Hradiště  1  0  11  7:75  3
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Závodníci z oddílu TAEKWONDA 
Protivín nezahálejí ani mezi jednotlivými 
turnaji. Tentokrát přijal jejich pozvání 
na předvedení svého umění trenér české 
reprezentace v taekwondu pan Limprecht 
z Mělníka.

Pod vedením svého trenéra Milana 
Zobala a trenéra Limprechta proběhl semi-
nář v bojovém umění v pátek 13. dubna 
odpoledne ve školní tělocvičně. Zúčastnilo 
se jej přes třicet závodníků a příznivců 
protivínského Taehanu. Trenér Limprecht 
předvedl své umění a poté se věnoval jed-
notlivým závodníkům a předával jim své 
letité zkušenosti, které nasbíral jako trenér 
i z pobytu v korejské škole bojových umění. 
Pro všechny zúčastněné to bylo velmi pouč-
né. Zkusili si i náročnější techniky a ukázky 
sebeobrany. Trenér z Mělníka věnoval část 
tréninku i etickým aspektům taekwonda. 
Ukazoval všem přítomným, jak přesvědčit 
lidi, že toto bojové umění není jen o mlácení 
nebo ubližování. Velikou část toho, co děti 
zkoušely, používají při častých závodech po 
České republice, ale i v zahraničí.

Pro protivínské taekwondo byl tento 
seminář zajímavý i z hlediska finančního. 
Tyto semináře se například v Praze pořádají 
několikrát za měsíc, ale jezdit na ně z Pro-
tivína by bylo pro děti a rodiče finančně 
náročné. Příjezd trenéra do Protivína 
umožnil účast velkému množství závod-
níků z našeho klubu. Další seminář bude 
v Protivíně v polovině května při příležitosti 
technických zkoušek závodníků Taehanu 
a bude veden korejským mistrem Lee. 

Pepíno 

CELOMĚSTSKÁ OSLAVA DNE DĚTÍ
V sobotu 2. června pořádá Pionýrská sku-
pina Protivín a kamarádi 19. ročník tradiční 
celoměstské oslavy Dne dětí. Koná se od 
14 hodin v okolí chaty u Lomu. Vstupenkou 
je obrázek na téma Večerníčky. 

V pátek 25. května vás srdečně zveme na 
další cyklus Školy lásky v rodině podle PhDr. Jiřiny 
Prekopové aneb Aby se láska v životě podařila. 
Začátek v 16 hodin, poplatek 200 Kč. Vzhledem 
k tomu, že setkání trvá přibližně 3 hodiny, není 
cena tak vysoká. Máme protivínskou slevu, 
protože přijede opět lektorka Marie Študentová, 
rodačka z Protivína. Za každého přivedeného 
50 Kč sleva, navíc pro páry se cena nezdvojnásobu-
je, ale zůstává stejná. Závazné přihlášky s poplat-
kem do 20. května v Pastelce. Více informací na 
pastelka@umc.cz nebo tel. č. 608 519 929. 
V sobotu 2. června vás srdečně zveme na Dětský 
den, který proběhne od 15 hodin na hokejbalovém 
hřišti za sokolovnou. Akci pořádáme v spolupráci 
se Sborem dobrovolných hasičů v Protivíně. Těšit 
se můžete na hry, vystoupení mladých hasičů 
z Milenovic, zásah protivínských hasičů a ukázku 
psovodů. 

PŘIPRAVOVANÉ AKCE

PASTELKY

Seminář taekwondistů s trenérem reprezentace
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HC Dranreb Nová Včelnice – TJ Platan Protivín 
4:3 ss (1:1, 1:1, 1:1) 
Střely:26:29, vyloučení:6:9, využití přesilovek:1:1, oslabení:0:0
Předposlední Včelnice začala jarní část výhrou, když ve vyrovnaném 
utkání rozhodla o zisku dvou bodů na samostatné nájezdy. Na osmou 
příčku zaručující play off tak nyní Danreb ztrácí pět bodů a pokud bude 
v získávání bodů pokračovat i nadále, není jeho účast ve vyřazovacích 
bojích nereálná. Vedoucí hostujícího mužstva Milan Brůžek k utkání 
poznamenal: Zápas jsme začali dobře a ve druhé minutě jsme vstřelili 
první gól. Naše podzimní jednoznačná výhra se ale neopakovala. Soupeř 
nastoupil z poloviny s jiným mužstvem, než s námi odehrál na podzim a na 
naší hře bylo znát, že se hraje první jarní zápas po zimě, kdy jsme kvůli 
povětrnostním podmínkám nemohli hokejbal trénovat. A tak jsme viděli 
neproměněné šance a i dost vyloučených hráčů. Zápas skončil v základní 
hrací době remízou. Samostatné střílení jsme také nezvládli a z dalšího 
bodu se radovali nakonec domácí. 

TJ Platan Protivín – HbK Termiti Velešín 
6:2 (1:0, 1:0, 4:2)
Střely:36:19, vyloučení:4:6, využití přesilovek:4:0, oslabení:0:0
Protivín na domácím hřišti příliš bodů nerozdává, o čemž se přesvědčili 
i hráči posledního Velešína. Ti drželi krok s domácími dvě třetiny, ale 
čtyři branky domácích v závěrečné části rozhodly o vysokém vítězství 
Platanu. Domácí trenér M. Pexídr žehral na špatnou koncovku svého 
mužstva: Zápas začal naším tlakem, ale ne a ne dát branku. To se nám 
podařilo až tři vteřiny před koncem první třetiny. Také hosté měli něko-
lik šancí. V páté minutě v přesilové hře jsme zvýšili na 2:0, ale co jsme 
dokázali spálit je až k nevíře. Ve třetí části jsme zvýšili již na 3:0, čímž 
jsme se uklidnili. Uklidnili jsme se ale příliš a během jedné minuty to 
bylo pouze o branku a my se museli bát o výsledek. Hráči ale zabrali 
a třemi góly rozhodli utkání v náš prospěch. Velešín s Tichatzkem v brance 
měl veliké štěstí dle vývoje utkání. Klidně mohl odjet s dvouciferným 
číslem na kontě. Zmiňovaný Aleš Tichatzek hodnotil utkání z pohledu 
hostujícího mužstva: Škoda dalšího zbytečně prohraného zápasu. Dvě 
třetiny se jednalo o vyrovnaný zápas, ve kterém jsme prohrávali jen díky 
individuálním chybám. Ve třetí části jsme opět psychicky neunesli průběh 
utkání a po zbytečných vyloučeních jsme inkasovali branky, na které se 
nám už nepodařilo odpovědět. 

TJ Platan Protivín – SK Pedagog České Budějovice B 
1:2 ss (0:0, 1:1, 0:0) 
Střely:30:33, vyloučení:4:5, využití přesilovek:0:0, oslabení:0:0
Vyrovnané utkání musely rozhodnout samostatné nájezdy, ve kterých byli 
po velkém dramatu úspěšnější hosté z Budějovic, kteří vezou z Protivína 
dva body. Obě mužstva nastoupila v silných sestavách a hosté to s třemi 
body mysleli vážně. A začátek utkání jim dával za pravdu. Začali nás tlačit. 
Netrvalo to ale dlouho a i my jsme se osmělili hostům zatápět. První třetina 
se hrála s velikým nasazením, ale gól nepadl. Na začátku druhé třetiny 
šli hosté do vedení, když po střele Fleischmana dorážel při důrazu do 
odkryté branky Partyka. My jsme začali hosty tlačit a po sedmi minutách 
se nám podařilo Venclem z pravé strany z blízka vyrovnat. Třetí třetina se 
odehrála již v menším tempu a myslím, že jsme měli k vítězství blíže, ale 
zase to proměňování šancí. Branka nepadla a šlo se na nájezdy, což je vždy 
loterie. Při nich nás zachránila jednou tyč a jednou břevno. Náš Stropnický 
pro změnu prostřelil brankáře a míček se již sunul za brankovou čáru, ale 
Švec zachytil pět centimetrů před čárou. Nakonec kapitán hostů Lavička 
v devátém nájezdu prostřelil Pavlíka mezi betony. Byl to velice pěkný 
zápas a obě mužstva si sáhla na dno. Oba brankáři v zápase odvedli velice 
dobrý výkon. To samé při nájezdech, chválil výkony gólmanů domácí trenér 
M. Pexídr. Hostující obránce Tomáš Kadoun popisoval průběh utkání 
slovy: Do Protivína jsme přijeli odhodláni zvítězit, což se nám povedlo 
jen z části a odvážíme si dva body až po výhře na samostatné nájezdy. 
V první části jsme měli územní převahu, ale bohužel se nám nepodařilo 
vstřelit branku. To se povedlo až na začátku druhé třetiny v 17. minutě 
díky dorážce Lukáše Partyky. O pět minut později se domácím podařilo 

vyrovnat a do konce utkání i přes šance na obou stranách další branka 
nepadla. Pikantní byly samostatné nájezdy, kdy se prvním 19 střelcům 
nepodařilo překonat výborně chytající brankáře. To se povedlo až v tomto 
zápase našemu kapitánovi Radimu Lavičkovi, který střelou mezi betony 
zajistil našemu týmu dva body. 

TJ Vltava Deviants České Budějovice – TJ Platan Protivín 
4:1 (3:0, 0:1, 1:0)
Střely:36:19, vyloučení:7:4, využití přesilovek:1:1, oslabení:0:0 
Devianti zopakovali s Protivínem podzimní výsledek 4:1 a v tabulce jim 
patří již třetí místo. Domácí se trefili třikrát v první části, ale hosté hned 
na začátku druhé třetiny snížili, když jeden z hostujících hráčů překonal 
Steinbauera bekhendovým blafákem. Konečnou podobu dal výsledku 
Štěpánek, který využil chybnou rozehrávku hostující obrany a přesnou 
střelou mezi kruhy rozesmutněl Protivín počtvrté. Domácí kapitán Zdeněk 
Hruška byl stručný: Máme tři body a to je podstatné. Přizpůsobili jsme 
se hře Protivína a z toho pak vyplynula kvalita hry, která nebyla moc ke 
koukání. Hostující trenér Miloslav Pexídr komentoval utkání slovy: Co 
říci k tomuto utkání. Prohráli jsme stejným výsledkem jako doma. Zápas 
byl v podstatě velice podobný. Přes upozornění hráčů, aby si dali pozor 
na začátek utkání, jsme dostali za devět minut tři branky a to rozhodlo. 
Poté jsme teprve hru vyrovnali a měli i tutovky, ze kterých jsme však dali 
jen jeden gól, což je málo. I přes naši prohru oba brankáři zachytali velice 
dobře. Domácí v závěru pečetili na čtyři jedna. 

TJ Platan Protivín – SK Beer Stars Pluhův Žďár 
5:3 (4:0, 1:1, 0:2)
Střely:31:33, vyloučení:10:10, využití přesilovek:1:1, oslabení:0:0
Zápas mezi Protivínem a BS Pluhův Žďár nabídl střet dvou sousedů v tabul-
ce. Zatímco před tímto kolem byl vpředu Pluhův Žďár, po utkání si oba 
týmy své pozice vyměnily. Domácí rozhodli o svém vítězství v první třetině, 
kterou vyhráli 4:0. Po zbytek hrací doby se utkání prakticky dohrávalo, po 
vyrovnané druhé části snížili hosté ve třetí třetině na konečných 5:3. 

SK Tábor C – TJ Platan Protivín 
8:3 (4:0, 2:2, 2:1)
Střely:38:34, vyloučení:7:4, využití přesilovek:1:0, oslabení:2:0
Trenér Tábora Jaroslav Pátek komentoval vítězný duel svého mužstva. 
„V prvním vzájemném zápase v Protivíně přišli Táborští o vítězství 
v poslední třetině a tři body jim v konečném účtování chyběly k lepšímu 
umístění. Céčko se chtělo rozloučit se základní částí vítězstvím a zároveň 
ladit formu na play off. V brance dostal volno Šikýř a zastoupil jej Pátek. 
Nově utvořený třetí útok ve složení Zayml – Bulvas – Michal Veleba zle 
zatápěl soupeři. Byli to ale hosté, kteří Tábor zamkli ve třetině, brankář 
Pátek se měl co ohánět, aby uhájil čisté konto. V páté minutě byl po zby-
tečném faulu vyloučen Košárek, ale stalo se nevídané, když ve vlastním 
oslabení udeřil Zayml a po něm Šlégr z brejkových situací a Tábor vedl 2:0. 
V osmé minutě využil přesilovku opět Zayml a o minutu později Martin 
Jahn po ideální přihrávce od Košárka nemohl minout. To byla třetina z říše 
snů. V osmnácté minutě vyšachovala dvojice Zayml – Bulvas hostující 
obranu a bylo to 5:0. Pak se dostal do samostatného úniku Stropnický a se 
štěstím prostřelil Pátka mezi betony. V jednadvacáté minutě opět hosté 
udeřili z nenápadné akce a brankář Pátek se musel červenat. Tři minuty 
před koncem druhé třetiny navrátilec Bulva skóroval podruhé a ukázal, 
že bude pro play off platnou posilou. Ve třetí části skórovali za domácí 
obránce Mikš a po něm přesnou střelou Michal Veleba, pro kterého to byl 
premiérový gól. Dvě minuty před koncem upravil Stropnický na koneč-
ných tři osm pro Tábor. Céčko půjde z osmé pozice proti lídru tabulky 
budějovickým Vikingům.“
Trenér Protivína M. Pexídr láteřil nad neproměňováním šancí. „Do Tábora 
jsme jeli v oslabené sestavě. Přesto začátek patřil nám, do čtvrté minuty 
spálené tři tutovky. Místo do prázdné brány střílíme vedle. Pak najednou 
nastal obrat. Při naší přesilovce dostaneme dvě branky, hráči jsou jako 
kuželky. Během tří minut dává soupeř čtyři branky a je po zápase. Zbylé 
dvě třetiny jsou vcelku vyrovnané. Tak jdeme do nadstavby ze sedmé 

Jarní hokejbal TJ Platan Protivín

TABULKA SOUTĚŽE – 2. OHbL JIH – základní část 2011–2012
pořadí  název týmu   Z  V  VP  R  P  Skóre  B 

 1.  HBC Vikings Č. Budějovice   18 13 1 0 4 80:56 41
 2.  SK HC Rosa Č. Budějovice   18 11 3 0 4 73:48 39
 3.  TJ Vltava Deviants Č. Budějovice   18 11 1 1 5 83:60 36
 4.  SK Pedagog České Budějovice B   18 11 1 0 6 71:51 35
 5.  SK Beer Stars Pluhův Žďár   18 8 1 1 8 82:56 27
 6.  SK Palestine Thumbs   18 8 0 2 8 50:64 26
 7.  TJ Platan Protivín   18 7 1 2 8 67:69 25
 8.  SK Tábor C   18 7 0 1 10 63:77 22
 9.  HC Dranreb N. Včelnice   18 3 1 1 13 43:81 12
 10.  HbK Termiti Velešín   18 2 0 1 15 34:84 7
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TAEKWONDISTÉ NA TURNAJI SCORPIONS CUP

Letošní fourcrossová sezóna začala 
1. závodem 4X PROTOUR series v Belgic-
kém Houffalize. Bylo to první mezinárodní 
srovnání sil po zimní přípravě.

Kuba Říha se blýsknul hned výhrou 
kvalifikace a že to nebyla náhoda, prokazo-
val celý finálový závod. Od 1/16 finále, do 
kterého postupuje 64 nejrychlejších jezdců, 
vyhrával všechny svoje rozjížďky až do 
semifinále, kde při předjížděcím manévru na 
první místo došlo ke kolizi s jiným jezdcem. 
Následoval pád a pořádný výron v kotníku. 
Bylo z toho celkové 8. místo.

Za dva týdny se jel 1. závod domácího 
poháru v Tošovicích na severní Moravě. 
Přes ne úplně doléčený kotník se Kuba roz-
hodl závod nevynechat. Bohužel nepřízeň 
počasí (velmi silný vítr) přiměla pořadatele 
závody zrušit.

Další víkend čekalo mezinárodní scénu 
polské město Szczawno Zdrój. Ani tady 
počasí závodníkům nepřálo a kvůli silné-
mu dešti, který se při kvalifikaci změnil 
na průtrž mračen, se závodiště proměnilo 
z prašného na silně rozbahněné. Těžký 
terén prověřil fyzické síly i technické umění 
jezdců a řádně zamíchal závodním polem. 
Tak například mistr světa Michal Prokop 
zůstal tentokrát mimo závod, nepostoupil 
z kvalifikace. – Jakub Říha jel kvalifikaci 
v průtrži mračen, zajel 25. čas a v jednot-
livých rozjížďkách si počínal suverénně, 
všechny svoje jízdy vyhrál. Ve finálové 
jízdě měl bohužel pád z druhého místa a tak 
dojel čtvrtý.

Oba závody ukázaly, že má dobře 
našlápnuto a patří do absolutní špičky.

Info BMX 

V sobotu 28. dubna se velmi početná výprava závodníků 
zúčastnila velmi silně obsazeného turnaje SCORPIONS 
CUP v taekwondu v Olomouci. Na turnaji se o medaile utkalo 
necelých 300 závodníků ze šesti zemí střední Evropy. Turnaj byl 
zařazen do bojů o body do Extraligy Národní ligy mládeže ČR. 
Z Protivína se bojů zúčastnilo celkem 11 závodníků z řad nováčků 
i ostřílených bojovníků.

Naše nejmenší nováčky zastupovali Lukáš Kajer a Filip Cha-
lupský. Jejich soupeři byli mnohem zkušenější závodníci. Svým 
nebojácným výkonem si Lukáš vybojoval stříbro a Filip bronz. 
Mezi trochu zkušenějšími nováčky se představili František Pártl 
a Lukáš Martinovský. František po pěkném výkonu získal bronz 
a Lukáš zůstal o stupínek pod stupni vítězů.

Silně obsazené kategorie čekaly na naše zkušené borce. Patrik 
Pišinger přes veškerou snahu dosáhl jen na čtvrté místo. Jaroslav 
Šídlo svůj boj s o něco vyšším soupeřem prohrál a získal čtvrté 
místo. Jakub Chudomel po vyrovnaném boji dosáhl přes nefér 
údery soupeře na bronzovou medaili. Zuzka Doubková nad svou 
soupeřkou vedla již o několik bodů, ale soupeřce se podařilo koncem 
boje vyrovnat a nakonec vyhrát a Zuzku odsunout na třetí místo. 
Martin Doubek se ze všech sil snažil o nejlepší umístění a nakonec 
získal bronz. Adéla Kubičková vyhrála svou kategorii a získala 
v letošním roce třetí zlatou ze tří pořádaných turnajů. Nejstarším 

závodníkem byl Daniel Trubka. Jeho zápas trval pouze půl minuty. 
Po tomto čase utržil Dan nedovolený úder a vzhledem ke zranění 
musel další boj vzdát. Dan získal bronzovou medaili.

Dosažené výsledky jsou dalším velkým úspěchem taekwondistů 
z Protivína na mezinárodní úrovni. Výsledky jsou ještě více ceněné 
ve světle útrapné sedmi hodin cesty auty do Olomouce ztrpčované 
kolizemi na dálnici. Poděkování patří všem rodičům a sponzorům 
za práci a nemalé finanční prostředky věnované pro úspěšné tažení 
dětí turnajem. Získané zkušenosti a dosažené úspěchy nechť jsou 
prospěšné celé široké základně taekwonda v Protivíně. 

Celkové umístění:
 Adéla Kubičková  1. místo
 Lukáš Kajer   2. místo
 Filip Chalupský   3. místo
 František Pártl   3. místo 
 Jakub Chudomel   3. místo
 Martin Doubek   3. místo
 Daniel Trubka   3. místo 
 Zuzana Doubková  3. místo
 Patrik Pišinger   4. místo
 Jaroslav Šídlo   4. místo
 Lukáš Martinovský  4. místo

PRODEJ 
BYTOVÝCH TAPET

velký výběr z katalogů 
A. S. Création
ke shlédnutí 

v Bytovém studiu v Protivíně 
a v prodejně nábytku 

M. Liškové ve Vodňanech

rychlé dodání 
možnost pomoci s tapetováním

telefon 725 835 419

● Prodám byt ve Vodňanech, 
zděný, os. vl., 2+1, 75m2, 
lodžie, sklep Cena dohodou.

 Telefon 733 595 314
● Pronajmu v Protivíně byt 2+1. 

Telefon 774 040 333
● Mám stálý zájem o bankovky 

a to zejména Kanady, USA 
a našeho historického území 
včetně Německa a Rakouska. 
Nabídky prosím s cenou. 

 Telefon 603 376 114, 
 e-mail: p.vanout@seznam. cz
● Pronajmu byt 2+1 o velikosti 

48m2 na náměstí v Protivíně. 
Telefon 602 443 152

ŘÁDKOVÁ INZERCE

KUBA ŘÍHA ZAHÁJIL DOBŘE
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Fotbalové informace

Společnost Pivovary Lobkowicz, a. s. 
hledá vhodného kandidáta na obsazení pozice

SKLADNÍK – ŘIDIČ VZV
Místo výkonu práce
✔  Pivovar Protivín, Pivovar 168, 398 11 Protivín

Požadujeme
✔ zkušenost s prací ve skladu
✔  praxi řidiče VZV
✔  platný průkaz řidiče VZV
✔  trestní bezúhonnost
✔  ochotu pracovat ve vícesměnném provozu
✔  pečlivost, důslednost, samostatnost

Nabízíme
✔  po zapracování pracovní poměr na dobu neurčitou
✔  odpovídající platové ohodnocení
✔  další možnosti seberealizace a osobního růstu
✔  nástup dle dohody

Pokud Vás tato pozice oslovila a splňujete naše požadavky, zašlete prosím 
Váš strukturovanýživotopis na adresu:malina@pivo–platan. cz. Vybrané 
kandidáty budeme kontaktovat. 

„A“ Protivín – Želeč 1:0
V úvodních 10´ byli hosté aktivnější. 
Protivín postupně hru vyrovnal a dokázal 
převzít otěže do svých rukou. Hostům se 
podařilo 2x rychlým protiútokem překvapit 
domácí, které podržel v brance skvělý Hla-
váč. Druhý poločas zahájili opět lépe hosté, 
znovu však úřadoval Hlaváč. Poté byla 
hra spíše chaotická, plná soubojů, nepřes-
ností a nervozity. Šance se začaly rodit až 
v závěru a to především zásluhou zvýšené 
aktivity domácích. Jedna z nich skončila 
v brance, ale rozhodčí odpískal údajný faul 
jednoho z útočníků. Další příležitost v 85´ 
již branku přinesla, Vierer z pravé strany 
naservíroval míč na přední tyč Vorlovi J., 
který nezaváhal a utkání rozhodl. 
Malšice – Protivín 
Toto utkání zastihlo hosty ve velkém útlu-
mu, nedokázali zopakovat dobré výkony 
z minulých kol a zaslouženě prohráli 2:0. 
Protivín – Chýnov 3:1 
Vstup do utkání měli lepší hosté a několi-
krát ohrozili branku domácích. Úvodní tlak 
hostí ukončil v 9´ Vorel Z., který z velkého 
pokutového území přesně zamířil k pravé 
tyči a otevřel tak skóre utkání. Poté byla 
hra vyrovnaná, hosté měli slibné náznaky, 
ovšem domácí byli nebezpečnější a jejich 
příležitosti byly téměř stoprocentní. Jednu 
z nich dokázal proměnit ve 29´ Vorel J. po 
centru Bartušky. Druhý poločas začal opět 
tlakem hostí, kteří si dokázali vytvořit tři 
jasné gólové příležitosti. Ovšem gól se 
jim podařilo vstřelit v 5´ až po zaváhá-
ní domácího brankáře Hesouna. Domácí 
nemohli chytit tempo hry. Hosté pokra-
čovali v náporu, což vyvrcholilo v 60´ 
ČK pro domácího Vojtu R., který fauloval 

útočníka v samostatném úniku. Paradox-
ně po tomto okamžiku se hra vyrovnala 
a v závěru si domácí vytvořili čtyři jasné 
příležitosti. Vše završil Rothbauer, který se 
dokázal prosadit po 30 vteřinách na hřišti 
a rozhodl. 
Vacov – Protivín 1:2.
Po celý zápas bylo utkání velmi vyrovnané. 
Hosté měli výborný nástup do druhého 
poločasu a hned z prvního rohu skóroval 
hlavou Rajtoral. Ale za několik minut bylo 
vyrovnáno. Potom se hra přelévala na obě 
strany, ovšem domácí byli nebezpečnější 
a vytvořili si více nebezpečných šancí, 
které však zlikvidoval výborný Hlaváč. 
Nakonec se ale radovali z vítězství hosté, za 
které opět po rohu vsítil branku Čech. 
„B“ Protivín – Mirotice 1:2 
Diváci viděli velmi dobrý fotbal s poměrně 
šťastným vítězstvím hostů, kteří pár minut 
před koncem krásnou střelou zpoza vápna 
rozhodli jinak remízový zápas. Za domácí 
střílel Štumpfal. 
Milenovice – Protivín 1:4 
Poměrně jednoznačné vítězství hostů, kteří 
domácí přehráli. Střelecky se dařilo mladí-
kům. Všechny branky vstřelil dorostenci: 
Veselý, Chalupa, Anděl a Štumpfal. Posled-
ní z nich – Soumar, sice branku nedal, ale 
patřil mezi nejlepší hráče utkání. 
Protivín – Kluky 3:0 
V nervózním zápase se protivínským poda-
řilo porazit dalšího soupeře z čela tabulky. 
Branky:Jakub Křišťál, Veselý, Polák. 
Skály – Protivín 2:2
Toto derby nezastihlo hosty v nejlepším 
rozpoložení. Sice dvakrát vedli, bojují-
cí domácí však vždy dokázali vyrovnat 
a tak utkání skončilo zaslouženou remízou. 

Za Protivín skórovali Polák krásnou střelou 
z přímého kopu a Veselý. 
Protivín – Borovany 3:2
Protivínští měli celý zápas převahu, zaha-
zovali jednu šanci za druhou, vedli už 3:0, 
ale hosté zvedli hlavu a v závěru utkání 
ještě zdramatizovali. Domácí branky stří-
leli Štumpfal 2x a Veselý. 
Výsledky utkání dorostu:
 Protivín – Stachy  1:1
 Bělčice – Protivín  3:1
 Protivín –Volyně  5:0 
 Katovice – Protivín  2:2 
Výsledky utkání st. žáků:
Protivín – Vacov  2:2
 penalty 6:7, branky Cina, Šefránek
Protivín – Vimperk 2:2 
 penalty 4:2, branky Vejšický, Šmíd 
Volyně –Protivín 0:5
 branky Vejšický 4, Šefránek
Vodňany – Protivín 2:2
 penalty 4:1. Branky Vejšický 2 
Zápasy mladších žáků a přípravek přine-
seme v dalším čísle. 

Možná nevíte, že při náv-
štěvě protivínské knihovny 
můžete požádat i o knihy 
z 19. století .  Městská 
knihovna Protivín se může 
pochlubit 28 knihami, 
vydanými v letech 1863 
až 1900. Většinou se jedná 

o díla českých klasiků, kteří zpracovávali 
historická témata, ale mnozí nezavírali oči 
ani před životem tehdejší společnosti. 
Nejstarší naše kniha byla vytištěna roku 
1863. Obsahuje povídky Václava Klimenta 
Klicpery pod názvem Spisy, svazek 9. 
Druhá nejstarší je z roku 1874, najdeme 
v ní historickou povídku Jana Vávry Rat-
mír a dvě povídky Karolíny Světlé. Třetí 
v pořadí byla vydána v roce 1881 a je jí 
4. díl Spisů Vítězslava Hálka. Ve veršo-
vaných skladbách s historickou tématikou 
vyniká tragédie ze srbských dějin Král 
Vukašín, kterou bylo roku 1862 slavnostně 
otevřeno Prozatímní divadlo. 
Ostatní staré knihy předních českých klasi-
ků, např. J. K. Tyla, Z. Wintera,  S. Čecha, 
A. V. Šmilovského, L. Stroupežnického 
nám převážně v povídkách či dramatech 
přibližují atmosféru 19. století. V jedné 
z knih se nám představí A. Jirásek neobvyk-
le – pod názvem Rozmanitá prosa: skizzy 
a studie z roku 1896 se zabývá historickými 
studiemi české vlastivědy a folklóru. Mezi 
těmito unikáty se setkáme i s životopisem 
B. Smetany z roku 1900, který zpracoval 
F. V. Krejčí.
Světovou literaturu zastupují Bájky Bidpa-
jovi z roku 1893, v nichž Eduard Valenta 
představil českým čtenářům indické písem-
nictví, francouzskou literaturu soubor 
Z novel Anatola France z roku 1895 
a román Vzkříšení, vydaný v roce 1900 pod 
názvem Spisy Hraběte Lva Nikolajeviče 
Tolstého, svazek 10. 

ZE ZLATÉHO FONDU MĚSTSKÉ KNIHOVNY
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KŘÍŽOVKA O KNIŽNÍ ODMĚNU

Také v letošním roce jsou křížovky věnovány moudrým výrokům známých i méně známých osobností.  – Alexander Graham Bell
„Když se jedny dveře zavřou, další se otevřou; ale my se díváme s takovou lítostí na ty zavřené, 1. a 2. díl tajenky... otevřely.”  

Autor křížovky P.  Šoba
Vyluštěnou tajenku zašlete do 5. června 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 dubnových novin se stává  pan Koc z Protivína. Blahopřejeme. 

✂
KADEŘNICTVÍ 

Jana Schánělcová
Protivín, Fučíkova čp. 91

telefon 777 867 066

PROVOZNÍ DOBA:
pondělí – úterý 
 od 8 hodin – dle objednávek
čtvrtek – pátek 
 od 13 do 18 hodin 

NABÍZÍME:
● Poradenství střihů, 
 barev a melírů
● Možnost zakoupení 
 kosmetických výrobků firmy 
 DUSY – regenerace vlasů

V sobotu 5. května se na hřišti v Záboří konalo I. kolo soutěže v požárním sportu. 
V kategorii muži zvítězili borci z Milenovic, v kategorii ženy děvčata ze Záboří 
a v kategorii senioři Skály. Na snímku domácí senioři Záboří, kteří skončili na 
pěkném druhém místě.  Foto JKo. 

✂
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POZVÁNKA 
pro majitele a příznivce 
historických automobilů 

a motocyklů

Svaz technických sportů Prá-
cheňsko, VETERAN CAR CLUB 
PÍSEK, ve spolupráci s Cen-
trem kultury Písek o. p. s. 
a obcí Putim pořádá 9. června 
XIV. Píseckou jízdu historic-
kých vozidel „Za Švejkem do 
Putimi“

Program:
výstava od 8 do 10 hodin 
– Písek, Alšovo nám. 
start v 10.30 hodin 
– Písek, Alšovo nám. 
Trasa:
Vrcovice, Záhoří, Chřešťovice, 
Albrechtice nad Vlt., Neznašov, 
Temelín, Protivín, Ražice, Putim
Cíl – Putim
Vyhodnocení: 
v kategorii auto, moto, 
nejstarší účastník, 
nejstarší vozidlo 
– Putim od 16 do 17 hodin

Srdečně zve 
pořadatelský sbor VCC Písek

Propozice a přihlášky:
e-mail: veteran-pi@volny.cz, 
http://www.volny.cz/veteran-pi/
Kontaktní adresa:
VETERAN CAR CLUB, 
Zeyerova 2502, 39701 Písek 

TANEČNÍ TÁBOR
Zveme holky i kluky ve věku od 
6 do 10 let na příměstský taneč-
ní tábor, který proběhne 6. – 10. 
srpna v Protivíně. Učit tanec 
budou lektorky externistky z proslulé 
a úspěšné písecké taneční školy ZIP. 
Cena tábora je 800 Kč. Je nutné se 
přihlásit do 15. července. Více infor-
mací získáte na www.skp-pastelka.
webnode.cz nebo na e-mailové 
adrese pastelka@umc.cz, popř. tel. 
čísle 608 519 929. 
BASEBALLOVÝ TÁBOR
ECM Protivín zve děti ve věku od 
9 do 18 let na baseballový pří-
městský 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.

FINÁLE 
OKRESNÍHO PŘEBORU

Slavoj Protivín „D“ : Sokol Mirovice 
7:11
Najmanová 3, Tománek 3, debl Marko-
vá–Macháček – Císař ml. 3, Vaněček 
3, Papoušek 2, Císař st. 2, debl Císař 
ml. –Vaněček
Sokol Mirovice : Slavoj Protivín „D“ 
11:7

První závod Českého poháru se jel 15. dubna v Pardubicích. Sedmiletý Honzík Seidl 
jel letos svůj první závod v kategorii 7– 8 let. Po rozjížďkách 1/2/2/1/3 si vybojoval 
finále, ve kterém obsadil suverénně 2. místo. V konkurenci 28 jezdců z celé České 
republiky do finále postoupili s osmiletými jezdci pouze dva mladší – Jan Seidl BMX 
Protivín/2 a Kryštof Kotas BMX Řepy/022. V kategorii Elite obsadil Jan Svoboda 
BMX Protivín 3/2/2/ celkově 3. místo. V kategorii příchozích sestra Johanka Seidlová 
vybojovala 1. a 2. místo. 

O víkendu 21. – 22. dubna se v Praze Bohnicích odjel závod Českomoravského 
poháru 1. V kategorii 7 let si Honzík dojel pro 1. místo po rozjížďkách 1/1/1/1. Krásný 
závod si užil svými oblíbenými skoky hned po startu (viz foto nahoře) a pak skokem 
před cílem. Kategorii 17+ celkově 5. místo Jan Svoboda BMX Protivín po rozjížďkách 
2/2/2. 

V neděli ve Velké ceně Prahy 8 obsadil v kategorii 7 – 8 let po rozjížďkách 1/1/1/1/ 
2. místo za osmiletým Jakubem Hájkem z Brna. V kategorie Elite Jan Svoboda BMX 
Protivín 5/6/5 obsadil 13. místo. 

Ve dnech 5. a 6. května se jelo Mistrovství Evropy v Orleans ve Francii. Dalšími 
závody před mistrovstvím světa v anglickém Birminghamu se konaly v Praze Řepích. 
1. května porovnal Honzík své bikrosové umění s německými závodníky v Erlangenu. 
(výsledky po uzávěrce). Honzík trénuje v Praze i na domácí dráze v Protivíně. Na dráhu 
dojíždějí i jezdci z Českého Krumlova bratři Štroblové a z Netolic Šimon Šťastný. 

Dráha je dostupná každému, kdo má zájem si vyzkoušet své dovednosti s BMX. 

Císař st. 3, Císař ml. 2, Papoušek 2, 
Vaněček 2, debly – Tománek 2, Marková 
1, Najmanová 1, Macháček 1
Ve finále okresního přeboru stolní 
tenisté Slavoje Protivín „D“ bojovali, 
ale na favorizovaného soupeře nestačili. 
I tak je druhé místo pro tento tým (ve 
finálovém dvojzápase hrál ve složení 
Jiří Macháček, Ivana Marková, Lucie 
Najmanová, Jan Tománek a Pavel Mar-
tan) úspěchem a jistě je povzbudí do 
dalšího kvalitního tréninku na novou 
sezonu, kde se jim podaří tento úspěch 
minimálně zopakovat.

Karel Vařečka
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Úspěchy bikrosových jezdců


