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V našem městě a přilehlých obcích 
působí různé sportovní a zájmové organi-
zace, které svou činností rozvíjí sportovní 
a společenský život města, starají se o vol-
nočasové aktivity dětí a mládeže a v nepo-
slední řadě též o aktivitu seniorů. 

Tohoto jsme si plně vědomi, této prá-
ce si vážíme a proto jsme na základě 
výsledků hospodaření města v roce 2012 
rozhodli posílit finanční podporu organi-
zací o částku 100 tisíc korun. 

Touto částkou se zvýší podpora na 
více než 1 milion korun. 

Z našich dosavadních zkušeností víme, 
že prostředky jsou efektivně vynaloženy 
ve prospěch těch, kteří se věnují jak spor-
tu, tak zájmovým činnostem. Při rozdě-
lování příspěvků se klade u sportovních 
organizací důraz na počet aktivních členů, 
počet družstev mládeže, ale zejména na 
úspěchy, kterých jednotlivci i kolektivy 

dosáhli a v neposlední řadě též na finanční 
náročnost jednotlivých sportů. 

U zájmových organizací je kladen 
důraz na jejich činnost, na jakou oblast 
jsou zaměřeny, na jejich práci ve pro-
spěch dětí či pomoc hendikepovaným. 
Dále sledujeme i jejich aktivní účast na 
různých akcích ať již společenských či 
kulturních. 

Věřím, že příspěvek města pomůže 
našim organizacím i jednotlivcům v jejich 
činnosti a společně budeme mít radost 
z úspěchů, které se jistě dostaví, neboť tato 
činnost se výrazně podílí na propagaci 
našeho krásného města. 

Dovolte mi na závěr vám všem, kte-
ří pomáhají ať už ve sportovních nebo 
zájmových organizacích, poděkovat, pro-
tože bez vaší podpory by to opravdu bylo 
obtížné.

Jaromír Hlaváč, starosta města 

Zastupitelstvo města Protivín, 
jako věcně a místně příslušný správní 
orgán podle § 6 odst. (5) písm. c) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánová-
ní a stavebním řádu, ve znění pozděj-
ších předpisů a §§ 10, 11 a 171 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, a v souladu s § 84, 
odst. (2) písm. x) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
vydalo dne 27. 12. 2012 po provedeném 
řízení podle §§ 50 – 53 stavebního zákona 
ve vazbě na §§ 171 – 174 správního řádu, 
podle § 54 stavebního zákona Územní 
plán Protivín. Opatření obecné povahy 
nabylo účinnosti 12. 1. 2013. 

Urbanistická koncepce rozvoje města 
a místních částí vychází z reálných výhle-
dových potřeb a omezujících faktorů defi-
novaných limity využití území. Obecným 
základem řešení je umožnit rozvoj města 
ve všech součástech života (bydlení, prá-
ce, rekreace) při snaze o rozvoj v souladu 
s ohledem na životní prostředí. Územ-

ní plán vymezuje plochy pro obytnou 
zástavbu, plochy občanské vybavenosti, 
výrobní a průmyslové plochy a plochy 
rekreace. Návrh územního plánu předpo-
kládá rozvoj průmyslových ploch zejmé-
na v severní části vlastního města. Tyto 
plochy jsou převzaty ze Zásad územního 
rozvoje Jihočeského kraje (dále též ZÚR 
Jč. kraje). Navrhované plochy rozvoje 
oproti původnímu územnímu plánu sídel-
ního útvaru Protivín upřesňuje a doplňuje 
tak, aby vyhovovaly současným potřebám 
a trendům. Zeleň v obci tvoří z největšího 
podílu soukromá zeleň zahrad a sadů. 
Parkově upravené plochy, plochy veřejné 
zeleně, zelené plochy navazují bezpro-
středně na zastavěné plochy a přispívají 
k harmonii v území. 

Území obce Protivín zahrnuje katast-
rální území Protivín, Chvaletice u Proti-
vína, Milenovice, Krč u Protivína, Záboří 
u Protivína, Těšínov u Protivína, Myšenec, 
Maletice, Selibov. Sídla vytváří semknuté 
celky v území. Jsou urbanisticky kom-

V územním obvodu Protivína bylo 
k 31. 12. 2012 přihlášeno k trvalé-
mu pobytu celkem 4870 obyvatel. 
Z počtu 4870 obyvatel bylo 2456 
mužů a 2414 žen.
počet obyvatel celkem muži ženy
Protivín  3839  1936  1903 
Chvaletice  79  42  37 
Krč  216  118  98
Maletice  37  22  15
Milenovice  190  101  89
Myšenec  241  117  124
Selibov  55  27  28
Těšínov  86  38  48
Záboří  127  60  67
V roce 2012 se v územním obvodu 
Protivína narodilo 55 dětí (33 chlapců 
a 22 děvčat). Zemřelo 62 osob (35 mužů 
a 27 žen). Během roku se do Protivína 
přistěhovalo 109 osob a odstěhovalo 
se 101 osob. V roce 2012 bylo na MěÚ 
Protivín uzavřeno 20 sňatků.
Věková skladba obyvatel našeho 
města k 31. 12. 2012:
 věk  osob
 do 6 let  ........................... 283
  7- 18 let  ........................... 557 
 19 - 30 let  ........................... 739
 31 - 40 let  ........................... 756
 41 - 50 let  ........................... 679 
 51 - 60 let  ........................... 653 
 61 - 70 let  ........................... 682 
 71 - 80 let  ........................... 345 
 81 - 90 let ............................ 167 
 91 a více ................................ 9    

O. Jandová, matrikářka

POČET OBYVATEL Město zvýší v roce 2013 podporu 
sportu a zájmových organizací

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA SCHVÁLEN

paktní a stavby jsou koncentrovány na 
malé ploše kolem centrálních veřejných 
prostranství. V řešeném území se nachází 



PROTIVÍNSKÉ LISTY – 2. stránka

� ZE ŽIVOTA ŠKOLY � 

Ve dnech 18. a 19. ledna jsme usku-
tečnili každoročně se opakující, ale vždy 
znovu stejně s napětím očekávaný zápis 
předškoláků do prvního ročníku základní 
školy. 

Některé děti i jejich rodiče tuto událost 
vyhlížejí netrpělivě, chlapci a děvčata 
se chtějí předvést se svými znalostmi 
a dovednostmi. Jiní přicházejí s obava-
mi z nového prostředí a vážné práce. 
Škola přitom není žádným strašákem, 
děti z mateřských škol sem přicházejí 
na kulturní představení do auly a také na 
návštěvu výuky v prvních třídách. 

Právě letos se projevila epidemie 
neštovic, chřipky a spály v rozhodující 
době. Proto byl vypsán ještě náhradní 
termín zápisu 4. února 2013. 

K zápisu letos přišlo 71 dětí, po mno-
ha letech jsme přesáhli hranici, která by 
naznačovala možnost otevřít tři první tří-
dy. Rodiče 14 hochů a děvčat se rozhodli 
pro vyšetření školní zralosti v Pedagogic-
ko-psychologické poradně. Teprve podle 
výsledků návštěvy u odborného psycho-
loga a dětského lékaře bude rozhodnuto 
o přijetí do školy nebo naopak o odkladu 
školní docházky. Je potřeba respektovat 
rady odborníků, protože dítěti rozhodně 
neprospěje ani zbytečně odložený začátek 
vzdělávání ani předčasný nástup dítěte 
nezralého pro školní povinnosti. 

T. Vojtěchová

ŠKOLÁCI NA LYŽÍCH
Dotazy rodičů malých dětí nás vedly ke sportovnímu experimentu. Zkusili jsme 

zorganizovat na Zadově jednodenní lyžařský výcvik pro začátečníky i pokročilé lyžaře 
ze 3. – 6. ročníku základní školy. Zájem byl veliký a přestože nemoci na poslední 
chvíli pět dětí vyřadily, zájezdu se zúčastnilo 35 kluků a děvčat. Byli jsme velmi 
rádi, že s námi jelo šest dospělých z řad rodičů a sourozenců malých dětí. Velmi nám 
pomohli se zvládnutím nazutí lyžařských bot a upnutím vázání. Úplných začátečníků 
bylo totiž 15. Další děti sice zvládaly základ oblouku, ale při pádech v chumelenici 
potřebovaly pomoc dospělého. To byl úkol instruktorek–učitelek Tamary Vojtěchové 
a Lucie Markové. Zdatně jim pomáhaly paní Jana Pouzarová a paní Inka Zuzaňáková, 
za což mají náš veliký dík. 

Potvrdilo se heslo, že odvážnému štěstí přeje. Počasí nás zpočátku potrápilo větrem 
a hustým sněžením. V poledne se vyjasnilo, sluníčko se probojovalo skrz mraky a všem 
dodalo novou energii. Vyspělí lyžaři si užili sjezdování na Kobyle, kde je měla na starost 
učitelka Monika Smejkalová. Začátečníci trénovali na mírnějším svahu U Horejšů. Tam 
jsme také díky ochotě pana Tomáška (provozovatele vleku) měli zajištěnu vydatnou 
polévku a čaj v teplé jídelně u sjezdovky. Podle ohlasu u dětí i dospělých se akce 
vydařila a pokud nám bude přáno, snad ji budeme i opakovat.   T. Vojtěchová

TÁTA – MÁMA
Táta, máma, už jsou doma. 
Hned přišli z nákupu. 
Táta si udělá kafíčko, hned jde do dílny. 
Dám tam jedno poleno, za ním druhé. 
Teď. 

Táta jde domů. 
Padá sníh, padá sníh, 
pojedeme na saních. 
Sláva už je sníh. 

Jakub Hruška, 6 let, Chvaletice

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Dne 16. ledna se žáci 7. ročníků naší 

školy zúčastnili vzdělávacího programu 
„Tajemný svět Ekvádoru a Galapág“, 
který se konal v píseckém kině Portyč. 
Program byl připraven zajímavou a pou-
tavou formou, kdy natočený dokument 
byl doprovázen slovem organizátorů. 
Kromě toho jsme se dozvěděli spoustu 
zajímavých informací. Rádi bychom se 
ještě někdy zúčastnili podobného progra-
mu.  Tomáš Urban 7. B

ZÁPIS BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

Na fotografii budoucí prvňáček Matoušek. Foto M. Černá

PADÁ SNÍŽEK
Padá snížek, padá, poletuje sníh, 
táta už je venku, zase padá sníh. 

Jakub Hruška, 6 let, Chvaletice
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foto na stránce 

Marie Černá

samoty a odlehlé lokality zastavěného 
území. 

Další rozvojové plochy jsou určeny 
pro technickou infrastrukturu, zejména 
s využitím pro umístění budoucích ČOV 
na vesnicích. 

Územní plán chce reagovat na zlepšení 
podmínek pro výstavbu rodinných domů, 
občanské vybavenosti, dopravní a tech-
nické infrastruktury, veřejné zeleně, dále 
zlepšení podmínek pro rekreaci. 

Cílem rozvoje území města Protivín 
a jeho místních částí je v maximální míře 
využít stávající zastavěné území a zástav-

dokončení z 1. stránky bu obce rozšiřovat na zastavitelných plo-
chách vymezených zpravidla v návaznosti 
na již zastavěné území sídel. 

Schválený územní plán je stavebníkům 
a ostatním zájemcům k dispozici na sta-
vebním úřadě v Protivíně (odbor výstav-
by, dopravy a životního prostředí) včetně 
podrobných informací ke schválenému 
územnímu plánu. V nejbližší době bude 
rovněž zveřejněn na webových stránkách 
města www.muprotivin.cz. 

Jan Jelínek, 
vedoucí odboru výstavby, 

dopravy a životního prostředí
Městský úřad Protivín

Děkujeme Vám všem za hlasy, které 
jste ve volbě prezidenta České repub-
liky dali Miloši Zemanovi. Výsledek 
je i Vaší zásluhou. Vážíme si toho!

za MO SPOZ Protivín 
Quido Šatra a Josef Kubička

PLACENÁ INZERCE

Jistě řada našich občanů zaznamenala koncem minu-
lého roku provádění ošetření platanové aleje, která vede 
k pivovaru. Tato alej je zajímavá nejen svou třířadostí, ale 
vyhlášením a vedením v ústředním seznamu památek, jako 
aleje chráněné. 

V průběhu loňského roku probíhaly průzkumné práce na 
vyhodnocení nutných zásahů v ošetření této historické aleje 
nejen z důvodu jejího zdravotního stavu, ale také z důvodů zajiš-
tění provozní bezpečnosti v prostoru přilehlé komunikace. Byly 
zajištěny bezpečnostní vazby, vyřezání suchých větví, odstranění 
dřevin, u kterých nebylo již odborné ošetření možné. 

Město Protivín, ve spolupráci s odbornou firmou na ošetřo-
vání dřevin a zejména s Agenturou ochrany přírody a krajiny 
České Budějovice, provedlo v loňském roce několik šetření 
a následné vyhodnocení nutnosti ošetření nejen této platanové 
aleje, ale i aleje druhé a to lipové, která navazuje kolmo z boku 
na alej chráněných platanů. 

Jedná se o stromořadí, vysazené zhruba ve stejné době jako 
platany. Vzhledem ke způsobu ošetřování, kdy část stromů byla 
v mládí ořezána a následně se u nich vytvořily druhotné koruny 
a druhá část má koruny pravděpodobně prvotní, tvořené nesou-
rodými větvemi, je stromořadí nehomogenní. U některých lip 
dochází k vylamování větví, poměrně velký počet lip má četný 
výskyt dutin. 

V rámci návrhu postupné rekonstrukce této aleje považuje 
Agentura ochrany přírody a krajiny za vhodné řešení alej radi-
kálně proředit a následně rekonstruovat výsadbou platanů, která 
by navázala na stávající alej proti areálu pivovaru. Z pěstebních 
a zdravotních důvodů se v tomto případě jedná o pokácení 16 
ks lip, které svým zdravotním stavem, habitem, ale v několika 
případech i polohou, kolidují s koncepcí nově vytvořené plata-
nové aleje. 

Platan javorolistý se zde jeví jako dřevina rostoucí v opti-
málních podmínkách. Patří k charakteru této lokality a stal se již 
její přirozenou součástí. Z tohoto důvodu byla alej platanů před 
areálem pivovaru vyhlášena do kategorie „Památné stromy“. 

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA SCHVÁLEN

Nová platanová alej i do budoucna

Postupnou rekonstrukcí této aleje a její doplnění o boční 
křídlo je tak možno chápat jako nejvhodnější řešení k zajištění 
dlouhodobé životnosti aleje památných stromů – Platanová alej 
u pivovaru. Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí,

Městský úřad Protivín,  Bc. Jaroslava Fialová

UZÁVĚRKA pro dodání příspěvků do březnových „Protivínských listů“  
je 11. března 2013. Noviny vyjdou  v pondělí 25. března 2013. 
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Pokud jste se v sobotu 9. února přišli podí-
vat na ukázku staročeské růžičkové koledy 
s masopustním průvodem, museli jste se dobře 
bavit. Tradici masopustu se rozhodli založit 
v Protivíně členové občanského sdružení 
Společnost pro rozvoj Protivína. Myslí si totiž, 
že masopust zůstává jednou z nejoblíbenějších 
tradic a zájem o něj dokonce roste, což je 
vidět i v okolních městech a vesnicích. Lidé 
si opět chtějí začít hrát a vracejí se k tomuto 
druhu zábavy. Jsou už přesycení chozením po 
obchodních centrech a vysedáváním před tele-
vizí. Líbí se jim, že masopustu nikdy nechybí 
humor, jadrný vtip, láskyplná hravost a hrdost 
na svou zemi a původ. 

A protože pořadatelům nešlo jen o zábavu, 
je dobré si připomenout, proč se masopust 
vlastně slaví a proč právě ukázka růžičkové 
koledy. 

Masopust neboli karnevalové období bylo 
v minulosti období od Tří králů do Popeleční 
středy. http://cs.wikipedia.org/wiki/Masopust 
– cite_note–1. Popeleční středou začíná postní 
období před Velikonocemi. Název karneval 
je synonymem masopustu (z italského carne-
vale, http://cs.wikipedia.org/wiki/Masopust 
– cite_note–2 vlastně „maso pryč“). Dnes 
se jako masopust (nebo karneval) označuje 
zejména toto masopustní veselí. 

Masopust, a zvláště několik posledních 
dní tohoto období (fašank, fašanky, končiny, 
bláznivé dny, konec masopustu), byl pro lidi 
v minulosti oficiálním svátkem hodování, 
během kterého bylo třeba se dosyta najíst. Pak 
následoval dlouhý čtyřicetidenní půst. V době 
masopustu se na královském dvoře konaly 
hostiny, ve městech tancovačky, na vesnici 
vepřové hody. Těm, kdo se slávy nezúčastnil, 
se posílala bohatá výslužka, kdysi na Moravě 
zvaná šperky a v Čechách zabijačka. Výslužka 
většinou obsahovala ostatky, huspeninu, klo-
básy, jelítka, jitrnice, ovar, škvarky. 

Masopust končil v noci před Popeleční 
středou, kdy ponocný zatroubil na roh a rych-
tář všechny vyzval k rozchodu. Druhý den (na 
Popeleční středu) naposledy se konzumovaly 
mastné rohlíky s kávou nebo mlékem, dopo-
ledne ještě byla povolena kořalka. Oběd však 
už byl přísně postní, což většinou bývala čočka 
s vajíčkem, sýr, chléb, vařená krupice, pečené 
brambory. 

Růžičková masopustní koleda se nevysky-
tuje nikde jinde v republice, pouze v úzkém 
pruhu vesnic okolo Doudleb na Českobudě-
jovicku, odkud k nám z obce Nesměň (malá 
a příjemná vesnička se 130 obyvateli) přijeli 

naši přátelé a kamarádi, za což jim patří velké 
poděkování. Jak sami říkali, moc si to v Pro-
tivíně užili, skvěle se pobavili, dobře najedli, 
a slíbili, že za rok přijedou zase. 

Svou tradici si tento unikátní masopust nese 
už od války. Do růžičkové koledy smí jenom 
svobodní mládenci. Ráno se zpravidla vyjde 
v 8 hodin, koledníci zatočí kolečko na píseň 
Červená růžičko na šťastný návrat, potom jdou 
pro požehnání ke kostelu a panu faráři, udě-
lají tiché kolečko všem kamarádům, kteří do 
koledy chodili a teď už odpočívají na hřbitově, 
a následně si vyžádají povolení k provádění 
masopustní koledy od starosty. Také vždy uctí 
minutou ticha padlé a popravené v obou vál-
kách u pomníku obětem. A pak už se jde dům 
od domu. Je to fyzicky dost náročné, klobouk 
vyztužený drátěnou konstrukcí je těžký. Večer 
navíc masopust vrcholí v hospodě, kde koled-
níci musí provést každou ženu ze vsi. 

Není a nebyla to pouhá obchůzka spojená 
se žádostí o obdarování, ale dramatický útvar 
s přísným řádem. Střídají se v něm prvky váž-
né, obřadní s humornými a zábavnými, motivy 
ryze náboženské, satira na společenské pomě-
ry s lidovou filozofií a humorem. Zatímco na 
většině míst jsou masopustní oslavy spojené 
především s rejem maškar, Doudlebsko si 
hlídá koledu s přesně danými pravidly. Je 
v nich jak pašijová symbolika, tak pohanství 
s přírodními zákonitostmi – například trasa 
koledníků vždy míří směrem, kterým se na 
obloze pohybuje Slunce. 

V Doudlebech tvoří koledu celkem dva-
náct mužů. Jsou to matka, hejtman, rychtář, 
první a druhý konšel, tři tancmajstři, žitnej, 
pšeničnej, ovesnej a moučnej. Matka neboli 
caperda je oblečená do oděvu pošitého barev-
nými proužky látky, které znázorňují rozkvet-
lou louku. V ruce drží cep, jímž ukazuje směr 
putování koledy a zatáčení koleček. Na hlavě 
nosí vysoký špičatý klobouk s rouškou na 
obličej. Na zádech má zvonek, aby se koled-
níci neztratili v mlze. Ostatní koledníci tancují 
v běžných svátečních oblecích, na nohou však 
mají vysoké holínky. Hlavním symbolem kole-
dy jsou vysoké klobouky ozdobené krepovými 
kytičkami. Znázorňují pestré kvítí českých luk 
a tam, kde tradici dodržují nejpřesněji, jich na 
klobouku bývá 365 jako dní v roce. Na výši 
každého klobouku je pět rudých krepových 
růží jako pět ran Kristových. Kolem dokola 
jsou obalené zeleným jalovcem – symbolem 
Ježíšovy trnové koruny. Pod obrubou klobou-
ku je stužka s červenými a bílými třásněmi, 
které značí krev a pot Krista. 

Tohle všechno mohli spatřit na vlastní oči 
všichni, kdo se na masopustní koledu přišli 
v Protivíně podívat. V maličkostech jsme 
museli koledu přizpůsobit našim podmínkám, 
ale koledníci postupy své tradiční koledy 
striktně dodržovali. Každému, kdo dal štěd-
rou koledu, koledníci poděkovali kolečkem. 
Rybníkáři dělali čest svým tradicím a páchali 
neplechu na každém kroku. Ti, kdo vydrželi 
i na taneční veselici konanou v R–erku, viděli 
i tradiční obřadní trestání koledníků, kteří se 
v průběhu koledy provinili. 

Pořadatelé děkují všem lidem, kteří přišli 
první masopustní průvod podpořit svou účastí, 
zvláště těm, kteří se nebáli udělat si švandu 
sami ze sebe v maskách, panu starostovi 
Hlaváčovi za povolení koledy, páteru Max-
miliánovi za požehnání koledníkům, městu 
Protivín za zapůjčení stánků a dopravního 
značení, městským strážníkům za dohled nad 
bezpečností průvodu, Rychtářovým a všem 
jejich zaměstnancům za báječné pochoutky, 
kapele Nováčkové pod vedením Jana Nováč-
ka za skvělý a vytrvalý hudební doprovod, 
hasičům z Protivína za půjčení starého a nád-
herného hasičského veterána „máňy“, která 
byla ozdobou průvodu, pekárně Klas Protivín 
za masopustní koblihy, které jsme mohli roz-
dávat zdarma, společnosti Proton a dalším 
za finanční podporu akce a také našim part-
nerkám a rodinám za pochopení, že pořádání 
takovýchto akcí zabere čas a že středa večer je 
prostě ten nejlepší čas jít se domlouvat. 

Příští rok jdeme zase do toho, doufáme, že 
vás přijde více do průvodu masek, také bude 
více řemeslných stánků, určitě připravíme 
i karnevalové odpoledne se zábavou a tanco-
váním pro děti a večer masopustní tancovačku 
pro dospělé. 

Za pořadatele: Pavel Koc, Jiří Morávek, 
Jan Kolář, Ivan Náprstek, Martin Johanna, 
Čestmír Švarc, Miroslav Rychtář
Zdroj informací: wikipedia.cz, e15.cz

Červená růžičko
Červená růžičko, proč se nerozvíjíš, 
červená růžičko, proč se nerozvíjíš, 
Proč ty k nám Pepíčku, 
 proč ty k nám Pepíčku, 
proč ty k nám nechodíš. 
Já bych k vám rád chodil, ty by si plakala, 
červeným šátečkem s bílým okraječkem 
 oči utírala. 
Proč bych já plakala, když mě nic nebolí, 
milovali jsme se, milovali jsme se
jako dva holubi. 
Jako dva holubi, jako dvě hrdličky, 
dávali jsme sobě, dávali jsme sobě
slaďoučké hubičky. 
Slaďoučké hubičky, falešná láska tvá, 
nebudu ti věřit, nebudu ti věřit, 
až bude ohláška. 
Až bude ohláška na tej naší faře, 
tenkrát budu říkat, tenkrát budu říkat
tvému bratru švagře. 
Tvému bratru švagře, matce paní mámo, 
budu jí líbávat, budu jí líbávat, 
ruce každé ráno. 
Ruce každé ráno, nohy každý večer, 
abych já předešel, abych já předešel, 
těm falešnejm řečem.

Foto Pavel Koc

MASOPUST UŽ I V PROTIVÍNĚ
▼▼▼▼▼▼▼
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Protivínská piva získala dvě ocenění 
v prestižní odborné degustační soutěži 
Zlatá pivní pečeť 2013. Tmavý ležák 
Merlin a nealkoholické pivo Platan 
Nealko obsadily ve svých kategoriích 
bronzovou příčku. 

„Mám velkou radost, a to nejen za 
tato ocenění, ale za i za pěkné umístění 
dalších našich piv v soutěži. Všechna 
piva, která jsme přihlašovali, se dostala 
daleko. Nejvíce to bylo vidět ve finále 
kategorie nealkoholických piv, kde jsme 
měli hned dva zástupce – Platan Nealko 
i Lobkowicz Premium Nealko. To svědčí 
o tom, že kvalita našeho nealkoholického 
piva je jedna z nejvyšších, co může být.“, 
uvedl Michal Voldřich, sládek protivín-
ského pivovaru, který v sobotu 9. února 
2013 na slavnostním vyhlášení soutěže 
ocenění převzal. 

Anonymní degustace se zúčastnilo 
624 piv ze 128 pivovarů z řady zemí, které 
se mezi sebou utkaly ve 24 kategoriích. 
Jednotlivé vzorky posuzovala odborná 
porota složená ze sládků přihlášených 

pivovarů, nezávislých degustátorů i stu-
dentů odborných vysokých škol. Garan-
tem soutěže byly renomované kontrolní 
a certifikační společnosti a také Státní 
zemědělská a potravinářská inspekce Čes-
ké republiky. 

Degustační soutěž Zlatá pivní pečeť 
2013 se konala v rámci XXIII. Reprezen-
tačních slavností piva v Táboře, nad kte-
rými převzali záštitu hejtman Jihočeského 
kraje J. Zimola, prezident Agrární Komo-
ry České republiky Jan Veleba, ministr 
zemědělství P. Bendl, ministr pro místní 
rozvoj K. Jankovský a generální ředitel 
Czech Tourism R. Vondruška. 

Potyčka
 Rok 2013 začal v Protivíně potyčkou 

mezi partou mladíků a hosty pensionu. 
Pár desítek minut po půlnoci dne 1. led-
na 2013 měli mladíci fyzicky napadnout 
zákazníky, několik z účastníků se zranilo 
a byli ošetřeni v písecké nemocnici. 
Policisté případ zpracovali jako pře-
stupek proti veřejnému pořádku a proti 
majetku. 

Zákaz řízení
 V pátek 4. ledna odpoledne kontrolo-

vali protivínští policisté mladého muže 
(1986), který jel Protivínem po Jiráskově 
ulici. Policisté lustrací zjistili, že muž 
usedl za volant automobilu značky Opel 
Astra, ačkoli má vysloven zákaz řízení 
motorových vozidel. Policisté muži sdě-
lili podezření ze spáchání trestného činu 
maření výkonu úředního rozhodnutí 
a vykázání. 

Řidičské průkazy
 Dne 15. ledna večer kontrolovali poli-

cisté řidiče s vozidlem značky Škoda, 
který jel minimálně od čerpací stanice 
do Zámecké ulice. Při kontrole vyšlo 
najevo, že muž není držitelem řidičské-
ho oprávnění. Dokonce jel vozidlem bez 
platné technické prohlídky a potřebného 
pojištění. Velmi podobný případ řešili 
policisté dne 28. ledna večer. Muž, který 
není držitelem řidičského oprávnění, 
usedl za volant vozidla značky Citroen 
a jel z Boru do Švermovy ulice. Také 

VYBRÁNO Z USNESENÍ RADY MĚSTA 
KONANÉ DNE 30. 1. 2013 

–  souhlasí s prodejem pozemků p. číslo 
546/9, trvalý travní porost o vým. 989 m2 
a p. č. 567/2, ost. plocha, ost. komunikace 
o vým. 598 m2, vše v kú Krč u Protivína za 
nejvyšší nabídku – obálková metoda

 a doporučuje zastupitelstvu města schvá-
lit prodej předmětných pozemků

–  souhlasí s bezplatným použitím přenos-
ných stánků v majetku města Společností 
pro rozvoj Protivína, o. s. dne 9. 2. 2013 
při pořádání masopustu s maškarním 
průvodem a ukázkou růžičkové koledy 

–  bere na vědomí 
 zápis č. 2 z jednání likvidační komise 
 a souhlasí s vyřazením majetku dle zápi-

su 
–  souhlasí s ukončením pronájmu části 

nebytových prostor v čp. 101 DUVEMA-
RO spol. s r. o. , Vesecko 485, Turnov 
k 30. 4. 2013

 a ukládá finančnímu odboru – správě 

majetku zveřejnění záměru pronájmu 
předmětných nebytových prostor 

–  schvaluje  návrh na revitalizaci lipové aleje 
v Pivovarské ulici v Protivíně;

 doporučuje zastupitelstvu města schválit 
navýšení rozpočtu v kapitole „Životní pro-
středí“ o 130 000 Kč;

 ukládá OS TS Protivín zajistit prodej dřeva 
z pokácených stromů v lipové aleji;

 souhlasí s převzetím dřeva z pokácených 
4 ks platanů a 1 ks lípy jako paliva pro 
potřebu technických služeb 

–  schvaluje návrh mandátní smlouvy 
o výkonu technického dozoru stavebníka 
na stavbě „Zateplení a výměna oken 
– školní pavilon ZŠ Protivín“ s firmou MZ 
TENDER s. r. o., Strakonická 268, Písek; 
cena předmětu plnění je 59 895 Kč včetně 
DPH 

 a souhlasí se zplnomocněním jednatelů 
firmy MZ TENDER s. r. o., Písek zastupo-
váním města Protivína při výkonu funkce 
technického dozoru stavebníka na stavbě 
„Zateplení a výměna oken – školní pavilon 
ZŠ Protivín“ 

–  bere na vědomí předložený zápis ze pokračování na 6. stránce

pokračování na 6. stránce

ZLATÁ PIVNÍ PEČET 2013
DVĚ OCENĚNÍ PRO PIVA Z PROTIVÍNA

schůze komise sportovní, školní a tělový-
chovy a doporučuje  zastupitelstvu města 
ke schválení příspěvek na činnost v roce 
2013 pro organizace:

–  Fotbalový klub Protivín 230 000 Kč
–  TJ Slavoj Protivín 130 000 Kč
–  TJ Platan Protivín  100 000 Kč
–  Jihočeský TAEHAN  60 000 Kč
 a zároveň schvaluje příspěvek na činnost 

v roce 2013 pro organizace
–  BIKROS Protivín 20 000 Kč
–  TJ Blaník Milenovice 40 000 Kč
–  TJ Sokol Krč 40 000 Kč
–  SDH Milenovice 35 000 Kč
–  SDH Záboří 10 000 Kč
–  SDH Protivín 10 000 Kč
–  JUNÁK Protivín 40 000 Kč
–  PASTELKA Protivín 20 000 Kč
–  Evangelická církev Protivín      20 000 Kč
–  Pionýr Protivín  10 000 Kč
–  Sdružení zdrav. postižených    10 000 Kč
–  Holubáři Protivín 5 000 Kč
–  ČS svaz chovatelů Záhoří         5 000 Kč
–  SDH Těšínov 5 000 Kč
–  SDH Krč 20 000 Kč 
–  OS Pro Těšínov  5 000 Kč
–  SDH Myšenec 10 000 Kč
–  Myslivci Protivín 10 000 Kč
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–  Klub žen Protivín 10 000 Kč
–  Sedmikráska Protivín 2000 Kč
–  Jezdecký klub Protivín 5 000 Kč
–  Záchranná stanice MAKOV       2 000 Kč
–  F+F filmák 5 000 Kč
–  O. S. Horizont  10 000 Kč
–  Včelaři Protivín 10 000 Kč
–  Apicentrum Protivín 15 000 Kč
 dále souhlasí
 se společným grantem města Protivín 

a Nadace KONABO, kdy obě strany vloží 
po 100 tis. Kč a tyto prostředky budou 
rozděleny na dary a příspěvky sportovním 
a zájmovým organizacím

 zároveň doporučuje zastupitelstvu města 
schválit rozpočtovou změnu ve výši 100 tis. 
Kč ve prospěch položky rozpočtu na dary 
a příspěvky 

VYBRÁNO Z USNESENÍ RADY MĚSTA
KONANÉ DNE 16. 1. 2013

–  bere na vědomí Zprávu o posouzení 
a hodnocení nabídek ze dne 10. 1. 2013 
ve věci „Zateplení a výměna oken – školní 
pavilon ZŠ Protivín“; na základě posouzení 
hodnotící komise rozhodla o vyloučení 
uchazeče Tangenta spol. s r. o., se sídlem 
Dobrovská 130, České Budějovice;

 akceptuje nabídku firmy Š+H Bohunice 
s. r. o., Temelín 3, 373 01 Temelín; 

 a rozhoduje o výběru této nejvhodnější 
nabídky pro zakázku „Zateplení a výměna 
oken – školní pavilon ZŠ Protivín“ s nabíd-
kovou cenou 3 196 544 Kč bez DPH;

 schvaluje smlouvu v podobě návrhu 
předloženého v nabídce 

 a pověřuje starostu města podpisem této 
smlouvy po splnění zákonných podmí-
nek

–  bere na vědomí zápis č. 2 z jednání 
komise bytové, místního hospodářství 
a dopravy ze dne 15. 1. 2013 

 souhlasí s pronájmem bytu č. 2, 1+0 
o celkové vým. 38 m2, na adrese Protivín, 
Masarykovo nám. 31

 dále souhlasí s pronájmem bytu č. 5, 1+1 
o celkové vým. 52,5 m2, na adrese Protivín, 
Švermova 258

–  souhlasí s pronájmem 1 místnosti ve staré 
škole v Myšenci čp. 26 

 a ukládá odboru finančnímu – správě 
majetku zveřejnit záměr pronájmu před-
mětných prostor 

–  doporučuje zastupitelstvu města ke 
schválení smlouvu o návratné finanční 
výpomoci z rozpočtu obce pro MAS 
Vodňanská ryba ve výši 80 000 Kč na 
zajištění financování projektu „Zdraví 
nás baví“, a to konkrétně 2 ks cvičícího 
zařízení pro seniory na hřiště

tento automobil byl bez platné technické 
prohlídky. Policisté oba případy zpraco-
vali a předali správnímu orgánu. 

Bezmála 60 tisíc korun
 Matka dvou dětí z Protivína je v nouzi. 

Chybí jí totiž potřebné peníze, které jí 
má platit otec dětí. Od poloviny roku 
2011 však nezodpovědný muž pravi-
delně výživné k rukám matky nesklá-
dá a dluh se tak vyšplhal k bezmála 
60 000 korun. Žena proto neplnění 
vyživovací povinnosti oznámila dne 
21. ledna policistům. 

Pozor na počítačový vir!
 Kriminalisté z oddělení hospodářské kri-

minality, kteří se zabývají i kriminalitou 
počítačovou, upozorňují na vir, který se na 
monitorech počítačů zobrazuje jako hlášení 
pod hlavičkou Policie ČR. Při surfování 
na internetu se vám najednou objeví na 
monitoru hlášení, které je psáno krko-
lomnou češtinou, ale působí jako hlášení 
od Policie ČR, kde je uvedeno, že jste se 
dopustili protiprávního jednání a porušili 
například autorská práva. Vir počítač zablo-
kuje a v textu nabízí, že pokud zaplatíte 
pokutu ve výši dvou či tří tisíc korun, vše 
bude vyřešeno. Pokud nezaplatíte, zahájí 
se proti vám trestní řízení. Jde o napros-
tou hloupost a fiktivní hlášení, pokud by 
se Vám tento text na monitoru objevil, 
v žádném případě nic neplaťte a pokuste 
se obnovit nastavení počítače přes nouzový 
režim či kontaktujte IT specialisty. V pátek 
11. ledna 2013 přijali policisté ozná-
mení od muže z Písecka, kterému se 
právě toto stalo. Muž surfoval po inter-

netu, když se mu na monitoru objevil 
text, že navštívil stránky s nelegálním 
obsahem a má zaplatit pokutu ve výši 
3 000 korun. Muž se zalekl a dle návo-
du částku poslal. Počítač se ovšem ani 
po zaplacení neodblokoval. Muž pojal 
podezření, že jde o podvod a oznámil vše 
policistům. 

Dětská pornografie
 Dne 23. ledna 2013 zahájila vyšetřova-

telka trestní stíhání muže z Protivína, 
který měl v letech 2008 až 2011 přepo-
sílat přes internet data s obsahem por-
nografických fotografií. Šlo o fotografii 
dětí mladších osmnácti let. Některé foto-
grafie přechovával i ve svém počítači. Ve 
sbírce měl 53 těchto pornografických 
snímků. Na případu spolupracovali 
písečtí i českobudějovičtí kriminalisté. 

Pátrání
 Písečtí kriminalisté žádají širokou veřej-

nost a sdělovací prostředky o pomoc při 
pátrání po muži z Příbramska. Na muže 
je od 22. srpna 2012 vyhlášeno celostátní 
pátrání, je podezřelý ze spáchání přečinu 
zanedbání povinné výživy a vyhýbá se 
trestnímu řízení. Mohl by se pohybovat 
i na Písecku a vyhledávat různé brigád-
nické práce. Na následujícím odkaze 
naleznete další informace k hledanému 
a fotografii.: (Pokud je odkaz neaktivní, 
osoba je již vypátrána.) http://aplikace.
policie.cz/patrani–osoby/PersonDetail. 
aspx?person_id=13180822120111

 Hledaný je střední postavy, vysoký 
160 až 170 cm. Má šedé, krátké, rov-
né vlasy a čelní pleš. Oči má modré. 
Nosí dioptrické brýle nebo i kontaktní 
čočky. Pokud máte k tomuto muži 
jakékoli informace, sdělte je prosím 
na kterémkoli oddělení Policie České 
republiky, nebo přímo příbramským kri-
minalistům, kteří případ řeší, na linkách 
974 879 313 nebo 974 879 268. 

Za pomoc děkujeme.

z deníku
POLICIE ČR V PROTIVÍNĚ

dokončení ze 4. stránky

sobota 16. března v 19 hodin, Dům kultury Protivín

FLAMENCO HOY DE CARLOS SAURA

Záznam tanečního představení v režii slavného filmaře Carlose Saury nabízí nevšední pohled na současné 
flamenco – úchvatný tanec, hudba nabitá energií a zpěv, při kterém se tají dech. 100 minut, vstupné 150 Kč



KINO PROTIVÍN
březen 2013

Rezervace vstupenek na www.disdata.cz nebo v MěKS telefonem 382 251 806, 382 251 996. 
Předprodej vstupenek v MěKS a jednu hodinu před představením v pokladně kina. 

e 

POZOR ZMĚNA – PROMÍTÁME: V PÁTEK OD 20 HODIN, 
VE STŘEDU OD 19 HODIN, V SOBOTU OD 15 A OD 19 HODIN

pátek 1. března ve 20 hodin  film USA

30 MINUT PO PŮLNOCI – ZERO DARK THIRTY
Drama/thriller. Největší hon na člověka v dějinách lidstva. Brzy nad ránem 
speciální jednotka americké armády dopadla a zastřelila nejhledanějšího teroristu 
světa, Usámu Bin Ládina. Hon na démona zaznamenala v mistrovsky natočeném 
thrilleru oscarová režisérka K. Bigelow. Film získal pět oscarových nominací a čtyři 
nominace na Zlatý glóbus. 
Mládeži od 15 let přístupný, titulky, 157 minut, vstupné 100 Kč

sobota 2. března v 15 hodin
NEPROMÍTÁME

sobota 2. března v 19 hodin  film ČR

BABOVŘESKY
Úsměvná komedie režiséra Zdeňka Trošky ze života současné jihočeské vesnice. 
Podtitul „z dopisu venkovské drbny“. Hrají V. Žilková, L. Plekancová Vondráčková, 
L. Langmajer a další.
Mládeži do 12 let nevhodný, 133 minut, vstupné 120 Kč

středa 6. března v 19 hodin  film Francie/Německo

LÁSKA
Drama/romantický. Manželé Georges a Anne jsou učitelé hudby. Jejich láska a pevné 
pouto, které se prohlubovaly roky společného života a vášní pro klasickou hudbu, je 
náhle vystaveno těžké zkoušce. Dílo oslnilo v Cannes nejen porotu, ale i novináře, 
filmové kritiky a diváky.
Mládeži přístupný, titulky, 125 minut, vstupné 90 Kč

pátek 8. března ve 20 hodin  film USA

JENÍČEK A MAŘENKA – LOVCI ČARODĚJNIC
Akční fantasy komedie. Pomsta je sladší než perník. Nejoriginálnější filmové 
pokračování Perníkové chaloupky. Pokud jste si pod vlivem Němcové, Erbena a bratří 
Grimmů mysleli, že Jeníček s Mařenkou po upečení čarodějnice žili šťastným životem 
bez dalších incidentů, šeredně jste se spletli…
Mládeži od 12 let přístupný, 83 minut, titulky, vstupné 150 Kč

sobota 9. března v 15 hodin  film ČR

ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE
Animovaný film. Nejpopulárnější české postavičky poprvé na filmovém plátně. Dob-
rodružný filmový příběh plný humorných a gagových situací. Král Rudolf v touze po 
zlatotvorném kameni mudrců vydává všanc poklad nejcennější – Svatováclavskou 
korunu i blaho celého království. 
Mládeži přístupný, 90 minut, vstupné 100 Kč

sobota 9. března v 19 hodin  film Španělsko

NIC NÁS NEROZDĚLÍ
Drama/thriller. Naděje nikdy neumírá. Silný příběh filmu je založen na skutečné 
události jedné rodiny, která v roce 2004 přežila úder ničivé vlny tsunami v Indickém 
oceánu. Manželé Henry a Maria a jejich tři synové se rozhodli strávit poklidné Vánoce 
v Thajsku a těší se na idylické dny v tropickém ráji…
Mládeži od 12 let přístupný, titulky, 114 minut, vstupné  80 Kč

středa 13. března v 19 hodin   film V. Británie

KRÁLOVSKÝ VÍKEND
Komedie. Každý občas potřebuje rozptýlení od každodenních starostí. Prezident 
(B. Murray – nominace na Oscara), první dáma, král, královna a …milenka. Režisér 
R. Michell (Notting Hill) natočil film o jedné významné historické události prosycené 
nezaměnitelným britským humorem. 
Mládeži do 12 let nevhodný, dabováno, 94 minut, vstupné  90 Kč

pátek 15. března ve 20 hodin  film Francie

MANIAK
Psychologický thriller. Film Maniak je Jackem Rozparovačem 21.století odehrá-
vajícím se v současném Los Angeles. Nejlepší thriller všech dob – intimní, odvážný 
a hluboce děsivý výlet do noční můry vraha a jeho obětí.
Mládeži od 15 let přístupný, titulky, 93 minut, vstupné 90 Kč

sobota 16. března v 15 hodin  film USA 

HLEDÁ SE NEMO 
Animovaný film. V pestrobarevných vodách Velké útesové bariéry žije v bezpečném 
příbytku ze sasanek Martin a jeho jediný syn Nemo, který je velmi zvídavý a chce tajný 
útes prozkoumat. Je nečekaně unesen.
Mládeži přístupný, dabováno, 101 minut, vstupné 130 Kč

sobota 16. března v 19 hodin
FLAMENCO HOY DE CARLOS SAURA

Záznam tanečního představení v režii slavného filmaře Carlose Saury nabízí 
nevšední pohled na současné flamenco – úchvatný tanec, hudba nabitá energií 
a zpěv, při kterém se tají dech. 100 minut, vstupné 150 Kč

středa 20. března v 19 hodin film  USA/V.  Británie

NADĚJNÉ VYHLÍDKY
Drama. Ralph Fiennes, Helena Bonham Carter a Jeremy Irvine ve filmové adaptaci 
slavného románu Charlese Dickense. Sirotek Pip, který vyrůstá u své přísné sestry, 
si vydělává na živobytí u velmi bohaté slečny. Po deseti letech se na něj usměje 
štěstí….
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 128 minut, vstupné  90 Kč

pátek 22. března ve 20 hodin  film USA

VRAŽEDNÁ HRA
Akční, krimi, mysteriózní. Brutální zločin, zvrácený zabiják, smrtonosná hra. 
Detektiv a soudní psycholog Alex Cross (bestsellery J.Pattersona) se vydává po stopách 
sériového vraha.
Mládeži od 12 let přístupný, titulky, 101 minut, vstupné 80 Kč

sobota 23. března
NEPROMÍTÁME – BURZA OŠACENÍ

středa 27. března
NEPROMÍTÁME – představení SCREAM SHOW

pátek 29. března ve 20 hodin film USA

NA ŠROT
Komedie. Jeffovi je právě 21 a plnoletost se musí pořádně oslavit. Zpít se na šrot se 
však nedoporučuje noc před největší zkouškou na medicíně. Scénáristé Pařby ve Vegas 
a Pařby v Bangkoku jsou zpět.
Mládeži od 15 let přístupný, titulky, 92 minut, vstupné 90 Kč

sobota 30. března v 15 hodin film USA

MOCNÝ VLÁDCE OZ
Dobrodružný/ fantasy. Když se Oscar Diggs, druhořadý cirkusový kouzelník 
s pochybnou morálkou, dostane z prašného Kansasu do životem pulsující Země Oz, 
myslí si, že vyhrál v loterii. Sláva a bohatství jsou jeho, dokud nepotká tři čarodějky.
Mládeži přístupný, dabováno, 125 minut, vstupné  děti 135 Kč / dospělí 155 Kč

sobota 30. března v 19 hodin  film USA

TERAPIE LÁSKOU
Komedie/drama. Život vždycky nejde podle plánu. Učitel dějepisu Pat Solatano 
(B.Cooper) prošel psychickou krizí, během níž přišel o všechno. Jediné, co získal, byl 
pobyt v psychiatrické léčebně. Po jeho skončení mu soud dovolí vrátit se domů. Teprve 
tady začíná příběh excelentního filmu (nominace 4 Zlaté Glóby, 8 Oscarů). 
Mládeži od 12 let přístupný, titulky, 122 minut, vstupné 90 Kč
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Dům kultury Protivín
úterý 12. března od 19 hodin

Beseda se spisovatelkou J. Pixovou 
nad třetím dílem knihy.

Pořádá MěKS a Městská knihovna Protivín

Vstupné 35 Kč

Na břehu Blanice – 

k šumavskému prameni

Dům kultury Protivín
středa 27. března od 19.30 hodin 

SCREAM SHOW
Trawesti skupina Screamers 
po roce s premiérovým pořadem v Protivíně.
Vstupné 230 Kč 

Dům kultury Protivín
úterý 23. dubna od 19 hodin

MALÁ MUZIKA NAUŠE PEPÍKA
Hraje k poslechu i tanci. Vstupné 65 Kč

Dům kultury Protivín
středa 15. května od 19.30 hodin

Talk show s první dámou českého 
filmu a divadla – paní Jiřinou 
Bohdalovou. Vstupné 200 Kč

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK ZAHÁJEN
REZERVACE TÉŽ NA INTERNETU

www.disdata.cz
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ZE ZLATÉHO FONDU MĚSTSKÉ KNIHOVNY

neděle 3. března od 15 hodin 
Dům kultury Protivín 
POHÁDKA ZE STARÉ KNIHY 
Výpravná loutková pohádka s písničkami 
v podání Divadla Matěje Kopeckého 

úterý 12. března od 19 hodin
Dům kultury Protivín
NA BŘEHU BLANICE  – 
– K ŠUMAVSKÉMU PRAMENI 
Beseda s Jaroslavou Pixovou nad třetím 
dílem knihy o putování po mlýnech na 
Blanici

NEJVĚRNĚJŠÍ ČTENÁŘ
20 let členství v Městské knihovně Protivín 
– vyhodnocení a ocenění čtenářů 

ČTENÁŘ ROKU 2012 
v kategorii čtenářů do 15 let za největší 
počet výpůjček knih – vyhodnocení a oce-
nění 

MEZINÁRODNÍ DEN 
DĚTSKÉ KNIHY 
Znalostní soutěžní test (knihovna, základní 
škola) pro dětské čtenáře. Výhry: 2 volné 
vstupenky – kategorie do 10 let – pohádka 
kategoriie od 10 do 15 let – film 

ČTENÍ POMÁHÁ 
Informace na www.ctenipomaha.cz

Magnesia litera – CENA ČTENÁŘŮ 
Čtenáři hlasují pro knihu českého autora 
(próza, poezie, knihy pro děti), která vyšla 
v 1. vydání v roce 2012. Podrobnosti na 
www.magnesia-litera.cz. Anketní lístky 
k dispozici v knihovně, možno též hlasovat 
po internetu. 

RODIČE S DĚTMI DO KNIHOVNY 
Roční registrace pro začínajícího čtenáře 
zdarma. Malý čtenář při první návštěvě 
knihovny obdrží na památku upomínkový 
list. 

ŠKOLNÍ EXKURZE
Po dohodě možnost hromadné návštěvy 
v úterý nebo ve čtvrtek dopoledne (telefon:
382 251 806, e-mail: knihovna@kultura-
protivin.cz – seznámení s činností knihov-
ny, knihovním fondem a poskytovanými 
službami. 

INTERNET ZDARMA
Pro každého uživatele 1 hodina práce na 
internetu týdně v březnu zdarma. 

NOVINKA ČASOPIS BIBLIO 
Nabídka měsíčníku se zaměřením na litera-
turu, četbu a čtenáře. 

Do konce února se přijďte podívat do galerie Kaplanka na velmi zajímavé 
fotografie Toma Rychlého a do prostor Infocentra na výstavu Historie proti-
vínského Sokola, kterou pro vás připravilo občanské sdružení Společnost pro 
rozvoj Protivína. 

Mezi staré vzácné kni-
hy našeho fondu patří 
románový cyklus „Naši“ 
jihočeského spisovatele 
Josefa Holečka, od jehož 
narození uplyne 27. úno-
ra 160 let. 
Čtenářům se tato dvanácti-

svazková jihočeská kronika dostávala do 
rukou v letech 1912 – 1930. Zachycuje 
vesnický život v autorově rodišti – v jiho-
české vsi Stožice u Vodňan v 1. polovině 
19. století. Holečkovo pojetí je na rozdíl 
od převážné většiny českých venkovských 
realistů té doby odlišné: symbolem dobra, 
poctivosti, mravní síly a základem národa 
je osoba sedláka, proto vyzdvihuje jeho 
důležitost v životě vesnice. 
Josef Holeček zůstával vždy v pozadí 
takových beletristů, jakými byli J. Š. Baar, 
K. V. Rais nebo A. Jirásek, neupřednost-
ňoval národnostní stránku, jeho hrdinové 

nebojovali za český jazyk, ale byli nosi-
telé mravních hodnot a ideálů. 
Jsme rádi, že můžeme nejslavnější auto-
rovo dílo (které ale bohužel za svého 
života nedokončil) nabídnout čtenářům 
v původním vydání, jak vznikalo mezi 
léty 1897 – 1930. 
V letošním roce nám celá řada akcí 
připomene 1150. výročí příchodu věro-
zvěstů Konstantina (Cyrila) a Metoděje 
na Velkou Moravu. Vzpomeneme, co 
nám tito vzdělaní Řekové přinesli a čemu 
nás učili. Nebyly to pouze hodnoty víry, 
kultury, vzdělanosti a písma, ale stáli též 
u počátků naší státnosti. 
Při této příležitosti Městská knihovna Pro-
tivín upozorňuje na nové, aktualizované 
vydání úspěšného titulu „Starověké legen-
dy o českých světcích“. Moderní české 
překlady staroslověnských, latinských 
a staročeských legend nám srozumitelnou 
formou přinášejí životní příběhy význam-
ných osobností, jakými jsou Konstantin 
a Metoděj a čeští světci Ludmila, Václav, 
Vojtěch, Prokop a Anežka.

POZVÁNKY NA VÝSTAVY20 let
MĚSTSKÉ
KNIHOVNY

Na březen pro vás připravujeme v Infocentru výstavu fotografií europoslance 
Edvarda Kožušníka „Na kole do europarlamentu“ (www.kozusnik.eu). 
V rámci této výstavy bude v kaplance ve vhodném březnovém termínu uspořá-
dána beseda nadšených cyklistů – Edvarda Kožušníka s Františkem Šestákem. 
Termín besedy upřesníme na plakátech. 
V podkrovních prostorách kaplanky budete mít v březnu možnost navštívit 
zajímavou výstavu autorů Prácheňské umělecké besedy. 
Bližší informace sledujte na plakátech. 

Velmi se těšíme na vaši návštěvu!
Foto Pavel Koc
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Nejdřív vám musím složit hlubokou poklonu. Měl jsem pří-
ležitost setkat se už s několika lidmi vašeho věku, ale v takové 
kondici, v jaké jste vy, klobouk dolů. 

A to jsem možná ještě o něco starší, protože jsem se narodil 
v noci ze sedmnáctého na osmnáctého února (smích). 
Máte holt zdravý selský kořínek. 

U nás je dlouhověkost v rodě. 
Sestřenicím je devadesát pět a druhé 
ještě o dva roky víc, praděda, co hrál 
Janu Cimburovi na veselce, se dožil 
pětadevadesáti. Hrál na klarinet, 
když si Cimbura 20. října 1858 bral 
vdovu Piksovou. 
Tolik čísel za sebou a vy je sypete 
jako z rukávu. 

Na počty jsem byl vždycky. Když 
jsem chodil do druhé třídy, pan řídí-
cí mě posílal za třeťáky, abych jim 
vypočítal příklady. Kolikrát jsem 
pomáhal s úkoly i vnoučatům, když 
si nevěděla rady. 
Pořád vám hlava slouží dobře, že?

Zaplaťpánbůh, zatím ano. Dost si 
taky pamatuji. S babičkou se pravi-
delně díváme v televizi na AZ-kvíz 
a víte, že leccos vím? Samosebou 
to starší, ty novinky ne. Někdy se 
divím, kolik toho dnešní lidi neví. 
Jednou se ptali v pořadu Nikdo 
není dokonalý, a tam nedávají těžké 
otázky, která řeka protéká Ústím nad 
Labem. Nepochopil jsem, že někteří 
nevěděli (smích). 
Zřejmě jste ve škole dával dobrý 
pozor. 

Měli jsme dobré učitele. Jak tady, 
tak na měšťance v Protivíně. Škoda, 
že ta naše školička chátrá. Je na ní latinský nápis, který by neměl 
zaniknout. Výchova mládeže je základem společnosti. 
Vy jste celý život žil jen v Myšenci?

Celý, jenom několik měsíců jsem sloužil u dragounů v Kla-
tovech. Ale červené rajtky jsme nenosili. Oblékli nás do tako-
vých divných hadrů, jako by z nějakého kláštera. Jezdili jsme 
kolem dívčí školy a holky se nám smály, že jsme vypadali jako 
hastroši. Ještě štěstí, že mě neviděla babička /smích/. Tu jsem 
si namluvil později. 
Manželka je také z Myšence?

Ne, ze Selibova. Všiml jsem si jí v kostele. Na kůru za var-
hanami stávali mladí a ona mezi nimi. Povídal jsem si, to je 

sedmikráska. A nebylo nic. Až jednou v neděli jsem seděl v seli-
bovské hospodě a ona tam přišla se džbánkem tátovi pro pivo. 
A zase jsem si řekl, že je to pěkná holka. To už mi táhlo na třicítku 
a ohlížel jsem se po šikovné nevěstě. Vyzvídal jsem na šenkýři, 
čí je to děvče. Prý nějakých Jarešů, co se u nich po chalupě říká 
u Matějků. Od té doby jsem po ní pásl, doprovázel ji z kostela, ale 

jednou mě vypekla. Smluvili jsme si 
rande na nedělní odpoledne. Já se tedy 
rozběhl do Selibova, ale Vlasta nikde. 
Odešla na pouť do Putimi. 
Jak dlouho jste spolu chodili?

Moc dlouho ne. Asi jen sedm 
měsíců. Hrozilo totiž nebezpečí, že ji 
pošlou na práci do rajchu. Za Němec-
ka musela na totální nasazení spousta 
mladých lidí a tak se nahonem ženili 
a vdávali, aby z toho vyvázli. Poví-
dal jsem jí: „Tak holka, k žádnému 
odvodu nepůjdeš, my se vezmeme. “ 
Tedy ne, že bychom museli. Dcera se 
nám narodila až za rok. Ale jak jsem 
řekl, kvůli tomu nasazení. Veselku 
jsme měli 7. listopadu 1942 a hosté 
museli s obědem počkat až do odpo-
ledne, než jsme se vrátili od fotografa 
z Písku. Vezly nás těžké kobyly, šly 
pomalu a ještě k tomu pršelo, padal 
sníh a byla zima. 
Paní Vlasta se tedy k vám přivdala. 
Do starého rodu Bláhů. 

My se v Myšenci držíme už přes 
dvě stě let. Pořád na téhle chalupě. 
Žena byla také z hospodářství, práce 
se nebála, takže těch deset hektarů 
jsme celkem snadno zvládli. Koně 
jsme neměli, ty měli jen sedláci. 
Tahali jsme s voly stejně jako náš 

děda a táta. Tomu se za první války přihodila zvláštní příhoda. 
Chcete ji slyšet?
Jen povídejte. Dobře se posloucháte. 

Tenkrát byla ohromná bída, zvlášť o jídlo. Všechno bylo 
na lístky, jako za druhé války. Po vesnicích chodily kontroly, 
a co nebylo přihlášené, bez milosti rekvírovaly a ještě hrozily 
vězením. U toho, kdo měl větší pole, zjišťovaly zásoby obilí, 
a co našly navíc, zabavily. Pochopitelně, každý ukrýval něco 
načerno a tak objevily nějaký utajený pytel i u nás. Táta dostal 
příkaz, aby ty pytle naložil a odvezl do Protivína. Tady však 
bylo plno ženských, co měly muže buď na frontě, nebo byly už 

❖  BOHATÝ ŽIVOT STOLETÉHO KMETA – 
Když se o někom řekne, že je „starý jako Metuzalém“, myslí se, že se dožil požehnaného věku, vyššího, než je v našich 
krajích obvyklé. Současný průměrný věk se pohybuje kolem 75 let. Kdybychom se však měli přidržet starozákonního 
patriarchy, měl by podle biblického podání těch křížků na zádech věru pěknou řádku – při 969 letech. 
Naše představy o dlouhověkosti lidí jsou ovšem mnohem střízlivější, dosahují jen ke sto letům. Takových junáků žije v naší 
republice 844. Z toho 716 žen a pouze 128 mužů. 
K prahu legendární stovky nyní dospěl pan Josef Bláha z Myšence. Narodil se ve třináctém roce minulého století ještě za 
císaře pána. Ten rok se vyznačoval velmi proměnlivým počasím a několika výjimečnými událostmi. V hamburské lodě-
nici byla rok po zkáze Titanicu spuštěna na vodu největší paroloď světa Vaterland, americký průmyslník zavedl pásovou 
výrobu automobilů, byl dokončen Panamský průplav, do Louvru byla vrácena ukradená Mona Lisa, ve Francii se jel už 
pojedenácté cyklistický závod Tour de France, v Lipsku při srážce tramvaje s vozem se zvířaty cirkusu Barnum uteklo pět 
lvů a musela je postřílet policie, v Tokiu při ohromném požáru shořelo 3300 domů, z Argentiny se do světa rozšířil nový 
tanec – tango. V témže roce se v loděnicích velmocí stavělo 133 válečných lodí a 93 ponorek. Rok před vypuknutím první 
světové války. 
Tehdy měl Myšenec něco málo přes dvě stě obyvatel, kteří žili v pětatřiceti domech. V čísle popisném 3 se narodil 18. února 
1913 Josef Bláha. 
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vdovy a s těmi se táta domluvil. Když přijel 
s naloženou fůrou ke hřbitovu, ženské ho 
přepadly. Voly vypřáhly a s tátou poslaly 
domů a fůru si rozebraly. Naštěstí z toho nic 
nebylo. Asi to nikdo nikam nehlásil. 
Nebýt sedláků, zvláště ve městech by lidé 
trpěli velkou bídou. Vy jste se ale hodně 
nadřeli. Co já vím, dělali jste od slunka 
do slunka. 

Práce musela člověka především bavit. 
Když byl na půdě od narození a poznal, co 
vyžaduje, nepřipadala mu tak těžká. Musel 
ovšem s hospodařením žít a mít ho v srdci. 
Já jsem sbíral kamínky i na jeteli, aby se 
kosa neotupila. Poznal jsem, která země je 
úrodná a která spíš šutrovatá. 
Měli jste živobytí…

… ale rozhodně ne na rozhazování. 
Pokud jsme pomýšleli něco si pořídit, 
museli jsme hodně šetřit nebo si vypůjčit. 
Když jsme se sousedy Háčkem a Ceplechou 
založili strojní družstvo, abychom si koupili traktor, podepsali 
jsme směnky u Občanské záložny ve Vodňanech. Jenže když 
jsme se potom zdráhali vstoupit do JZD, statní traktorová stanice 
nám traktor vzala a my tři jsme se museli podělit o dluh. 
Nakonec jste dělal předsedu a agronoma. 

Ze začátku to nebylo slavné, protože každý byl zvyklý jen 
na své. Když jsme se sloučili s Maleticemi, Selibovem, Tálínem 
a Žďárem a vznikl ohromný podnik, potom už to šlo. Pěstovali 
jsme obilí na osivo a to se platilo lépe. Při dobírkách na konci 
roku bral jeden zaměstnanec dvacet tisíc, druhý ještě víc. Pak 
už se dalo žít. 

Agronom, který řídil celou rostlinnou výrobu, musel jistě 
sledovat i počasí, kdy to spustí i u nás. Co ale udělali orlickou 
přehradu, chodí počasí od východu. Jestli ho ovlivňuje ta pře-
hrada, to nevím. 
Abychom však nemluvili pořád jen o práci. Během vašeho 
života přišly na svět film, rozhlas, televize. Vzpomeňte si, kdy 
jste poprvé viděl pohyblivé obrázky?

To bylo kolem roku třicet. Každou sobotu nebo neděli jsme 
chodili do Protivína. Za dvě nebo tři koruny. Biograf jsme 
nemohli vynechat. Televizi jsme si pořídili celkem brzy. Rád 
se na ni kouknu, ale abych u ní seděl od rána do večera, i když 
teď mám dost času, to ne. Pouštíme si Šlágr, na kterém vysílají 
písničky. Kolikrát si je i zabroukám. 
Rád jste zpíval?

A hrál na harmoniku. Teď už nemůžu, zlobí mě rameno. Ale 
bývaly doby, kdy jsem si pianovku nechal posílat z hospody. 
Jednou o masopustu, a my jsme ho slavili vždycky hodně vesele, 
jsem hrál v dřevěné bedně. Truhláři ji sbili tak velkou, abych 
se do ní vešel, já vlezl dovnitř, přidělali kliku, aby to vypadalo 
jako flašinet, a jak se obcházela ves, každý si mohl říci, jakou 
chce písničku a já mu ji zahrál. Dovnitř mi lidi házeli koblihy 
i šunku, měl jsem toho plnou bednu. U hospody jsme ty dary 
vyložili, co se dalo, hned se snědlo nebo rozdalo a šunku nám 
hospodská uvařila k večeři. 
A pak jste tancovali. 

Někdy až do rána bílého… Horší to bylo za války, kdy byly 
zábavy zakázány. Načerno jsme se scházeli v šalandě ve mlýně 
u Kozáků. Jen jsme museli dávat pozor, aby nás nepřekvapila 
kontrola. Chodili i četníci. Jednou kontrola přišla, ale to nebylo 
kvůli tancování. Ve mlýně našli notýsek se seznamem mlečů, 
kterým mleli bez povolení a víc, než se smělo. Já měl čtyřicet 
kilo obilí a dostal jsem pokutu sedm set korun. 

Manželka na vás prozradila, že jste hrál také divadlo. 
To taky, ale nejvíc jsem se vyřádil v scénkách na miku-

lášských a silvestrovských zábavách. Vzal jsem si kytaru, 
obcházel sál a skoro na každého jsem měl složenou nějakou 
krátkou legrační básničku. Divadlo jsem také hrál. Třeba 
v Našich furiantech krejčího Fialu, co měl tolik dětí a chtěl 
se stát ponocným. 
Co všechno jste nedělal a čím jste nebyl. Měl jste vůbec čas 
marodit?

Také mě leccos neminulo. Měli jsme na pole navezený kom-
post, a protože to vypadalo, že bude mrznout, táta mě poslal, 
abych ho rozhodil. Já se zpotil, sundal jsem si kabát a na zádech 
mi naskočila boule. Prý jsem to zastydl a vytvořil se tam zánět. 
Tenkrát ještě neměli v písecké nemocnici rentgen, ale stejně 
mě operovali a vzali i kus žebra. Při odvodu na vojnu si doktor 
všiml jizvy na zádech a ptal se, od čeho je. Povídal jsem, že 
v nemocnici ze mě dělali Evu… (smích). 
A co ta hůlčička?

To je památka na operaci kyčle. Moc mě zlobil, ale na operaci 
prý jsem byl už moc starý. Bylo mi zrovna devadesát. Postěžoval 
jsem si primáři Šimečkovi, že mě pravá noha strašně bolí a jestli 
by se přece nedalo něco dělat. „Máte štěstí, “ povídal pan primář. 
„Jestli se do zítřka stačíte sbalit, vezmeme vás hned ráno. “ On 
jim totiž objednaný pacient vypadl. Manželka mi připravila 
pyžamo a ručník a ráno jsem se hlásil v nemocnici. O tu hůlku 
se opírám, aby se mi lepší chodilo. 
Asi také berete nějaké prášky. 

Dohromady žádné. Jen na tlak, mám trošku vyšší, a pak mám 
kapky do očí. Stářím mi ubývá zrak, takže v novinách přečtu jen 
velká písmena. Ostatek mi čte manželka. 

To mě hodně mrzí, protože jsem býval velkým čtenářem. 
Z protivínské knihovny mi posílali kufry knížek. 
Když vás tak poslouchám, pane Bláho, říkám si: „Co všechno 
ten člověk stihl, co prožil, jaký měl bohatý život.“

To jsem býval i v národním výboru a pořád jsem u hasičů. 
Víte, já měl ohromné štěstí, že jsem si vzal manželku. Loni na 
zimu jsme oslavili platinovou svatbu. Zkrátka tu po sedmdesáti 
letech. Tak dlouho jsme spolu. Ne, že bychom se také nepo-
škorpili. Když jsme si ale slíbili, že budeme spolu navěky, tak 
to také dodržujeme. A potom: ona si mě hledí. Dobře mi vaří. 
Jsem sice víc buchtový, ale když je pěkný řízeček z vepřové 
kýty, to si také pochutnám. 

Jan Chmelík 

MYŠENECKÉHO RODÁKA JOSEFA BLÁHY
> > > > >
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ZIMNÍ RADOVÁNKY S KOŇMI
V neděli 27. ledna jsme pro děti 
uspořádali zimní radovánky s koňmi. 
Počasí nám teď 14 dní přálo, tak js-
me toho plně využili. Nasedlali jsme 
koně, oprášili sáňky a boby a vyjeli js-
me na louku na Bečelově, kde si děti 
i rodiče ozkoušeli jízdu na saních za 
koňmi. Celkem se zde sešlo 16 dětí, 
které měly možnost svézt se jak na 
saních, tak i na koních. Přizvali jsme 
také fotografku Anetu Hnykovou, 
která nám ochotně dětskou zábavu 
zdokumentovala a fotky si můžete 
prohlédnout na našich stránkách 
www.stajprotivin.cz. Velmi ráda bych 
poděkovala všem zúčastněným za 
skvělou atmosféru a doufám, že tuto 
akci budeme smět uspořádat i do 
budoucna. 

Šárka Návarová

V pátek 1. února jsme ve dvě hodiny 
odpoledne odjížděli do Prahy na akci 
s názvem Ledová Praha, kterou pořádá Pio-
nýr. Tato příležitost byla i srazem z letního 
tábora na Kocandě, který pořádá Pionýrská 
skupina Protivín, v loňském roce na motivy 
Večerníčku. Cesta trvala asi tři hodiny, takže 
pro některé děti byla dlouhá. Po příjezdu do 
Prahy na nás čekali další členové – Pražáci. 
Když jsme se shledali, tak jsme si šli odnést 
věci do tělocvičny, kde jsme i přespávali. 
Odložili jsme si věci, posvačili a poté jsme 
odešli do muzea LEGA. Všechny děti moc 
nadchlo, ale i instruktoři si tam stavěli z lega 
domečky. Poté, co jsme opustili muzeum, 
šli jsme se projít po Praze. Noční Praha 
má takové kouzlo, že jsme byli snad úplně 
všichni nadšeni. Když jsme dorazili do 
tělocvičny, bylo už hodně hodin a tak jsme 
se snažili zahnat děti do postelí, ale byl to 
nadlidský úkol. 

Druhý den, v sobotu, jsme se byli 
podívat na Vítkově na sochu Žižky, pak 
jsme byli ve Vojenském muzeu, kde jsme 
si prohlíželi zajímavé exponáty, poté jsme 
šli na oběd a po obědě jsme vyrazili do 
Botanické zahrady UK, kde to bylo veli-
ce krásné a byl to příjemně strávený čas 
v příjemném prostředí. Dál nás čekala pro-
cházka po Karlově mostě. Čekání na vstup 
do muzea Karla Zemana jsme si ukrátili 
na moderním dětském hřišti přímo pod 
mostem. V muzeu to bylo velice krásné, 
takže se tam všem moc líbilo, po muzeu 
jsme šli na večeři, ke které byl smažený 
sýr, po kterém se děti mohly utlouct. Když 
jsme dovečeřeli a umyli nádobí, šli jsme na 
metro a jeli zpátky do tělocvičny. Doufali 
jsme, že děti brzo usnou únavou, ale to 
jsme se spletli. 

Třetí den, v neděli, jsme si sbalili věci 
a naložili je do auta, poté jsme sedli do 

autobusu a jeli do nákupního střediska 
Harfa, kde měly děti rozchod a mohly si 
koupit něco hezkého na památku. Když se 
děti porozhlédly po obchodech, šli jsme na 
metro a jeli se podívat na Žižkovskou věž, 
kde to bylo velice krásné a výhled na Prahu 
byl nádherný. Když jsme si prohlédly věž 
a její vnitřek, pomalu jsme se procházkou 
přesouvali směrem na vlakové nádraží, kde 
jsme si vyzvedli věci a čekali, až náš vlak 
přijede. Když jsme nastoupili do vlaku, 

zhroutili jsme se do sedaček a čekali, až se 
rozjede směrem domů. Myslím, že všichni 
instruktoři a vedoucí padli únavou a spali 
aspoň kousek cesty, některé děti byly také 
vyčerpané, ale jiné měly plno energie. Ale 
všichni jsme se těšili domů do měkkých 
postelí. 

V Praze se mi moc líbilo a bylo fajn 
vidět kamarády, které jen tak nepotkám. 
Za rok doufám, že pojedu zase. 

za oddíl Kocanďáci KačuB

anetahnykova.rajce.net

LEDOVÁ PRAHA 2013

Před Vojenským muzeem.  Foto „Kocanďáci“
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Ve čtvrtek 3. ledna 2013 se narodila dcera Adéla rodičům Kateřině a Tomášovi 
Adamcovým. Vážila 3,20 kilogramu a měřila 50 centimetrů. Gratulujeme prvnímu 
občánkovi Protivína v letošním roce. 

O víkendu 26. a 27. ledna se do zasněženého Protivína 
sjela více než stovka ochránců přírody a krokodýlů zvláště 
z celých Čech, Slovenska a i z Francie na konferenci České 
asociace pro chov a ochranu krokodýlů. Přilákala je sem 
Krokodýlí zoo, jejíž výstavba byla v loňském roce dokončena. 
Kromě zoo navštívili účastníci konference i expozice Zoolo-
gického muzea v kaplance, zúčastnili se odborných předná-
šek, které probíhaly v salonku restaurace R–erko a v sobotu 
odpoledne spolu s diváky z řad protivínských občanů zaplnili 
krásně zrekonstruovaný kinosál městského kulturního středis-
ka. Zde probíhala projekce filmu „Dotek modrého krokodýla“ 
producenta Petra Tomaidese. Hlavním hrdinou dokumentu je 
krokodýl americký, což je mimochodem ten druh krokodýla, 
který na bilboardu u obchvatu Protivína láká do zdejší zoo 
návštěvníky. A láká je úspěšně, neboť za uplynulých pět sezon 
prošlo protivínskou zoo více než 150 tisíc obdivovatelů kroko-
dýlů. Ale vraťme se k filmu, pojednává o soužití lidí a velkých, 
životu nebezpečných krokodýlů v Mexiku. Scény, kde na jedné 
straně vypráví hráč golfu, jak mu krokodýl při hře utrhl nohu 
a na druhé straně stařík krmící z ruky čtyřmetrového divokého 
krokodýla, berou divákům dech. Diváky v Mexiku, kde se film 
taktéž promítá, udivuje i jiná skutečnost, kterou prakticky 
neznají – sníh. Jedna z úvodních scén je natáčena v Protivíně, 
neboť zdejší zoo chová tento druh krokodýla jako jediná v Evro-
pě a průvodce filmem odchází od terária s krokodýlem Kubou 
z naší zoo hlubokým sněhem a jeho kroky pokračují střihem 
do rozpáleného písku mexického pobřeží, kde děj pokračuje. 
Doufejme, že tento efekt se spolu se jménem Protivín vryje 
do paměti mnoha milionů diváků v Mexiku, protože kromě 
vysílání tohoto dokumentu na ČT se připravuje jeho uvedení 
i v latinskoamerických televizích. 

Pořadatel konference děkuje za její zdárný průběh pracovní-
kům Městského kulturního střediska Protivín, kteří s podporou 
nadace KONABO realizovali projekci filmu, starostovi města 
Jaromíru Hlaváčovi, který zajistil odklizení přívalů sněhu 
u zoo a tím umožnil bezproblémový příjezd účastníkům, Mar-
tinu Johannovi, který zajistil technickou podporu přednáškám 
v restauraci R–erko a vedení pivovaru, které umožnilo exkurzi 
pro účastníky konference. 

ing. Miroslav Procházka

Chcete si užít pěknou dovolenou? 
Přidejte se k nám!

KLUB ŽEN V PROTIVÍNĚ 
VÁM ZAJISTÍ 

ZAJÍMAVOU DOVOLENOU

BOJNICE 
pohádkový zámek na Slovensku
V ceně zahrnuta doprava, ubytování, polo-
penze. V místě termální koupaliště, lázeň-
ský areál. Během pobytu výlet do Těrchové, 
Vrátné doliny, skanzenu Čičmany. 
Termín: od 18. do 23. srpna 2013
Cena: 4 490 Kč 

KRÁSY ORLICKÝCH HOR
V ceně je zahrnuta doprava, polopenze, 
ubytování, sauna, jeden výlet zdarma, 
taneční večírek. Možnost výletů: Vamberk 
(krajka), Opočno, Třebechovice, Rokytni-
ce, Deštné, Babiččino údolí.  
Termín: od 22. do 27. září 2013
Cena: 4 990 Kč 

Zájemci se mohou hlásit 
do 15. března 2013 na adrese: 

Růžena Branštýlová, 
telefon 382 251 318 

Palackého 532, 398 11 Protivín

Úspěšná konference a modrý krokodýl

Na snímku producenta filmu „Dotek modrého krokodýla“ 
Petr Tomaides. 
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nabízí:
✔ Letní pobytové tábory s koňmi 

 v pěti turnusech 

✔ Příměstské tábory v období 

 jarních prázdnin

✔ Dětské kroužky 

 od jara do podzimu

✔ Vyjížďky do přírody

✔ Ustájení koní

✔ Program pro školy a školky

Navštivte naši stránku 
www.stajprotivin.cz 

nebo nás kontaktujte 
na tel. čísle 773 604 124 

nebo e-mailem: 
stajsarka@centrum.cz

V lednovém čísle Protivínských 
listů jsme uveřejnili fotografii 
vstupní brány u tvrze Klokočín. 
Ze správných odpovědí jsme vylo-
sovali paní Marii Procházkovou 
z Písku. Blahopřejeme. Na vítě-
ze čeká v Infocentru symbolická 
odměna. 

Tentokrát chceme znát název 
obce, ve které je obnovena tato 
studánka sv. Floriána. 
Odpovědi čekáme do 11.3. 2013 
v Infocentru na náměstí, na tel. 
čísle 382 203 354 nebo na e-mai-
lu infocentrum@muprotivin.cz

FOTOHÁDANKA
INFOCENTRA PROTIVÍN

1. BĚH – „J. F. COOPER – POSLEDNÍ MOHYKÁN“
sobota 30. 6. – neděle 13. 7. 
Krásná, dobrodružná a humorně pojatá celotáborová hra 
je motivována jednou z nejlepších a nejslavnějších knih 
– „Indiánek“. S velkým úspěchem jsme si ji na táboře 
zahráli již dvakrát, naposled v roce 2004. Hra je zaměřena 
na výchovu k samostatnosti, tvořivosti, výuku tábornictví, 
zvyšování fyzické zdatnosti, rozvoj všeobecných doved-
ností, poznávání a ochranu přírody. Děti budou rozděleny 
do družin – indiánských kmenů a budou mezi sebou 
bojovat o totem náčelníka. 
Cena: 3 440 Kč 
Hlavní vedoucí: „Stanley Skóťa“ – Stanislav Skotnica st. 

3. BĚH – „TEMPLÁŘI“
neděle 28. 7. – sobota 10. 8. 
Táborová hra bude inspirována skutečnou historií templářského 
řádu. Kdo vlastně templáři byli? Proč a za co bojovali? Existuje 
legendami opředený templářský poklad? To vše a mnohem víc 
se dozvíš a prožiješ na vlastní kůži v naší dobrodružné hře. 
Zároveň se naučíš všem dovednostem, které každý správný 
táborník a rytíř musí ovládat. Chceš objevit tajemství templářů? 
Pojeď s námi na Kocandu!
Cena: do 3 550 Kč
Hlavní vedoucí: „Lenčík“ – Radek Lenemajer

Letní tábor Na Kocandě 2013

Marta Hájková
Relaxační centrum sanatoria sv. Anny

telefon 606 153 280
www.relaxacniozonovecentrum.cz
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KRAJ DVOJÍ OBLOHY – 12. díl
RYBNÍK SKOPEC – MEDENICKÝ

Měsíc únor je vždy studený. Je to čas Hromnic, toho 
starého svátku svěcení svící. Po stráních okolo cest, oko-
lo zrzavých mezí leží stále sníh. Ale čas nejde zastavit. 
Říká se „Na Hromnice o hodinu více“. Končí vánoční 
období, začíná doba očekávání příchodu jara. Také 
okenní tabulky některých domků na Medenici krášlily 
střapaté obrázky mrazu. Od vlnících lesů zavál vítr. Na 
střechu krajní chalupy usedla ladně dvojice vran a pro-
tivně zakrákala do šedivého dne svoji fanfáru zimních 
dnů. Ač bylo krátce po poledni, bylo v jedné z chaloupek 
samot rozsvíceno. Oranžové světélko hořelo do smutku 
dne. Takový osamělý plamínek do šerosvitu. Stál jsem 
na malé hrázi mezi dvěma rybníky. Zde jsem před rokem 
započal své putování po šňůře rybníků. Posledním ryb-
níkem tohoto povídání je Skopec, lidé ho však většinou 
znají pod jménem Medeničák. Veliké vločky začínají 
padat do hlubin temné vody. Hladina rybníka je hltavě 
polyká. Takový sněhový hřbitůvek sněhových vloček. 
Jen to sinavé světélko v chalupách Medenice vyvolává 
alespoň trochu hřejivého pocitu v tomto dni. Hned má 
poutník radost, že není v setmělé krajině úplně sám. Pak 
se stal zázrak! Opravdu! Od lesů Malé Rabině zafičel 
ostře vítr, obloha se potrhala, přestal poletovat sníh. Na 
hladinu Medenického rybníka dopadl dokonce nesmělý 
paprsek slunce. Putuje-li člověk celé odpoledne šedí 
dne, je podvečerní slunce krásným divadlem přírody a to 
přímo nečekaným. Hned bylo dunění větru ve staré vrbě 
veselejší, i rákosí zahrálo na jinou strunu. Na severozá-
padě sluneční paprsky zazářily na vrcholek holého Nuzo-
vického kopce. Odtud je přenádherný pohled na veliký 
kus Šumavy, do údolí Blanice i na opěvovaný Tálínský 
rybník. Však naše radost netrvala dlouho. Oblaka znovu 
potáhla svoji smutnou záclonu a nastalo známé zimní 
šero. Poctivě jsem obešel celý rybník. 

Každý rybník má svoji historii i sobě vlastní atmosfé-
ru. Záleží na okolí a poloze vodní plochy. Jiný je rybník 
v lese, jiný u vesnice či v lukách blat. Znovu začaly padat 
sněhové vločky i soumrak na krajinu. Stejně jako před 
rokem. Matně jsem si vzpomenul na letní dny, na veselý 
smích koupajících se dětí, na tůni vody a červené mraky 
plující nad krajinou. Pak kdosi zahrál tam u jedné z cha-
lup na kytaru a ostatní se hlasem přidali „Je na západ 
cesta dlouhá“ – písnička letěla do smrčin lesů a možná 

až na hřebeny hor. Letěla do dlouhé lesní samoty až ku 
kamýckým křížům. Však suché o sebe zvonící tyče třezalek 
třoucí se o sebe připomněly zimní dobu. Z lesů Hynkovny 
se ozval noční pták. Třesoucí sýkorka na větvičce olšiny 
nešťastně volala po slunci, které před chvílí zdobilo kraj. 
Však se dočká, jaro je na cestě. Vše tomu nasvědčuje. „Na 
Hromnice nebe čisté, to potrvá zima jistě, pakli sněží nebo 
hřímá, to již jaro v blízku číhá. “ 

V prohlubni, kde stojí pokroucený strom, je surová 
skládka starých věcí. Běžící čas již způsobil, že vše je 
omšelé a rez si na mnohých věcech i spokojeně pochut-
nává. Však stará pivní láhev ze schwarzenberského 
knížecího pivovaru, na které je znak tohoto rodu, je 
nádherná. Hotový sběratelský poklad. V nepořádku po 
lidech se najdou někdy zajímavé věci, připomínající 
starý svět. 

Mokré olše trčí k obloze. Tento strom zpevňuje břehy 
rybníků. Zajímavější pohled bude na tyto stromy již na 
jaře. Olše totiž kvete ještě před rašením listů. To se již 
v zátokách tohoto rybníka vesele zazelenají vzácné dru-
hy orobinců a dají zapomenout na zimu, co již zmizela 
jako každý rok dolů do údolí řeky Blanice. Pamatuji, že 
jsem tehdy stál v ten podvečer a těšil se na tu celoroční 
cestu po rybnících tam na jihu. Bude to takové putování 
krajinou opravdu dvojí oblohy. Mnoho člověk ví, mnoho 
nového vždy obdivuje. Z lesů na východě se ozval výstřel. 
Něco živého zemřelo. Pryskyřičné ticho lesů v hájenství 
starých stromů dlouho drželo zvuk výstřelu. 

Vodu Medenického rybníka – Skopce zasypal nový 
příval sněhu. Vůbec to asi nebude vadit kaprům se 
zlatou ploutví, co spí dole na dně vod. Jistě vůbec. Rád 
bych se ještě sešel podívat ke staré Řepovo hájence na 
pokraji kamýckých lesů. Tam oproti třešni, co tak z jara 
čistě kvete, bývala zavěšena na jehličnatém stromě lesní 
Madonka. Škoda, že jí již není! Lidé se zastavili, hleděli 
na malovaný svatý obrázek, cítili naději i víru. 

Povinností je postát u krásy novoveských lip a dívat 
se na jižní stranu krajiny. Tam v tichu krčského kostelíka 
sv. Václava je pamětní deska pana Jiřího Zelendara, 
hejtmana protivínského panství. To on dal této krajině 
nevšední ráz a moudrost vod. Krajinou voněl mokrý sníh, 
když jsem na dálku staviteli těchto rybníků děkoval. Do 
krajiny „Dvojí oblohy“ se budeme vždy rádi vracet. 

–Sládek Petr–
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� ZE ŽIVOTA ŠKOLY � 
LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ

V týdnu od 5. do 11. ledna se někteří žáci sedmých tříd, doplnění o několik osmaček 
a jednoho deváťáka, zúčastnili lyžařského výcvikového kurzu, který je součástí osnov 
pro sedmé ročníky. Kurz se již poněkolikáté uskutečnil v lyžařském areálu Lipno a uby-
továni jsme opět byli v Horském hotelu Kramolín. Počasí nám bohužel vůbec nepřálo 

V krásné zimní atmosféře se skaut-
ské středisko vydalo reprezentovat Pro-
tivín na miniturnaj v ping-pongu, který 
pořádali skauti z Písku. Sobotní odpo-
ledne 19. ledna jsme strávili v tělocvičně 
zdravotnické školy. Turnaj byl rozdělen 
do dvou kategorií – do dvanácti let a od 
dvanácti let výš. Do obou kategorií 
byli nasazeni zdatní hráči a některým 
tato pověst i zůstala. Jmenovitě nás 
zastupovali: Ondra Vařečka, který ve 
své mladší kategorii zdolal všechny 
soupeře a umístil se na prvním místě, 
Kuba Zálezský jako stříbrný v mladších 
hráčích, Vojta Sochora a Kuba Klarner. 
Z hráčů nad dvanáct let se na třetím 
místě umístila nasazená Majda Nová-
ková a bez umístění Inka Zuzaňáková. 
V soukromí naší schůzky, v kempu 
„Na Lišáku“, získal každý zúčastně-
ný (perníkovou) medaili.  – Inka Z–

LYŽE
Se školou jsme byli na lyžařském výletě 
na Zadově. Rozdělili jsme se do dvou sku-
pin. Ti lepší šli na Kobylu a my jsme šli 
na menší sjezdovku. Učili jsme se pomalu 
lyžovat, zatáčet a brzdit.  Potom jsme šli 
do restaurace U Horejšů, bylo to tam moc 
hezké, byla tam výborná polévka a také 
čaj.  Potom jsme šli zase na lyže. Když 
jsme byli na polévce, paní učitelky nám 
navoskovaly lyže, protože dopoledne se 
nám strašně lepil sníh. Jenže mně a mému 
kamarádovi Markovi to pak strašně klou-
zalo, když jsme šlapali do kopce. 

Denisa Zelinská

Bavily mě nejvíc pády na lyžích. Nevím, 
co bych psal dál, ale byli jsme jak sněhu-
láci. I když mi lyžování šlo. A při zpáteční 
cestě jsme s Luckou jedli brambůrky. 

Marek Petřík

Byli jsme na horách na Zadově. Bylo tam 
krásně a hodně chumelilo. Jezdili jsme 
a kličkovali mezi hůlkami paní učitelky. 
To se mi moc líbilo. Bylo tam hodně lidí 
a já jsem jela z kopce a zajela jsem mezi 
ně. Dopadlo to dobře a nic se nestalo. 

Michaela Koubová

Já jsem jezdila na Kobyle. Bylo to moc 
dobré. Když jsme jeli asi desátou jízdu, 
chtěla jsem na takový malinký skoká-
nek. Zdál se opravdu malý. Skočila jsem 
a potom se mi vypnuly obě lyže a spad-
la jsem. Na tom samém místě spadla 
i Lucka. 

Eliška Hrdličková 

a první dva deštivé dny pohrozily tím, že budeme muset zvolit suchou variantu. Naštěstí 
technický sníh mnohadenní deště vydržel a tak si začátečníci mohli vyzkoušet své prv-
ní sklouznutí na běžeckých lyžích. Lyžaři okusili jízdu na „bladech“ a snowboardisté 
poznali, jak je namáhavé se poněkolikáté po pádu zvednout. Během dalších dní a hodin 
výcviku se však všichni postupně zdokonalovali a své techniky nakonec vypilovali. 
Počasí se koncem týdne umoudřilo a tak si ve čtvrtek mohli všichni konečně vychutnat 
příjemný pocit z jízdy na lyžích či snowboardu. Někteří si vyzkoušeli i večerní lyžová-
ní, kdy kopec patřil téměř jen jim. Po denním výcviku a následném odpočinku jsme se 
scházeli ke společnému večernímu programu, kde nás čekalo několik tematických před-
nášek. Ve čtvrtek nás dokonce navštívil náčelník místní horské služby. Uprostřed týdne, 
během odpočinkového odpoledne, se část žáků vydala zařádit si do bazénu, zbytek se 
vydal pěšky na Alpskou vyhlídku. Škoda jen, že opět nepřálo počasí, a tak výhled nebyl 
kvalitní. Kvůli špatným sněhovým podmínkám jsme letos neuskutečnili žádné závody, 
přesto věřím, že jsme si to na horách užili. Zároveň doufám, že některé lyžování chytlo 
za srdce a pokusí se tomuto finančně náročnému sportu věnovat i nadále. 

JSME 
SPORTOVNĚ NADANÍ!

ZE ŠKOLNÍCH PRACÍ 
ŽÁKŮ 3. B
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TJ Platan Protivín – SK Beer Stars 
Pluhův Žďár 3:2 (2:1, 1:1, 0:0)

Těsnou výhru Platanu hodnotil Milo-
slav Pexídr. „Toto utkání bylo velice 
vyrovnané od začátku až do konce i pře-
sto, že hosté hráli v deseti i s výborným 
Dvořákem v brance. V 8. minutě jsme 
šli do vedení, když skóroval Hrdina po 
přihrávce Vencla a Pavlíčka. V desáté šel 
na trestnou Tajbl a hosté pět vteřin před 
koncem trestu vyrovnali Paščenkem. 
Minutu před koncem třetiny jsme šli opět 
do vedení právě Tajblem. Ve druhé třetině 
opět vyrovnal Makovec, když jsme opět 
hráli ve čtyřech. Za dvacet tři vteřin to je 
zase o gól pro nás zásluhou Hrdiny, ale 
v zápětí udělal nepochopitelný faul a šel 
pod sprchu. Zápas potom začal být až pří-
liš nervózní hlavně z naší strany a myslím, 
že úplně zbytečně. Kdybychom proměnili 
pár šancí během zápasu, tak by bylo v půl-
ce hotovo. Takhle jsme se báli o výsledek 
a hosté měli několik příležitostí nejen 
k vyrovnání, ale i k vítězství. Dokonce 
dali i branku, ale až po odpískání. Do 
konce se již ale nic nezměnilo a jen díky 
výbornému výkonu Vojty Pavlíka v bran-
ce můžeme děkovat za tři body. Díky 
i rozhodčímu Novákovi, který řídil toto 
vypjaté utkání sám. 
Branky: Hrdina 2, Tajbl – Paščenko, 
Makovec.“
 
TJ Platan Protivín – HBC Prachatice 
B 2:3 ss (0:0, 2:1, 0:1 – 0:1)

Vyrovnané střetnutí hodnotil Miloslav 
Pexídr: „Zápas začal z obou stran opatrně 
i kvůli terénu, na kterém se hrálo, několik 
míst na hřišti bylo rozsoleno. Ale pod-
mínky byly pro všechny stejné a myslím 
i regulérní přesto, že někteří hráči s tím 
měli problém. V první třetině branka 
nepadla, přesto pár šancí bylo na obou 
stranách. Hned na začátku druhé třetiny 
jsme šli do vedení Javůrkem za asistence 
Holého a za pět minut to je již 2:0, když 
branku dává Peroutka opět s asistencí 
Holého při vlastním oslabení. Hosté ale 

ještě do konce třetiny snižují dorostencem 
Rácem za přispění Krotkého a Lefflera. 
Na třetí třetinu ještě hostům přijely další 
posily z dorostu a hráči z A-týmu a daří se 
jim vyrovnat. Zápas pokračoval do nájez-
dů, kde byli hosté po šestém nájezdu šťast-
nějším týmem. Možná jsme měli o něco 
více ze hry, ale oba brankaři zachytali 
velmi dobře a i rozhodčí svým výkonem 
přispěli k dobrému průběhu utkání. Pro 
nás to je ale ztráta, jelikož doma musíme 
plně bodovat a z venku body nevozíme. 
Bohužel, mužstva před námi nám pořád 
unikají a nedaří se je stahovat. Uvidíme, 
jak to bude v příštím roce. 
Branky: Javůrek, Peroutka – Rác, Valenta, 
rozhodující nájezd Krotký. “ 

Hodnocení podzimní části
Protivín nevstoupil do nového ročníku 

ideálně a po osmi kolech měl na svém 
kontě pouhých šest bodů za výhry se 
Včelnicí a Vikingy. Velké problémy mají 
hráči Platanu především s venkovními 
zápasy, když v sedmi utkáních na hřišti 
soupeřů nezískali ani bod, navíc při skóre 
12:34. Výsledkem toho je deváté místo, 
se ztrátou šesti bodů na osmý Tábor, 
který má však dvě utkání k dobru. Co 
říci k podzimu, spokojeni být v žádném 
případě nemůžeme. Určitě toto mužstvo 
má na víc, ale i díky nedisciplinovanosti 
některých hráčů a tím, že se v podstatě 
netrénuje, jsme tam, kde jsme, naráží 
trenér mužstva Miloslav Pexídr na to, že 
jeho mužstvo je suverénně nejtrestaněj-
ším v soutěži s průměrem 34, 93 minut 
na zápas! Miloslav Pexídr také popisuje 
průběh zimní přípravy, kterou již Platan 
odstartoval na Novoročním turnaji v Plzni: 
Hráči byli na turnaji v Plzni, kde skončili 
poslední, i když první den odehráli vcelku 
dobré zápasy. Druhý den bohužel propadli 
a neuhráli nic. Pokud počasí dovolí, měli 
bychom v únoru trénovat na hřišti. Ales-
poň se rozhýbat a něco potrénovat – uvidí-
me. Pokud chtějí hráči Protivína pomýšlet 
na jarní účast v play off, musí především 

zlepšit výkony na hřištích soupeřů, což si 
Miloslav Pexídr dobře uvědomuje: Bylo 
by hezké se dostat do osmičky postupu-
jících, ale tam chce každý. Když navíc 
nevozíte body z venku a k tomu přičtete 
naši bolest – proměňování šancí, tak to 
bude velice těžké, ale zatím ne nemožné. 
Hráči musí odstranit problémy, které jsem 
již zmiňoval. Hráčům hokejbalu přeji 
mnoho úspěchů v tomto roce, dodává 
závěrem vedoucí mužstva. 

Jarní domácí zápasy v Protivíně:

sobota 2. 3.  od 10 hodin 
TJ Platan Protivín – SK Tábor B

neděle 10. 3. od 14 hodin
TJ Platan Protivín – SK Suchdol nad 
Lužnicí B

sobota 16. 3. od 14 hodin 
TJ Platan Protivín–TJ Vltava Deviants Č. 
Budějovice

sobota 6. 4. od 11 hodin
TJ Platan Protivín – HBC Zliv

KLUB ŽEN PROTIVÍN 
a MěKS Protivín pořádají
Burzu dětského jarního a letní-
ho oblečení, obuvi a sportov-

ních potřeb

Kdy? V sobotu 23. března 
  od 9 do 12 hodin 
Kde? Vestibul kina Protivín 
Jak?  Každý si prodává 
  své věci sám. 
Prodejní místo je nutno rezervovat 
nejpozději do 13. března 2013 na 
e-mailu janos@centrum.cz, kde 
obdržíte i bližší informace k pro-
deji. Počet míst je z kapacitních 
důvodů omezen!

Poslední zápasy protivínského hokejbalu v roce 2012

OHbL – ČECHY JIH 2012 – 2013 – základní část

Poř.  Název týmu Z  V  VP  R  P  Skóre Body

 1.  TJ Vltava Deviants České Budějovice 15 13 0 0 2 106 : 33 39
 2.  HBC Zliv 15 9 2 0 4 70 : 41 31
 3.  SK HC Rosa České Budějovice 15 9 1 1 4 60 : 44 30
 4.  SK Suchdol nad Lužnicí B  13 8 0 1 4 53 : 41 25
 5.  HBC Prachatice B 15 7 1 2 5 49 : 49 25
 6.  HBC Betonova Holubov B 14 8 0 1 5 47 : 49 25
 7.  SK Beer Stars Pluhův Žďár 15 8 0 0 7 69 : 53 24
 8.  SK Tábor B 13 7 1 0 5 49 : 40 23
 9.  TJ Platan Protivín 15 4 2 1 8 43 : 59 17
 10.  HC Olešník  14 4 1 1 8 45 : 70 15
 11.  HC Švantlův Dvůr Písek B  15 3 1 1 10 49 : 66 12
 12.  HC Dranreb Nová Včelnice 16 4 0 0 12 26 : 70 12
 13.  HBC Vikings České Budějovice B  15 2 0 1 12 21 : 72 7
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ŘÁDKOVÁ INZERCE

Fotbalové informace
Kromě dorostu, který svá přípravná 

utkání odehrává zejména na umělé trávě 
u školy, hrají všechna mužstva dlouho-
dobé turnaje v halách, dospělí na umělé 
trávě na Hluboké. V této době nejde vůbec 
o výsledky, cílem trenérů je najít pro jaro 
optimální sestavu a zejména formu. Přesto 
přehled výsledků přinášíme: 

Dospělí Hluboká nad Vltavou 
Utkání ve skupině nejlepších. 
Český Krumlov – Protivín 2:2 (1:1)
Branky za Protivín: Jaromír Vorel, 
Jan Vojta
Protivín – Lažiště 0:2 (0:2)
Bavorovice – Protivín 1:1 (1:0)
Branka Protivína: Z. Vorel

O 9. – 16. místo
Protivín – Vodňany 2:1 (1:0)
Branky Protivína: Fiala, V. Mikulenka
Kamenný Újezd – Protivín 2:3 (1:1)
Branky Protivína: J. Vorel 2, Sládek

První dekáda v únoru je pravidel-
ně posledních několik let týdnem, ve 
kterém vyvrcholí fyzická příprava 
a zatížení hráčů zimním soustředěním. 
Nebylo tomu jinak ani letos. Ve středu 
ve večerních hodinách dorazilo mužstvo 
do prostředí již důvěrně známého, 
šumavských Loučovic. Večer si kluci 
nastudovali, jak by ten fotbal měli hrát 
při utkání reprezentace v Turecku, a ve 
čtvrtek ráno začala příprava. Dvoufá-
zově, v pátek a v sobotu při posilování 
třífázově prolévali litry potu, aby jejich 

výkony byly na jaře co nejlepší a mohli 
se radovat z vítězství. K rychlé rege-
neraci sil pomáhala i vířivka a sauna 
a v neposlední řadě výborný masér Mar-
tin Trubka. Musím všechny zúčastněné 
hráče pochválit za přístup k tréninkům 
a i přes nepříliš dobrý terén a přívaly 
sněhu, který padal vždy jen tehdy, když 
trénovali. A intenzivně. Nevypustili nic 
a trenér byl spokojený. 

Jednodenní turnaj – přípravka 
– 5. místo – Vodňany
Do naší sestavy silně zasáhla chřipka, 
celý turnaj vlastně odehrála jedna stabilní 
pětka oproti ostatním mužstvům se dvěma 
či třemi pětkami. 

Protivín – Loko ČB 1:1 
Branka Novotný
Protivín – Písek 1:3 
Branka Vojík
Protivín – MAS Táborsko 2:3 
Branky: Novotný 2
Protivín – Sušice 4:1 
Branky: Vojík 3, Novotný 
Protivín – Meteor Tábor 0:2

Turnaj Týn přípravky 2. kolo
Protivín – Písek 8:2 
Střelci: Vojík 4, Bečvář 2, Štěpka, 
Svatoš
Protivín – Dynamo ČB 4:1 
Střelci: Vojík 3, Bečvář
Protivín – Hradiště 6:0 Střelci: 
Štěpka, Vojík, Bečvář, Hrubý, Pikl, 
Urban

Turnaj st. žáků – Týn nad Vltavou
2. kolo
Čt. Dvory – Protivín 7:0
Bechyně – Protivín 3:1 
Branka Vlach
Lomnice – Protivín 3:1 
Branka Vlach

3. kolo
Protivín – Týn B 1:6 
Branka Cina
Protivín – K. Újezd 3:4 
Branky Cina 3
Protivín – Hluboká 3:8 
Branky Cina 2, Dědič

Turnaj ml. žáků – SIKO Čimelice 
Protivín – Hradiště 1:2 
Branka P. Urban
Bohutín – Protivín 2:2 
Branky: Červeňák, Studený
Protivín – Dobříš 0:3
Protivín – Sepekov 0:0 
Protivín – Hluboš 0:3
Celkové umístění: 8. místo z 10 účast-
níků. 
Nejlepším hráčem Protivína byl vyhod-
nocen brankář Radek Jíra

Turnaj ml. žáků – 2. kolo – Osek 
Protivín – Vacov 6:3 
Branky: Vojík 4, Bečvář, Novotný
Protivín – Nalžovské Hory 5:2 
Branky: Bečvář 2, Vojík, Novotný, 
Svatoš
Protivín – Osek 7:2 Branky: 
Bečvář 3, Vojík 2, Branštýl, Svatoš 
Protivín – Vimperk 1:8 
Branka Svatoš
Protivín – Příbram 1:4 
Branka: Novotný
Protivín – Písek 1:2 
Branka: Vojík  V.Křišťál

● Pronajmu byt 2+1 (69m2, komo-
ra, sklep, balkon), po rekon-
strukci (okna, podlahy, koupelna, 
WC, kuchyně), 5. patro s výtahem 
v Družstevní ulici. Cena dohodou. 

 Telefon 739 420 624

●  Přímý majitel prodá patrový RD 
v ulici Ve Školce u hřiště. Dobře 
dispozičně řešen 4+1 se špajzkou, 
malou půdou (možná přestavba) 
a garáží. Objekt po venkovní rekon-
strukci, nová zateplená fasáda, 
nová plastová okna. Voda i kanali-
zace z městského řadu, navíc vlast-
ní studna s čerpadlem. Plyn připo-
jen, topení ústř., kotel plynový i na 
tuhá paliva. Na pozemku vl. garáž, 
zděná kůlna, dřevník a skleník. Vel-
mi pěkná zahrada. Klidná lokalita. 
Doporučujeme osobní prohlídku. 

 Cena 1 980 000 Kč možná dohoda. 
Telefon 774 580 893

●  Nabízím za odvoz zavážku (hlína, 
suť, zlomky cihel, drobný kámen). 
Lokality Protivín. 

 Telefon 605 827 719

Na snímku jsou hráči po pátečním tréninku. Zleva stojí trenér Kobetič, dále Hesoun, 
Sládek, M. Rajtoral, R. Vojta, Hlaváč, Kubička, J. Vorel, L. Rajtoral. 
Klečí Vašek Hloucha, Křišťál, J. Mikulenka, Fiala, Z. Vorel, V. Mikulenka. 
Na snímku chybí rekonvalescenti Veselý a Reidinger. 
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KŘÍŽOVKA O KNIŽNÍ ODMĚNU

Také v letošním roce jsou křížovky věnovány moudrým výrokům známých i méně známých osobností.  Autor křížovek P.  Šoba
Jedním z nejdůležitějších důvodů, 1. a 2. díl tajenky, je jejich neschopnost vyjít s ostatními lidmi. 

Joseph Murény
Vyluštěnou tajenku zašlete do 11. března 2013 na adresu MěKS, Mírová 337, 398 11 Protivín, nebo e-mailem na adresu karfikova @kultura-protivin.cz. 
Výherkyní knižní odměny za správnou tajenku křížovky z lednových novin se stává paní Meyerová ze Záboří. Blahopřejeme. 

VÝSLEDKY STOLNÍCH TENISTŮ SLAVOJE PROTIVÍN 

Krajský přebor 12. – 14. kolo
Hluboká n/Vltavou B : Slavoj Protivín A 8:10
 (Dubský 3, Färber 3, Mareš 2, Brabec 2)
TTC Kovářov A : Slavoj Protivín A 7:10
 (Dubský 4, Färber 2, Šimoník 2, Mareš 1, debl)
Slavoj Protivín A : Sokol Strakonice A 1:10
 (Färber 3, Dubský 2, Mareš 2, Brabec 1, debly)

Krajská soutěž 12. – 14. kolo
Slavoj Protivín C : Slavoj Protivín B 6:10
 (Tománek 3, Macháček 1, Marková 1, Lednický 1, 
 Brabec 2, Vařečka P. 2, Topinka 2, Weber 2, debly)
SKP Prachatice A : Slavoj Protivín B  10:6
 (Vařečka P. 2, Topinka 2, Brabec 1, debl)
ČZ Strakonice C : Slavoj Protivín B 10:4
 (Färber 3, Brabec 1)
ČZ Strakonice C : Slavoj Protivín C 10:6
 (Macháček 3, Tománek 1, Lednický 1, debl)

SKP Prachatice A : Slavoj Protivín C 10:2
(Tománek 1, debl)
 
Okresní přebor 10. – 12. kolo 
Slavoj Protivín D : TTC Svatkovice 12:6
 (Marková 4, Tománek 3, Vařečka K. 2, 
 Zeman 2, debl)
Sokol Mirotice D : Slavoj Protivín D 1:17
 (Vařečka K. 4, Zeman 4, Tománek 4, 
 Vařečková 3, debly)
Slavoj Protivín D : Sokol Písek A 3:15
 (Vařečka K. 2, Soumar 1)

Karel Vařečka

Pozvánka na výroční členskou schůzi
Český rybářský svaz místní organizace 
Protivín zve své členy na členskou schůzi 
konanou dne 22. března 2013 od 18 hodin 
v prostorách Pivovaru Platan (bednárna). 

STOLNÍ TENISSTOLNÍ TENIS SLAVOJE 
PROTIVÍN
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O víkendu se basketbalisté protivínského 
Slavoje vypravili změřit své síly do Telče na 
tradiční turnaj. Ve skupině se postupně utkali 
se soupeřem ze Slovenska – BK Senica, ve 
vyrovnaném utkání se nakonec přiklonilo 
štěstí zahraničnímu týmu.
Protivín – Senica 22:27 (16:13)
Body: Pálka 8, Haviar 6 (2), Hronek 3(1), 
Bílek 3(1), Kril 2, Řezáč P, Mašek

Ve druhém utkání se utkali Protivínští 
s loňským vítězem, týmem z Nové Bystřice. 
Díky bojovnosti a nasazení se podařilo favo-
rita porazit a tím ho vyřadit z boje o místa 
nejvyšší. 
N. Bystřice – Protivín 25:28 (7:11)
Body: Hronek 11(2), Pálka 9, Haviar 4, Bílek 
2, Kril 2, Řezáč P., Mašek

V závěrečném utkání ve skupině se Slavoji 
postavili hráči Slavonic. Nebylo to jednodu-

ché utkání, kdy se nám nedařilo přehrát málo 
početné družstvo. A vlastně až po vyfaulo-
vání se hráče soupeře se Protivínští prosadili 
a utkání dovedli do vítězného konce. 
Slavonice – Protivín 26:34 (16:16)
Body: Pálka 13, Bílek 8, Hronek 7(1), Kril 6, 
Haviar, Řezáč P., Mašek

V zápase o třetí místo Slavoj nastoupil 
proti domácímu týmu – Žabaři Telč. Domácím 
hráčům se nedařilo a tak utkání plně ovládli 
podkošoví hráči (Pálka a Kril), kteří se prosa-
zovali pod oběma koši. Konečné třetí místo je 
pro tým z Protivína úspěch a jen se potvrzuje, 
že je schopen v této sezóně dosahovat dobrých 
výsledků a hrát pohledný basketbal. V hod-
nocení turnaje byl Tomáš Pálka vyhodnocen 
nejlepším střelcem turnaje. 

Trenér: „Na turnaj jsme odjížděli v sedmi 
lidech, ale všichni hráči odvedli dobrý výkon. 

Až na utkání proti Slavonicím, kdy se moc 
nedařilo, jsme předvedli kolektivní výkon 
a nebylo důležité, kdo dává body, výsledky 
byly dílem celého týmu. Konfrontace proti 
neznámým družstvům je prospěšná a mladým 
hráčům určitě něco dá. Což je vidět i na mla-
dém Pálkovi, který hraje v Protivíně první 
sezonu a neustále se zlepšuje. Ukazuje to i na 
další –  Mašek, Novák, Kolář, kteří se postupně 
do týmu začínají prosazovat.“
Konečná tabulka: 
 1.  KKK
 2.  Senica
 3.  Slavoj Protivín
 4.  Telč
 5.  N. Bystřice
 6.  Třešť
 7.  Volejbal Telč
 8.  Slavonice

I přes ne příliš vyvedenou účast na postupovém turnaji v Kaplici 
ve futsal – sálovém fotbalu, kde se nepovedlo našemu protivínskému 
ženskému družstvu prodrat se nervózní herní bariérou, pokračovaly 
holky dál a už ve druhé části turnaje o přeborníka Jihočeského kraje 
se ukázaly v Prachaticích a daly najevo, že v Kaplici se to prostě jen 
nepovedlo. 

Turnaj v prachatické hale sice neskončil pro JAFU nejvyšší příč-
kou a skončily na 2. místě za Lažištěm, které mělo trochu překvapivé 
posily v hráčkách z České reprezentace, ale i když toto nepochopitelné, 
a možná až nečestné rozhodnutí vedoucí lažišťského týmu zařadit do 
kádru hráčky z „jiného světa“, působilo divně na ostatní týmy, tak pro 
divácké oko to naopak bylo velmi lákavé a překvapivé reakce na um 
a krásu hry z vyšších soutěží byly hlasitě slyšet potleskem. 

Přesto se Protivíňačky nezalekly a opakovaným druhým místem si 
zajistily celkové vítězství a titul nejlepšího týmu jižních Čech pro rok 
2013 krajské soutěže tohoto dvojturnaje:

JAFA – Lažiště 2 : 4 
 (2x Maruška Králíková)
JAFA – DFC Panterky Čechtice 4 : 2 
 (Máďa Melková; 2x Denisa Pečená; Maruška Králíková)
JAFA – Tábor 4 : 2 
 (Nikola Trnková;2x Denisa Pečená; Máďa Melková)
JAFA – Kraslice 2 : 1 
 (Maruška Králíková)
V neděli 10. února se uskutečnil poslední turnaj v rámci Jihočes-

kého futsalu a to v haleVŠ Na Sádkách v Č. Budějovicích, kde se 
hrálo o postup na celorepublikové finále ve futsale FIFA (postupuje 
pouze nejlepší tým z krajských kol). Odjezd naznačil, že dobrá nálada 
naše holky neopouští i přeszdravotní problémy především Nikuše 
Trnkové. Po příjezdu na místo si holky řekly, že je to naposledy a že 
si zahrají jak to umí a zúročí tréninkovou snahu. Turnaje se zúčastnily 
družstva Mokrého, JAFY, Sokola Sezimova Ústí, Jindřichova Hradce 
a Borovan. 

Prvním zápasem proti favorizovanému týmu z J. Hradce se Proti-
víňačky dostaly remízou 2:2 do herní pohody a ztratila se i nervozita. 
V tomto zápase svou první turnajovou branku vstřelila Denča Pečená 
po asistenci gólmanky Hradce, když neudržela nakopnutý míč z auto-
vého kopu Evženy Mikulenkové. Eva byla nejen kapitánkou týmu, 
ale byla i u asistence gólu druhého, který lze nazvat gólem „z půlky“, 
protože vystřelený míč z autu se odrazil od něžné ženské partie Len-
ky Vajsové a ta si touto změnou směru připsala na své konto krásný 
brankový zásah. 

Ve druhém zápase smetla JAFA Borovany 4:1 a na lavičce soupeře, 
kde si představovaly zcela jiné výsledky pro tento turnaj a namyšleně 
to dávaly najevo především některými členy vedení týmu, zavládl 

Basketbalisté Slavoje Protivín v Telči

Jihočeské fotbalové haly letos ovládla JAFA

Hráčka Denisa Pečená přihlíží bravurnímu zvládnutí obrané 
situace Petry Paulové (17), která maří útok kaplických hráček 
(v červeném Křivová). 

nervózní stav. 
V tomto zápase opět skvělá kapitánka ukázala, jak má hráčka svého 

postu hrát a vstřelila první gól do Borovanské sítě. Poté už předala žezlo 
Mádě Melkové, Marušce Králíkové a Denče Pečené. 

Denise Pečené však patřil především zápas proti Sezimovu Ústí 
a skvělým výkonem nezadržitelného střelce hetrickem zajistila vítězství 
pro JAFU 3:0. 

V posledním zápase opět Denča válcovala co se dalo a s podporou 
celého týmu a dvěma brankami zapsali pořadatelé skóre na výsledkovou 
tabuli 2:0 pro Protivín. 

Postup si tedy zajistila JAFA z 1. místa se ziskem 10 bodů a skóre 
12:3 před S. Ústím s 9 body, Borovany se 4 body a Mokré s J. Hradcem 
se podělilo shodně 2 body. Nejlepší střelkyní turnaje byla vyhlášená 
Denisa Pečená se 6 vstřelenými brankami. Brankářským oceněním byl 
zaslouženě vyzdvižen výkon protivínské Peti Brožové a obranou hrou 
se učebnicově zapsala do podvědomí Peťa Paulová, která si v pojetí své 
hry nenašla soupeřku. Celkově se nejvíce líbila hra Veroniky Pěchové 
ze Sokola Sezimovo Ústí. 

Finálové zápasy se uskuteční až po rozlosování v období května 
nebo června.  RK


