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RADA MĚSTA ZASEDALA

Naše město bylo úspěšné se žádostí 
na Státním fondu životního prostře-
dí v projektu „Zateplení a výměna 
oken – školní pavilon ZŠ Protivín“.  
V pondělí 4. března 2013 – přesně dle 
předpokladů – byly zahájeny stavební 
práce spočívající ve výměně oken, 
osvětlení tříd a následném vymalování. 
Tento termín byl vybrán zcela záměrně 
z důvodu jarních prázdnin našich dětí. 
Po týdnu usilovné práce jsou nová okna 

již osazena, třídy vymalovány a uklizeny 
a nic nebrání tomu, aby se část dětí již 
vrátila do svých tříd a pokračovala ve 
výuce. 

Po této části rekonstrukce nastane 
druhá etapa, která zahrnuje kompletní 
zateplení obvodového pláště, zateplení 
střechy, výměnu klempířských prvků 
a na závěr provedení nové barevné 
fasády. Předpoklad dokončení je naplá-
nován na polovinu dubna a poté bychom 

Už se blíží svátky jara, 
zelená se vrba stará, 
lehký vánek letí s vůní, 
sasanky se zhlíží v tůni. 

Slunečné svátky jara a dětem bohatou pomlázku 
přeje Městské kulturní středisko Protivín.

OZNÁMENÍ
V současné době probíhá na les-
ním hřbitově v Protivíně obnova 
přestárlé a dožité zeleně. 

VYBRÁNO USNESENÍ RM 27. 2. 2013 
RM  bere na vědomí zápis z komise pro posuzování 

majetkových převodů ze dne 18. 2. 2013 a
–  nesouhlasí s prodejem části pozemku p. č. 

802/3, ostatní plocha, zeleň o vým. cca 110 m2 
v kú. Protivín 

 a nedoporučuje zastupitelstvu města prodej části 
pozemku ke schválení

–  souhlasí s prodejem částí pozemků p. č. 94 a p. 
č. 1199/1 v kú Maletice 

 a ukládá finančnímu odboru – správě majetku 
zveřejnění záměru prodeje částí pozemků 
a vyhotovení geometrického plánu

– byla seznámena s přehledem hospodaření na 

REKONSTRUKCE ŠKOLNÍHO PAVILONU ZAHÁJENA

Zajíček přináší zprávu, 
oděl se do svátečního hávu. 
Dny jsou jako z obrázku, 
děvčata chystají pomlázku. 

chtěli zrekonstruovaný pavilon předsta-
vit veřejnosti. 

Po kompletně zrenovovaném škol-
ním hřišti je to druhá investice do škol-
ního areálu. V krátké budoucnosti nás 
čeká další etapa, kterou bude oprava 
jídelny a také části hlavní budovy. 

Snažíme se postupně zvelebovat ten-
to areál a věřím, že se nám to v nejbližší 
budoucnosti podaří. 

Jaromír Hlaváč, starosta města 

lesním majetku dle uzavřené Smlouvy o obhos-
podařování lesa za rok 2012 

–  a souhlasí s plánem těžby 250 m3 dřeva a plánem 
sadby 4900 ks nových sazenic na rok 2013 

–  nesouhlasí s užíváním znaku města Protivín do 
emise zápalkových nálepek, o které požádala 
Ing. Milena Palková, Výsluní 1583, Plzeň 

–  schvaluje návrh mandátní smlouvy mezi 
smluvními stranami Městem Protivín, Masary-
kovo náměstí 128, 398 11 Protivín a společností 
GARANTA CZ a. s., se sídlem Kněžská 365/22, 
370 01 České Budějovice, jejíž předmětem je 
příprava projektové žádosti dle Operačního 
programu Životní prostředí, prioritní osa 3, oblast 
podpory 3. 2. 1., zaměřené na projekt „Zateplení 
a výměna oken – Mateřská škola Protivín“

–  bere na vědomí zápis č. 3 z jednání komise 

bytové, místního hospodářství a dopravy ze dne 
27. 2. 2013

–  svolává veřejné zasedání Zastupitelstva města 
Protivín na úterý 26. března 2013 od 18 hodin 
do kinosálu MěKS Protivín 

VYBRÁNO Z USNESENÍ RM 13. 3. 2013
RM bere na vědomí doplněné informace 
 a souhlasí s postupným vypořádáním (bezúplat-

ným převodem, příp. směnou, výkupem) pozemků 
pod místními komunikacemi; v případě úplatného 
převodu za cenu 26 Kč/m2

 a doporučuje postupné vypořádání pozemků pod 
místními komunikacemi zastupitelstvu města ke 
schválení 

–  souhlasí s prodejem pozemků p. č. PK 450/1d1 
o vým. 299 m2, p. č. PK 448 o vým. 3748 m2 a p. č. 
448/2 o vým. 7096 m2, vše v kú Milenovice 

 a doporučuje zastupitelstvu města prodej před-
mětných pozemků ke schválení 

–  nesouhlasí s pronájmem části pozemku p. č. 
1572/35, ost. plocha, manipulační plocha v kú 
Protivín 

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

–  v zahájeném vodoprávním řízení k odběru pod-
zemních vod ze dvou vrtaných studní na pozemku 
p. č. 446/12 v kú Milenovice 

 uplatňuje následující připomínku: Město Protivín 
nadále požaduje zajištění potřebného množství 
vody pro případnou budoucí potřebu města Protivína 
z prameniště Milenovice

–  souhlasí s bezúplatným užíváním znaku města 
Protivín na dresech BMX Protivín

–  pověřuje odbor výstavby, dopravy a ŽP MěÚ 
Protivín zpracováním žádosti o pokácení 16 ks lip 
v lipové aleji v Pivovarské ulici v Protivíně dle záko-
na č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
o ochraně přírody a krajiny, z důvodu revitalizace 
lipové aleje; dále 1 ks lípy, 2 ks břízy a 1 ks javoru 
v blízkosti lipové aleje z důvodu uvolnění 
prostoru pro vykácení a následnou novou 
výsadbu, a současně žádost schvaluje s tím, 
že revitalizace bude zahájena po schválení 
rozpočtového opatření navýšení v kapito-
le „životní prostředí“ zastupitelstvem města 
26. 3. 2013 a na základě pravomocného roz-
hodnutí ke kácení dřevin, vydaného orgánem 
životního prostředí 
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ÚSPĚCH MLADÝCH HUDEBNÍKŮ

Protivínská pobočka Základní umělecké 
školy v Písku funguje v našem městě již 
řadu let. Vyučuje se v pavilonu ZŠ Protivín, 
a to hra na flétny, klarinety a saxofon, pod 
vedením pana učitele Jiřího Klůce. 

Hudební dovednosti, které žáci získávají 
v hodinách výuky, musí doplňovat pilným 
cvičením ve volném čase. Že se jim toto 
daří, dokazují nejen jarní koncerty pořádané 

NOVÁ PODLAHA V TĚLOCVIČNĚ

Po červencové havárii vody v prostoru 
šaten tělocvičny jsme stáli před problémem, 
zda opravit stávající parkety, nebo dát udě-
lat novou podlahu v celé tělocvičně školy. 
Vzhledem k tomu, že parketová podlaha 
měla už „své za sebou“ a náklady na její 
opravu by byly značné, rozhodlo vedení 

JDI DO NĚMČINY! 
NĚMČINA NEKOUŠE!

Pod tímto sloganem propaguje Goe-
the-Institut stejně jako projekt Tandemu 
„Němčina nekouše“ po celé České republice 
výuku německého jazyka u žáků a její pod-
poru od rodičů i vedení škol. Goethe–Insti-
tut předá Tandemu celkem 150 motivač-
ních kufříků. Ty budou využívat jazykoví 
animátoři, kteří pomocí metody jazykové 
animace zábavným a poutavým způsobem 
motivují žáky 5. – 7. tříd základních škol 
k volbě němčiny. 

25. 10. 2012, Učitelské noviny
 
V rámci projektu Němčina nekouše jsme 

pozvali na naši školu jazykovou animátorku 
z koordinačního centra TANDEM. Dne 8. 
února nás tedy přijela navštívit paní Jana 
Kadlecová. Šesťákům, sedmákům i osmá-
kům ukázala, že němčina opravdu nekouše 
a může být při jejím učení i zábava. 
Cílem jazykové animace je:
● vzbudit zájem o jazyk 
  a kulturu sousední země
● podpořit komunikaci 
  při česko-německých setkáních
● aktivovat dosavadní 
  jazykové dovednosti

Naši sedmáci, kteří se učí němčinu prv-
ním rokem v rámci volitelných předmětů, 
paní lektorku znali již z animační hodiny 
v Goethezentru, kam se za ní vypravili již 
na podzim letošního školního roku. 

A POSTŘEHY ZÚČASTNĚNÝCH? 

V pátek 8. 2. 2013 v pátek nás navštívila 
paní lektorka z Goethezentra a ozkoušela 
nás, co jsme se od září, kdy jsme se poprvé 
a zatím naposledy viděli, nového naučili. 
Samozřejmě měla i jiné třídy, ale nám, 
sedmákům, věnovala druhou vyučovací 
hodinu. Zopakovali jsme si čísla, dny v týd-
nu, prostě celou naši slovní zásobu. Určitě 
nikoho nepřekvapí, že jsme hráli hry. Zadala 
nám malý projekt na téma „Potraviny“. 
Pro naši smůlu jsme to ještě nebrali, a tak 
nám půjčila slovníky. Rozdělili jsme se do 
skupinek (např. 1. skupina měla zeleninu, 
2. nápoje) a já patřila do skupiny s ovocem. 
Potom jsme nakupovali a hráli hru…dala 
by se nazvat „kdo uhodne dřív“. Díky paní 
lektorce jsme se naučili něco nového a při-
tom lehkého a zamíchat to se zábavou. – Ich 
mag Deutsch!  Hana Vuová, 7. A

Dne 8. 2. 2013 na naši školu přijela lek-
torka z Geothezentra. Probírali jsme jídlo. 
Naučili jsme se nová slovíčka například: 
ovoce, zelenina a různé potraviny. Bylo to 
super. Na papír jsme přilepili obrázky daného 
téma a pak jsme ve slovníku hledali, jak se 
to píše německy. Dále jsme hráli na trh! A to 
tak, že nám lektorka dala nákupní lístek a my 
jsme po třídě hledali obrázky potravin, které 
jsme měli na lístcích. Nakonec jsme hráli 
závěrečnou hru. Byla na postřeh a slovní 
zásobu. Za šikovnost jsme od lektorky dostali 
kousek čokolády.  Zuzana Doubková 7. B

v aule základní školy a vánoční koncerty 
konané spolu s pěveckým sborem v místním 
kostele, ale i koncertování pro protivínské 
seniory. 

V letošním školním roce získalo klari-
netové trio ve složení Silvie Mlejnková, Jan 
a Vojtěch Cimburovi 1. místo v okresním 
kole v komorní hře na dechové nástroje 
a postoupilo tak do krajského kola, které 
se koná v březnu v Českých Budějovi-
cích. Přejeme jim hodně úspěchů!  –EC–

školy spolu se zřizovatelem, že bude zhoto-
ven nový PVC povrch. Po čtyřech měsících 
prací, kdy došlo ještě k opravě a výměně 
žebřin, k nátěrům podlahového značení 
a k malování, mohly děti opět začít prostor 
tělocvičny využívat. Náklady na uvedenou 
rekonstrukci činily kolem 300 tisíc korun, 
přičemž 250 tisíc korun hradila pojišťovna 
z pojištění budovy. 
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POZVÁNKY NA VÝSTAVY
Do konce měsíce března můžete v Info-

centru vidět velkoformátové fotografie 
Antonína Kapraně z cesty europoslance 
Edvarda Kožušníka na zasedání Euro-
parlamentu, kterou podnikl na bicyklu. 
Souputníkem na jeho cestě byl populární 
František Šesták. 

V podkroví kaplanky vám do konce března 
nabízíme výstavu členů Prácheňské umělec-
ké besedy – Objekty, Fotografie, Obrazy. 

V dubnu vás zveme na výstavu obrazů 
členů Volného sdružení umělců jižních 
Čech a v prostorách Infocentra nabídneme 
výstavu „…a vzpomínky žijí dál…“ Jedná se 
o fotografie, písemnosti a různé dokumenty 
z archivu Petra Sládka, které se týkají nejen 
období konce 2. světové války a osvobození 
Protivína.  Těšíme se na vaši návštěvu.

NOVÁ SLUŽBA INFOCENTRA
Laminování dokumentů či obrázků 

o velikosti až do formátu A3 

Vloupání do bytu
 Dne 21. února odpoledne přijali policis-

té oznámení o krádeži v bytě v Protiví-
ně. Zatím nezjištěnému pachateli stači-
lo pár minut a způsobil škodu bezmála 
11 000 korun. Zloděj nalezl náhradní 
klíč a pohodlně se do bytu dostal. Pro-
hledal pokoje a odcizil řetízky, note-
book, peněženku i glukometr. To vše 
stihl v době od 12.50 do 13.00 hodin. 
Během krádeže byla dokonce majitel-
ka doma v zadní místnosti a myslela si, 
že se domů vrátil syn.

Natankoval a nezaplatil
 Povedený zákazník přijel dne 4. února 

na benzinovou čerpací stanici v Pro-
tivíně a natankoval naftu nejprve do 
kanystru a poté i do osobního automo-
bilu značky Škoda Octavia. Celkem šlo 
o 38,45 litrů pohonné hmoty za 1 415 
korun. Zákazník nezamířil ke kasám, 
ale bez zaplacení odjel. Na případu 

spolupracovali s protivínskými policis-
ty i písečtí kolegové, ale pachatele se 
nepodařilo dopadnout. Na vozidle měl 
dokonce registrační značky, které byly 
odcizené a v celostátním pátrání.

Prošlápl postel
 Hádka na pokoji v hotelu v Protivíně 

skončila poškozením majetku uby-
tovacího zařízení. K incidentu došlo 
14. února v noci, kdy měl muž v rozči-
lení prošlápnout postel a způsobil tak 
škodu 3 000 korun. Policisté případ 
zpracovali jako přestupek proti majet-
ku a oznámili jej správnímu orgánu 
k dalšímu projednání.

Dopravní nehoda
 Škodu 10 000 korun způsobil zatím 

nezjištěný řidič nákladního automobi-
lu, který dne 2. února kolem poledne 
couval před vjezdem do pivovaru. Při 
manévru narazil do zaparkovaného 
automobilu značky Ford Mondeo 
a ujel. 

Sběrný dvůr
 Policisté prošetřují případ vloupání do 

buňky v areálu sběrného dvora, která 
slouží jako kancelář. Pachatel vyrazil 
dveře a odcizil počítač, monitor, hifi 

věž, přímotop, hodiny i židle. K vlou-
pání došlo v době od 16. do 18. února 
a škoda činí 3 300 korun. 

Z návštěvy si odnesl notebook
 Dne 18. února přijali policisté ozná-

mení o krádeži notebooku. Podezřelý 
muž byl dne 15. února na návštěvě 
v rodinném domě v Myšenci a měl 
zde z volně přístupného pokoje odcizit 
přenosný počítač značky Asus. Hosti-
teli tak způsobil škodu bezmála 5 000 
korun. 

Krade se vše
 Jako přestupek proti majetku prošetřo-

vali policisté případ odcizené antény. 
Kdosi odcizil dne 14. února odpoledne 
ze stěny domu na Masarykově náměs-
tí DBV–T anténu v hodnotě 1 500 
korun. 

Krádež ve škole
 Policisté prošetřují případ krádeže 

v protivínské škole. Dne 27. února 
mezi 10.30 až 13.30 hodinou zatím 
nezjištěný pachatel odcizil z aktovky 
v učebně výtvarné výchovy mobilní 
telefon. Šlo o telefon značky Samsung 
Galaxy S5300 Pocket v černé barvě. 
Způsobená škoda činí 2 150 korun. 

SPECIÁLNÍ VÁRKA TMAVÉHO SPECIÁLU
Sládci v jihočeském Pivovaru Protivín po roce opět uvařili při příležitosti 

svátku sv. Patrika speciální várku silného tmavého piva Merlin Strong, při jehož 
výrobě se nechali inspirovat tradičními irskými pivy typu stout. Již po třetí si tímto 
jedinečným speciálem budou moci připít všichni pivní labužníci při příležitosti 
dne svatého Patrika, tedy na jeden z nejvýznamnějších irských svátků. Od 15. 
března 2013 jej čepuje na 800 hospod po celé republice včetně těch zapojených 
do programu Cesta pivních znalců. 

Merlin Strong je silnější variantou ležáku Merlin černý, který má protivínský 
pivovar v nabídce po celý rok a který nedávno obdržel ocenění v prestižní 
degustační soutěži Zlatá pivní pečeť 2013. „Na oslavu svatého Patrika, patrona 
Irska, se Merlin Strong báječně hodí, protože připomíná irský stout. A to jak 
černou barvou, tak výraznou hořkostí s tolik typickou kávovou příchutí, které 
jsme dosáhli díky použití praženého ječmene. Irové jsou navíc stejně jako my 
Češi milovníci dobrého piva, “ uvedl vrchní sládek Jiří Faměra. Pivo budou mimo 
jiné čepovat také hospody zapojené do programu Cesta pivních znalců, jejichž 
seznam je uveden na www.cestapivnichznalcu.cz. 
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Mají vaše děti rády koníky? 
Chtějí se naučit základní péči o ně, 
sedlání, uždění a hlavně ježdění?  Nabí-
zíme dětský jezdecký kroužek každou 
středu a neděli od 16 do 18 hodin.
Kroužek je určený pro děti ve věku od 
7 – 14 let.  Začínáme ve středu 3. dubna 
od 16 hodin.

více informací na: 
www.stajprotivin.cz  – 773 604 124

PRODEJ SLEPIČEK 
Drůbež Červený Hrádek 

firma Dráb

opět prodává slepičky 
snáškových plemen 

Lohman hnědý, Tetra hnědá 
a Dominant žíhaný, kropenatý, 

černý, žlutý, modrý a bílý

Slepičky pouze z našeho odchovu!
Stáří slepiček 16 – 18 týdnů. 

Cena 159 až 170 Kč/ kus. 
V začátku snášky 178 Kč/ks. 
Prodej se uskuteční v úterý 
9. dubna 2013 v 9.20 hodin 

u vlakového nádraží v Protivíně

Bližší informace tel: 728 605 840, 
728 165 166, 415 740 719

Při prodeji slepiček – nová služba 
– výkup králičích kožek – 

za cenu 22 až 35 Kč/ks 

Rehabilitační pobyt v lázeň-
ském zařízení ve Vráži se stal 
pro uživatele sociálních služeb 
občanského sdružení HORIZONT 
opět nezapomenutelným zážitkem. 
Relaxace, lázeňské procedury 
a společně strávený čas s kama-
rády, to všechno si užívali během 
týdenního pobytu ve Vráži. Všichni 
si přivezli spousty zážitků a vrátili 
se jako vždy nadšení. Jen litovali 
toho, že pobyt nebyl delší, protože 
jak už to tak bývá – vše pěkné 
rychle uteče.
< < < <      Foto Gabriela Zinková

Pro většinu sborů dobrovolných hasičů je nejaktivnější období léta, „Krčáci“ však 
nezahálejí ani v zimě a uspořádali již druhý hasičský bál. Všemi očekávaná akce se usku-
tečnila v sobotu 23. února ve žďárské hospodě. Od 20 hodin bavila všech 183 návštěvníků 
krumlovská kapela CORSO, nechyběla bohatá tombola s hlavní cenou, originální výzdoba 
a již tradiční dámská volenka s možností zakoupení květin pro dámy. Přesně o půlnoci 
soutěžní družstva mužů a žen odhodila veškerý stud a nechala vyniknout svou citlivou 
stránku při tanci na skladbu Petra Iljiče Čajkovského. 

PI

PI

VELIKONO�NÍ KAPR 
 Školní rybá�ství, Protivín oznamuje, že 
   29.3.2013 se uskute�ní prodej ryb. 
           Místo: Masarykovo nám.12 
           Prodejní doba: 9 – 17 hod. 

SDH KRČ neztrácí dech ani v zimě

SDH Krč děkuje všem sponzorům (kompletní seznam na www. sdhkrc. cz) a skvělému 
personálu žďárského kulturního domu.  Za SDH Krč Veronika Klucká

HORIZONT 
v lázních

DĚTSKÝ JEZDECKÝ KROUŽEK 
v JK Šárka Protivín
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Marta Hájková
Relaxační centrum sanatoria sv. Anny

telefon 605 153 280
www. relaxacniozonovecentrum. cz PI

V neděli 3. března jsme podnikli takovou menší výpravičku 

do Vodňan. Sešli jsme se po obídku na náměstí jen v sedmi. 

Do Vodňan jsme dojeli autobusem a zde navštívili výstavu IQ 

centra z Liberce. Výstava se všem moc líbila. Mohli jsme si 

vyzkoušet různé fyzikální jevy, otestovat svoje smysly i logické 

myšlení. Dvě hodiny utekly jako voda, ani se nám nechtělo 

jít, ale čekala nás dlouhá cesta domů. Cestou jsme se zašli 

podívat do lesoparku V Zátiší u Rybářské školy. Zde jsou do 

přírody zasazené dřevěné architektonické stavby. Domů jsme 

se vraceli přes Milenovice pěšky. Pokud vás náš výlet zaujal, 

výstava probíhá v městské galerii do 24. března. 

Za Skautské středisko Blanice Protivín Inuš

Zápis dětí do 2. Mateřské školy Protivín
Vážení rodiče, 

zápis dětí pro školní rok 2013/2014 se bude konat dne 27. března 2013 

v ředitelně naší školičky u paní ředitelky Bc. Ivany Lacinové v době 

od 8 do 15 hodin. 

ZPRÁVIČKY Z DRUHÉ MATEŘSKÉ ŠKOLIČKY

V týdnu, kdy se slaví Valentýn, svátek 
všech zamilovaných, současně probíhá 
již několik let Národní týden manžel-
ství, jehož smyslem je podpora těch, kteří 
se rozhodli pro společný život nebo se pro 
něj rozhodují. Motto pro letošní rok znělo 
„Manželství je umění“. 

SKP Pastelka chtělo vyjádřit podě-
kování členům (manželům) mateřského 
centra, a tak pro ně připravila večeři. 
Některé z nich stihla nemoc, a tak se 
nás sešlo málo, ale i tak jsme si během 
večera popovídali, smáli se, sdíleli veselé 
historky ze společného života, kterých 
nebylo málo. Manželství je umění, muž 
i žena musí hledat způsoby, jak oživovat 
vzájemný vztah, samozřejmě se nevyhnou 
ani konfliktům – ty ostatně k životu patří 
– a hledat a nacházet společná řešení při-
jatelná pro oba. Společný život ale přináší 
mnoho krásných okamžiků, oporu v tom 
druhém, určitý pocit jistoty a navíc jsou 
na dobré i zlé dva, ne jen jeden, a to se 
všechno líp nese a snáší. Pastelka chce 
podporovat rodinu, manželství a s tím 
spojené tradice, které mají ukotvení 
v křesťanství a trvalých hodnotách. Proto 
chystáme další akce, semináře, posezení 
a večery, které budou zaměřeny na posilo-
vání pro-rodinných vztahů, rodičovských 
kompetencí, práv a ochrany dětí, budování 
pozitivního rodičovství a další podpůrné 
aktivity. 
V březnu jsme uspořádali seminář 
s názvem Šťastní rodiče, jehož cílem 

bylo naučit se přijít na příčiny nežádou-
cího chování u dětí. Kladli jsme si otáz-
ky, kdy jsou děti šťastné a kdy rodiče, 
z čeho to pramení, co podporuje pocity 
štěstí, co jim brání a co naopak vyvolává 
negativní reakce nebo jednání. Sna-
hou nás všech je, abychom se tomu 
nežádoucímu samozřejmě vyhnuli. 
Zní to logicky, jednoduše, ale věřte, 

že v praxi to tak snadné není. Denně 
se setkáváme s nevhodným chováním 
našich dětí nebo partnera, ale ne vždy 
a ne za všech okolností umíme správně 
a adekvátně zareagovat. Přesto změna je 
možná. Cesta je sice dlouhá, ale sbíráme 
na ní kladné body, které proměňujeme 
lepší komunikací, větším porozuměním 
a láskou.  M. Šálková

Večeře pro manželské páry v Pastelce 
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INFORMACE OBČANŮM
Dne 21. 2. se konala v Loučovicích Krajská 
konference SPOZ. MO SPOZ Protivín zde měla 
silné zastoupení čtyř členů MO jako jedné 
z nejaktivnějších organizací v kraji. Výsled-
kem voleb bylo zvolení pana Šatry místo-
předsedou KV SPOZ a navržením p. Kubičky 
do republikové kontrolní komise SPOZ. Záro-
veň byli z MO Protivín delegováni zástupci 
na celostátní sjezd SPOZ. Kromě p. Šatry 
a p. Kubičky se zúčastní p. Goetz rektor filmové 
školy v Písku. Dalším oceněním práce našich 
členů a sympatizantů je možnost účasti 
na inauguraci prezidenta ČR 8. 3. v Praze. 

Místopředseda MO J. KubičkaPI

FOTOHÁDANKA
INFOCENTRA PROTIVÍN

Děti z 1. Mateřské školy Protivín si pochutnaly na krásném dortu ve tvaru protivínské 
sokolovny, který jim věnovalo Sdružení pro rozvoj Protivína o. s. Dort byl vydražen 
na 3. charitativním plesu pro sokolovnu konaném ve Skalách. Děkujeme. 

Eva Cimburová

Zápis dětí do 1. Mateřské školy Protivín (Ve Školce 586), 
se bude konat ve středu 27. března od 8 do 15 hodin. 

Zveme rodiče s dětmi na prohlídku mateřské školy. 

Středisko křesťanské služby Pastel-
ka a farnost Evangelické církve meto-
distické v Protivíně zvou k semináři na 
téma „Nebojte se peněz! aneb správa 
rodinného majetku prakticky“. 

Během semináře si účastníci uvě-
domí svůj osobní vztah k penězům 
a majetku, naučí se bránit únikům 
peněz z osobních účtů a peněženek 
a seznámí se s možnostmi zlepšení 
osobní finanční bilance. 

Seminář povede Ing. Jan Harbáček 
ze společnosti Partners. Činnost této 
společnosti možná znáte z televizních 
pořadů Krotitelé dluhů. V průběhu semi-
náře je možno samozřejmě klást otázky, 
popř. si vyžádat i osobní rozhovor. Semi-
nář bude trvat zhruba 90 minut. 

Uskuteční se ve středu 27. března 
od 10 hodin v Pastelce a od 18 hodin 
ve sborové místnosti ECM, Mírová 171, 
Protivín. Vstupné dobrovolné. 

Srdečně zveme.

✔ Jste v manželství a užíváte si to? 
Nebo naopak procházíte spíš krizí? 
Jste ve vztahu a uvažujete, že bys-
te do něj vstoupili nebo si myslí-
te, že to nemá cenu? Přijďte v pátek 
5. dubna od 17 hodin do Pastelky na 
besedu o manželství a udělejte si v tom 
víc jasno. 

✔ Šipkovaná s táborákem v pátek 
26. dubna od 15 hodin. Sraz v Pastel-
ce, nutno se přihlásit do 20. 4. Buřty 
s sebou. V případě nepříznivého počasí 
se nekoná. 

V minulém čísle Protivínských listů byla otištěna fotografie studánky sv. 
Floriána v Záboří. Ze správných odpovědí byl vylosován výherce sleč-
na Vohryzková z Protivína. Blahopřejeme. Na vítěze čeká v Infocentru 

symbolická odměna. 

Na fotografii pro březen je zachycen štít statku v jedné z okol-
ních obcí. Chceme znát jméno obce a číslo popisné domu. 

Odpovědi zasílejte 
do 8. dubna 2013
na adresu: Info-
centrum, Masa-
rykovo nám. 37, 
398 11 Protivín, 
volejte na tel. číslo 
382 203 354, nebo 
pošlete na e-mai-
lovou adresu: info-
centrum@mupro-
tivin.cz, nebo nás 
přijďte navštívit.

Pozvánka na akce Pastelky

NEBOJTE SE PENĚZ
aneb SPRÁVA 

RODINNÉHO MAJETKU 
PRAKTICKY



KINO PROTIVÍN
duben 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 

středa 3. dubna v 19 hodin film ČR

MARTIN A VENUŠE
Komedie. Příběh filmu začíná před 10 lety, na vernisáži obrazů, kdy se mladá a naděj-
ná výtvarnice Vendula seznámí se svým budoucím manželem Martinem. Společně 
založí rodinu, oba pro ni dělají maximum, ale cítí se nedoceněni tím druhým. Události 
naberou spád uzavřením sázky. 
Mládeži přístupný, 102 minut, vstupné xxx Kč

pátek 5. dubna ve 20 hodin film USA

SMRTONOSNÁ PAST: OPĚT V AKCI
Akční thriller. Bruce Willis se ve skvělé formě vrací se svou nejslavnější filmovou rolí 
– jako nezničitelný policejní detektiv John McClane. Tentokráte přijíždí do Moskvy, 
aby tady našel svého syna Jacka (Jai Courtney), který se mu poněkud odcizil. Johna 
ale čeká překvapení… 
Mládeži do 12 let nevhodný, 105 minut, titulky, vstupné  120 Kč

sobota 6. dubna v 15 hodin film ČR
POHÁDKY PRO KOČKU

Pásmo krátkých pohádek – kreslené i loutkové. Kotě ● O kočičce, myšičce a červené 
slepičce ● Kočičí škola ● Kocourek Modroočko ● Já a můj dvojnožec ● Malování 
pro kočku ● Kocourek Mňouk
Mládeži přístupný, 76 minut, vstupné 45 Kč

sobota 6. dubna 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 90 Kč

středa 10. dubna v 19 hodin  film USA

MONSTRA OCEÁNŮ 3D / KRÁLOVSTVÍ HMYZU 3D
Naučné filmy z dílny National Geographic. Monstra oceánů 3D – pravěké 
dobrodružství. Ve 3D ožívají výjimeční mořští plazi z éry dinosaurů. Vraťme se zpět 
do doby před 80 miliony let. Království hmyzu 3D. Naše existence je závislá na 
hmyzu. Jsou skvělými recyklanty a zázračnými opylovači podílejícími se na novém 
vývoji. Ocitneme se tváří v tvář úžasnému světu, kde dešťové kapky padají jako ruční 
granáty, lístek váží více než auto a…
Mládeži přístupno, dabováno, 80 minut, vstupné  70 Kč 

pátek 12. dubna ve 20 hodin film ČR

BEZ DOTEKU
Drama. Celovečerní debut nejmladšího českého režiséra Matěje Chlupáčka vypráví 
příběh dospívající dívky Jolany, která je předmětem sexuální touhy svého nevlastního 
otce. Problémy v rodině nedokáže řešit, ztrácí schopnost komunikace i se svými 
kamarády a stále více se propadá do uzavřeného světa svých představ. 
Mládeži od 15 let přístupný, 72 minut, vstupné  100 Kč

sobota 13. dubna v 15 hodin film USA 3D 

JACK A OBŘI
Dobrodružný/fantasy. Když mladý farmářský dělník náhodou otevře bránu dělící 
náš svět od hrůzostrašných obrů, vzplane nanovo starodávná válka. Obři po dlouhých 
staletích vtrhnou na Zemi a snaží se získat zpět území, o která v minulosti přišli. Mladý 
Jack se jim v tom snaží zabránit …
Mládeži přístupný, dabováno, 114 minut, vstupné 120 Kč

sobota 16. března v 19 hodin
LOUSKÁČEK

Jednička světového baletu  v provedení Mariinského divadla je vůbec prvním 3D 
zpracováním slavného díla. Toto okázale tradiční představení ožije nyní také na 

velkém plátně. Představení otevírá scéna, ve které dívenka Klára dostává od svého 
strýce Drosselmeyera panenku – Louskáčka. 
105 minut, vstupné 200 Kč

středa 17. dubna v 19 hodin  film Francie

HAŠIŠBÁBA
Komedie. Paulette je zapšklá stará babka žijící sama v paneláku na předměstí Paříže. 
Důchod má malý, exekuce jí zabavila skoro všechen nábytek, odstřihli jí telefon a ona 
neví, jak dál. Jednoho večera se stane náhodným svědkem pochybného obchodu. 
Vidí v tom znamení … 
Mládeži od 15 let přístupný, české titulky, 87 minut, vstupné  70 Kč

pátek 19. dubna ve 20 hodin film USA

LESNÍ DUCH
Horor. Mia je mladá dívka, jejíž život je prostoupený zklamáním a závislostmi, požádá 
svého bratra Davida, jeho přítelkyni Natalii a přátele z dětských let Olivii a Erika, aby se 
společně s ní vydali do rodinné chaty v lesích, aby jí pomohli vypořádat se s démony 
závislosti jednou provždy. 
Mládeži do 15 let nevhodný, české titulky, 91 minut, vstupné  120 Kč

sobota 20. dubna v 15 hodin film USA

CROODSOVI
Dobrodružná animovaná rodinná komedie vypráví příběh první pravěké rodiny 
na světě, která se jmenuje Croodsovi. Taťka Grug miluje a chrání svou rodinu. Řídí se 
svéráznou filozofií pro přežití „Strach je dobrý, změna špatná“...
Mládeži přístupno, český dabing, 90 minut, vstupné 100 Kč

sobota 20. dubna v 19 hodin film Belgie/Francie

NA DŘEŇ
Drama/romantický. Alimu byl do péče svěřen jeho pětiletý syn, ale se Samem 
se sotva znají a ocitají se bez domova, bez peněz a bez přátel. A tak se Ali uchýlí ke 
své sestře Anně do jihofrancouzského města Antibes. Tam najednou život vypadá 
snadnější a zalitý sluncem. 
Mládeži do 15 let nevhodný, české titulky, 120 minut, vstupné 100 Kč

středa 24. dubna film USA

JAKO ZA STAREJCH ČASŮ
Krimi komedie. Pod vedením režiséra Fishera Stevense se sešly herecké legendy 
v rolích stárnoucích gangsterů. Val (Al Pacino) opouští po dlouhých 28 letech vězení 
a Doc (Christopher Walken) pro něj nachystal oslavu znovu nabyté svobody. 
Mládeži přístupný, české titulky, 95 minut, vstupné 100 Kč 

pátek 26. dubna ve 20 hodin film USA

PIRAŇA 3DD
Hororová komedie. Každým rokem se o jarních prázdninách populace ospalého 
jezera Victoria rozroste desetinásobně. Ve výhni slunce vypukne hlučná zábava se 
spoustou alkoholu. Tento rok ale existuje další důvod, proč se obávat a nepůjde jen 
o těžká rána… 
Mládeži od 15 let přístupný, titulky, 83 minut, vstupné xx Kč

sobota 27. dubna v 15 hodin film USA 

JURSKÝ PARK 3D
Dobrodružný. Režisér Steven Spielberg navrací dobrodružnou klasiku do kin po 
dvaceti letech. Excentrický miliardář John Hammond stvoří Jurský park, zábavnou 
prehistorickou zoologickou zahradu, obývanou klony dávno vyhynulých druhů. 
Mládeži přístupný, dabováno, 127 minut, vstupné  130 Kč

sobota 27. dubna v 19 hodin film Nový Zéland/USA

HOBIT: NEOČEKÁVANÁ CESTA
Fantasy. První díl trilogie filmových adaptací od J. R. R. Tolkiena. Všechny tři filmy se 
odehrávají ve Středozemi 60. let před „Pánem prstenů“. Tato část sleduje cestu hlavní 
postavy Bilbo Pytlíka, který se ocitne na dobrodružné výpravě. 
Mládeži přístupný, titulky, 164 minut, vstupné 70 Kč

PROMÍTÁME: V PÁTEK OD 20 HODIN, 
VE STŘEDU OD 19 HODIN, V SOBOTU OD 15 A OD 19 HODIN
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S rozvojem českého národního života v polovině 19. století zasáhla vlastenecká vlna i Protivín. S posláním své městečko povznést 
a šířit vzdělanost přicházely různé spolky, mezi nimi i Čtenářská beseda založená v roce 1868. Významný úkol nespatřovala jen 
v pěstování zábavy, v tanci, zpěvu a hudbě, nýbrž i v deklamování a šíření „literárních pomůcek“, časopisů a knih všeho druhu. 
Knihovnu Čtenářské besedy tvořilo 141 svazků, což byl na tu dobu počet docela slušný, vezmeme-li v úvahu, jak byly knihy 
vzácné a doma je prakticky neměl nikdo. 
Sice po vynalezení papíru z hadrů a knihtisku se staly obecně přístupnějšími než za časů starých Egypťanů, kteří je psali zprvu 
na papyrových a posléze na pergamenových proužcích. Avšak trvalo ještě velmi dlouho, než se staly v „dějinách osvěty duševní 
potravou všech vzdělaných národů. “ Ve středověku příslušela tato bohulibá snaha mnichům v klášterech, díky nimž se dochovaly 
nenahraditelné doklady o různých oborech lidské činnosti, ponejvíce s církevní tématikou. 
Místa, kde se knihy „chovají“, popřípadě sbírají, se datují od starého Říma. Ve „věčném městě“ bylo ve 4. století dvacet osm 
„vesměs hojně navštěvovaných knihoven. “ V modernější době vznikaly bibliotéky i na zámcích. Například schwarzenberská 
v Českém Krumlově měla okolo dvanácti tisíc svazků a šest set hudebnin, knihovna na zámku Hluboká na deset tisíc krásné 
i naučné literatury. Dnešní knihovny, zejména univerzitní a vědecké s kilometry polic shromažďují desetitisíce děl a dokumentů, 
mnohé už v elektronické podobě. 
Vedle prestižních institucí existuje v naší republice síť menších a malých knihoven se skromnějšími fondy, sloužícími pro okruh 
místních čtenářů ve městech a vesnicích. Takovou knihovnou je i Městská knihovna v Protivíně. Po několika předchozích stě-
hováních se před dvaceti lety stala součástí Městského kulturního střediska Protivín a usídlila se v prostorách místního Domu 
kultury. Po celou dobu zde půjčuje knihy Danuše Hlouchová. 

Při založení před 145 roky měla tehdejší Čtenářská beseda 
45 členů. Jestli byli všichni také čtenáři, nevíme. Předpokládej-
me, že mezi učiteli a studenty se našli stoupenci literatury. Kolik 
příznivců máte nyní?

Kolem tří set ze všech věkových kategorií včetně návštěvníků 
internetu. Ovšem čtenářů bude nakonec mnohem víc, protože 
například maminka s sebou přivede dvě děti a vybere si knížky 
nejen pro sebe, ale i pro ně. Je zcela obvyklé, že rodinní přísluš-
níci si knihy předávají a čte je více členů domácnosti. Odhaduji 
tedy, že na jednoho registrovaného čtenáře jich skutečně připadá 
až třikrát tolik. 
O jakou literaturu mají lidé největší zájem?

V naší knihovně máme zastoupeny všechny literární žán-
ry. Dětskou, zábavnou i naučnou literaturu, nabízíme výběr 
z 28 titulů časopisů. Nejčtenější jsou historické romány, kriminální 
romány a detektivky a samozřejmě ženské romány. Do módy při-
šla tzv. severská krimi, ale lidi zajímá i arabský svět a Austrálie. 
Někteří čtenáři se zajímají o cestopisy, o regionální literaturu, 
o zdravovědu, o psychologii, 
jiní o význačné osobnosti naší 
i světové kultury. Z našich auto-
rů píšících historické romány 
jednoznačně vede Vlastimil 
Vondruška, hodně žádaný je 
i vodňanský Jan Bauer a Ludmi-
la Vaňková. Ale hodně zájemců 
je o současnou českou literaturu. 
Z knih zabývajících se součas-
nou společenskou tématikou jsou 
stále v popředí Michal Viewegh, 
Irena Obermannová, Simona 
Monyová, Tereza Boučková, 
Marcela Mlynářová nebo Josef 
Fousek. Děti si oblíbily dětské 
příběhy např. Enid Blytonové, 
Jill Murphyové, Karin Mülle-
rové nebo Thomase Breziny, 
z českých spisovatelů je zájem 
o knihy Ivony Březinové, Ivy 
Procházkové nebo Hynka Klimka. Dospívající mají vedle dívčích 
románků zájem o fantasy příběhy. Zájemcům o pověsti říkám, že 
je nezaznamenal jen Alois Jirásek, ale třeba i Leontina Mašínová, 
Helena Lisická nebo Jindřich František Bosák. Zrovna tak antické 
báje a pověsti nám nezprostředkoval jenom Eduard Petiška, ale 
i jiní. 
A co naši staří dobří klasikové? Neusazuje se na nich prach?

Na ty si vzpomenou občas jen starší lidé. Pro Jiráska, Němco-
vou nebo Erbena si přijdou děti, potřebují-li do školy Staré pověsti 
české, F. L. Věka, Babičku, Divou Báru nebo klasické pohádky. 
Z klasiků projevují návštěvníci knihovny větší zájem pouze o Karla 
Klostermanna. V jeho dílech se dočítají o pohraničních územích, 
která byla dříve nedostupná a zajímají je osudy šumavských dře-
vorubců a sklářů. 

Přicházejí lidé už s typem na určitý druh nebo je přitahuje jméno 
autora?

To je různé. Je několik čtenářů, většinou od čtyřiceti let 
výše, kteří se vyznačují širším zájmem. Například si vezmou 
dvě knihy od různých autorů a navrch i románek, který se hodí 
spíše pro ženy a dále vybírají mezi naučnými knihami. Zájmy 
čtenářů jsou někdy opravdu mnohostranné. Pomáhá tomu i inter-
net, kde si lidé najdou informace a pak už přijdou do knihovny 
s určitou představou. Můžou ovšem přijít do knihovny jen tak, 
na nezávaznou prohlídku, aby se sami přesvědčili, co všechno 
jim můžeme nabídnout. 
Když si neví rady, jistě se na vás obracejí, abyste jim při výběru 
poradila. Stává se to často?

Dost často. Někteří přicházejí jen s přáním půjčit si něco ke 
čtení. Musím se jich nejprve vyptat, jaká je jejich představa, co by 
to mělo být, jaký žánr mají rádi. Nebo si vyberou knihu určitého 
autora, přečtou ji, a když jsou spokojeni, při vracení se zajímají, 
co od uvedeného spisovatele ještě máme. Tak se stává, že časem 

přečtou od jednoho spisovatele 
všechny knihy, které máme ve 
fondu knihovny. Jindy, spíše 
výjimečně, přijdou s tím, že se 
jim kniha vůbec nelíbila, abych 
ji nedoporučovala. Ale to je 
ošidné, protože dalších pět čte-
nářů zmíněnou knihu pochválí. 
U pravidelných čtenářů již znám 
autory a oblast zájmů, takže 
nabízím z nově nakoupených 
titulů. 
Většina čtenářů si spolu s kni-
hami odnáší i časopisy. Často si 
půjčují několik čísel od každého 
titulu. 

Snažíme se jejich výběrem 
uspokojit milovníky přírody, 
historie, novinek vědy a tech-
niky, aby si každý našel podle 
svých zájmů. 

Podle jakého klíče nakupujete nové knihy?
Hlavním kritériem je zájem čtenářů, dá se říci „co čtou“. Máme 

zájem, aby se knížky na „regálech dlouho neohřály“. Velký zájem je 
o historické romance i příběhy pro ženy, knihy o válce, o slavných 
osobnostech a o dalekých krajích. 
Knihy jsou poměrně drahé. Máte dost peněz na nákupy?

Každoročně v rozpočtu počítáme s finanční částkou okolo 90 
tisíc korun na nákup knih a časopisů. Nakupujeme převážně novin-
ky, o které je mezi čtenáři největší zájem. Nevyplatí se kupovat ve 
výprodeji, kde nabízejí tituly většinou již staršího vydání. Rovněž 
využíváme nabídky České knihovny z Brna, díky které můžeme 
každoročně zdarma zařadit do fondu okolo dvaceti nových knih 
dle vlastního výběru. 

> > > > > > >

� � KNIHY JDOU S NÁMI CELÝM ŽIVOTEM – 
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Ve starém Římě, kde kvetlo knihkupectví, oznamovali prodejci 
novinky originálním způsobem. Na dveřích krámů nebo pouličních 
sloupech. Jak se o vašich přírůstcích dozvídají vaši čtenáři?

Jednak prostřednictvím pravidelné rubriky v měsíčníku Protivín-
ské listy, jednak prostřednictvím internetu, kde se ve vyhledávacím 
katalogu naší knihovny novinky zobrazují. Přímo v knihovně jsou 
k tomuto účelu vyhrazeny dva samostatné regály proti výpůjčnímu 
pultu. Nezapomínáme na informace i při komunikaci s jednotlivými 
čtenáři. Potěší často kladená otázka „Kdy budete mít nové kni-
hy?“ Čtenář si může knihu zamluvit po internetu z domova, může 
nahlédnout do svého „čtenářského konta“ a zjistit tak informace 
nejen o knihovně, ale i o své vlastní četbě. 
Co poezie? Lákají básničky?

Poezii si půjčují hlavně děti a studující mládež pro výuku do 
školy. 
Jak silně máte zastoupenou regionální literaturu?

Tomuto druhu literatury věnujeme pozornost, novinky 
sledujeme a samozřejmě nakupujeme. Nezapomínejme, že 
v 19. a ve 20. století i v Protivíně žili a tvořili spisovatelé a knihov-
na si cení jejich tvorby. Například jmenujme zdejšího spisovatele 
Josefa Házra Píseckého, od něho máme dvě knihy, jednu vydanou 
v roce 1906 a druhou z roku 1941. Pravidelně zařazujeme oblíbené 
detektivky píseckého autora Ladislava Berana a milovníci historie 
čtou i milevského spisovatele Vladimíra Šindeláře nebo pověsti 
strakonického Ondřeje Fibicha. Regionální literatura není ovšem 
jen beletrie, to jsou i knihy vlastivědné, místopisné, průvodce pro 
turisty a výletníky, to vše musí 
mít ve veřejné knihovně zastou-
pení. V poslední době vzbudila 
zájem Jaroslava Pixová z Putimi 
vypravováním o mlýnech na Bla-
nici. Vydala s touto tématikou již 
tři knihy, které se stále těší nebý-
valému zájmu. S autorkou jsme 
též uspořádali dvě besedy. 
Pořádáte tedy i další akce k pro-
pagaci literatury?

Ano, často ve spolupráci se 
Základní školou Protivín a je-
jím knihovnickým kroužkem. 
V loňském roce jsme například 
uspořádali zajímavé besedy se 
spisovatelkou Ivonou Březi-
novou a ilustrátorkou Renátou 
Fučíkovou. Několikrát do roka 
k nám přicházejí v doprovodu 
učitelů českého jazyka děti na 
exkurze. Povídáme si s nimi o knížkách, o tom, jak se mají chovat 
v knihovně, jak se mohou stát čtenáři a jak mají zacházet s knihou. 
Milé jsou návštěvy dětí obou protivínských mateřských škol. Děti 
si prohlížejí knihy s velkým zájmem, protože je paní učitelky na 
návštěvu pečlivě připraví a vhodně motivují. Dojmy a zážitky z jed-
né takové návštěvy nám děti zachytily na obrázcích a výsledkem 
byla krásná výstavka v prostorách dětského oddělení knihovny. 
Těší nás, že si paní učitelky některé naše knihy půjčují a v mateřské 
škole z nich dětem předčítají. V rámci celostátních knihovnických 
akcí Týdne knihoven (začátkem října) a Března – Měsíce čtenářů 
připravujeme pro dětské čtenáře soutěžní testy a kvízy s tématikou 
dětské literatury. Nechceme nikoho zkoušet, jejich smyslem je děti 
vhodně motivovat, přiblížit jim knihy a doufat, že se v nich objeví 
láska ke knize, která bude trvat celý život. 
Vrací vám čtenáři knihy v pořádku? Nebo v nich zůstávají stopy 
po svačinách a rozlité kávě?

V naprosté většině si čtenáři knih váží a chovají se k nim slušně. 
K poškození dochází minimálně. 
Naučná literatura jsou i objemné a drahé knihy encyklopedického 
charakteru. V posledních letech se jich vyrojila spousta. Co se 
z nich najde ve vašich regálech?

Při každém nákupu novinek je naučná literatura zastoupena, 
i když ne v takovém množství, jako beletrie. Počátkem devade-

sátých let, ještě před nástupem internetu, byl o naučnou literaturu 
a encyklopedie mnohem větší zájem, zvláště mezi mládeží. Lidé 
prahli po věcech, které byly dříve tabu. Nyní hledají spíše na inter-
netu. Ale stále je zájem např. o tituly s psychologickou tématikou, 
s alternativní medicínou, dobře jsme pochodili s knihami o léčení 
drahými kameny. Různost zájmů se projevuje stále. Spoustu nových 
zajímavých informací přinášejí časopisy, které čtenářům nabízíme. 
Drahé svazky slovníkového zaměření domů nepůjčujeme, slouží 
pouze k prezenčnímu studiu v knihovně. 
Několikrát jste připomněla internet. Nestal se až nebezpečnou 
konkurencí?

S internetem musíme počítat stejně, jako jsme si museli 
zvyknout na televizi, kdy na začátku nastaly obavy, že odzvonilo 
filmům a divadlu. Návštěvy v našem sále však dokládají, že lidé 
rádi vyhledávají styk se živou kulturou a že také dobré filmy pořád 
táhnou. Ano, internet existuje, jsme na něj připojeni i v knihovně, 
ale každá knihovna musí čtenáři nabídnout zajímavé naučné knihy, 
po těch rádi sáhnou i senioři. Okruh čtenářů se ustálil a ti, kteří čtou, 
čtou stále a půjčují si hlavně beletrii. Už deset let je součástí naší 
knihovny i veřejný internet. Navštěvují ho jak čtenáři knihovny, tak 
i ostatní veřejnost. Jsme rádi, protože si každý může prohlédnout 
regály s knihami a snad ho nějaká i zaujme. 
Ale vždyť jsme dosud neřekli, kolik té duševní potravy vůbec 
přechováváte?

Náš knižní fond obsahuje přes sedmnáct tisíc svazků. Tituly star-
ší, méně frekventované, máme ve skladu, ale snadno je na vyžádání 
přinesu. Těší nás, když se pak dozvíme, že jsme pomohli studujícím. 

Nedávno jsme vybírali prameny 
jedné studentce. Zkoušející pan 
profesor byl prý velmi překva-
pen, když se dověděl, kde čerpala 
informace. Podivoval se, jaké 
poklady v naučné literatuře se 
u nás najdou. Na knížky bereme 
i záznamy, a pokud je nemáme 
ve fondu, objednáme je z jiné 
knihovny. Občas posloužíme 
i lidem, kteří nás nemohou nav-
štívit a nemají nikoho, kdo by 
jim knihy přinesl. Pokud se 
některý zájemce přihlásí, rádi mu 
vyhovíme, pomůžeme s výběrem 
a knihy mu doručíme až domů. 
Knihovna se právě před dvaceti 
lety stala součástí Městského 
kulturního střediska. Napadá 
mi, jestli mezi čtenáři nejsou 
pamětníci této události. 

V dnešních prostorách byla knihovna otevřena 25. ledna 1993 
a právě ten den se přihlásily dvě čtenářky, které nám zůstaly dodnes 
věrny – paní Ludmila Melicharová a paní Věra Boušková. Půjčují 
si pravidelně celých dvacet let. 
Bylo by nošením dříví do lesa, když se vás zeptám na váš vztah 
k literatuře?

Jsem absolventkou humanitní větve milevského gymnázia 
a dvouleté knihovnické nástavby. Než jsem přišla do Protivína, 
pracovala jsem dlouhá léta v Domě kultury Milevsko. Zde jsem 
v knihovně celých dvacet let. Kdybych neměla ráda knihy, asi bych 
tu tak dlouho nevydržela. 
Co říkáte moudrostem, které provázejí náš rozhovor?
Skvělé, ale nejvíc se mi líbí ten výrok o starém kabátu a nové 
knize.  Jan Chmelík, foto Sylva Karfíková
 Lék pro duši. 
  (Nápis na knihovně v Thébách)
 Kniha je jako zahrada, kterou nosíš v kapse. 
  (Arabské přísloví)
 Nos starý kabát a kup si novou knihu. 
  (A. Phelps, americký duchovní)
 Myšlenka a slovo jí pronesené neumírá 
 a nikdy nezmizí beze stopy. 
  (F. M. Dostojevskij)

POZVEDAJÍ NAŠE DUŠE NAD PRÁH VŠEDNOSTI



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

❖ Babouci ❖ Malá dudácká muzika Strakonice ❖ Traband ❖ Ondřej Havelka & Melody Makers ❖ 
❖ Maxim Turbulenc ❖ David Koller ❖ No Name ❖ Žlutý pes ❖

VII. Městské slavnosti protivínské
sobota 31. srpna 2013

Dům kultury Protivín
úterý 9. dubna od 19 hodin

Věřte nevěřte
s astroložkou 

Olgou Krumlovskou

horoskopy
předpovědi Mayů

předpovědi z knihovny palmových listů
mystická místa

jarní očista

vstupné 55 Kč

Dům kultury Protivín
neděle 14. dubna od 15 hodin

O MEDVÍDKOVI MEDOUŠKOVI
Divadlo Mimotaurus. Plyšová pohádka o medvídkovi, který miluje 
med a knihy. A o kominíkovi, který tvrdí, že je hrdina z pohádek a nechá-
vá si posluhovat od rozbitých hraček na půdě. 
Délka představení 45 minut – vstupné 45 Kč
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Dne 18. února oslavil krásné životní jubileum – 100 let pan Josef Bláha 
z Myšence, který je nejstarším občanem našeho města. S gratulací 
za ním přišel pan starosta Jaromír Hlaváč. Ještě jednou přejeme 
hodně zdraví a spokojenosti do dalších let. 

NARODILI SE
❀ 21. 2. syn Jakub
 Ivetě Holubové 
 z Chvaletic
❀ 13. 3. syn Jan
 Bc. Kláře Vojíkové 
 z Protivína
❀ 14. 3. dcera Adéla 
 Turková 
 Martině Pavlíkové 
 z Protivína

ZEMŘELI
✝ 19. 2.  Ing. Ivan Javůrek
 93 let, Protivín
✝ 27. 2. 
 pplk. Karel Soběslavský
 84 let, Protivín
✝ 13. 3.  
 Zdeňka Benediktová
 40 let, Protivín
✝ 15. 3. Václav Moudrý
 72 let, Chvaletice

ŘÍMSKO–KATOLICKÁ FARNOST PROTIVÍN
 28. 3. Zelený čtvrtek
  Protivín, kostel sv. Alžběty  .................... od 18.15 hodin
 29. 3. Velký pátek
  Protivín, kostel sv. Alžběty  .................... od 18.15 hodin
 30. 3. Bílá sobota
  Protivín, kostel sv. Alžběty  .................... od 20.30 hodin
 31. 3. Hod Boží velikonoční (neděle)
  Myšenec, kostel sv. Havla  ..................... od 8.00 hodin
  Protivín, kostel sv. Alžběty  .................... od 9.30 hodin
  Krč, kostel sv. Václava  ........................... od 11.00 hodin
  Heřmaň, kostel sv. Jiljí  .......................... od 16.00 hodin
 1. 4. Pondělí velikonoční
  Protivín, kostel sv. Alžběty  .................... od 9.30 hodin

EVANGELICKÁ CÍRKEV METODISTICKÁ 
Protivín, Mírová 171
 29. 3. Velký pátek  ......................................... od 18.00 hodin
 31. 3. Velikonoční neděle  ............................ od 9.00 hodin
 Bohoslužby jsou veřejné. Srdečně zveme. 

FK Protivín po dohodě s O. S. zdravotně 
postižených organizuje také letos autobu-
sovou dopravu na místní hřbitov. Jezdit se 
bude jedenkrát za 14 dní – vždy v pátek, 
odjezd v 17.30 hodin.  Zastávky u prodej-
ny FLOP a na náměstí u pošty. 

Rozpis jízd:
 12. dubna 
 26. dubna
 10. května
 24. května 
 7. června
 21. června 
 4. července – čtvrtek
 19. července 
 2. srpna
 16. srpna
 30. srpna
 13. září
 27. září
 11. října
 25. října 

V zimním období autobus jezdit nebude. 
Nabídka platí pro všechny občany města. 
Využívejte této možnosti dopravy, usku-
tečnit ji lze jen díky ochotě FK a řidičů, 
kteří jedou ve svém volném čase. 

OSZP Protivín

VZPOMÍNÁME
Dne 29. března 2013 
uplyne již 10 let, 
co zemřela moje maminka, 
babička a prababička 
paní Helena Vilingerová 
z Protivína. 

Vzpomíná 
dcera Jana Mošovská 

a děti s rodinami

Zemřel jsem 

a život jde dál, 

ten život, 

který jsem ctil 

a miloval. 

Dne 22. dubna 2013 
to bude deset let, 
co nás navždy opustil 
pan Jan Hampl, AFIAP, ASČF. 

Se smutkem v duši 
stále vzpomínají

manželka Milada 
a vnoučata s rodinami 

✿ SPOLEČENSKÁ KRONIKA ✿

Bohoslužby o Velikonocích

Autobusová doprava 
na hřbitov



dokončení ze 2. stránky
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� ZE ŽIVOTA ŠKOLY � 

RECITAČNÍ SOUTĚŽ

V úterý 26. února se uskutečnilo v Písku 
školní kolo recitační soutěže. Celkem se ho 
zúčastnilo 35 žáků. Všichni se snažili co nej-
lépe připravit své básně i texty. Jejich snahu 
mohli posoudit také přítomní rodiče. 

Děkujeme všem malým recitátorům 
za vzornou přípravu a přejeme jim hodně 
úspěchů v dalších recitačních soutěžích. 
V kategorii 1. tříd:
1. místo   T. Kubec 1. A
2. místo   K. Vojíková 1. A
3. místo   E. Loukotová 1. B
Zvláštní ocenění získala V. Pozdílková 1. B 
za přednes slovenské básničky. 
V kategorii 2. tříd:
1. místo   A. Hofhanzlová 2. B
2. místo   M. Šálková 2. A
3. místo   M. Kalná 2. B
V kategorii 3. tříd:
1. místo   K. Štětinová 3. B
2. místo   S. Morávková 3. A
3. místo   E. Hrdličková 3. B
V kategorii 4. – 5. tříd:
1. místo   L. Tollarová 5. A
2. místo   T. Zuzaňáková 4. B
3. místo   K. Lednická 5. A

Na nepovinné hodině němčiny se mi 
moc líbilo. Když jsme přišli k jazykovce, 
tak nás už vítala paní učitelka Přástková. 
Čekali jsme, až přijdou i ostatní a po zvo-
nění jsme začali. Pozdravili jsme se a řekli 
si svá jména (samozřejmě německy). Když 
jsme se seznámili, povídali jsme si o výho-
dách němčiny. Po seznámení se zajímavými 

německými firmami jsme začali tím, že 
jsme se začali učit číslice od jedné do šesti. 
Po chvíli házení si s kostkou a opaková-
ní čísel nás rozdělili do čtyř skupin. Ve 
skupinách jsme nyní měli složit čísla od 
jedné tentokrát až do dvaceti. Na zdi jsme 
měli nalepené tabulky, podle kterých jsme 
to skládali. Když jsme dohráli tuto hru, 
rozdali nám německé domino, které jsme 
měli sestavit. Potom kontrolovala jedna 
skupina druhé, co mají dobře a co ne. Po 

všech těchto zajímavých hrách každý z nás 
dostal kousek výborné švýcarské čokolády. 
Němčina se mi moc líbí, nejspíš se na ni 
příští rok přihlásím. 

Filip Kroutil, 6. A

V pátek 8. 2. jsme měli hodinu, kde 
jsme se učili základy němčiny. Z naší třídy 
nás tam bylo dvanáct, protože paní učitelka 

vybrala jenom ty, u kterých si myslí, že 
mají talent na jazyk. Učili jsme se mnoho 
zajímavých slov a zjistili jsme, že němčina 
není vůbec těžká. Je to moc zajímavý jazyk 
a určitě se nám bude hodit, ať už při výběru 
zaměstnání, či při cestování po německy 
mluvících zemích. Všechny nás hodina 
moc zaujala a až si budu v sedmé třídě 
rozhodovat mezi volitelnými předměty, asi 
si vyberu němčinu. 

Tereza Murňáková 6. A

VÝLET ZA KULTUROU

V pondělí 4. února jsme se, svátečně 
oblečeni, sešli v Protivíně na náměstí. Čekal 
nás výlet za kulturou do Prahy! Když jsme 
uviděli náš malý autobus, jen pro 19 lidí, 
byli jsme ohromení a vysmátí. Vyrazili 
jsme. Cesta netrvala dlouho a za chvíli jsme 
byli v hlavním městě. Autobus nás vysadil 
přímo u Divadla Na Fidlovačce. Paní uči-
telka Lenka Přástková koupila u pokladny 
zarezervované vstupenky. 

Zatímco my jsme si prohlíželi fotky 
herců po stěnách, divadlo se zaplnilo lidmi. 
Poté jsme se pohodlně posadili a čekali. 
Hrála se hra „Dům čtyř letor“. Na jevišti 
byly pěkné kulisy rozdělené do čtyř barev 
pokojů, v každém z nich byla jedna rodina 
s rozdílnými vlastnostmi. Myslím, že hra je 
velmi povedená a vtipná. Viděli jsme také 
spoustu známých herců, například Václava 
Svobodu, Ivu Pazderkovou, Ondřeje Brous-
ka nebo Ladislava Trojana a mnoho dalších. 
Po představení nás opět vyzvedl náš malý 
autobus a my vyrazili zpět do Protivína. 
Celý den byl moc vydařený. 

L. Danielová

Recitátoři z 2. tříd základní školy. 

UZÁVĚRKA 
pro dodání příspěvků 

do únorových 
„Protivínských listů“ 

je 8. dubna 2013. 
Noviny vyjdou 

v pondělí 
22. dubna 2013. 
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V sobotu 23. února protivínští členové 
Taekwonda skládali zkoušky na vyšší tech-
nické stupně. Útočiště našli v sále hospůdky 
v Myšenci. Sem si sebou klub přivezl vlastní 
cvičební podložku tatami. Za poskytnutí 
prostor a zajištění občerstvení děkujeme 

TJ Platan Protivín – SK Tábor B 
3:4 ss (2:1, 0:0, 1:2 – 0:1)

Souboj sousedů v tabulce nakonec dopa-
dl lépe pro zálohu Tábora, která zvítězila 
v Protivíně po nájezdech. Utkání zhodnotil 
za domácí stranu Miloslav Pexídr. „Protivín 
začal lépe než hosté z Tábora, měl více ze 
hry a zaslouženě vedl v 9. minutě již 2:0, 
když se trefili Stropnický a Vencl. Ve 12. 
minutě přišla minela našeho obránce, když 
namazal protihráči přímo mezi kruhy a Pav-
lík byl proti Zaymlovi bezmocný. Šance se 
střídaly na obou stranách, hosté nastřelili 
dvakrát tyč, ale skóre se neměnilo. Druhá 
třetina byla vyrovnaná, ale bez brankového 
vyjádření. V páté minutě poslední třetiny 
Steinocher zvýšil na 3:1, což naše hráče 
doslova ukolébalo, přestali hrát svoji hru 
a přepustili iniciativu soupeři. Ten nabíd-
nutou šanci dokonale využil a dvěma góly 
během dvou minut srovnal na 3:3. Zápas 
pokračoval v nájezdech, kde v sedmé sérii 

konečně skórovali, ale soupeř srovnal 
a následující pokus rovněž proměnil. Přesto 
oba brankáři podali velice kvalitní výkon. 
Z vyhraného utkání máme jen bod a hosté 
jsou tím šťastnějším mužstvem.“ 
HBC Vikings České Budějovice B – 
– TJ Platan Protivín 4:5 (1:1, 2:2, 1:2)

Cennou výhru Protivína z hřiště Vikin-
gů komentoval Miloslav Pexídr. „Tento 
zápas byl celkově hektický. Jedno či druhé 
mužstvo střídavě tahalo za kratší konec, 
a proto utkání bylo velice vyrovnané. V prv-
ní třetině ve čtvrté minutě šli domácí do 
vedení Marešem, ale po jedenácti vteřinách 
bylo vyrovnáno Venclem za asistence Hrdi-
ny. Domácí ještě stačili nastřelit horní tyč 
branky Platanu. A náš tým dostal opět trest 
10 + OK. Ve třetí minutě druhé třetiny opět 
skórovali domácí, když se znovu prosadil 
Mareš, ale naši během minuty obrátili zápas 
na 3:2 Bicanem a Stropnickým. Domácí za 
čtyři minuty vyrovnali a ve třetí třetině šli do 

vedení, když se trefil Kostka. Naši před kon-
cem utkání přesto ztracený zápas dokážou 
obrátit během dvou minut dvakrát Bicanem 
na 4:5. Zajímavé je, že domácí dali všechny 
branky v přesilovkách a hosté ještě dostali 
další desítku. Myslím, že pětice posil z áčka 
Vikingů byla hodně znát, ale všechny body 
si domů odváží hosté. Je to zřejmě satisfakce 
za minulé utkání s Táborem. “ 
TJ Platan Protivín – SK Suchdol nad 
Lužnicí B 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)

Protivínskému Platanu se nepodařilo 
navázat na sobotní výhru a doma podlehl 
Suchdolu 1:3. Po vyrovnaných prvních 
dvou třetinách hosté rozhodli o své výhře 
v třetí části. 
Domácí zápasy (po uzávěrce PL) 

na hřišti Protivín:

sobota 16. 3. 

TJ Platan : TJ Vltava Deviants Č. Budějovice

sobota 6. 4. od 11 hodin

TJ Platan : HBC Zliv

OHBL – ČECHY JIH 2012–2013 – ZÁKLADNÍ ČÁST
Poř.  Název týmu Z  V  VP  R  P  Skóre Body
        
1.  TJ Vltava Deviants České Budějovice 18 15 0 0 3 121:43 45
2.  HBC Zliv 17 11 2 0 4 80 : 42 37
3.  SK Suchdol nad Lužnicí B 17 11 0 2 4 71 : 53 35
4.  SK HC Rosa České Budějovice 17 10 1 2 4 64 : 46 34
5.  SK Beer Stars Pluhův Žďár 18 10 0 0 8 86 : 66 30
6.  HBC Prachatice B 17 8 2 2 5 57 : 55 30
7.  HBC Betonova Holubov B 17 9 0 1 7  54 : 61 28
8.  SK Tábor B 15 7 2 0 6  53 : 46 25
9.  TJ Platan Protivín 18 5 2 2 9  52 : 70 21
10. HC Olešník 18 4 1 1 12  53 : 88 15
11. HC Dranreb Nová Včelnice 18 4 1 0 13  32 : 79 14
12. HC Švantlův Dvůr Písek B 16 3 1 1 11  51 : 73 12
13. HBC Vikings České Budějovice B 16 2 0 1 13  25 : 77 7

majitelům manželům Šípovým. Zkoušky 
členové skládali před korejským mistrem 
Youn Jae Lee. Než začaly samotné zkoušky, 
mistr vedl hodinový seminář, kde vysvětlil 
základní techniky taekwondo, co vlastně 
znamenají a jak správně je provádět. 

TAEKWONDISTÉ SKLÁDALI ZKOUŠKY

Poté začaly samostatné zkoušky. Jed-
notliví cvičenci byli rozděleni podle svého 
dosavadního technického stupně (pásku) 
a začali předvádět své zkušenosti a doved-
nosti. 

Pro některé sportovce to byly úplně prv-
ní zkušenosti. Adéla Kubičková a Zuzana 
Doubková skládaly zkoušku na nejvyšší 
technické stupně z celého oddílu. S jejich 
předvedeným výkonem, ale i s výkonem 
všech 23 sportovců, byl mistr spokojen 
a na závěr přislíbil účast jednou v měsíci 
na tréninku v Protivíně. Tato pomoc posune 
taekwondo v Protivíně opět na vyšší úroveň. 
Návštěva je sice spojena s finančními nákla-
dy, ale investice do dětí se jistě vyplatí. 

Na závěr mi dovolte poděkovat za 
pomoc při realizaci těchto náročných zkou-
šek nejen dětem, ale i rodičům, příznivcům 
a členům MO SPOZ Protivín. 

M. Zobal, trenér

PRVNÍ ZÁPASY PROTIVÍNSKÉHO HOKEJBALU V ROCE 2013



PROTIVÍNSKÉ LISTY – 14. stránka
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Fotbalové informace
V únoru probíhala příprava stále 

na umělé trávě nebo v halách. Některé 
turnaje pořád ještě probíhají, dospělí 
a přípravka už dohráli. 
„A“ Hlubocká zimní liga – finálová část
Jankov – Protivín 2:1 (1:1)
Branka: Veselý

Zápas měl svižné tempo. Úvodní 
převahu vyjádřil Jankov brankou z pří-
mého volného kopu. Pak se hra vyrovnala 
a k ohrožení branky soupeře se dostal 
i Protivín, který srovnal skóre těsně před 
poločasem Veselým. Hned v zápětí běžel 
sám na gólmana Z. Vorel, stav se však 
neměnil. V druhém dějství se hrál vyrov-
naný zápas. Více brankových příležitostí 
si připravil Jankov a tak šel po zásluze 
do vedení. Těsně před koncem velkou 
příležitost Protivín nevyužil. V utkání, ve 
kterém byl Protivín zdatným soupeřem 
mužstvu krajského přeboru, tak vyhrálo 
zkušenější mužstvo. 
Rudolfov – Protivín 1:1 (1:0) 
Branka: Z. Vorel

Protivín se umístil na 11. místě. Roz-
hodly penalty, které proměnili Z. Vorel, 
Veselý, Fiala a V. Mikulenka 

Utkání o 11. místo přineslo zajímavý 
fotbal, tempo utkání sice nebylo strhující, 
ale brankové příležitosti byly k vidění. Na 
konci 1. poločasu šel do vedení Rudolfov 
po standardní situaci. Ve druhém poločasu 
byli aktivnější Protivínští. Více kontrolo-
vali dění na hřišti a zaslouženě srovnali. 
Posledních 20 minut se hrál útočný fotbal 
na obou stranách. Šance zůstaly nevyužity 
a remízový stav rozhodly penalty, které 
lépe zvládl Protivín. 

Protivín sice neobhájil loňské výborné 
umístění, ale na turnaji se prezentoval 
aktivní hrou, která může být příslibem 
do soutěže, kde chce určitě dosáhnout 
vyšších příček. 
PŘÍPRAVNÁ UTKÁNÍ:
FC Písek U19 – Protivín 3:2 (1:0)
Branky: J. Mikulenka, Štěpán
Vodňany – Protivín 2:3
Branky: Z. Vorel, Křišťál, J. Vorel
HALOVÝ TURNAJ OSEK
MLADŠÍ ŽÁCI – 2. KOLO
Protivín – Vacov 1:1 
Branka: P. Červeňák
Vimperk – Protivín 6:0
Protivín – Březnice 1:4 
Branka: J. Pechouš
Osek – Protivín 3:3 
Branky: J. Studený 2, J. Pechouš
Příbram – Protivín 2:2 
Branky: J. Studený, F. V. Trnka
Písek – Protivín 8:0
HALOVÝ TURNAJ TÝN nad VLT.
PŘÍPRAVKA – 3. KOLO
Protivín – Slavia ČB 10:1 
Branky: Bečvář 5, Svatoš 4, Urban
Protivín – Loko ČB 2:4 
Branky: Urban, Bečvář
Protivín – Jankov 7:1 
Branky: Bečvář 4, Svatoš 2, Sochora
TABULKA PO ZÁKLADNÍ ČÁSTI: 
1.  Třeboň 25 bodů
2.  Protivín 22 bodů
3.  Loko ČB   21 bodů 
4.  Dynamo ČB 18 bodů
5.  FC Táborsko 18 bodů
Tato mužstva se utkají ve dvoukolovém 
finále. 

1. KOLO FINÁLOVÉ SKUPINY
Protivín – Třeboň 6:4 
Branky: Vojík 5, Bečvář
Protivín – Dynamo ČB 3:1 
Branky: Vojík, Bečvář, Hrubý
Protivín – Táborsko 1:3 
Branka: Štěpka
Protivín – Loko ČB 1:3 
Branka: Vojík
2. KOLO FINÁLOVÉ SKUPINY
Protivín – Třeboň 3:3 
Branky: Bečvář 2, Vojík
Protivín – Dynamo ČB 3:2 
Branky: Vojík, Bečvář, Svatoš 
Protivín – Táborsko 3:4 
Branky: Vojík 2, Bečvář
Protivín – Loko ČB 3:3 
Branky: Vojík, Bečvář, Svatoš

Protivínští se nakonec umístili na 
3. místě, vítězem turnaje se stalo mužstvo 
MAS Táborsko.  Václav Křišťál

...patří k našim klasikám. Protože 
zima řádí, je fajn zajet se ohřát. I když 
v Protivíně bylo počasí relativně hez-
ké, v Horaďovicích nás zastihl sníh 
a mráz. Na nádraží se nás 9. února 
tentokrát sešlo osmnáct. A o zábavu 
bylo postaráno. Kralovala dobrá nála-
da, všichni jsme se moc těšili. Bavili 
jsme se tak dobře, až jsme málem 
zapomněli vystoupit. Náplň cesty 
do i z bazénu bylo natočit reportáž, 
zhodnotit, jak se výlet líbí nebo nelí-
bí. V aquaparku byla samozřejmě 
největší atrakce tobogán. Myslím, že 
nejeden účastník zájezdu si prošou-
pal plavky. Co je v areálu nového, je 
divoká řeka. Nejlépe se tam hraje na 
babu. A co se nejvíce líbilo dospělým, 
byla whirpoolka s masážními tryska-
mi a teplou vodou. Hm, žůžo labůžo! 
Soudě podle spících těl ve vlaku 
usuzuji, že se výlet všem líbil a příští 
rok pojedou znovu!
PS: Fotografie a videa z našich 
akcí naleznete na našich stránkách 
www.junak-protivin.cz

Za Skautské středisko 
Blanice Protivín 

Inuš

VÝLET 
DO HORAŽĎOVICKÉHO 

AQUAPARKU

● Prodám řadový rodinný do-
mek 5+1 na Libochově. Zn. Nižší 
odhadní cena. Telefon 777 277 567

● Pronajmu byt 2+1 o velikosti 72m2 
v Protivíně na náměstí. Stěhování 
po dohodě možné. 

 Telefon 602 443 152

ŘÁDKOVÁ INZERCE
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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
„1. a 2. díl tajenky, že vnáší mír do lidských srdcí.”  Miguel de Cervantes Saavedra
Vyluštěnou tajenku zašlete do 8. dubna 2013 na adresu MěKS, Mírová 337, 398 11 Protivín, nebo e-mailem na adresu karfikova @kultura-proti-
vin.cz. Výhercem knižní odměny za správnou tajenku křížovky z únorových novin se stává paní Procházková z Písku. 
Blahopřejeme. 

Výsledky stolních tenistů Slavoje Protivín 

Krajský přebor 15. –18. kolo

Slavoj Protivín A : Sokol Kněžské Dvory  ....... 10:0 wo
Slavoj Protivín A : Sokol Vodňany B ......................  9:9
(Šimoník 3, Dubský 2, Färber 2, Mareš 1, debl)
Slavoj Protivín A : Sokol Č. Budějovice A ............. 10:8
(Dubský 2, Färber 1, Mareš 1, debl, 5 x wo)
Slavoj Protivín A : Orel Č. Budějovice B  .............. 10:3
(Dubský 3, Färber 2, Mareš 2, Šimoník 1, debly)
 
Krajská soutěž 15. – 18. kolo

Slavoj Protivín B : Libín Prachatice D  .................  8:10
(Färber 3, Weber 2, Brabec 1, Topinka 1, debl)
Slavoj Protivín B : Sokol Vodňany C  ...................  10:1
(Färber 2, Brabec 2, Weber 2, Topinka 2, debl)
Slavoj Protivín B : Sokol Cehnice  .......................  10:8
(Färber 4, Brabec 3, Vařečka P. 2, debl)

Slavoj Protivín B : Libín Prachatice C  .................  2:10
(Brabec 1, Vařečka P. 1)
Slavoj Protivín C : Sokol Vodňany C  ...................  4:10
(Tománek 2, Macháček 1, Lednický 1)
Slavoj Protivín C : Libín Prachatice D  .................  2:10
(Macháček 2)
Slavoj Protivín C : Libín Prachatice C  .................  0:10
Slavoj Protivín C : Sokol Cehnice  .......................  0:10 

Okresní přebor 13. – 16. kolo 

Sokol Mirotice C : Slavoj Protivín D  ....................  5:13
(Marková 4, Tománek 4, Zeman 3, debly)
Slavoj Protivín D : TTC Kovářov B  ........................  9:9
(Vařečka K. 3, Tománek 3, Soumar 2, debl)
TTC Kovářov C : Slavoj Protivín D  ......................  10:8
(Pártl 3, Soumar 2, Zeman 2, debl)
Slavoj Protivín D : Sokol Mirotice B  .....................   9:9
(Topinka 3, Pártl 1, 5 x wo) Karel Vařečka

STOLNÍ TENISSTOLNÍ TENIS SLAVOJE 
PROTIVÍN
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Dne 28. února se uskutečnilo v hotelu 
Bílá růže v Písku slavnostní vyhláše-
ní ankety Sportovec roku okresu Písek. 

Udílení cen bylo rozděleno do něko-
lika kategorií. Na tento slavnostní večer 
byli pozváni nejen ocenění sportovci, ale 
i jejich trenéři, rodina a přátelé. Ceny 
předávali zástupci sponzorů a podílejících 
se organizací. Ocenění kromě skleněné 
plakety dostali čepice s podpisy deseti-
bojařů Změlíka a Šebrleho jako symbol 
podpory PROFI sportu této akci. Večer 
byl doprovázen živým zpěvem vítěze 
X–faktoru Jiřího Zonygy. Z našeho města 
byla oceněna 5. místem v kategorii do 15 
let žákyně školy v Protivíně, hráčka fot-
balového mužstva starších žáků a hlavně 
velmi úspěšná členka oddílu bojového 
sportu Taekwondo Taehan Protivín – Adé-
la Kubičková. Její úspěchy v roce 2012 by 

zabraly několik dalších řádek, ale všichni 
se s nimi mohou v průběhu roku seznámit 
na vývěskách klubu v oknech bývalé jídel-
ny DPS na náměstí a v častých článcích 
v Protivínských listech. Právě úspěchy 
v taekwondu na řadě závodů s meziná-
rodní účastí a její vítězství v Národní 
taekwondo lize mládeže jí toto ocenění 
zajistily. 

Předání ocenění bylo pro všechny její 
blízké a jejího trenéra velmi emotivním 
okamžikem. Sama Adéla byla v tento 
okamžik jistě velmi hrdá na to, že i na 
malém městě, v malé škole a malém 
oddíle může vyrůstat velký sportovní 
talent. Snad její úspěch bude inspirací 
i pro další děti z našeho města začít se 
věnovat sportu nebo jiným prospěšným 
aktivitám. 

Milan Zobal, trenér – Foto JK

V sobotu 2. března se jel v Liberci uni-
kátní závod horských kol. Po úspěšných 
sjezdech na horských kolech v obchodním 
domě Arkády Pankrác, kde si v loňském 
roce dojel Kuba Říha pro 3. místo a v letoš-
ním ročníku ho zastavila prořízlá pneu-
matika o hranu eskalátoru, se vypravil do 
Liberce pro další dávku adrenalinu. 

Závody byly tentokrát jiné, nesou-
peřilo se pouze s časem, ale jelo se sys-
témem vyřazovacích závodů, vždy po 
dvou jezdcích najednou, což v prostoru 
obchodního domu za plného provozu 
byla opravdu velká podívaná, doprová-
zená nadšeným zájmem diváků. Tento 
druh závodu je velmi náročný a jsou na 
něj zváni jen ti nejlepší jezdci od nás i ze 
zahraničí. Kubovi se opět dařilo a vyjel 
si krásné třetí místo, což je v konkurenci 
nejlepších českých i zahraničních jezdců 
velký úspěch. 

Jak viděl závod sám Kuba?
„Dual Mall Liberec” – světová pre-

miéra unikátního dualového závodu 
v obchodním centru za účasti nejlepších 
jezdců z České republiky a Evropy – to 
byl jasný program víkendu. Po příjezdu 
do obchoďáku jsem okouknul dráhu, která 
vypadala na první pohled fakt brutálně. 
Skoky do patra s převýšením 6 metrů, 
různé překážky, následné skoky 6 metrů 
z patra a přeskok přes luxusní auta, to 
vše vždy současně 2 jezdci loket na loket. 
Po tréninku a kvalifikaci jsme se pustili 
do vyřazovacích jízd. Celým závodem 

jsem postupoval bez potíží stále výš a výš 
až do semifinále, kde přišel tvrdý oří-
šek v podání stavitele trati a následné-
ho vítěze Tomáše Slavíka. Takže jsem se 
musel spokojit s malým finále a bojovat 
o 3. místo. Malý finálko jsem vyhrál, takže 
nakonec spokojenost a bedna ve složení 
Slavík, Prokop, Říha a to se počítá.” Gra-
tulujeme! 
Pozn.: Slavík, Prokop, mistři světa ve 
fourcrossu.

FK Protivín 
zve všechny zájemce 
o tenis na informativní 
schůzku, která se bude 
konat v pátek 12. dubna 
v 17 hodin v klubovně 
na fotbalovém hřišti. 

Václav Křišťál, 
FK Protivín

ANKETA SPORTOVEC ROKU 

Kuba Říha na Dual Mall


