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Vážení spoluobčané, 
dovolte mi vás informovat o plánech 

města spočívajících v rekonstrukci protivín-
ského hřbitova rozdělené na několik etap. 

První etapou bylo odstranění dřevin 
a keřů, následné odfrézování pařezů a roz-
prostření hrabanky. Důvodem odstranění 
dřevin byl zejména nevyhovující stav stro-
mů a keřů a nemožnost provést pouze čás-
tečnou prořezávku, protože stáří a způsob 
osazení těchto dřevin toto vylučoval. U keřů 
jsme též nemohli postupovat jen z části, 
ale řešením bylo buď nechat stávající stav, 
jaký byl, nebo dřeviny odstranit kompletně. 
Po dlouhém rozmýšlení a seznámení se 
s názorem odborníků a důrazem na citlivost 
této proměny převážil názor dřeviny a keře 
odstranit komplexně. Dalším atributem pro 
toto rozhodnutí bylo to, že kořeny stromů 
poškozovaly hroby samotné a narušily 
i odvodňovací systém hřbitova. Zároveň 
v I. etapě bylo vyčištěno prostranství 
malého parčíku před hřbitovem a prořezání 
křovin v lesíku k Libochovu. 

Věděli jsme, že tento velký zásah může 
vyvolat jak pozitivní, tak negativní reakce, 
ale věřte, že toto řešení při znalosti všech 
informací bylo to nejschůdnější. 

Po dokončení bude následovat druhá 
etapa, tou se rozumí nové osázení dřevinami 
a osazení laviček v parčíku před hřbitovem 
a u smuteční síně a následně hned třetí eta-
pa, kterou máme též naplánovanou a jejíž 
realizací se výrazně zlepší vnitřní prostor 

smuteční síně, včetně výměny zařízení 
a úplně nové ozvučení. Zároveň bude opra-
vena vnější fasáda. 

Poslední čtvrtou etapou, bude vybudo-
vání sociálního zařízení.
Trochu z historie našeho hřbitova…

Od roku 1723 se pochovávalo v Proti-
víně na hřbitově u Sv. Anny. Tento hřbitov 
byl několikrát rozšiřován. V roce 1945 byl 
zrušen a pomocí německých zajatců hroby 
exhumovány a ostatky převezeny na Holý 
vrch. Hřbitov na Holém vrchu byl zřízen 
pouze pro Protivín, protože Chvaletice 
a Milenovice nesouhlasily s jeho umístě-
ním z důvodu velké vzdálenosti od obcí, 
a zbudovaly si hřbitovy vlastní. Otevření 
proběhlo 1. 4. 1928, tedy před 85 lety. Bylo 
zde zřízeno i kolumbárium, kaple, oplocení, 
vysazeny stromy a keře. V tehdejších cenách 
byl hřbitov postaven za 409 795 korun. 
Plán vypracoval Ing. Chochola z Českých 
Budějovic, projekt kaple L. Hlaváček 
z Písku a stavební práce provedl stavitel 
Jan Chalupský. 

Čas se nedá vrátit a jak vidíme, 85 let je 
dlouhá doba nejen v životě, ale i pro stromy 
a keře a byl nejvyšší čas náš hřbitov začít 
obnovovat. 

Po odstranění stromů se náš hřbitov 
prosvětlil a slunce se dostalo i do míst, kam 
dlouhá léta přes přerostlé stromy se dostat 
nemohlo. 

Život začíná světlem a nekončí přece 
tmou.  Jaromír Hlaváč, starosta města

POZVÁNÍ 
NA SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ 

NOVĚ ZREKONSTRUOVANÉHO 
ŠKOLNÍHO PAVILONU

Město Protivín a Základní škola 
Protivín Vás zvou na slavnostní 
otevření nově zrekonstruovaného 
pavilonu ZŠ v pátek 10. května 
2013 od 12.30 hodin. 

RODIČE DĚTÍ V PŘEDŠKOLNÍM 
VĚKU MOHOU BÝT KLIDNÍ – 
– KAPACITA MATEŘSKÝCH ŠKOL
JE DOSTAČUJÍCÍ

 Město Protivín poskytuje svým malým 
občanům skvělé zázemí v podobě tří mateř-
ských škol. Naše mateřské školy se pyšní 
tím, že mohou nabídnout místo pro všechny 
děti z Protivína a okolí. Rodiče tak nemusí 
řešit složité hlídání dětí či jejich dojíždění 
do jiných obcí tak, jak je tomu v případě 
jiných měst. Na vzdělávání dětí je kladen 
velký důraz a i proto město v roce 2012 
vybudovalo další třídu ve 2. MŠ Protivín 
a tím rozšířilo počet míst a umožnilo tím 
uspokojení potřeb všech rodičů o umístění 
svých dětí v našich mateřských školách. 

Jaromír Hlaváč, starosta města

Na přechodech pro chodce loni zemřelo 
35 lidí. Jejich kvalitní osvětlení může snížit 
počet těchto úmrtí na třetinu. Společnost 
ČEZ se proto rozhodla instalovat na některé 
nebezpečné přechody osvětlení. O tom, které 
přechody je potřeba osvětlit, rozhodne veřejnost 
v internetovém hlasování projektu Vaše volba 
2013. O přízeň veřejnosti se v hlasování bude 
ucházet i 10 nominovaných přechodů na území 
jižních Čech. 

Dopravní experti do projektu navrhli na 
území jižních Čech přechody v Netřebicích, 
Volarech, Záhoří, Veselí nad Lužnicí a Horním 
Žďáru. Z dalších návrhů oslovených obcí a měst 
v okolí JE Temelín byly dopravními experty pro 
hlasování veřejnosti nominovány přechody 
v Týně nad Vltavou, Protivíně, Vodňanech, Hlu-
boké nad Vltavou a Dolním Bukovsku. 

V našem městě Protivín se jedná o pře-
chod v Komenského ulici u základní školy. 
Jde o velmi frekventovaný přechod využívaný 
převážně dětmi školního věku. 

V projektu Vaše volba 2013 Skupiny ČEZ 
mohou lidé v termínu od 10. dubna do 24. květ-
na hlasováním na webových stránkách ČEZ 
www.cezregiony.cz určit, které přechody jsou 
podle jejich mínění nejnebezpečnější a potřebují 
vybavit osvětlením. 

PRVNÍ ETAPA REKONSTRUKCE 
protivínského hřbitova zahájena

HLASUJTE PRO PŘECHOD 
U ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Osvětlené přechody 

pomohou chodcům i řidičům
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� ZE ŽIVOTA ŠKOLY � 

pokračování na 6. stránce

REKONSTRUKCE PAVILONU 1. STUPNĚ NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Od počátku března probíhá rekonstrukce pavilonu - a to výměna oken, výměna osvět-

lení a zateplení budovy. S tím souvisí samozřejmě nové vymalování tříd a vybavení oken 
žaluziemi. 

Vnitřní práce proběhly velmi rychle, žáci měli kromě prázdnin ještě tři dny ředitel-
ského volna. Poté mohli přijít do barevně vymalovaných tříd s novými okny a osvětle-
ním. V současnosti probíhají venkovní práce. O dokončení prací vás budeme informovat 
v dalším čísle.

ZDRAVÁ PĚTKA
Během měsíce března jsme využili nabídky Nadačního fondu Albert a zapojili se do 

projektu „Zdravá pětka“. Je to celorepublikový projekt pro základní a mateřské školy, který 
je zaměřen na zdravý životní styl, převážně v oblasti zdravého stravování. Tento výchovně 
- vzdělávací program je zdarma a cílem je přesvědčit děti, že i zdravě se dá jíst chutně 
a dobře. Vyškolení lektoři pracují s dětmi zábavnou interaktivní formou. Program „Škola 
zdravé pětky“ absolvovaly obě páté třídy a program „Párty se zdravou pětkou“ děvčata 
ze 7. - 9. tříd. Děvčata ze 7. tříd v rámci předmětu domácnost vykouzlily během chvilky 
pestré, výborné a hlavně zdravé pohoštění na dětskou párty.

Je čtvrtek 4. dubna a do píseckého DDM 
se sjíždějí nejlepší zpěváčci z píseckého 
okresu. Naši školu premiérově reprezen-
tují sólistky Kateřina Kučerová (4. třída), 
Aneta Matoušková (4. třída) – obě zastupují 
1. kategorii. Zástupkyní 2. kategorie je 
Zuzana Doubková (7. tř.), 3. kategorie patří 
Elišce Sobotkové (8. třída). Všechny dívky 
mají daný povinný repertoár, tj. dvě lidové 
písničky - jednu s hudebním doprovodem, 
druhou á capella. Aneta a Katka si nevy-
zpívaly v 1. kategorii medailová ocenění, 
získaly čestné uznání. Eliška získává ve své 
kategorii bronz, stejné umístění si odnáší 
v kategorii 2. i Zuzka. 

ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA
V únoru naše škola uspořádala školní 

kolo zeměpisné olympiády, které se zúčast-
nilo 35 žáků druhého stupně. Žáci soutěžili 
ve třech kategoriích:
6. ročník – kategorie A: 
 1.  Hofhanslová Lucie, 6. A
 2.  Smolík Pavel, 6. B
 3.  Murňáková Tereza, 6. A
7. ročník – kategorie B:
 1.  Podhorský Filip, 7. A
 2.  Eliášek Milan, 7. B
8. a 9. ročník – kategorie C:
 1.  Filip Dědič, 9. A
 2.  Smolík Filip, 9. B

 V březnu se uskutečnilo okresní 
kolo zeměpisné olympiády v Písku, kde 
velmi pěkného výsledku dosáhl Milan 
Eliášek. V jeho kategorii soutěžilo 
20 žáků a Milan skončil na pěkném 
4. místě. Blahopřejeme.

OKRESNÍ SOUTĚŽ VE ZPĚVU

Všem dívkám bych chtěla poděkovat za 
reprezentaci školy, a hlavně za aktivní pří-
stup, s jakým se „vrhly“ do předsoutěžních 
příprav. Zároveň děkuji Kristíně Nídlové 
(2. ročník gymnázia Č. Budějovice) za 
klavírní doprovod.

Zuzana Doubková.



RADA MĚSTA ZASEDALA
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V polovině února letošního roku byla zahájena naplánovaná rekonstrukce 
šesti bytových jednotek v Domě zvláštního určení (DPS) na Masarykově 
náměstí čp. 21. Důvodem byly ne zcela funkční rozvody vody, odpadů a elektrické 
instalace, dále pak nevyhovující kompozice sociálního zařízení pro cílovou skupinu 
uživatelů. Stávající rozdělené prostory (WC a koupelna) byly sloučeny do jediného, 
kde vznikl zajímavý a bezpečný prostor sociálního zařízení se spoustou prvků 
usnadňujících každodenní hygienickou péči o vlastní osobu uživatelů. V průběhu 
stavebních prací jsme se rozhodli a následně provedli kompletní výměnu kuchyň-
ských linek, šatních skříní a podlahových krytin, abychom do těchto bytových 
jednotek v budoucnu již nemuseli zasahovat. Přestavba byla náročná zejména tím, 
že se předělávaly vždy dvě bytové jednotky v každém patře, tudíž byl rekonstrukcí 
zasažen celý objekt DPS. Těmito stavebními úpravami se podstatně zlepšila úroveň 
bydlení a věřím, že naši nájemníci získali komfortnější bydlení. 

Zároveň mi dovolte poděkovat všem uživatelům bytů za trpělivost při přestavbě 
z důvodu zhoršených podmínek, zejména hluku a prachu. Též bych chtěl poděko-
vat personálu pečovatelské služby za kontinuální úklid vnitřních prostor po dobu 
rekonstrukce.  Jaromír Hlaváč, starosta města

VYBRÁNO Z USNESENÍ 
RADY MĚSTA PROTIVÍN ZE DNE 26. 3. 2013

– souhlasí s úpravou sazebníku úkonů Pečova-
telské služby Protivín

– schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 
o dílo na stavební práce „Zateplení a výměna 
oken – školní pavilon ZŠ Protivín“ ze dne 5. 2. 
2013

 a pověřuje starostu města podpisem dodat-
ku

– souhlasí s propagací města Protivína v rámci 
projektu CYKLOTOULKY – uveřejnění repor-
táže v českém periodiku 5+2 dny

VYBRÁNO Z USNESENÍ 
RADY MĚSTA PROTIVÍN ZE DNE 10. 4. 2013

– nesouhlasí s uzavřením pojištění právní 
ochrany pro vlastníky vozidel a řidiče

– schvaluje Danuši Kancírovou, jako přednášejí-
cí na občanských obřadech, konaných městem 
Protivín

– bere na vědomí předložený zápis z jednání 
komise zdravotní a sociální dne 9. 4. 2013 
a souhlasí s pronájmem uvolněných bytů v čp. 
21 a 32 na Masarykově náměstí

– projednala rozsah uzavření 1. Mateřské školy 
Protivín v době letních prázdnin a souhlasí 
s jejím uzavřením v období od 1. července do 
2. srpna 2013 z provozních důvodů

– souhlasí s vypsáním výběrového řízení na 
dodavatele stavby v areálu FK Protivín „Nohej-
balové hřiště“ a rozhodla obeslat následující 
firmy k podání nabídky:

 • RE-ING CZ s. r. o., 
  Topělecká 440, Písek
 • PROTON STRAKONICE s. r. o., 
  Písecká 290, Strakonice
 • KOČÍ a. s., 
  K Lipám 132/4, Písek

ŠEST „NOVÝCH“ GARSONIÉR V DPS

PROGRAM
v 9.30 hodin 

přehlídka 
historických vojenských vozidel 

v 9.45 hodin
 uctění památky 

a položení věnce u pomníku padlých

MĚSTO PROTIVÍN ZVE OBČANY
v úterý 7. května 2013 

na Masarykovo náměstí v Protivíně

VZPOMÍNKA NA KVĚTNOVÉ DNY

Děti 
z dětských pěveckých 
sborů při ZŠ Protivín 

Vás zvou na
XX. Jarní koncert 

dětských pěveckých sborů
Kdy?  

v pátek 17. května 
od 18 hodin

Kde?  
Dům kultury Protivín

Host: 
Dětský pěvecký sbor Koťata 

a Dětský pěvecký sbor Rolničky 
při ZŠ Velešín



BURZA 
DĚTSKÉHO OBLEČENÍ
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V rámci celostátních knihovnických aktivit v Březnu – Měsíci čtenářů již několi-
krát také naše knihovna vyhlásila svého Čtenáře roku. Kritériem byl nejvyšší počet 
vypůjčených dokumentů z knižního fondu za uplynulý rok. 

V letošním roce hledáme a oceňujeme Čtenáře roku v kategorii do 15 let. V Měst-
ské knihovně Protivín v této věkové kategorii jednoznačně zvítězila slečna Gabriela 
Zelenková z Protivína, která si v roce 2012 vypůjčila 79 dětských knížek. 

Gabriela Zelenková navštěvuje 7. třídu Základní školy Protivín. Od října roku 
2010, kdy se přihlásila do dětského oddělení v rámci Týdne knihoven, si již celkově 
vypůjčila 120 knih. Knihovnu navštěvuje pravidelně i několikrát do týdne, protože 
často pracuje na internetu. Za poměrně krátkou dobu svého členství přečetla z fondu pro 
děti a mládež většinu nově zařazených knih vhodných pro její věkovou kategorii. Nečte 
pouze dívčí románky, ale i dětské dobrodružné, detektivní a záhadné příběhy, fantasy 
a také pohádkové knihy určené starším čtenářům. Středem jejího zájmu není ovšem pouze 
beletrie, ale rovněž dětská naučná literatura, např. přírodovědné knihy nebo kouzelnické 
příručky. O tom, že Gabriela Zelenková čtenářsky „roste“, svědčí v poslední době i její 
výpůjčky časopisu National Geographic z oddělení pro dospělé. 

Gabriele Zelenkové k získanému prvenství blahopřejeme a přejeme mnoho krás-
ných zážitků s knihami.

Výbor MO Českého rybářského 
svazu Protivín děkuje všem čle-
nům, kteří se zúčastnili výroční 
členské schůze, která proběhla 
22. března 2013 na „bednárně“ 
v pivovaru Protivín. 

Do konce dubna vás zveme na výsta-
vu fotografií Denisy Milfortové a Paula 
Balka v podkrovních prostorách kaplanky 
a do Infocentra na výstavu z bohatého 
archivu Petra Sládka „...a vzpomín-
ky žijí dál...“ – fotografie, dokumenty 
a úvahy nejen o konci války. Tato výsta-
va potrvá do konce května. 

Těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme 
krásné jarní dny!

První jarní sobotní dopoledne, které 
svým počasím stále více připomínalo 
zimu než jaro, se konala burza oblečení 
a dalších věcí pro děti. Ve vestibulu kina 
ji opět pořádal Klub žen Protivín ve spo-
lupráci s Městským kulturním střediskem 
Protivín. Každému, kdo přišel nakoupit 
pro své potomky nějaký ten potřebný 
kousek oblečení, hračku nebo obuv, se 
osobně věnovaly maminky, které proje-
vily zájem své věci takto veřejně prodá-
vat. Ceny byly minimální, spokojenost 
velká - vždyť se zase uvolnilo nějaké to 
místo v šatníku. Většina prodávajících 
i nakupujících odcházela spokojena a lze 
jen doufat, že se na podzim burza opět 
úspěšně uskuteční. 

Text i foto J. Kubecová

Čtenář roku 2012 
v kategorii do 15 let

Na fotografii oceněné čtenářky – zleva V. Boušková, L. Melicharová a G. Zelenková.

VÝSTAVY 
V INFORMAČNÍM CENTRU

Městská knihovna si připomíná 20. výročí svého působení v rámci Městského 
kulturního střediska Protivín. Když po delší odmlce v pondělí 25. ledna 1993 přivítala 
své nové čtenáře, jako první si do ní našly cestu dvě zdejší občanky - paní Ludmila 
Melicharová a paní Věra Boušková. Knihy mají jistě rády, vždyť naši knihovnu nav-
štěvují pravidelně rovných dvacet let. Jsou opravdu věrnými a vzornými čtenářkami, 
které si právem zaslouží naše ocenění. 

Paní Ludmila Melicharová si společně se svým manželem vypůjčila za uplynulých 
dvacet let téměř 6 000 knih a časopisů. V této úctyhodné řadě mají své zastoupení 
i naučné publikace nejrůznějšího zaměření, přes chovatelství, vlastivědu až po his-
torické prameny. Osobně dává paní Melicharová přednost současné české literatuře, 
ovšem v celkových výpůjčkách nechybí ani česká klasika. 

Paní Věra Boušková se zaměřuje výhradně na české autory, má ráda knihy ze 
společnosti i detektivky. Ze svých pravidelných návštěv si domů přinesla ke čtení na 
1 600 knih. 

U obou čtenářek musíme ještě ocenit fakt, že při výběru nezapomínají na knihy 
pro svá vnoučata. Je jistě dobře, že se jim snaží od nejútlejšího věku otevřít svět knih 
a vychovat z nich budoucí čtenáře. 

Oběma děkujeme za věrnost. Věříme, že k nám budou i nadále rády chodit a knihy 
jim budou stále přinášet potěšení. 

Nejvěrnější čtenářky
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ZASTUPITELSTVO MĚSTA

z deníku
POLICIE ČR V PROTIVÍNĚ

VYBRÁNO Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA PROTIVÍN ZE DNE 26. 3. 2013

1. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
předloženou kontrolu ze zasedání zastupi-
telstva města konaného dne 11. 12. a 27. 12. 
2012

2.1. Zastupitelstvo města Protivín neschvaluje 
prodej části pozemku p. č. 802/3, ost. plocha, 
zeleň o vým. cca 110 m2 v kú Protivín

2.2. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
prodej pozemků p. č. 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

2.3. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
prodej 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

2.4. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
postupné vypořádání (bezúplatným pře-
vodem, směnou, výkupem) pozemků pod 
místními komunikacemi, v případě úplatného 
převodu za cenu 26 Kč/m2

2.5. Zastupitelstvo města Protivín vydává Obec-
ně závaznou vyhlášku č. 1/2013, o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů

2.6. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
poskytnutí návratné finanční výpomoci 
Místní akční skupině Vodňanská ryba o. s. 
ve výši 80 000 Kč k zajištění financování 
projektu Spolupráce: „Zdraví nás baví“ dle 
předloženého návrhu smlouvy a pověřuje 
starostu jejím podepsáním. 

 Zastupitelstvo města Protivín souhlasí se 
zahrnutím do územní působnosti MAS 
Vodňanská ryba. 

 Zastupitelstvo města Protivín souhlasí 
s přípravou Integrované strategie území na 
území obce. 

2.7. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
rozpočtové opatření č. 1/2013 v předloženém 
znění

 Zastupitelstvo města Protivín souhlasí se 
změnou schváleného rozpočtu – ruší akci 
rozšíření zázemí pro sportovce, schvaluje 
akci rozšíření  sportoviště ve stejné výši 
výdajů 2 100 000 Kč. 

 Zastupitelstvo města Protivín přijímá 
neinvestiční příspěvek Jihočeského kraje 
na realizaci projektu „Úhradu výdajů spoje-
ných se zásahy mimo územní obvod, podíl 
na financování akceschopnosti, pořízení 
a obnově požární techniky jednotky SDH 
obce Protivín, kategorie JPO II/1“, a to do 
celkové částky 56 500 Kč včetně DPH. 

 Zastupitelstvo města Protivín přijímá 
dotace MPSV ČR na poskytování sociálních 
služeb v Protivíně ve výši 532 tis. Kč. 

2.8. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
tyto smlouvy o příspěvku na činnost v roce 
2013:

 Fotbalový klub Protivín
  – příspěvek 280 000 Kč
 TJ Slavoj Protivín   
  – příspěvek 140 000 Kč
 TJ Platan Protivín   
  – příspěvek 105 000 Kč
 Jihočeský TAEHAN  
  – příspěvek 65 000 Kč

2.9. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
účetní uzávěrku města Protivín za rok 
2012

3. Zastupitelstvo města Protivín souhlasí 
s odměnou p. JUDr. Karlu Jarešovi za práci 
při zpracování ÚP města Protivín. 

Rychlost
 Dopravní policisté dohlíželi i v březnu 

nad dodržováním nejvyšší povolené 
rychlosti v katastru obce Protivín 
na silnici první třídy číslo 20 a opět 
přistihli několik nezodpovědných 
řidičů. Dne 1. března jel řidič VW 
Tourana u Radčic 123 km/h na deva-
desátce. Dne 8. března jel řidič Opelu 
u Selibova dokonce 142 km/h. Tentýž 
den opět u Radčic naměřili cizinci 
158 km/h. Další hříšníci byli ze dne 
12. března 126 km/h, 19. března 
150 km/h, 22. března 120 km/h 
a 24. března 142 km/hodině. 

 Všechna překročení policisté zado-
kumentovali a oznámili správnímu 
orgánu k dalšímu projednání a uložení 
sankce. 

Restaurace
 Škodu za bezmála 30 tisíc korun způ-

sobil zloděj, který se v době od sobotní 
noci 2. března do nedělního poledne 
vloupal do restaurace v Protivíně. 
Pachatel se nejdříve pokusil překonat 
dveře, ale nakonec se do pohostinství 
dostal po vypáčení okna a dostal se 
k výčepu, odkud odcizil cigarety. 
Z kuchyně pak odnesl alkohol i potra-
viny. Na místo činu vyjížděli protivín-
ští policisté i písečtí kriminalisté. 

Vloupání do domu a vozidla
 V úterý 5. března 2013 přijali proti-

vínští policisté oznámení o vloupání 
do domu, který prochází rekonstruk-
cí, a do osobního automobilu. Zatím 
nezjištěný zloděj se do domu v Luční 
ulici vloupal v době od pondělního 
odpoledne do středečního poledne. 
Překonal vstupní dveře a odcizil bou-
rací kladivo a dvě rozbrusky. Ve stejné 
době škodil zloděj v ulici Husova, 
dostal se do odstaveného osobního 
automobilu značky Fiat a odcizil z něj 
rozbrusku, svářečku plastů, vrtací 
kladivo, sbíjecí kladivo i ohýbačku 
na měděné trubky. Policisté případy 
prošetřují. 

Kasička
 Dne 9. března odpoledne, mezi 

13.40 a 14.15 hodinou, kradl zloděj 
na faře v Protivíně. Pachatel využil 
toho, že kancelář byla volně přístupná 
a odcizil zde plechovou kasičku s hoto-
vostí 3 500 korun. 

Vloupání do baru
 V pátek 15. března řešili policisté i kri-

minalisté vloupání do baru v hotelu 
v Protivíně. Zloděj využil neuzavře-
ných vchodových dveří, proklouzl 
do hotelu a vloupal se do baru. Pro-
vozovnu prohledal a odcizil digitální 
fotoaparát značky Nikon a 76 krabiček 
cigaret. Způsobil škodu přesahující 
26 tisíc korun. Policisté společně 
s kriminalistickým technikem zajistili 
stopy a případ dále prošetřují. 

Výloha
 Škodu za bezmála 11 tisíc korun 

způsobil pachatel, který v Palacké-
ho ulici v Protivíně rozbil střešními 
taškami výlohu. Došlo k tomu dne 
16. března před šestou hodinou ran-
ní. Policisté tentýž den večer zjistili 
podezřelého a případ zpracovali 
ve zkráceném přípravném trestním 
řízení. 

Řádila v baru
 Před polednem dne 20. března přišla 

do baru v hotelu v Protivíně žena, která 
nadávala majitelce a servírce, dokonce 
měla úmyslně strčit do monitoru za 
barem a po majitelce hodit dva půllitry 
a popelník. Policisté případ zpracovali 
jako přestupky proti majetku a veřej-
nému pořádku a věc oznámili správ-
nímu orgánu. 

Bez řidičského oprávnění
 Protivínští policisté kontrolovali dne 

26. března v Jiráskově ulici řidičku 
s osobním automobilem značky For-
man. Lustrací vyšlo najevo, že žena 
za volantem má blokaci řidičského 
oprávnění. Měla totiž uložen zákaz 
řízení motorových vozidel, který jí 
sice skončil říjnu 2012, do součas-
né doby však nesplnila podmínky 
pro jeho navrácení. Žena tak čelí 
podezření ze spáchání trestného činu 
maření výkonu úředního rozhodnutí 
a vykázání. 

UZÁVĚRKA
pro dodání příspěvků

do květnových
„Protivínských listů“ 

je 6. května 2013. 
Noviny vyjdou

v pondělí
20. května 2013. 
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VÝTVARNÁ SOUTĚŽ
Ve školní družině proběhla v pátek 

22. března výtvarná soutěž ,,Veselé veli-
konoce“. Žáci kreslili velikonoční vajíčka, 
zajíčky a koledníky, kteří v našem městě 
stále dodržují velikonoční zvyky. Za okny 
to vypadalo, že se zima znovu ozvala, ale 
36 žáků prvního stupně se přesto snažilo 
nakreslit krásné výtvarné práce s jarní 
tématikou. 
Výsledky výtvarné soutěže:
1. třídy 
 1.  Michaela Perglerová, 1. B
 2.  Adam Říha, 1. A
 3.  Patricie Lafatová, 1. B
2. třídy 
 1.  Tomáš Sháněl, 2. A
 2.  Anna Hofhanslová, 2. B
 3. Tereza Kupcová, 2. B 
3. – 5. třídy 
 1.  Viktorie Marušková, 3. A
 2.  Milena Kochrdová, 5. A
 3.  Nikola Lednická, 5. A

VERNISÁŽ A KONCERT ŽÁKŮ
Je 26. března, za okny se sice třpy-

tí sníh, ale v aule je vše připraveno na 
tradiční vernisáž a koncert žáků školy. 
Vernisáž byla zahájena recitací žákyně 
S. Morávkové. Poté si přítomní rodiče 
a veřejnost mohla prohlédnout práce dětí 
vytvořené v hodinách výtvarné výchovy, 
pracovních činnostech, ale i ve školní 
družině. V druhé části podvečera se aulou 
rozezněly tóny našich hudebníků. Pod 
vedením p. uč. J. Klůce vystoupili žáci 
J. a V. Cimburovi, S. Mlejnková, M. Rou-
šal – klarinet, V. Hornátová – příčná flétna, 
M. Babáková, J. Pouzar, K. Kalina – zob-
cová flétna. Mezi jednotlivými skladbami 
jsme se mohli zaposlouchat do recita-
ce žákyň A. Hofhanzlové, K. Vránové 
a T. Šrámkové. Všem žákům děkujeme 
za jejich pečlivou přípravu. Poděkování 
patří i učitelům, kteří podvečer v aule 
připravili, A. Žákovi, D. Nováčkové, 
L. Karáskovi, M. Novákovi a J. Klůcovi. 

pokračování na 7. stránce

PO ROCE OPĚT NA STOŽCI
I letos, stejně jako vloni touto dobou, 

vyrazilo několik dětí naší protivínské školy 
na Šumavu. Byly už otrkané, protože většina 
z nich absolvovala tento kurz již v loňském 
roce. V rámci environmentální výchovy se 
24 žáků letošních pátých tříd zúčastnilo 
třídenního pobytu na SEV ve Stožci. 

Pod dozorem paní učitelky Horáčkové 
a Houdkové všichni vyrazili vlakem v pon-
dělí 25. března. Cesta utekla jako voda. 
Někteří si povídali, většina hned vyndala 
svačiny od maminek, jiní zase hráli karty 
nebo „mastili“ hry na mobilních telefonech, 
které tvořily důležitou součást vybavení 
každého z dětí. 

Po příjezdu na Stožec se všichni nejprve 
ubytovali na již známé chatě. Jelikož byl 
právě čas oběda, následoval přesun do blízké 
restaurace „U Pstruha“, ve které byly zajiště-
ny snídaně, obědy a večeře. Děti absolvovaly 
tři zajímavé výukové programy. V pondělí 
odpoledne se seznámily s vývojem stromu 
od malého semínka až po následnou výrobu 
z jeho dřeva. V úterý je čekal celodenní 
program, ve kterém si všichni vyzkoušeli 
česání ovčí vlny, tkaní na tkalcovských sta-
vech, každý si vyzkoušel „plstění“ nasucho 
i namokro. Z této činnosti si s sebou každý 
domů odvezl vlastnoruční výrobek. Ve středu 
se ještě vydali po stopách šelem a dozvěděli 
se spoustu zajímavých informací o rysech 
– největších šelmách na Šumavě. Všechny 
programy byly doprovázeny skupinovými 
pracemi, které si děti dovezly s sebou do ško-
ly. Jednu z prací si neodpustím zmínit. Každá 
skupinka měla vytvořit příběh semínka od 
vyklíčení až po výrobu ze dřeva stromu, jak 
už bylo řečeno. 

Našli se i tací, kteří v sobě objevili „bás-
nické střevo“, a s menší pomocí učitelek 
sepsali tuto rýmovačku:

Jsme rádi, že se letošní vernisáž i kon-
cert setkaly s větším zájmem nejenom ze 
strany rodičů, ale i veřejnosti. Věříme, že 
i příští rok přijdete svojí účastí podpořit 
šikovnost a hudební umění našich žáků. 

JAZYKOVÝ KURZ 
NA NOVÝCH HUTÍCH

Dne 8. dubna vyrazila od základní 
školy výprava 35 dětí na oblíbenou jazy-
kovou akci. „English camp“ se tentokrát 
odehrává v království paní Zimy. Hotel 
Kodrea nás přivítal jiskřivým sněhem, 
kterého jsme hned využili k zahájení 
celotýdenní poznávací hry. Z průběhu 
prvního dne našeho kurzu jsme pořídili 
pár dokumentárních snímků. Jen tak si 
čtenáři užijí atmosféru jara v zimním 
kabátku.

První večerní  program byl plný ang-
lických písniček a okořeněný masková-
ním kapitánů družstev. Vítěz získal jeden 
z důležitých klíčů k dobytí pevnosti 
Kodrea.

Potleskoměr vyhodnotil potlesk, povyk 
a jekot publika takto:  
 1. místo     Martin Jekl
 2. místo     Eliška Králová
 3. místo     Martin Velinský

Delší zprávu o „jazykáči“  sepíšeme 
po ukončení kurzu pro další číslo novin.
Fotografie dole: Účastníci „jazykáče“.
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V minulém čísle Protivínských listů byl otištěn snímek štítu maletické-
ho domu čp. 20. Výherkyní symbolické ceny se stala paní Žemličková 
z Protivína. Blahopřejeme!

DĚTI 
SOUTĚŽILY 
SE ZÁJMEM
Březen – Měsíc čtená-
řů proběhl ve znamení 

akcí, které svým návštěvníkům nabí-
zely knihovny po celé republice. 
Městská knihovna Protivín připravi-
la pro dětské čtenáře soutěžní test ve 
znalosti dětské literatury a hrdinů dět-
ských příběhů. Naše úsilí se setkalo 
s příjemnou odezvou a zájmem ze stra-
ny dětí i jejich rodičů. Překvapil nás 
počet správných odpovědí a potěšila 
skutečnost, že svět dětské literatury není 
dětem cizí. 
Ze správných odpovědí jsme vylosovali 
v každé kategorii jednoho soutěžícího. 
V kategorii do 10 let byla vylosována 
Markétka Nykrýnová, která obdrží dvě 
volné vstupenky na divadelní představe-
ní „O perníkovém dědkovi“ v Domě 
kultury Protivín. V kategorii od 10 let 
byla vylosována Zuzana Doubková, 
za odměnu dostane dvě volné vstupenky 
na film „Titanic 3D“ do kina Protivín. 

Pekárna KLAS Protivín
přijme 

vzhledem k navýšení výroby 

brigádníka 
na občasnou výpomoc 

do výroby – vhodné pro 

důchodce a ženy 

na mateřské dovolené

Informace 
na tel. 736 521 183

PI

Tentokrát chceme znát jméno významné osobnosti, jejíž rodný do-
mek je na tomto snímku. 
Nápověda: Muž, který se zde narodil, bojoval během II. světové války za 
svobodu v řadách RAF, kde se stal velitelem 310. squadrony. V roce 2000 
byl povýšen do hodnosti brigádního generála v. v. 
Odpovědi volejte na telefonní číslo 382 203 354, posílejte e-mailem: 
infocentrum@muprotivin.cz nebo nás přijďte s odpovědí navštívit do infor-
mačního centra.

Jedle bělokorá
Byla jedna jedle, byla z toho vedle. 
Rostly vedle ní dva buci, vypadaly jako kluci. 
Veverky jí jedly šišky, šupiny plivaly z výšky. 
Té jedli to vadilo – vymyslela pravidlo. 
Ale to je vedlejší, život jedle je nám přednější. 
A tak kromě šupinek vypadlo i pár semínek. 
A semínko v jehličí v semenáček vyklíčí. 
Stačilo jen roků pár a stromeček už má tvar. 
Zeptejte se sluníčka – já jsem krásná jedlička!

autoři: E. Králová, P. Štěpánek, L. Kolafa
 
Ve středu odpoledne se všichni šťastně 

vrátili svým rodičům a plni zážitků odjížděli 
do svých domovů. Přestože počasí bylo po 
dobu celého pobytu spíše zimní než jarní, 
myslím, že se akce vydařila a všem líbila. 
Tak zase někdy na Stožci!

 J. Houdková

Na fotografii vpravo se účastníci dovídají o 
principech tkalcovského stavu.
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Nervozita stoupá. Pomalu se to blíží. A najednou je to tu! Dlouho plánovaný 
výlet do plzeňského Science Centra. Je osm hodin ráno, sobota 16. 3. Cesta vlakem 
do Plzně zdála se být chvílemi nekonečná, je to přeci jenom hodina a půl. Ale kdo si 
počká, ten se dočká. 

Zastávka: Plzeň, hlavní nádraží. Po vystoupení z vlaku a nádražní budovy zamíříme 
doleva, zde jsem si jistá, ale jak se přede mnou objeví první křižovatka, můj orientační 
smysl se někam ztrácí. Ale nač stahovat kalhoty, když brod je ještě daleko. Použiji-li 
slova Vikyho Cabadaje ze známého českého filmu, nebudu daleko od pravdy. Vysoké 
kouřící komíny areálu Škodovky a GPS v mém mobilu nás správně nasměrovaly k bráně 
číslo pět. Techmania na obzoru! Jsme tu. Nedočkavé děti, ale i dospělí, se hrnuli pro-
sklenými dveřmi dovnitř. Jen co si děti odložily věci do šatny, zmizely z dohledu. 

Většina z dětí se po prostorech technického muzea rozprchla a skoro celý den 
jsme je neviděli. Na jedno místo nás vždy svolal megafon hlásící začátek představení. 
O víkendech je raritou show s názvem Století létaní. Vyzkoušeli jsme si dokonce, 
jak vyrobit raketu. V Techmánii se bavili opravdu všichni. Každý si našel něco, co 
ho bavilo. Někoho zajímá optika, někoho zas různé fyzikální jevy. Kdo se nechtěl 
vzdělávat, mohl si zahrát na tajného agenta či vyzkoušet, jak probíhá kontrola na 
letišti. V tomto víkendu probíhala ještě akce Víkend deskových her. Kdo si chtěl 
odpočinout, mohl si zahrát některou z vystavených her. I my jsme některé otestovali. 
Nebudu ale prozrazovat vše, to by nebylo fér. Každopádně nejen děti ale i dospě-
lí si výstavu moc užili. Doufám, že jsem vás nalákala a do Plzně se taky vydáte, 
jako my! Za Skautské středisko Blanice Protivín, Inuš

V sobotu 6. dubna se členové Pionýrské 
skupiny Protivín, oddílu Kocanďáci vyda-
li na uzlařskou soutěž „Zlatá Růže“ do 
Českých Budějovic. 

Jeli jsme tam ranním vlakem. Jelikož 
byla sobota, tak se nám moc vstávat nechtě-
lo, ale na soutěž jsme se samozřejmě hodně 
těšili. Když jsme dorazili do Č. Budějovic, 
vydali jsme se do sídla krajské organizace 
Pionýra, kde je i Divadlo U Kapličky, kde 
se soutěž konala. 

Nejdříve byla na řadě soutěž jednotlivců. 
Každý z nás vázal šest uzlů - lodní uzel, 
ambulantní spojku, škotovou spojku, rybář-
skou spojku, zkracovačku a dračí smyčku. 
Měli jsme tři pokusy, ze kterých se počítal 

jen nejlepší čas. Protivínští Kocanďáci se 
v této části soutěže umístili vždy kolem 
10. místa v jednotlivých kategoriích. Poté 
následoval oběd v předsálí divadla. 

Po obědě se v sále utkaly štafety. Každá 
skupina čítala šest členů, ze kterých každý 
vázal jeden uzel. V této části soutěží jsme 
byli úspěšnější - dostali jsme se až do 
finále. Na pódiové umístění jsme však již 
nestačili. 

Vedoucí nás po soutěži vzali za odměnu 
na plavecký bazén a cestou na nádraží jsme 
se zastavili v McDonaldu. Poté jsme již 
nasedli na vlak a plni dojmů a radosti jsme 
se rozjeli domů. 

za oddíl Kocanďáci David Král

PRO DOSPĚLÉ – naučná literatura
Karel Franczyk: Jak si žije Austrálie 
– cestopis
Jan Bauer: Bílá místa našich dějin 
– neobjasněné události české historie
Jiří Brabec: Jak vyjít se životem 
– o partnerských vztazích nejen pro ženy
Lynne Lauren: Základy meditace 
– různé typy meditací
Prostírání, polštáře a spol. 
– 100 květinových motivů pro křížkové 
vyšívání

PRO DĚTI
Jindra Svitáková: Znáte naše svátky? 
- svátky a významné dny v kalendáři
Jiří Kahoun: Knížkový pejsek 
- příběhy o zvířatech pro děti od 3 let
Lucy Hawking: Jirkův vesmírný lov pokla-
dů – dobrodružné putování do vesmíru
Mary Norton: Pidilidi 
– pohádkové příběhy pro rodinné čtení
Max Bollinger: Šťastný skřítek 
– pohádková kniha s ilustracemi Petra Síse
Walt Disney: Roční období v zemi víl 
– příběhy víly Zvonilky
Thomas Brezina: Klub čarodějek – Vel-
ká záchranná akce – humorné příběhy 
o dětech
Jacqueline Wilson: To nejhorší na mé sestře 
– vztahy mezi sestrami, rodinný příběh

Novinky
městské
knihovny

Na sobotu 9. února jsme my, maminky 
z Klubu žen Protivín, připravily pro své 
děti karneval. Děti, ale nejen ony, prožily 
odpoledne ve víru tance. Nechyběly ani 
soutěže, do nichž se zapojily všechny mas-
ky - včelička, víly, princezny, čarodějnice, 
klauni, vodníci, Spidermani, fotbalisté.. . 
V průběhu maškarního reje byla i oblíbená 
tombola, každé dítko si domů odnášelo 
nějakou tu maličkost. Na závěr proběhlo 
i vyhodnocení nejlepších masek. Odpoledne 
se vydařilo a my děkujeme paní Rychtářové 
za poskytnutí prostor salonku v R-erku. 

J. Kubecová, foto M. Loudín

VÝLET DO PLZNĚ

PIONÝŘI SOUTĚŽILI V UZLOVÁNÍ

DĚTSKÝ KARNEVAL
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První měsíce nového roku jsou obdobím 
bilancování práce v různých organizacích. 
Tak tomu bylo i v občanském sdružení 
Klub žen Protivín. Díky vstřícnosti SDH 
Protivín se mohla valná hromada uskuteč-
nit v jejich klubovně. Děkujeme. V pátek 
22. března zde členky hodnotily činnost za 
rok 2012, volily nový výbor, domluvily se 
na činnosti v roce 2013. 

Pochopitelně nechybělo malé občerstve-
ní, stejně jako „zaručené“ aktuální zprávy. 
Vždyť se sešly ženy! A právě o nich, vztahu 
k mužům, dětem, rodině, vážně i s humorem 
hovořily v krátkém úvodním vstupu. 

V roce 2012 uskutečnilo sedm větších 
akcí – beseda s paní J. Pixovou, dětský 
karneval, velikonoční tvoření, burza dět-
ského oblečení, zdařilý zájezd do Českého 
Krumlova, mikulášská besídka, vánoční 
zdobení. 

Přibližně stejný počet akcí by rády usku-
tečnily i v letošním roce (akce již tradičně 
osvědčené, zájezd do Třeboně, „pletení“
z papíru atd.). Nejbližší akce – beseda 
s L. Beranem, známým píseckým spi-
sovatelem a bývalým kriminalistou, nad 
jeho novou knihou je určena i pro širokou 
veřejnost, se koná 26. dubna. 

Pokladní zprávu přednesla paní Růžena 
Strnadová, dlouholetá pečlivá hospodářka 
klubu. Na valné hromadě se vzdala své 
funkce, ženy její práci ocenily ústy Jany 
Kubecové a předáním drobného květino-
vého dárku. 

Přítomné ženy zvolily sedmičlenný 
výbor, který se pravidelně schází 1. čtvr-
tek v měsíci. Předsedkyní Klubu žen na 

další dvouleté období zvolil výbor Janu 
Kubecovou. Tříčlenná revizní komise 
bude dbát na správnost využívání financí. 
Od Města Protivín získává klub na činnost 
10 tisíc korun, za které děkuje. Svou 
práci chtějí ženy zkvalitnit i spoluprací 

Od minulého roku se pravidelně setká-
váme v Pastelce na výchovně vzdělávacích 
seminářích, s nimiž se pojí také jméno 
úžasné, energické, vitální a nesmírně vtipné 
světově uznávané psycholožky PhDr. Jiřiny 
Prekopové. Osobní setkání s ní zaručuje 
skvělý zážitek. Proto jsme si nemohly nechat 
ujít příležitost a vydat se do Dobříše, kam 
Jiřinka přijala pozvání, aby osobně předala 
zkušenosti ze své mnohaleté praxe. Celý 
večer povídala o nutnosti bezpodmínečné 
lásky, o umění správně komunikovat, uká-
zala na kořeny problémů, v nichž se ocitá 
sice vyspělý, ale příliš technokratický svět. 
Jiřinka Prekopová nikdy nezapomene na 
posluchače a dá jim příležitost, aby se zeptali 
na problémy, s nimiž se osobně ve svém oko-
lí setkávají či potýkají. Konkrétní příklady 
a možnost jejich řešení jsou součástí jejích 
přednášek. To vše ovšem prokládala svým 
osobitým šarmem i velkým smyslem pro 
humor. Tři hodiny nám utekly jako voda. 

I když jsme se vrátily pozdě domů, 
nelitovaly jsme toho ani trochu. Celou cestu 
jsme si povídaly o jejích názorech, žasly nad 
energií, kterou vládne, ačkoli je to dáma 
požehnaného věku. Navíc jsme načerpaly 
novou chuť zase zapracovat na vztazích i na 
výchově.  M. Šálková, foto J. Kubecová

POZVÁNKY NA AKCE PASTELKY
Šipkovanou s táborákem v pátek 26. dubna od 15 hodin. Buřty s sebou. Nutno se přihlásit. 

Závody na odrážedlech v pátek 17. května na hokejbalovém hřišti u sokolovny od 15 - 17 hodin. 

DEN 
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
U HASIČŮ V ZÁBOŘÍ
Máme pro vás tip na výlet 
pěšky či na kole. 
V sobotu 4. května od 13 hodin v hasič-
ské zbrojnici Záboří, kde vás místní hasiči 
nasměrují na pár zajímavostí obce Záboří. 
Bude pro vás otevřena místní hasičská 
zbrojnice se svou technikou a hasičské 
minimuzeum se svými exponáty. Dále se 
můžete zastavit u studánky sv. Floriána 
a vystoupat na hasičskou vyhlídku Na 
vrchu, kde je za pěkného počasí možno 
pozorovat panorama Šumavy. 

Poprvé pro veřejnost můžete nahléd-
nout do vnitřku kapličky na návsi, tam 
jsou na stěnách vyobrazeny dva světci. 
Zajímá vás jací? Přijďte se podívat do 
Záboří.  Těšíme se na vás, hasiči. 

ŽENY BILANCOVALY s jinými organizacemi města (Společnost 
pro rozvoj Protivína o. s. – kontakty již 
navázány, případně s Mateřským centrem 
Pastelka). 

V současné době má organizace 
63 členek, ženy uvítají i nové zájemce, 
těšíme se na ně. Případné informace u paní 
H. Hofhanslové (Česká pošta). 

Mgr. Věra Piklová

Osobní setkání s Jiřinkou Prekopovou
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Potom, co jsem prošel vaším královstvím, bych vás rád oslovil 
– pohádková kovářko. Smím?

Ale samozřejmě. Jsme ,,pohádkoví“ a člověk tu s těmi posta-
vičkami žije, někdy se zdá, že žije i jejich příběhy. A tak jsem 
pohádkovou kovářkou, vílou a když je potřeba, proměním se 
třeba v královnu. Tak to v pohádkách přeci chodí…
Proč jste si zvolila zrovna Selibov?

Víte, na začátku „Pohádkové kovárny“ je smutný příběh 
– před dvěma lety o Vánocích si k sobě povolal principál nejvyšší 
mojí maminku a z toho velkého smutku jsem se nedokázala 
dlouho vzpamatovat. Maminka i ve svém věku 86 let byla velice 
vitální, pracovitá a moudrá dáma, která si vždycky přála, abych 
svoje aktivity realizovala někdy také „na svém“. Zkušenosti jsem 
měla veliké z obnovy zámků Červený Hrádek a Berchtold a tak 
již stačilo popostrčení od mých přátel – režiséra Zdeňka Troš-
ky a Milana Poláčka 
z Pohádkové Šumavy 
a v březnu roku 2011 
jsme s rodinou začali 
hledat nějaké příhod-
né stavení k realizaci 
mého snu. Začali js-
me tedy na internetu 
hledat vhodný objekt 
v jižních Čechách, až 
jsem přišla na kovárnu 
v Selibově, starobylé, 
památkově chráněné 
stavení uprostřed náv-
si, která byla na pro-
dej. Přijeli jsme si ji 
prohlédnout a byla to 
láska na první pohled! 
Koncem dubna jsme kovárnu koupili a za měsíc, 31. května 
jsme vítali první hosty. 

Ani se neptejte, jak jsme stihli opravit stavení a instalovat 
expozici v tak krátké době! Nikdo z rodiny nevěřil, že se to dá 
stihnout, ale všichni pracovali a pomáhali i přátelé a vidíte, stihli 
jsme to. Je tady stále spousta práce, je co vylepšovat, ale to je 
již příjemná realita. 
Letos tu začnete už třetí sezónu, dá se tedy předpokládat, že 
jste zvolili dobře?

Letos jsme otevřeli předčasně, už o Velikonocích, což se té naší 
čertí líné chásce moc nelíbilo. Stačilo však ji trochu podrbat mezi 
růžky a nechala si říct. Však se na pekelníky přijelo podívat 300 náv-
štěvníků. Ovšem hlavní sezóna začne jako obvykle až v květnu. 
Proč jste se rozhodla pracovat právě s pohádkami?

Mám ráda dobrotu a spravedlnost. A ty najdete právě 
v pohádkách (bylo by krásné, kdyby tomu bylo tak i v životě). 
V dnešním komplikovaném světě lidé potřebují pohlazení po 
duši, zapomenout na starosti a alespoň na malou chviličku se 
ocitnout v pohádce. Mám ráda lidi a není větší odměny za práci, 
než se dívat do rozzářených dětských očí. Ten pocit, že rozdáváte 
radost, je úžasný!

Vaše muzeum tedy není určeno jen dětem?
Samozřejmě především jim. Také však jejich rodičům, 

kteří je doprovázejí, i babičkám a dědům. Nás už si totiž našli 
i samotní dospěláci, kteří stále ještě věří na pohádku, ve kterých 
při prohlídce ožívají vzpomínky na dětství. Bývá dojemné, jak 
z nich spadnou roky a s čím vším spojují ty postavičky, které 
u nás potkávají. Jsou šťastni, že se mohou vrátit do svého mládí, 
někdy do let dávno minulých…
Kolik těch postav a figurek vůbec máte?

Začali jsme se čtyřiceti a dnes jich máme dvakrát tolik. Jsou 
z nejrůznějších materiálů a látek, většinou textilní, kašírované, 
prostě aby vypadaly dobře a návštěvníkům se líbily. Máme tady 
také Hejkala a čerty, kterých se někdy malinko děti bojí. 
Ale to snad ne. Zrovna hastrman, který vítá návštěvníky, vypadá 
jako učiněná dobrota. 

Copak náš Lojza, 
to je dobrák od kos-
ti. I jeho manželka 
Pepička je hodná hos-
podyňka. Pocházejí 
z Tálínského rybní-
ka a co já vím, lidem 
nikdy neškodili. Nao-
pak rybářům naháněli 
kapry do sítí. Ale oni 
ani ti naši pekelníci 
nejsou žádnými zlými 
démony, za nimiž by 
se táhl pach síry. Podle 
české tradice jsou spíše 
přitroublými čertisky, 
co sice vzbuzují hrůzu, 
ale jinak jsou neškod-

ní. A navíc našich čertů se bát nemusíte, jsou hodní, protože 
jsou pohádkoví…
Máte tu i Jeníčka s Mařenkou, Červenou Karkulku, dědka 
s bábou, jak tahají řepu…

Ano, prezentujeme výhradně české pohádky, jsou mravním 
poselstvím českého národa, naším velkým bohatstvím a stud-
nicí moudrosti. Když člověk začne víc přemýšlet a ponoří se 
hlouběji do pohádkových příběhů našich hrdinů, často v nich 
najde i sám sebe. 
Pohádková kovárna není nijak rozsáhlé muzeum. Tvoří ji jen 
tři nevelké místnosti. Kuchyně se starými kamny, kde kovářova 
rodina za starých časů i žila, chlívek a samotná kovárna s při-
lehlou podkovárnou, kam selibovští sedláci vodili obouvat své 
koně. Teď je tu tolik figur, že návštěvníka doslova obklopují 
na dotek. Tak říkajíc z první ruky se k vám dostanou názory 
a dojmy lidí. Jak reagují děti?

Jak už jsem se zmínila, snažíme se děti vtáhnout do děje. 
Nevěřil byste, kolik dětí naše pohádkové postavy nezná, zato 
perfektně odříkají jména hrdinů ze současných televizních seri-
álů. U nás se obléknou do pohádkového šatu a mohou se, byť 
jen na malou chvíli, pohádkově chovat. 

ZA ČERTY, HASTRMANY A ZA POHÁDKOVÝM
Dříve, je tomu dávno, velmi dávno, kam už nedosáhne naše paměť, nebylo na světě tak, jak je tomu nyní. Děly se různé 
věci, jaké dnes těžko chápeme, jsme-li schopni je pochopit. Jsou uloženy do pověstí, legend a pohádek, jimiž se člověk touží 
(a jak rád!) obklopovat, neboť v nich nachází pravdu a spravedlnost, krásu i lásku. Zvláště báchorky se staly díky ústnímu 
podání kouzelnými projevy lidové slovesnosti. I vynikající literáty, jakými byli Božena Němcová, Karel Jaromír Erben či 
Josef Štefan Kubín, tak zaujaly, že je začali sbírat a přispěli do pokladnice českého písemnictví. Pohádky se staly vítanými 
náměty pro naše filmaře. Připomeňme alespoň Troškovu „Princeznu ze mlejna“ či už legendární Voříškovy „Tři oříšky pro 
Popelku.“ Ve zhmotnělé podobě se pohádkové bytosti dostaly i do muzejních expozic a zabydlely se i nedaleko Protivína 
– v Selibově. Jak se ocitly v nenápadné vesničce, to jsme vyzvídali na Haně Procházkové. 
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Dá se vytušit, jestli se pohádky čtou doma?
Určitě. Je pravda, že v dnešní uspěchané době nemají rodiče 

na děti tolik času, kolik by si přáli, ale přesto bych se přimlouva-
la, aby dětem pohádky četli, alespoň chvilku večer před spaním. 
Pohádka je vhodný základ pro utváření osobnosti člověka. 
Vedle vlastní výstavní činnosti připravujete také doprovodné 
programy. Jaké například?

V podzámčí, jak říkáme zahradě kolem kovárny, vede 
pohádková trasa čápa Ferdinanda. Na sedmi zastaveních najdou 
děti vyprávění o zajímavých místech v okolí a komu se podaří 
splnit všechny úkoly, získá titul „Znalec českých pohádek“. 
A také tipy na výlety v našem regionu. Děti i rodiče si mohou 
vyzkoušet zručnost v tvořivé dílně a během roku připravujeme 
pohádkové dny v podzámčí. Takové dny jsou celé naplněny 
pohádkami a soutěžemi, zúčastňují se jich známé osobnosti, 
které ochotně přijímají pohádkové role. Mezi ně patří režisér 
těch nejkrásnějších pohádek pan Zdeněk Troška, baletní mistr 
Vlastimil Harapes, strašidloložka Vítězslava Klimtová a zpěvák 
a skladatel Richard Pachman. Letos se můžeme těšit na Pavla 
Trávníčka, Karla Matěje Kopeckého. První Pohádkový den 
v podzámčí bude v Selibově 20. července. 
Počítáte i s čertovským posvícením? Loňské mělo velký 
ohlas. 

Samozřejmě, máme ho naplánované na 17. srpna a dají si 
na něm dostaveníčko všichni dostupní čerti, čertice i čertíčkové. 
Patrně se dostaví i akademický malíř pan Karel Franta, autor těch 
krásných pohádkových čertů, hastrmanů a draků, dost možná 
i houslový virtuos Jaroslav Svěcený, který by měl učit čerty hrát 
na housle. Na to se zvlášť těším, protože si dovedu představit, 
jak budou vrzat... A protože se osvědčilo „Štrúdlování“, letos 
bude v září opět. Loni se sešlo šestadvacet štrúdlů! Hlavní cenu 
– valčík s Vlastíkem Harapesem, získala zdejší paní Stránská. 
Nebylo to z protekce, že paní Stránská je selibovská soused-
ka?

Vůbec ne. Porota byla nestranná a přísná a soutěž byla 
anonymní. Hodnotila se vůně, vzhled a chuť. Zapojila se téměř 
všechna místní děvčata a paní, některá přiběhla ještě s teplým 
štrúdlem na plechu. Přijeli ale soutěžit hospodyňky až z Prahy, 
Plzně, ze Šumavy. 
Selibovští vás tedy přijali přátelsky?

Lépe si to ani nedovedu představit. Žije tu jen ke třiceti stá-
lých rodin, další sem přijíždějí na chalupy, takže jsme celkem 
malá vesnička. Lidé jsou tu ale zlatí. Začali s námi spolupracovat 
od prvního okamžiku, pomáhali nám s úpravami kovárny a dnes 
už nás, myslím celou naši rodinu, včetně dcery Terezky, která 

studuje a provází v kovárně, považují za své sousedy. Vesnička 
je moc malebná a díky svým dobrým obyvatelům i „pohádková“. 
Moc bych chtěla všem Selibovským za jejich krásné přijetí 
a pomoc poděkovat. S protivínskou radnicí se máme také velice 
dobře. Spolupracujeme také s informačním centrem, Muzeem 
Exotiky i Krokodýlí ZOO. Snažíme se svojí prací přilákat 
do regionu více návštěvníků, aby bylo na Protivínsku dobře. 
Navázali jsme také spolupráci s Jihočeskou univerzitou, jejíž 
studenti tu byli na exkurzi a dva zůstali na praxi jako průvodci. 
A v loňském roce se nám podařilo zvítězit v soutěži agentury 
CZECHTOURISM „Ceny Kudy z nudy 2012“ v kategorii 
Podnikatelský počin a zároveň se Pohádková kovárna na zákla-
dě hlasování návštěvníků stala 3. nejlepším výletním místem 
v rámci celé republiky. 

Máme z tohoto morálního ocenění velikou radost a budeme 
se snažit, aby i nadále u nás každý, bez rozdílu věku, našel ten 
svůj malý kousek pohádky.
S počtem návštěvníků jste spokojeni?

Hned první rok jsme jich přivítali na dvanáct tisíc, loni už 
o čtyři tisíce víc a letos? Moc nás těší, že o propagaci se starají 
sami návštěvníci. Mnozí říkají, že se o kovárně dozvěděli od 
svých známých. 
Chystáte nějaké překvapení pro nadcházející sezónu?

Snažíme se expozici alespoň malinko změnit, vylepšit, aby 
ty, kteří k nám jezdí opakovaně, překvapilo něco nového. Ale 
čertovskou svatbu musíme zachovat – vždyť u nás se čerti žení 
každý den! Rádi bychom rozšířili výstavku kovařiny, zatím je tu 
k vidění kovadlina a spousta původních nástrojů i podkovy a také 
železné kleště, kterými kdysi kovář trhal lidem bolavé zuby...

Tak když vám někdy bude smutno a nevlídno, přijďte k nám 
do Pohádkové kovárny v Selibově. U nás je dobře všem – však 
jen v pohádce se zázrak koná, tady si i voda s ohněm ruce 
podá...  Jan Chmelík

SVĚTEM VŮBEC – DO SELIBOVSKÉ KOVÁRNY
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Protivínská sokolovna se na začátku letoš-
ního roku dostala opět do centra veřejného 
dění. Zásluhu na tom má i občanské sdružení 
Společnost pro rozvoj Protivína, které k 90. 
výročí od slavnostního otevření sokolovny 
přichystalo hned dvě akce, které se jí týkají. 

První akcí byla výstava v kaplance 
s názvem Historie protivínského Sokola. 
Výstava byla slavnostně zahájena 31. led-
na a trvala do konce února. Slavnostního 
zahájení se jako host zúčastnil i histo-
rik, pedagog a poslanec Parlamentu ČR 
Mgr. Zdeněk Bezecný, Ph.D., který návštěv-
níky krátce zasvětil do historie Sokola. Na 
výstavě bylo možné vidět řadu dobových 
předmětů, dokumentů a fotografií ze stavby 
sokolovny a sokolského života. Výstava 
mohla vzniknout pouze díky zapůjčení mate-
riálů od Státního okresního archivu Písek, 
Fotoarchivu Prácheňského muzea v Písku, 
Odboru výstavby, dopravy a ŽP Městské-
ho úřadu Protivín a v neposlední řadě od 
spousty jednotlivých příznivců historie Pro-
tivína a Sokola. Všem tímto moc děkujeme 
a věříme, že výstava si našla své spokojené 
návštěvníky. Rozhodně se historií Protivína 
budeme dále zabývat a v tomto směru připra-
vujeme další akce. 

Druhou akcí, zaměřenou na téma soko-
lovny, byl 3. charitativní ples pro sokolov-
nu. Ples proběhl ve Skalách a zúčastnilo se 
ho cca 100 návštěvníků. Na plesu bylo možné 
zhlédnout famózní vystoupení s ukázkou 
silové gymnastiky v podání atletů ze Sokola 
Písek, které vyvolalo obrovský ohlas. I letos 
byl vydražen krásný dort v podobě sokolov-
ny od protivínské cukrářky Soni Tvrdkové, 
o který se po plese podělily děti z 1. MŠ Proti-
vín. Na prázdno letos nevyjdou ani děti z MŠ 
v Krči, které obdržely dětský vysokozdvižný 
vozík, který si z plesu odnesl a do školky 
věnoval Jan Kotrlík. Výtěžek plesu ve výši 
12 tis. Kč poputuje na konto Sokolovna zříze-
ný u KONABO. Vše nasvědčuje tomu, že se 
nám letos podaří na tomto kontě shromáždit 
více jak 100 000 Kč. Pro tyto prostředky 
začneme letos hledat smysluplné využití. 
Děkujeme všem účastníkům plesu za podpo-
ru a rovněž děkujeme všem, kteří ples podpo-
řili, jmenovitě: ALEA sportswear spol. s r o., 
Apicentrum vzdělávání Václava Jakše, o. s., 
ASIA SHOP – Trung Le Van, Autodoprava 
– Jaroslav Šafanda, Autoopravna - Miroslav 
Adamec, Boutique Areté, Dominik Kovařík, 
Dřevovýroba - Radek Staněk, ELSO-MONT 
s. r. o., Fakulta rybářství a ochrany vod Jiho-
české univerzity v ČB, FERODO – Milan 
Škoda, Kateřina Singerová, Krokodýlí 
ZOO, Květinářství Narcis, Lékárna U Pal-
my, s. r. o., Linde Material Handling Česká 
republika s. r. o., Masáže – Hana Svobodová, 
MELO – Ing. Štěpán Meloun, Motorové pily 
a zahradní technika - Vladimír Brůžek, Oáza 
květiny – Iveta Zochová, Potraviny Plachá 
– Jaroslava Plachá, PROTON, společnost 
s ručením omezeným, Půjčovna motocyklů 
– Jiří Mazal, Řeznictví a restaurace R-er-
ko – Ivana Rychtářová, SEDMA – Marie 
Seidlová, Večerka – Vo Thi Thailam Duong, 
ZEO trade s. r. o., Zverimex a krmiva – 
Mgr. Jindřiška Koukolová. 

za Společnost pro rozvoj Protivína
Ing. J. Morávek

PI

SOKOLOVNA V CENTRU DĚNÍ



PROTIVÍNSKÉ LISTY – 13. stránka

STUDÁNKA BÍLÉ SRDCE
 Jsou okolo nás v přírodě místa, 

která velice dobře známe, ale přesto 
jsme v každodenním kvapu života na ně 
zapomněli. Jsou prostá a přece navždy 
pro někoho uvízla v paměti. Studánky. 
Vodní pramínky z hlubiny země, mnohdy 
i léčivé, stejně jako příroda okolo. Co 
jich dříve bylo, co jich však zmizelo! 
Přesto! Jedno z takových míst je nedale-
ko lesa Rabině na jeho mohutné západní 
hraně. Studánka, kterou kdosi nazval 
Bílé srdce. Dříve hojně navštěvovaná 
pro svoji velice dobrou vodu. Bohužel již 
do ní nezasvítí noční hvězdy a ve voděn-
ce neuvidíš plavat bledé lístky pomně-
nek, na dně vody se pak nezalesknou 
penízky pro štěstí. Pramínek u Božích 
muk je totiž přikryt prkenným víkem 
a voda tak přestala sloužit všemu živému 
okolo. Bílé srdce - kamenné srdce, tak 
jsme říkali tomuto místu. Na pomníku 
je zpodobněno srdce a Ukřižovaný se 
dívá kamsi k jihu země. Srdce a kalich, 
posvátné znaky této země. 

Tudy vedla vzhůru k lesům naše hři-
bová cesta. Kam asi zmizel ten porcu-
lánový hrnek s kresbičkou červených 
vlčích máků. Každý se z něho mohl 
napít, kdo měl chuť na lesní vodu. Však 
jako z kouzelného džbánu tekla voda ze 
stráně hory. Voněla jehličím a měla, jak 
se tvrdívalo, příchuť maliní. U břízky, 
opodál ve stínu listí, bylo oblíbené mís-
to, kde můj děda rád „pucoval“ tvrdé 
hřiby starým sadařským nožem. Vážně 
pokuřoval tabák a popíjel vody z onoho 
porculánového hrnku. Oči bloudily po 
vrcholcích boubínské Šumavy, kterou tak 
báječně znal. Ale běda, když nad Mok-
rou horou se pak objevil černý divoký 
mrak a zaduněla kdesi za Haniperkem 
bouře. Tam z půlnoční strany bývala 
vždy bouřka nenadálá, zlá. Schovali nás 
dobří lidé v chaloupce uprostřed sadu 
nedaleko studánky. Dali i borůvkový 
koláč. Však místo, kde prýští voda ze 
stráně, se změnilo. Přesto se nám se 
vzpomínkami vrací. Tady člověk nemusí 
nic vnímat nějak složitě. Zde každý ví 
a rozumí. Při pohledu na kříž nad stu-
dánkou si člověk uvědomuje, že máme 
tento svět svěřený, můžeme v něm žít 
a být strůjci svých osobních dějin. Za 

ně můžeme trpět, ale také se radovat. 
Studánka zvaná Bílé srdce není nějaké 
slavné poutní místo, ale uvízlo v mém 
srdci stejně, jako ta chuť mechové vody. 
Na věky věků! Spojuje dávnou minulost 
se současností. Voda pravděpodobně 
nemá žádné léčivé účinky a přesto se 
zde, věřte, zázraky občas dějí. Pamatuji, 
že jedenkrát mně zde rabiňská kukačka 
z dubin nakukala neskutečných 28 let. 
Od té doby vždy počítám hlas tohoto 
ptáka. Rekord od Bílého srdce však ještě 
nebyl překonán. 

Rádi jsme nosili domů skleněné lah-
ve této vody. Čaj anebo káva z ní byly 
nejchutnější. Dodnes si nosíme domů 
neustále vodu ze studánek z celého širé-
ho světa. Až sem byla někdy slyšet smut-

ná hudba pohřebního průvodu směřující 
na Holý vrch nad městem. Zvláště teď 
z jara zvuk letí daleko. Starý děda se 
pokřižoval a podíval se na modré nebe. 
Jako kabát sundal tíhu nelehkého života 
a Bílé srdce a kalich bylo v tu chvíli jeho 
erbem. Ve skleněném kalíšku vždy byl 
svazeček běloučkých kopretin či rudých 
smolniček. Při prameni také rostl lesík 
slziček Panny Marie, těch křehoučkých 
květin, co dodnes najdeš okolo lesů na 
mezích. 

 Přišel i starý tulák. Sundal velikou 
tornu, lačně se napil „lesovody“ a zadí-
val se hluboce do krajiny. Na otázku, 
kam že kráčí, jen ukázal kamsi za stře-
chy protivínského zámku. Tam se vlnil 
horký vzduch nad Skočickým a Jelením 
vrchem. Pak zvedl těžkou sosnovou hůl 
- sukovici, tornu a šel s Pánem Bohem 
dál do světa. Byl to dráteník, šikovný 
opravář hrnců a paraplat. Práce všeho 
druhu! Po dlouhá léta jsem měl od něho 
darovaný nožík zvaný rybička. I takové 
věci při cestě prodával. Dnes se v mís-
tech tulákovy stopy vlní vody velikého 
rybníka. 

Místa studánek, po kterých se bude-
me toulat, jsou kouzelná. Odhoď svá 
léta, trable, člověče, a vrať se zpět 
pěšinou života. Mraky se jako peři-
ny převalují obzorem a někde dodnes 
z hustého porostu pryžců slyšíš koncert 
cvrčků. Krajina dýchá historií. Tam po 
jižní cestě chodívala matka spisova-
tele Jaroslava Haška za svým otcem 
na rabiňskou baštu, dole u samoty 
„U Andresa“ řádili lapkové. Závišův 
kout dodnes připomíná při lesním cípu 
lesa Rabině Vítkovce Záviše z Falken-
štejna. Zde odpočívala družina jedoucí 
na hrad Hlubokou s tímto vězněm. To 
jsou dávné stopy našeho národa, na 
které narazíš vždy, všude na cestách 
k zemským pramenům. 

Březnové podvečery jsou plné 
melancholie. Za hřebeny lesů zapadá 
skoro fialové slunce. Brzy se objeví na 
hladině rybníka odraz bledého měsí-
ce a koláčky hvězd. Říká se, že kra-
jinou okolo 20. března projíždí jarní 
kurýr a nese pozdrav nového života. 
U studánky Bílé srdce se vždy zasta-
ví také. Rok co rok. –Sládek Petr– 

Cesta ku studánkám – 1. díl
Uvidíte, že jít pěšinkou za kouzlem studánek je plné pozitivní energie. Vstoupíte do říše 

všemohoucí energie a člověk si uvědomí, že v místech, kde žije, je velice dobré se zastavit 
a zamyslet. 

Ve studánkách se odráží mnohdy nebe, cítíš vůni země a možná pochopíš, co dříve 
bylo nepochopitelné. Poznáš krajinu, lidi okolo žijící, historii. Ne, vodu nemusíš pít, stačí 
jen třeba vložit ruku, anebo se podívat do vodního zrcadla. V okolí našeho města jsou 
taková místa. Známá i neznámá. Cesta je život. Každý si svoji cestu musí najít sám. Cesta 
ku studánkám je jednou z nich…
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INFORMACE OBČANŮM
Dne 23. 3. se konal celostátní sjezd SPOZ v TOP hotelu Praha. Vzhledem k dosavadním výborným 
výsledkům MO Protivín byli na tento sjezd nominováni 3 členové MO – p. Šatra, p. architekt Goetz 
a pan Kubička. Hlavním cílem konaného sjezdu bylo zvolení nových členů vrcholného vedení. 

Dosavadní předseda p. Mynář odešel na novou pozici jako 
kancléř nově zvoleného prezidenta p. Miloše Zemana (čest-
ného předsedy SPOZ). Novým předsedou byl zvolen p. Štengl, 
prvním místopředsedou p. Nejedlý. Pro naši MO byla stěžejní 
volba nové Republikové kontrolní komise (RKK). Tento vel-
mi důležitý orgán strany byl volen z 11 kandidátů, kteří měli 
obsadit 6 postů v RKK. Naše MO přes krajskou organizaci dele-
govala jako jediného kandidáta z kraje místopředsedu MO 
Protivín p. Kubičku. Jeho konkurenti byli velice zkušení členo-
vé SPOZ. Pan Kubička přednesl z místa, ze kterého chvíli před 
ním mluvil ke sjezdu prezident Miloš Zeman, svůj předsta-
vovací projev. Mluvit ze stejného místa jako prezident bylo 
pro našeho místopředsedu velikou ctí a nezapomenutelným 
zážitkem. Výsledkem volby bylo umístění na 4. místě a tím 
zisk postu v RKK. Pan Kubička získal podporu nejen Jihočes-
kého a Plzeňského kraje, ale i napříč celým spektrem delegá-
tů. Tento post je nejen čestnou funkcí, ale i výzvou pro naše-
ho místopředsedu a zároveň oceněním dobré a vyditelné 
práce celé MO.  předseda MO p. ŠatraPI

VZPOMÍNKA

Dne 17. května 
uplyne 50 let 
od tragické smrti 
pana 
Václava Šupitara 
z Milenovic. 
Dne 22. srpna by se dožil 80 let. 
Všem, kteří jste ho znali a měli rádi, 
děkujeme za tichou vzpomínku. 

manželka Marie 
a děti Václav a Jana s rodinami

VZPOMÍNKA
Bolest nezahojí žádný čas, 
ozve se v srdci znovu a zas. 
Dne 5. května uplyne 
smutných 11 let od úmrtí, kdy nás 
navždy opustil milovaný manžel, 
dědeček, pradědeček, strýc a bratr 
pan Milan Trnka z Protivína. 

S láskou a úctou vzpomínají
manželka Dana, 

dcera Soňa, 
synové Milan a Petr s rodinami, 

vnoučata a pravnoučata, 
sestry Míla a Olga s rodinami. 

VZPOMÍNKA
Dne 20. dubna by oslavila 
100. narozeniny naše maminka 
paní Jana Vinická. 
Každý den chodila s hůlčičkou 
po rodném Protivíně, až před 
třinácti lety odešla v nenávratno. 

Stále vzpomínají děti 
Vašek, Zdenek a Jana s rodinami

ROZLOUČENÍ
Dne 22. ledna 2013 zemřela v Praze 
paní JUDr. Libuše Racková, vnuč-
ka Václava Pexídra, starosty města 
Protivína v letech 1931 – 1941, který 
nechal zřídit nový hřbitov. Rozloučení 
se zesnulou proběhlo 1. února 2013 
v kruhu rodinném na protivínském 
hřbitově u rodinné hrobky, založené 
jejím dědečkem. 

POHŘEBNÍ SLUŽBA 
HABICH PÍSEK a okolí 
od roku 1994
  Budějovická 436 (vedle Jikastu)

 Jeronýmova 312 (z Prokopovy ulice)

www.pohrebnisluzbapisek.cz 

e-mail: habichj@seznam.cz
   telefon: 382 213 541, 382 224 477 

     stálá služba SO, NE a svátky: 602 472 885

ZNAK KVALITY

PI

Protivínské taekwondo uspořádalo 
zimní soustředění v chatě Michlovka 
na Lipce. V pátek 8. března se ubyto-
valo 30 dětí, rodičů a přátel v chatě. 
Náplň soustředění naplánoval trenér 
Milan Zobal a jedna z maminek Jitka 
Kakešová. 

V sobotu brzy ráno se někteří zúčast-
nili ranní rozcvičky v přírodě. Dopoled-
ne se většina účastníků vydala lyžovat na 
přilehlou sjezdovku. Lyže a snowboardy 
byly několik hodin v plné permanenci 
a šťastné tváře dětí odměnou dospělým. 
Po společném obědě se všichni zúčast-
nili prohlídky místní ovčí farmy. Hlavně 
malé děti byly nadšené z jehňátek. Po 
této návštěvě proběhly na chatě soutěže 
dětí a dospělých pod taktovkou Jitky. 
Odměny, poháry a diplomy byly rozdány 
všem dětem. Na večer dospělí připra-
vili pro děti stezku odvahy, která byla 
zpestřena strašením ze strany rodičů. I ti 
nejmenší byli velmi stateční a dokázali, 
že jsou hodni být bojovníky taekwonda. 
V neděli dopoledne pokračovalo lyžo-
vání na velmi těžkém sněhu. Jediným 
lehce zraněným byl Filip Chalupský, 
který po pár slzičkách statečně po svých 
odkráčel do chaty. Dospělí na poledne 
společně připravili dětem oblíbené špa-
gety. Plni zážitků se všichni po obědě 
rozjeli domů. 

Na závěr je mou milou povinností podě-
kovat všem zúčastněným za krásný víkend 
a hlavně Milanu Zobalovi, trenérovi, za 
darování limonády dětem, Jitce Kakešové 
za dokonalou organizaci a darování cen do 
soutěží, Vaškovi Chalupskému za uhrazení 
ubytování dětem, Marcele Kovaříkové a Janě 
„Mazínové“ za ceny pro děti, Zdeňku Králo-
vi za darování potravin pro společné vaření 
a pekárně KLAS za dodávku pečiva. 

 V dalších měsících oddíl čeká řada 
závodů po celé České republice. Již nyní se 
všichni těšíme na červnové sjíždění Vltavy, 
a proto na závěr vodácké Ahój!  Pepíno

ZIMNÍ SOUSTŘEDĚNÍ
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✿ SPOLEČENSKÁ KRONIKA ✿

NARODILI SE
❀ 21. 3. syn Nikolas
 Růženě Štefánikové 
 z Protivína
❀ 22. 3. syn Radek
 Kristině Vojíkové 
 z Protivína
❀ 27. 3. dcera Sylva
 Tereze Staňkové 
 z Protivína
❀ 5. 4. dcera Anna
 MUDr. Radce Loutchanové 
 z Chvaletic
❀ 5. 4. syn Jáchym
 Zdeňce Irové z Myšence
❀ 13. 4. 
 dcera Tereza Hronková
 Evě Jelínkové Z Protivína

ZEMŘELI
✝ 17. 3. Libor Hubený
 61 let, České Budějovice
✝ 26. 3. Marta Urbanová
 78 let, Protivín
✝ 26. 3. Eva Jakšová
 47 let, Protivín
✝ 4. 4. Josef Sýkora
 90 let, Krč
✝ 9. 4. Alžběta Pavlíková
 80 let, Protivín

BLAHOPŘÁNÍ
Dne 2. května se dožívá ve zdraví 
a spokojenosti můj bratr 
pan Ivan Petrus 
šedesáti let. 

Všichni mu přejeme 
hodně zdraví a štěstí. 

V pátek 12. dubna přivítal Jaromír 
Hlaváč, starosta města, v obřadní síni 
nové občánky Protivína. 
foto 1
Prvním občánkem našeho města v roce 
2013 je Adéla, dcera Kateřiny a Tomáše 
Adamcových. 
foto 2
Zleva: Zdeňka Schánilcová s dcerou 
Monikou, Lucie a Michal Čítkovi se 
synem Michalem, Monika Březinová 
a Rostislav Veselý se synem Šimonem, 
Petra a Josef Kochrdovi se synem 
Janem, Jaroslava a Jan Mahdalovi 
s dcerou Vandou, Lenka Marčenková 
se synem Lukášem.
foto 3
Zleva: Dana a Jiří Hejskovi s dcerou 
Anežkou, Iveta Cvrčková a Jan Jelí-
nek se synem Janem, Markéta a Jiří 
Bízkovi se synem Davidem, Palvína 
a Jiří Davidovi se synem Filipem, Pavlí-
na Pichlíková a Jan Tomšovic se synem 
Janem. Foto J. Mošovská 

➌

➊
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Sezonu 2012 – 2013 zakončili stolní tenisté Slavoje Pro-
tivín s těmito výsledky

Krajský přebor 19. – 22. kolo
TJ Blatná B : Slavoj Protivín A 8:10
 (Färber 4, Dubský 3, Mareš 2, Brabec 1)
Týn nad Vl. B : Slavoj Protivín A  6:10
 (Dubský 4, Mareš 3, Pešl 2, debl)
Slavoj Protivín A : VS Tábor A  9:9
 (Dubský 3, Pešl 3, Mareš 1, Šimoník 1, debl)
Slavoj Protivín A : DDM Soběslav B  9:9
 (Dubský 3, Färber 2, Brabec 2, Mareš 1, debl)
Závěrečná tabulka:
1.  TJ Sokol Vodňany B 20 16 3 1 0 193:100 55
2.  TJ Slavoj Protivín A 20 13 4 3 0 186:132 50
3.  TJ Blatná B 20 12 3 5 0 177:141 47
4.  TJ Sokol Č. Budějovice A 20 13 0 7 0 162:131 46
5.  KST Orel ČB B 20 12 1 7 0 165:122 45
6.  TJ Vodní stavby Tábor A 20 9 6 5 0 171:136 44
7.  TTC Kovářov A 20 7 4 9 0 151:160 38
8.  DDM Soběslav B 20 6 5 9 0 156:158 37
9.  TJ Sokol Hluboká n. Vltavou B 20 4 0 16 0 114:183 28
10. SKST Týn n. Vltavou o. s. B 20 3 2 15 0 109:185 28
11. TJ Sokol Strakonice A 20 1 0 19 0 61:197 22
12.  TJ Sokol Kněžské Dvory A 0 0 0 0 0 0:0 0 
        
V tabulce úspěšnosti se umístil Lubomír Dubský na sedmém 
místě (76,71%), František Färber devátý (69,84%), Pavel 
Šimoník dvacátý osmý (44,44%) a Zdeněk Mareš dvacátý 
devátý (44,44%). 
 
Krajská soutěž 19. – 22. kolo
Sokol Milevsko A : Slavoj Protivín B 5:10
 (Färber 4, Brabec 2, Vařečka P. 1, Weber 1, debly)
Sokol Mirotice A : Slavoj Protivín B 5:10
 (Färber 4, Brabec 2, Vařečka P. 2, Weber 1, debl)
Slavoj Protivín B : Třebohostice A 10:4
 (Färber 3, Brabec 3, Topinka 2, Weber 1, debl)
Slavoj Protivín B : Osek A 9:9
 (Färber 3, Topinka 2, Vařečka P. 1, Weber 1, debly)
Sokol Mirotice A : Slavoj Protivín C 10:2
 (Marková 1, Lednický 1)
Sokol Milevsko A : Slavoj Protivín C 10:0
Slavoj Protivín C : Osek A 2:10

 (Tománek 1, Lednický 1)
Slavoj Protivín C : Třebohostice A 9:9
 (Marková 2, Lednický 2, Tománek 2, Macháček 2, debl)
V závěrečném utkání v krajské soutěži se céčko vypnulo 
k výtečnému výkonu a s favoritem z Třebohostic vybojovalo 
cennou remízu. 
Závěrečná tabulka:     
1.  TJ Libín 1096 Prachatice C 22 19 1 2 0 214:83 61
2.  TJ Sokol Cehnice A 22 16 2 4 0 205:106 56
3.  TJ Sokol Milevsko A 22 13 2 7 0 182:139 50
4.  TJ Osek A 22 11 2 9 0 179:164 46
5.  TJ ČZ STR. ELEKTROSTAV C 22 11 2 9 0 174:169 46
6.  TJ Sokol Mirotice A 22 10 1 11 0 158:176 43
7.  TJ Třebohostice A 22 9 2 11 0 172:183 42
8.  TJ Sokol Vodňany C 22 9 2 11 0 151:185 42
9.  TJ Slavoj Protivín B 22 9 1 12 0 165:173 41
10.  TJ Libín 1096 Prachatice D 22 8 2 12 0 156:189 40
11.  SKP Prachatice A 22 7 0 15 0 146:191 36
12.  TJ Slavoj Protivín C 22 1 1 20 0 73:217 25
V tabulce úspěšnosti je František Färber třetí (88,00%), 
Ondřej Brabec dvacátý pátý (50,00%), Pavel Vařečka dvacátý 
sedmý(47,73%), Václav Topinka třicátý šestý (38,89%), Jan 
Tománek čtyřicátý třetí (30,88%), Jiří Macháček čtyřicátý 
čtvrtý (30,19%), Vladimír Weber čtyřicátý sedmý (25,40%), 
Ivana Marková padesátá(24,14%).  
 
Okresní přebor 17. – 18. kolo
Sokol Písek B : Slavoj Protivín D  6:12
 (Marková 4, Vařečka K. 3, Zeman 3, debly)
Slavoj Protivín D : Sokol Mirovice  3:15
 (Pártl 2, Soumar 1)
Tabulka:
1.  TJ Sokol Mirovice 18 17 0 1 0 248:76 52
2.  TJ Sokol Písek A 18 15 1 2 0 216:108 49
3.  TJ Sokol Mirotice B 18 11 3 4 0 207:117 43
4.  TTC Kovářov C 18 11 1 6 0 184:140 41
5.  TJ Slavoj Protivín D 18 8 2 8 0 174:150 36
6.  TTC Svatkovice 18 9 0 9 0 169:155 36
7.  TTC Kovářov B 18 8 2 8 0 174:150 36
8.  TJ Sokol Mirotice C 18 3 1 14 0 100:224 25
9.  TJ Sokol Písek B 18 3 0 15 0 108:216 24
10.  TJ Sokol Mirotice D 18 0 0 18 0 40:284 18

 Karel Vařečka

STOLNÍ TENISSTOLNÍ TENIS SLAVOJE
PROTIVÍN

Osmiletý Jan Seidl z BMX Protivín 
odletěl v pátek 22. března na halové 
mistrovství do anglického Manchesteru. 
V konkurenci 31 závodníků v kategorii osmiletých 
si po rozjížďkách 1, 1, 2, 1 vybojoval stříbro. 
Dráha byla náročná, zvlášť rovinka před cílem, 
která měla osm skoků a dávala všem do těla. 
Takto protivínský jezdec změřil síly s kvalitními 
domácími jezdci a čekal ho evropský šampionát 
ve Vantoux (FR). Poděkování patří všem part-
nerům mladého jezdce a sponzoru ACE sport 
v Písku, kde Honzíkovi vytvořili nový dres přesně 
na míru, se kterým reprezentuje nejen město 
Protivín, ale i celou republiku. Přejeme Honzíkovi 
všechno nejlepší k narozeninám, hodně zdraví, 
štěstí a úspěchů ve škole a sportu. 

Jan Seidl bodoval v Anglii

Řehtáči z Rafanday vycházejí od Zelené-
ho čtvrtka až do Bílé soboty s řehtačkami, 
aby nahradili vyzvánění zvonů. Je to velký 
turistický výkon, nachodí celkem kolem 
20 km... Letos to bylo na sněhu. Za to jsou 
pak v sobotu odměněni štědrou koledou.  
< < < < < <  text a foto Pavel Koc
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TJ Platan Protivín – TJ Vltava Deviants České Budějovice 
2:4 (1:0, 0:3, 1:1)

Českobudějovický favorit zvítězil v Protivíně a upevnil si 
vedení v soutěži. Miloslav Pexídr hodnotil duel za domácí stranu. 
„Protivín proti Deviants začal nebojácně, a proto první třetina 
byla vcelku vyrovnaná, navíc se šťastnějším koncem pro domácí, 
když se před koncem třetiny trefil do horního rohu Pavlíček. Ve 
druhé třetině zaúřadovali ale hosté, když dokázali využít hned 
tři vyloučení domácích Kítkem, Dušátkem a Maršíkem, což 
rozhodlo celý zápas. Trápí nás častá vylučování, navíc jsme 
ve druhé třetině ještě třikrát za sebou nedokázali trefit na půl 
prázdnou branku. Ve třetí třetině jsme ještě vykřesali naději, 
když snížil Holý, ale za patnáct vteřin hosté opět odskočili bran-
kou Hrušky. Do konce zápasu se již nic nezměnilo. Zápas byl 
vcelku vyrovnaný, hosté byli techničtější, možná se i trošku báli 
o výsledek. Odehráli jsme určitě lepší zápas než se Suchdolem, 
kde jsem odmítl napsat komentář, jelikož dva naši hráči skončili 
v nemocnici a hráči hostí faulovali za zády rozhodčích. Nepo-
trestáno – bez komentáře.“ Lídr Deviants Zdeněk Hruška byl 
klasicky stručný. „Jsme rádi za tři body, odehráli jsme utrápené 
utkání se šťastným koncem.“

HC Švantlův Dvůr Písek B – TJ Platan Protivín 
2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Švantlák si doma políčil na Protivín, který ani nedokázal skó-
rovat, což pochopitelně neudělalo radost Miloslavu Pexídrovi. 
„V první třetině měli více ze hry domácí, když jsme se jenom 
bránili a osmělili se k útoku až po pěti minutách. Paradoxně 
ke konci třetiny jsme mohli jít i do vedení. Ve druhé třetině se 

obraz hry mnoho nezměnil, akorát šance na vstřelení branky 
byly vyrovnanější. Domácím se podařilo skórovat zásluhou 
Supa za asistence Koblížka, který se prosadil dvanáct vteřin 
před koncem přesilovky střelou od modré. Ve třetí třetině mělo 
každé mužstvo světlé momenty, dokonce hosté trefili dvakrát tyč, 
ale v půlce třetiny pojistil pro domácí výhru brankou Kolář za 
přispění Mergla a Nováka. Malé oblastní derby vyznělo lépe pro 
Písek i zásluhou pendlů z A-týmu. Ještě musím pochválit našeho 
brankáře za velice dobrý výkon v brance – bez něho by utkání 
skončilo asi debaklem. Málo střílíme a tím jsme i bez branek. 
Poprvé v sezoně chválím i za nízký počet vyloučených.“

TJ Platan Protivín – HBC Zliv  3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Nečekanou výhru Protivínu se Zliví komentoval Miloslav 

Pexídr. „Tento zápas byl zbytečně vyhecovaný a myslím, že 
hlavně od hráčů soupeře, kteří si asi přijeli pro snadné body, 
ale začátek utkání byl v režii domácích. Domácí šli do vedení 
v osmé minutě dorážkou Peroutky za asistence Stropnického při 
přesilovce. Následně měl tutovku Vencl, ale minul míček. Hned 
na začátku druhé třetiny se semlela rvačka, když hráč soupeře 
byl faulován a následně předvedl divadlo. Na každé straně šli 
dva hráči pod sprchu. Tři vteřiny před koncem druhé třetiny šli 
domácí do dvoubrankového vedení Stropnickým, který protlačil 
míček do branky. Ve třetí třetině hráli hosté v oslabení a po kom-
binaci snížil Machem s asistencí Štěpána na 2:1. Následně po 
dělovce od modré trefili levou tyč Pavlíkovy branky, ale poslední 
slovo měli domácí, když opět Stropnický zvýšil na 3:1. Přestože 
v podstatě nešlo již o nic, zápas byl bojovný, místy kombinační 
i vyrovnaný, ale vůbec ne pohledný.“

V sobotu 6. dubna se konaly v Humpol-
ci závody kyorugy ve sportovním boji. 
Turnaj byl zařazen do NTLM (národní 
taekwondo liga mládeže) a byl určen 
pro začátečníky. 

Z našeho oddílu se zúčastnila velmi 
silná výprava dvanácti dětí. Všechny naše 
děti daly do zápasů jako vždy maximum. 
První nastoupil Jaroslav Pouzar, který se 
snažil o postup do finále, ale stačilo to 
pouze na krásné 3. místo. Stejné umístění 
získala Martina Babáková. Jaroslav Šídlo 
bojoval, co mu síly stačily nejen se soupe-
ři, ale i s rozhodčími. Nakonec z toho bylo 
krásné 4. místo. Patrik Pišingr předvedl 
jeden z nejkrásnějších finálových bojů, 
soupeře porazil technickým KO a získal 
zlato. Milan Eliášek prohrál ve finálovém 
boji a skončil na krásném 2. místě. 

Naši nejmenší a nejmladší bojovníci 
se všichni předvedli v dobrém světle. 
Adam Kropáček ukázal přítomným velmi 
pěkný výkon a ve finálovém boji vyhrál. 
Lukáš Kajer, Filip Chalupský a Štěpán 
Král skončili na krásných třetích místech. 
Marcela Kalná, Jan Eliášek a Jaroslav 
Korbel ve svých finálových bojích pro-
hráli a získali zaslouženě stříbrné medaile. 
Všechny děti získaly důležité body do 
národní soutěže NTLM. 

V sobotu 14. dubna závodníky čekal 
další důležitý turnaj v Kolíně. Jednalo se 
o klání v technických sestavách Poomse. 
Tato část taekwonda je velmi důležitá 
pro rozvoj nejen tělesné zdatnosti, ale 
i pro rozvoj myšlení dětí. Taekwondo 
není jen o boji, ale i o vysoké morálce 
bojovníka. 

Velké poděkování patří všem rodičům 
a Adéle Kubičkové, která se vzhledem 
k věku a svému vysokému technickému 
stupni nemohla již bojů zúčastnit. Na 
těchto závodech převzala roli asistenta 

trenéra a začala se tím připravovat na roli 
rozhodčího a též kouče oddílu. 
Přehled výsledků:
Zlato – 
Patrik Pišingr, Adam Kropáček
Stříbro – 
Jaroslav Korbel, Marcela Kalná, Milan 
Eliášek, Jan Eliášek
Bronz – 
Kajer Lukáš, Štěpán Král, Jaroslav Pou-
zar, Martina Babáková, Filip Chalupský
4. místo –
Jaroslav Šídlo

Zápasy protivínského hokejbalu

Taekwondo bodovalo v Humpolci
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Fotbalové informace

PI

INFORMACE OBČANŮM
Dne 8. 3. se konala v Praze inaugurace prezi-
denta ČR Miloše Zemana. Strana SPOZ byla 
odměněna za svou podporu Miloše Zema-
na při prezidentských volbách možností 
zúčastnit se inaugurace přímo na nádvoří 
Pražského hradu. Protivínské organizaci 
bylo za práci jejich členů při volební kampa-
ni poskytnuto 10 VIP míst. Celý ceremoniál 
jsme sledovali z první ruky a byl to ojedinělý 
zážitek. Vojenská přehlídka, vlastní prezi-
dentský slib, přítomnost významných hostů 
a pozdravení se pana prezidenta s diváky 
na nádvoří bude navždy vryto do paměti 
přítomných. Celá atmosféra byla umocně-
na pokloněním se pana prezidenta u sochy 
T. G. M. na Loretánském náměstí. Pro mě 
osobně byl velmi významným okamžikem 
pronesený projev pana prezidenta, který 
jasně ukázal, kterým směrem se bude ubírat 
prezidentova práce. 

Místopředseda MO J. Kubička

VELIKONOČNÍ DÍLNY
I když to letos při pohledu z okna na Velikonoce zrovna nevypadalo, spíš jsme si 
mohly popřát veselé Vánoce, podle kalendáře jsme stejně věděli, že se nacházíme 
na sklonku jara a konec března bude ve znamení Velikonoc. V Pastelce připravila 
paní Bečková z Písku dílny nejen pro maminky. Sešly se maminky, děti, babičky, 
a dokonce přišel i jeden tatínek a musím říct, že se mu velmi dařilo. Zase se nám 
podařilo zapojit malé, velké, juniory i seniory a klapalo to. A tak v oknech, na dve-
řích nebo stolech některých domácností najdete pěkné a veselé dekorace s jarní 
tématikou. Teď už jen, aby se na nás sluníčko usmálo a zůstalo s námi. 

Krásné jaro všem přeje Pastelka.

Příprava všech mužstev finišovala, trené-
ři ladili formu a nejoptimálnější sestavy 
na nadcházející mistrovská utkání. Mlá-
dežníkům začínají až v dubnu, dospělí 
některé zápasy odehráli. 

„A“ si v posledních přípravných utkáních 
vedl poměrně dobře:
Vodňany – Protivín  2:3
Branky: Z. Vorel, Křišťál, J. Vorel
Protivín – Sm. Lhota  5:1
Branky: J. Vorel 3, Sládek 2
Mistrovská utkání začal na umělé trávě 
v Táboře. Takto hodnotil zápas trenér 
Kobetič. 
Planá nad Lužnicí – Protivín    2:2 (2:2)
První mistrovský zápas jarní části sehrál 
Protivín na umělé trávě v Táboře s celkem 
Planá nad Lužnicí. Úvod utkání mu vůbec 
nevyšel a po 9. minutě prohrával 2:0. První 
branka padla z penalty, za ruku ve skrumáži, 
po zbytečné standardní situaci. Druhá, 
když vyražený míč Hlaváčem nechali 
Protivínští bez zájmu a domácí pohodlně 
skórovali. Až pak začal hrát celek Protiví-
na zápas. Měli míč častěji pod kontrolou 
a přišly i šance. Tu první měl J. Vorel, když 

hlavičkoval z malého vápna nad branku. 
Domácí se spoléhali na nakopávané míče 
a občas dokázali zadáky Protivína dostat 
do nepříjemných situací. Do poločasu se 
Protivínu podařilo srovnat, dobře zahraný 
trestný kop Z. Vorla tečoval domácí hráč do 
vlastní branky. Vyrovnání zařídil Bartuška, 
který dostal od Sládka krásnou přihrávku za 
obranu Plané a nadvakrát dokázal dopravit 
míč do sítě domácích. V druhém dějství 
pokračoval Protivín v aktivní hře. Byl lep-
ším mužstvem, ale domácí pozorně bránili, 
a když hosté nedokázali dvě stoprocentní 
šance J. Vorlem proměnit, zůstal konečný 
stav utkání nezměněný. 
Sestava Protivína: Hlaváč - Rothbauer, Ště-
pán, Rajtoral, Reidinger (46. Ruczkowski) 
– Fiala (62. Veselý), Z. Vorel, R. Vojta, 
Bartuška - J. Vorel, Sládek (80. Křišťál)
Bohužel nepříznivé počasí zabránilo sehrát 
další utkání, tentokrát v domácím prostředí 
s Katovicemi. Zápas byl odložen na 1. 
května
Sokol Sezimovo Ústí – Protivín 1:2 (1:1)
Branky: J. Vorel 2
Utkání hrané na UT v Sezimově Ústí mělo 
bojovný charakter. Již v první minutě běžel 

sám na gólmana domácích J. Vorel, ale bez 
efektu. Další možnost o minutu později 
již využil a Protivín šel do vedení. Vyrov-
nané první dějství, kde domácí byli lepší 
v soubojích a hosté v kombinaci, střelecky 
uzavřel Sokol, když se po standardní situaci 
prosadil v pokutovém území a zaslouženě 
srovnal skóre. Stejný obraz nabídl 
i 2. poločas. Domácím od 70. minuty začaly 
docházet síly, střed pole ovládl Protivín, 
i tak se domácí dostali do samostatného 
úniku, který skončil pokusem vedle branky. 
Nedáš, dostaneš zase jednou platilo. Hned 
z protiútoku rozhodl o vítězství hostů J. 
Vorel. Závěr utkání byl zbytečně nervózní. 
Domácí otevřeli hru a Protivín nedokázal 
potvrdit vítězství další brankou do otevřené 
obrany a naopak musel urputně bojovat 
v obranných činnostech. 
Sestava Protivína: Hlaváč - Rothbauer, Ště-
pán, L. Rajtoral, Ruczkowski (78. Reidin-
ger) – Fiala (58. Veselý), Z. Vorel, R. Vojta, 
Bartuška – J. Vorel, Křišťál (46. Sládek)

„B“ kvůli nepřízni počasí nesehrálo ani 
jeden zápas. V Semicích se bude hrát 
v pátek 26. dubna, derby s Milenovicemi se 
odehraje také „prvomájově“, jako předzápas 
„A“ týmu. Přesto sehráli v posledním měsíci 
alespoň tři přípravná utkání:
Lom – Protivín  2:1
Krč - Protivín  1:6
Temelín – Protivín  5:3
Dorost hrál pouze modelovaná přípravná 
utkání na UT u školy, avšak 4 – 5 hráčů 
dostávalo šanci v zápasech „B“. 

Žáci
Závěrečný halový turnaj mladších žáků 
v Oseku
Protivín – Osek  7:1
Branky: Bečvář 3, Novotný, P. Urban, 
Štěpka, Morej
Protivín – Hvožďany  6:1
Branky: Novotný 2, Bečvář 2, Červeňák 2
Protivín – Písek  1:6
Branka: Bečvář
Protivín – Vimperk  4:5
Branky: P. Urban 2, Novotný, Červeňák
Mladší žáci se umístili na pěkném 4. místě 
z 9 účastníků.  V. Křišťál
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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
Devět desetin našeho štěstí spočívá vlastně pouze ve zdraví. Tajenka (1., 2., 3., 4. díl), naproti tomu bez něj přestává být k užitku jakékoliv jmění 
a i ostatní subjektivní statky, vlastnosti ducha, duše temperamentu se churavěním rozlaďují a chřadnou.  Arthur Schoppenhauer
Vyluštěnou tajenku zašlete do 6. května 2013 na adresu MěKS, Mírová 337, 398 11 Protivín, nebo e-mailem na adresu karfikova @kultura-protivin.cz. 
Výhercem knižní odměny za správnou tajenku křížovky z březnových novin se stává paní Šedivá z Prahy. Blahopřejeme.

Ve čtvrtek 21. března proběhl ve sportov-
ní hale speciálně zaměřený trénink pro 
členy Taekwondo Protivín na techniky 
a údery používané v tomto sportu. Tré-
nink probíhal pod vedením korejského mis-
tra Youn Jae Lee, hlavní trenér reprezentace 
v poomse. Pro zúčastněné byl velice přínos-
ný. Na podobný trénink by bylo nutné jet až 
do Kolína. Náklady na účast a cestu by byly 
velice vysoké a neumožnily by většině dětí 
se s umem mistra setkat. Tímto se opět na 
vysoké úrovni více zpřístupňuje tento velice 
úspěšný sport všem dětem z Protivína. Mistr 
svou výukou posouvá klub Taehan Protivín 
o další úroveň výše. Všichni zúčastnění si 
z dvouhodinového tvrdého výcviku odnesli 
neocenitelné poznatky pro svůj další spor-
tovní růst. 

Trenéru Milanu Zobalovi se podařilo 
s mistrem domluvit pravidelné tréninky 
jednou měsíčně v Protivíně. To přinese 
posun ve výkonnosti členů oddílu a patří za 
to velký dík jak mistrovi, tak trenérovi. 

SPECIÁLNÍ TRÉNINK TAEKWONDISTŮ
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Po úspěchu v Manchesteru Honzík uká-
zal své jezdecké kvality na velmi náročné 
dráze ve francouzském Vantoux blízko 
Dionu. Sobotní úvodní závod evropského 
šampionátu BMX ve Francii přinesl českým 
barvám dvě finálová umístění. Honza Seidl 
dojel druhý v Challenge kategorii do 8 let, 
Aneta Hladíková pak urvala finálové šes-
té místo v kategorii Elite Women. Vítězem 
Elite men se stal dvojnásobný olympijský 
vítěz Maris Strombergs. 

 Honzík na drsné trati i přes pád v první 
rozjížďce předvedl pěkné jízdy tělo na tělo 
a probojoval se do finále s jezdci z Holand-
ska a Belgie. Finále se Honza takticky držel 
za dvěma jezdci z Holandska, kteří spolu 
bojovali o první místo a na poslední rovince 
před cílem druhého předjel. První dojel Jan 
Kraus - vícemistr světa 2012. Děkujeme 
všem sponzorům, kteří finančně podporují 
takového „velkého“ jezdce a blahopřejeme 
ke krásnému umístění. 

Další závod evropského šampionátu se 
pojede na nově upravené trati v Pardubicích 
ve dnech 27. a 28. dubna. 

V sobotu 23. března se konal v Praze již 
10. ročník mezinárodního Turnaje COBRA 
CUP ve sportovním boji kyorugi. Turnaje 
se zúčastnilo celkem 280 závodníků ze 
Slovenska, Polska, Ukrajiny a klubů České 
republiky. 

Z našeho oddílu se zúčastnilo sedm 
závodníků. Jako první nastoupil nová-
ček v nejvíce obsazené kategorii Štěpán 
Král, který dal do boje všechny síly, ale 
na vítězství to nestačilo. V jeho případě 
je i taková zkušenost posilující pro další 
sportovní růst. 

Další náš nováček Ondřej Matoušek se 
probojoval do finálového boje, ve kterém 
uronil i slzičky pro bolest a nakonec podlehl 
o jediný bod v poslední vteřině. Bylo z toho 
krásné druhé místo. 

Též již ostřílený borec Jaroslav Šídlo 
se probojoval do semifinálového boje, ale 
štěstí a rozhodčí mu nepřáli a skončil na tře-
tím místě. Jaroslav Korbel v nejtěžší dětské 
váhové kategorii + 45kg se ve finálovém 
boji umístil na krásném druhém místě. 

Nejúspěšnějšími členy výpravy byly 
Marcela Kalná a Martina Babáková, které 
se obě ve svých kategoriích probojovaly do 
finálových bojů a zde zaslouženě vyhrály. 

Ostřílená závodnice Adéla Kubičková 
v letošním roce přestoupila do kategorie 
A mezi černé pásy a dala o sobě vědět, 
že má našlápnuto k budoucím vítězstvím 
i zde. Škoda jen, že stejně jako Járu ji roz-
hodčí poškodily na neuznaných bodech. 
V semifinále prohrála a skončila na krásném 
čtvrtém místě v pro ni nové a těžké kon-
kurenci. Velké poděkování jako vždy patří 

Honza Seidl stříbrný z evropského mistrovství

Na snímku (vpravo) Honza Seidl je s Janem Krausem z Holandska. 
Foto Jan Seidl

VSTUP TAEKWONDISTŮ DO NOVÉ SEZÓNY SE VYDAŘIL

● Koupím klec a přepravku na 

morče nebo zakrslého králíka. 
 Telefon 728 202 794
● Prodám řadový rodinný do-

mek 5+1 na Libochově 
 Zn.  Nižší odhadní cena 
  telefon 777 277 567

ŘÁDKOVÁ INZERCE

rodičům, kteří vydrželi od rána do pozdního 
dopoledne povzbuzovat naše děti z Protiví-
na. Začátkem dubna Taehan Protivín čeká 
další mezinárodní turnaj v Humpolci v boji 
a mezinárodní turnaj v sestavách v Kolíně. 
UMÍSTĚNÍ: 
zlato –  Marcela Kalná, 
 Martina Babáková
stříbro –  Jaroslav Korbel, 
 Ondřej Matoušek
bronz –  Jaroslav Šídlo
4. místo –  Adéla Kubičková
10. místo –  Štěpán Král


