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Vážení spoluobčané,
s radostí Vás mohu informovat, že jsme v rekordně krátkém 
čase dvou měsíců zrealizovali projekt „Zateplení a výměna 
oken – školní pavilon ZŠ Protivín“, a to s pomocí dotační-
ho titulu ze státního fondu životního prostředí a prostředků 
našeho města. Kromě velmi zajímavého architektonického 
řešení bude mít tato rekonstrukce zásadní vliv na úsporu 
energií do budoucna. Školní pavilon slouží prvnímu stupni 
naší základní školy a zároveň s vnitřními úpravami, které 
jsme též provedli, posunul úroveň prostředí našich školáků 
zase o mnoho výše.  
Pro letošní rok připravujeme realizaci ještě jednoho projek-
tu v oblasti školství, kterým je „Rekonstrukce 1. Mateřské 
školy Protivín“.
Je jednoznačně patrné, že naše město klade velký důraz na 
oblast školství a tělovýchovy, a to z důvodu, že vzdělání 
našich dětí je klíčem budoucnosti.

Jaromír Hlaváč, starosta města

VYBRÁNO Z USNESENÍ RM 
KONANÉ DNE 24. 4. 2013

–  souhlasí s návrhem nového uspořá-
dání silniční sítě po realizaci stavby 
„Obchvat obce Tálín“, a to s návrhem 
přeřazení části silnice II/159 v délce 
579 m do účelových komunikací a její 
převedení do majetku města Protivín 
s tím, že budoucí převod bude projed-

ŠKOLNÍ PAVILON JE JAKO NOVÝ

V pátek 10. května se uskutečnilo slavnostní otevření nově zrekonstruovaného školního pavilonu. Na nově vybavené učebny 
se přišly kromě pozvaných hostů podívat také děti ze 2. Mateřské školy Protivín – budoucí prvňáčkové.

nán následnou smlouvou o budoucí 
smlouvě darovací na darování výše 
uvedené části silnice II/159

–  souhlasí s umístěním 2 ks kontejnerů 
na sběr použitých oděvů, obuvi a hra-
ček v ul. B. Němcové (parc. č. 100/29 
– u 2. MŠ) a v ulici Ve Školce (parc. 
č. 431/3 – u 1. MŠ)

 a pověřuje odbor výstavby, dopravy 
a ŽP dojednáním příslušné smlou-
vy o umístění kontejnerů s firmou 
REVENGE, a. s. Praha

–  schvaluje návrh dodatku č. 2 ke smlou-
vě o dílo na stavební práce „Zateplení 
a výměna oken – školní pavilon ZŠ 
Protivín“ ze dne 5. února 2013

 a pověřuje starostu města podpisem 
dodatku

–  souhlasí  se směnou pozemku 
p. č. 1527, ost. plocha, jiná plocha 
o vým. 153 m2 ve vlastnictví města 
Protivín za pozemek p. č. 195/47, 
ost. plocha, ost. komunikace o vým. 
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TÝDEN ZEMĚ
Jako každoročně i letos proběhl na naší 

škole ve dnech 15. 4. - 19. 4. Týden Země. 
22. duben jsme oslavili jak vzděláváním, 
tak poučnou zábavou, ale i prací.

V pondělí jsme pozvali p. Dr. Kozáka 
z Jihočeské univerzity. Uspořádal pro třetí 
ročník velmi zajímavou besedu s projekcí 
na téma „Druhy raků v našich vodách“. 
Někteří z nás měli navíc možnost poprvé 
držet živého raka v ruce a pocítit i sílu 
jeho klepet.

Také ještě v pondělí se v rámci Týd-
ne Země uskutečnil projektový den pro 
4. a 5. třídy. Akci organizovalo Centrum 
ekologické výchovy Cassiopea z Čes-
kých Budějovic. V programu „Les“ se 
děti seznámily s lesním ekosystémem, 
lesními patry a jejich obyvateli a také se 
dozvěděly o ekologicky šetrném lesním 
hospodaření. Program byl provázen hrami 
a dramatizací a žáci se sami pokoušeli 
vytvořit odpovědi na otázky o zásadách 
trvale udržitelného hospodaření v lese 
a o důležitosti dobře fungujícího lesa pro 
život i odpočinek lidí.

V úterý navštívilo 24 žáků devátých tříd 
hornické muzeum v Příbrami. Prohlédli si 
expozici na dole Drkolnov související 
s čerpáním a rozvodem vody, mineralo-
gické nálezy z míst těžby a prošli odvod-
ňovací štolou bývalých rudných dolů. 
Na závěr prohlídky se svezli hornickým 
vláčkem a viděli i technické zařízení dolů 
– například těžební šachty ze středověku 
i nedávné minulosti nebo parní stroje, 
které původně poháněly těžební klece. 
Probíraly se i ekologické problémy o vlivu 
a důsledcích těžby pro krajinu.

Ve středu se celá škola přemístila na 
fotbalové hřiště, kde nám společnost Zay-
ferus předvedla prezentaci dravců. Děti 
se nejen dozvěděly spoustu informací 
a zajímavostí o jejich životě a významu 
v přírodě, ale hlavně je uviděly z bezpro-
střední vzdálenosti. Po vědomostní soutěži 
si mohli dva žáci – Kamila Macháčková 
a Martin Batista – přivolat dravce na ruku 
a dávat mu pokyny. Počasí nám přálo 
a akce se nám vydařila.

Počasí nám přálo i ve čtvrtek, kdy jsme 
uspořádali sběrovou akci. Byly odvezeny 
3 kontejnery a jedno velké nákladní auto. 
Celkem to bylo 9 725 kg netříděného 
papíru, novin a časopisů, 1 950 kg karto-

nu, 70 kg víček a 20 kg plastových lahví. 
Celkem by měla škola obdržet okolo 16 
tisíc korun. Děkujeme všem, kteří s námi 
třídí!

V pátek jsme se velmi obávali zhoršení 
počasí, ale jak se říká – sv. Petr stál při nás. 
Díky tomu mohly všechny děti, vyzbroje-
ny rukavicemi a pytli na odpad, vyrazit na 
úklid okolí města. Podařilo se jim naplnit 
několik desítek pytlů, takže věříme, že 
jsme opět přispěli k zlepšení prostředí 
v městě a okolí. Poděkování patří nejen 
dětem, ale i pedagogům. Zároveň i pra-
covníkům technických služeb Protivín, 
kteří, dle našeho plánu, pytle svezli. Byli 
bychom rádi, kdyby nejen naše děti, ale 
i ostatní obyvatelé města začali s tříděním 
odpadu sami u sebe a využívali možností 
jeho likvidace v našem městě.V pátek se 
také uskutečnila exkurze žáků 9. ročníků 
do jaderné elektrárny Temelín. Žáci zhléd-
li 3D filmy o jaderných reakcích, činnosti 
reaktoru a celého provozu elektrárny. Byli 
seznámeni s výrobou elektrické energie 
v jaderných a tepelných elektrárnách 
a s rozdíly mezi nimi. Po skončení filmů 
žáci besedovali o otázkách vyhořelého 
paliva a jeho využití a uložení.

POHÁR ROZHLASU V ATLETICE
Pohár rozhlasu je atletický závod, 

kterého se naše ZŠ každoročně účastní. 
Letos nás reprezentovala čtyři družstva 
chlapců a dívek z II. stupně. Starší chlapci 
ve složení V. Cina, J. Honzík, F. Smolík, 
L. Vejšický, D. Růžička, M. Kubiš a Dani-
el Krejčí byli nejlepší a získali krásné 
1. místo. V konkurenci ostatních škol se 
budou snažit obhájit vítězství v krajském 
kole v Táboře.
Další medailisté:
Jan Honzík  
 skok daleký – 1. místo
Filip Smolík 
 skok vysoký – 1. místo
Jan Honzík 
 běh 60 m – 1. místo
Ladislav Vejšický 
 vrh koulí – 2. místo
Petr Pergler 
 skok daleký – 2. místo
Eliška Zimová 
 vrh koulí – 2. místo
David Kuča 
 hod míčkem – 2. místo
Linda Danielová 
 skok daleký – 2. a  3. místo
David Růžička 
 běh 60 m – 3. místo

První místo též patří štafetě starších 
chlapců. Na chlapce ve škole pak čekala 
sladká odměna.

Držíme palce všem sportovcům při 
účasti na květnovém Atletickém čtyřboji 
v Písku a na krajském Poháru rozhlasu.
< < < < < < <
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153 m2 v kú Maletice ve vlastnictví 
paní Šilhové, Písek bez dalšího finanč-
ního dorovnání

 a doporučuje zastupitelstvu města 
směnu ke schválení

–  projednala rozsah uzavření 2. Mateř-
ské školy Protivín a Mateřské školy Krč 
v době letních prázdnin

 a souhlasí s uzavřením 2. MŠ Protivín 
v období od 29. 7. do 23. 8. 2013 a MŠ 
Krč v období od 1. 7. do 30. 8. 2013

–  rozhodla o výběru výhodnější nabídky 
na dodavatele stavby „NOHEJBA-
LOVÉ HŘIŠTĚ“ v areálu FK Protivín 
– KOČÍ a. s. Písek – s nabídkovou 
cenou 1 384 873 Kč vč. DPH

 schvaluje smlouvu o dílo v podobě 
návrhu předloženého v nabídce

 a pověřuje starostu města jejím pod-
pisem

VYBRÁNO Z USNESENÍ RM
KONANÉ DNE 3. 5. 2013

–  schvaluje předloženou cenovou nabíd-
ku firmy Energy Centre České Budě-
jovice na zpracování energetického 
auditu 2. Mateřské školy Protivín, ul. B. 

Němcové, ve výši 79 860 Kč vč. DPH
 a souhlasí s uzavřením smlouvy na 

předmětnou zakázku

–  schvaluje návrh smlouvy o dílo na 
„Zajištění obměny antidot“ s firmou 
ČEZ, a. s., Duhová 2/1444, Praha 4

 a pověřuje starostu města podpisem 
smlouvy

–  souhlasí s uzavřením smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení práva 
věcného břemene spočívajícího 
v umístění zemního kabelového vede-
ní NN do pozemků města Protivín p. č. 

Vzpomínka na 2. světovou válku se konala také v Proti-
víně. V úterý 7. května uctili protivínští občané památku 
zesnulých pietním aktem u pomníku padlých na Masa-
rykově náměstí. Oslavy 68. výročí osvobození zpestřila 
přehlídka amerických válečných vozidel.

Foto vlevo Mgr. J. Hájek, foto dole H. Mašindová

VÝSTAVY V INFORMAČNÍM CENTRU
Zveme vás do konce května na probíhající výstavy:
– Nejen o konci války z archivu Petra Sládka 
„... a vzpomínky žijí dál... “
– obrazy „tří Petrů“ – Petra Hejny st. a ml. a Petra Süče, členo-
vé Volného sdružení umělců jižních Čech.

V červnu jste srdečně zváni na výstavu fantasy obrazů s mezi-
národní účastí členů Volného sdružení umělců jižních Čech 
a své keramické objekty zde vystaví protivínský rodák Vlastimil 
Opava. Těšíme se na vaši návštěvu

2699, 2700, 2703, 2702 a 242/2 v kú 
Protivín, za jednorázovou náhradu 
ve výši 200 Kč/bm + 7x překop MK 
5 000 Kč/případ + DPH s tím, že 
přesná výměra VB bude určená GP 
po dokončení stavby a smlouva, GP 
a návrh na vklad do KN budou na 
náklady oprávněného

–  souhlasí s uzavřením smluv o udělení 
souhlasu k provedení stavby – polní 
cesty N 6, N 7, SR 10 a SR 11 v kú 
Záboří u Protivína

 a pověřuje starostu města podpisem 
smluv
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SEZÓNA
2013

V den, kdy Památník města Protivína 
vítá první návštěvníky v nové muzejní 
sezóně, mohou si zájemci kromě expozice 
o historii Protivínska, spolu s expozicí exo-
tické přírody prohlédnout také výtvarnou 
výstavu fotografií zvoucí zájemce číslem 
v titulu 704520. Autoři výstavy mají stejná 
křestní jména i příjmení – Štěpán Mareš 
– otec, syn a vnuk. Všichni tři úzce spjati 
s Protivínem.

Když si divák výstavu prohlédne, najde 
návaznost na stálou expozici muzea.
ŠTĚPÁN MIKULÁŠ MAREŠ 
* 1943 v Českých Budějovicích – malíř, 
básník a patafyzik, který žije a pracuje 
v Budějovicích a Protivíně, představuje po 
řadě výstav doma i v zahraničí fotografie 
doplněné texty, které řadí do svého „empi-
riosymbolismu“, jenž čerpá z filozofického 
směru konce 19. století šířeného v Rusku, 
v němž je popírána existence hmotného 
světa a pokládá věci a vše, co člověka 
obklopuje, za jevy vědomí.

Mareš vnímá a mluví o dvou světech. 
Jeden prostě existuje – skutečný svět? – ve 
kterém žijeme, který není třeba popisovat 
a druhým světem je svět umění – který je 
třeba vytvářet – poněvadž by jinak nee-
xistoval.

Fotografie a texty z cyklu Galantní 
objevy, jakoby navazovaly na poezii 
vystavených artefaktů muzea – na pootev-

řená šuplátka s háčkovanými rukavičkami 
a starodávnými vějíři, na dobové vývěsní 
štíty města, na veliké kolo a maličký šicí 
stroj...

Ke své části výstavy přidává do ploch 
řazené obrazy koláží a fotografií s tvrze-
ním, že dvacet pět je více než jedna. Jsou 
to jakési tapety – rolety – nebo nakonec 
po namnožení do ploch – balící papíry 
(dle Štěpána – „náznak alespoň nějaké 
užitečnosti“).

Nejlépe Marešovo snažení vystihuje 
výrok: „Štěpán je schopen popírat to, co je 
a vysvětlovat to, co není“, jehož autorem je 
Dr. Christian Delevaux, psychiatr z Paříže 
(vlastník větší kolekce obrazů Š. M. M.)
ŠTĚPÁN MAREŠ SYN 
* 1968 v Písku se v době studia na gym-
náziu a pedagogické fakultě v Českých 
Budějovicích zúčastnil několika kolek-
tivních výstav obrazů a kreseb a také 
uspořádal v Budějovicích rozsáhlou 
výstavu samostatnou. Dnes žije a tvoří ve 
Lhotě u Kestřan, krajině, kde archeologové 
nalezli nejrozsáhlejší doklady o nejstarším 
osídlení jižních Čech.

Motivem série fotografií Štěpána syna 
vybraných pro výstavu v Protivíně je vzá-
jemné prostupování portrétu a krajiny.

Je nanejvýše symbolické, že přírodní 
motivy fotografií pocházejí z míst, kde 
se na svazích u rybníka Řežabince usadil 

člověk střední doby kamenné, kde byly 
nalezeny pravěké nástroje a stopy obydlí 
a ohnišť.

Vystavené fotografie jsou symbolem 
a pohledem na člověka a jeho kraj.
ŠTĚPÁN MAREŠ JR. 
* 1993 v Praze – žije v Protivíně. Již 
jako čtyřletý vystavoval v Galerii Pod 
kamennou žábou na Piaristickém náměstí 
v Českých Budějovicích svůj „Dvoupark“ 
– tvarované prkno, do kterého s velkým 
soustředěním zatloukal hřebíky – přičemž 
vznikla (patrně náhodou) velice zajíma-
vá kompozice. Artefakt se stal součástí 
výstavy Františka Nárovce a Štěpána 
Mikuláše Mareše „Slunečnicová sútra“ 
s podtitulem „Allen Ginsberg in České 
Budějovice“ inspirovaná tvorbou básníků 
Beat Generation.

Dílo čtyřletého chlapce může i dnes být 
s trochou nadsázky přirovnáno k pracem 
proslulého výtvarníka Gunthera Ueckera.

Dnes Štěpán Mareš vnuk ještě nenašel 
nijakou nutkavou potřebu se výtvarně vyja-
dřovat. Ve fotografiích převládají záběry 
spolužaček a zajímavé pohledy z okna 
školy. Nakonec nabídl desítku obrázků 
z motýlí líhně pořízených patrně mobil-
ním telefonem. Motýli namísto poletování 
z květu na květ posedávají na sítích nebo 
rozpínají svá křídla co nejblíže světlu za 
silnými skly oken.

Člověk by přál těm nádherným křídlům, 
aby se třepotala nad nejlíbeznější vůní kali-
chů květů v amazonských pralesích nebo 
aspoň dostala volnost v nějakém velkém 
skleníku botanické zahrady.

Štěpán jr. dal do názvu svého souboru 
slova „Stačí se dívat“ – po chvilce přidal 
ještě – „Křídlení“.
 Dle vyprávění Štěpána Mikuláše Mareše 
zpracovala nekritická obdivovatelka jeho 
díla Hana Rybáková. 

Na fotografii H. Rybákové - zleva: Štěpán Mareš syn, paní Irena Mašíková 
z Prácheňského muzea, která vernisáž uvedla, Štěpán Mikuláš Mareš a RNDr. 
Jiří Šebestian, CSc. z Prácheňského muzea Písek. Památník města navštívilo 
o vernisáži výstavy „tří Štěpánů“ 76 lidí. 

Ve středu 1. května 2013 byla zaháje-
na další sezóna pobočky Prácheňského 
muzea v Protivíně.
Provozní doba je: 
 úterý až neděle od 9 do 12 
 a od 13 do 16 hodin.
Vstupné:
 dospělí 40 Kč
 senioři, studenti, invalidé 20 Kč
 děti do 6 let 
 (zdarma turistické foto) 20 Kč
V rámci prohlídky návštěvník zhlédne 
historickou expozici a expozice exotic-
ké přírody. Zajímavá nabídka bude i ve 
výstavní místnosti. V měsících květen až 
srpen si můžete prohlédnout fotografie tří 
generací rodiny Marešových.

1. MÁJ V PAMÁTNÍKU MĚSTA PROTIVÍN
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z deníku
POLICIE ČR V PROTIVÍNĚ

Kůlna
 Ve čtvrtek 4. dubna ráno přijali poli-

cisté oznámení o vloupání do kůlny 
u rodinného domu v Protivíně. Pachatel 
překonal kovová vrata do dvora a zámek 
u dveří do kůlny, odkud odcizil benzi-
novou travní sekačku a vrtačku. Majiteli 
způsobil škodu 10 500 korun.

Dcera bez výživného
 Vyšetřovatel zahájil 8. dubna trestní 

stíhání otce (1973) z Protivína, který 
zřejmě již od září 2012 neplatí výživné 
na svou nezletilou dceru. Povinnost 
přispívat mu vyplývá ze zákona o rodině 
a výši 3 tisíce korun měsíčně upravil 
soud. Peníze má skládat k rukám matky 
dítěte. Na výživném tedy dluží 18 tisíc 
korun. Muž nyní čelí obvinění z trestné-
ho činu zanedbání povinné výživy.

Šest případů
 Protivínští policisté spolupracovali 

s kriminalisty na objasňování majetko-
vé trestné činnosti v Protivíně a okolí. 
Dne 9. dubna dopoledne spadla klec 
nad místním mladým mužem (1993). 
Policisté muže zadrželi a obvinili hned 
z šesti skutků. Muž měl v polovině 
února krást v areálu sběrného dvora, 
kde z buňky, sloužící jako kancelář, 
odcizil počítač, monitor, hifi věž, 
přímotop i židle. Počátkem března se 
měl vloupat do osobního automobilu 
značky Škoda Fabia, který parkoval 
v Protivíně, a odcizil z něj kufřík s gola 
sadou. Dále čelí obvinění z vloupání do 
hotelu. Dne 15. března měl vypáčit dve-
ře do baru a odcizit fotoaparát a desítky 
krabiček cigaret. V Milenovicích se 
měl počátkem měsíce dubna vloupat 
do rodinného domu a majitelům odci-
zit televizor a notebook. Dokonce se 
pokusil dne 2. dubna vloupat do kostela 
v obci Myšenec. Dovnitř se mu dostat 
nepodařilo, ale poškodil zdivo v okolí 
dveří. Poslední ve výčtu skutků, které 
má mít povedený mladík na svědomí, 
je další vloupání do domu v Protivíně. 

Dne 2. dubna odpoledne násilně vnikl do 
sklepa a odcizil dvě přepravky s lahvemi 
od piva. Popsaným jednání způsobil 
celkově škodu bezmála 63 tisíc korun 
na odcizených věcech a poškozením. 
Obviněný muž již má trestní minulost, 
v posledních třech letech již byl za tako-
véto činy odsouzen. Vyšetřovatel podal 
podnět k návrhu na vzetí muže do vazby. 
Kriminalisté případ dále vyšetřují.

Řídil, ač neměl
 V úterý 9. dubna dopoledne kontrolovali 

protivínští policisté v Jiráskově ulici 
řidiče s vozidlem značky Škoda Felicia. 
Lustracemi v databázích zjistili, že muž 
(1979) ze Strakonic má uložen zákaz 
řízení všech motorových vozidel, a to 
až do roku 2014. Policisté případ řeší ve 
zkráceném přípravném trestním řízení 
pro podezření ze spáchání trestného činu 
maření výkonu úředního rozhodnutí 
a vykázání.

Mateřská škola
 Během noci z úterý 9. dubna na středu 

10. dubna škodil zloděj v mateřské škole 
v Protivíně. Pachatel násilně vnikl do 
spojovací chodby a dostal se do třídy, 
kde odcizil z krabičky drobnou hoto-
vost ve výši 100 korun. Rozbil ještě 
dveře do ředitelny a skladu, odkud nic 
neodnesl. Do školky vyjížděli protivínští 
policisté, kriminalistický technik i poli-
cejní psovod se služebním psem. Dne 
3. května vyšetřovatel zahájil trestní stí-
hání mladého muže s trvalým pobytem 
v obci Ražice, který má mít na svědomí 
16 případů majetkové trestné činnosti 
na Písecku, Prachaticku i Strakonicku. 
Mimo jiné právě i tento případ vloupání 
do předškolního zařízení.

Tři vozidla a dům
 Škodu přesahující 46 tisíc korun způso-

bil v Protivíně zloděj, který se v době od 
20. hodiny dne 24. dubna do dopoledne 
dne následujícího vloupal do tří auto-
mobilů a pokusil se vniknout do domu. 
V ulici Fučíkova vnikl do osobního 
automobilu Škoda a odcizil z něj pán-
skou koženou bundu s osobními dokla-
dy a platební kartou, vzal také tašku 
s dokumenty a sešity. V Komenského 
ulici odcizil z nákladního automobilu 
Ford motorovou pilu značky Stihl a další 
nářadí. Do třetice se vloupal opět do 

automobilu Škoda a odcizil peněženku, 
osobní doklady, platební karty i mobilní 
telefon. Pachatel se také pokusil dostat 
do domu v Družstevní ulici, vstupní dve-
ře odolaly a zloděj se dovnitř nedostal. 
Policisté všechna místa ohledali, zajistili 
stopy a případy prošetřují.

Jednou z historických tradic obcí je 
stavění májek a pálení čarodějnic. 
Ani v letošním roce tomu nebylo jinak 
a každá obec pojala tento den po 
svém. Někde se opékaly špekáčky, 
jinde peklo prase, všude však vládla 
dobrá nálada. Počasí se vydařilo, 
účast byla hojná a radovali se spo-
lečně děti i dospělí, a právě proto je 
udržení těchto tradic na obcích tak 
důležité.

Jaromír Hlaváč, starosta města

ČERNÉ SKLÁDKY 
A ODPADKY V LESÍCH

 Zima skončila, sníh roztál a opět se nám v lesích a okolo cest 
nahromadily černé skládky a spousta odpadků. Lokality, kde se 
nacházejí odhozené nepotřebné věci jsou stále stejné a jde o frek-
ventovaná místa v našem okolí. Lesníci a myslivci dobře vědí 
o jaké lokality se jedná a každoročně na jaře Myslivecké sdružení 
Platan Protivín ve spolupráci s Lesy České republiky provádí likvi-
daci černých skládek a úklid lesa v katastrálním území Protivín, 
Milenovice a Chvaletice. V letošním roce tato akce byla vzhledem 
k dlouhé zimě přesunuta na měsíc duben. Svoz odpadků z lesa 
proběhl v sobotu13. dubna až to klimatické podmínky dovolily. 
Co vše jsme z lesa odvezli? To byste se divili! Tradičně největší 
množství představovaly plasty, sklo, PET lahve, železo, ale našla se 
i zatoulaná matrace a televize. Nebuďme lhostejní ke svému okolí 
a hlídejme si své životní prostředí.

30. DUBEN 2013 = STAVĚNÍ MÁJKY, 
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
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ŘÁDKOVÁ INZERCE

1. AKCE – 22. a 23. června 
Tábornický víkend – organizují klub 
Taekwondo MO SPOZ 
1. den:
8.00 – 8.45 hodin – prezentace závod-
níků
9.00 – 13.00 hodin – dětské rybářské 
závody a vyhlášení vítězů
13.00 – 14.00 hodin – opékání buřtů
14.30 – 19.00 hodin – sportovní odpo-
ledne (sportovní soutěže vč. překoná-
vání vodní překážky na kole, střelba 
ze vzduchovky, čtyřkolky atd. )
19.00 – 23.00 hodin – táborák, volná 
zábava pro děti a rodiče
2. den:
8.00 – 10.00 hodin – ukázka moto-
rek
10.00 – 11.00 hodin – ukázka hasič-
ského útoku
11.00 – 12.00 hodin – úklid okolí ryb-
níka, balení stanů
Stany a výbava vlastní, (za děti ručí 
rodiče, účast na vlastní riziko)

2. AKCE – 29. a 30. června
Dětský den Myšenec – osadní výbor 
Myšenec a SDH
1. den:
14.00  – 14.30 hodin – ukázka bojo-
vých umění TAEKWONDO Protivín
14.30 – 18.00 hodin – odpoledne plné 
zábavy (soutěže o ceny)
19.00 hodin – táborák, volná zábava

2. den:
8.00 – 12.00 hodin – pro zájemce: 
soutěž v chytání ryb
12.00 – 12.30 hodin – vyhodnocení
 
Přihlášky zájemců o účast a zájemců, 
kteří se chtějí podílet na organiza-
ci zašlete do 18. 6. 2013 na e-mail: 
jokubicka@atlas.cz, quidoa6@email.
cz nebo volejte na tel.: 777 240 958, 
736 521 165.

Quido Šatra, Josef Kubička

20. ročník celoměstské oslavy 

DEN DĚTÍ
v sobotu 25. května od 14 hodin 

v okolí chaty U Lomu
Pořádá Pionýr – PS Protivín 

Vstupenkou bude obrázek 
na téma „Den dětí“ 

Pro účastníky, 
kteří přinesou účastnickou kartu 

z předchozích ročníků, 
je připravena malá pozornost.

www.ddprotivin.webnode.cz

● Pronajmu byt 2+1 v Protiví-

ně, telefon 774 040 333

● Prodám ideální ½ dvoupat-

rového dvojdomku s garáží, 

zahradou a kůlnou (tepelná 

izolace) u fotbalového hřiště. 

Volný ihned. 

 telefon 774 580 893

TENISOVÝ TRÉNINK 
pro děti i dospělé 

(150 Kč/hod.) 
telefon: 724 304 488

PŘIPRAVUJEME V MYŠENCI – TŘI SÁHY

Vážení přátelé,  
v loňském roce pořádaná akce na rybníce  Tři sáhy v Myšenci – Dětské 
rybářské závody, dětský den ve spolupráci s osadním výborem a druhý 
den rybářské závody pro dospělé. Pro velký úspěch  v letošním roce před 
prázdninami zorganizujeme dvě akce:

ROCKOVÝ FESTIVAL
Společnost pro rozvoj Protivína pořádá 
III. ROCKOVÝ  FESTIVAL na podpo-
ru sokolovny 8. června od 20 hodin na 
Belvederu Pivovaru Platan Protivín.

účinkují: 
DEEP  PURPLE  

South  Bohemia  Revival
HIGH GAIN

ARAXA
KRYPTONPI

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 odcho-
vu! Stáří slepiček 16 –18 týdnů, 
cena 159 až 170 Kč/ks, v začátku 
snášky 178 Kč/ks

Prodej se uskuteční ve čtvr-
tek 23. května 2013 v 9.20 hod. 
v Protivíně u vlakového nádraží 

Případné bližší informace telefo-
nech: 728 605 840, 728 165 166, 
415 740 719

Při prodeji slepiček – nová služba- 
výkup králičích kožek – cena 
22 až 35 Kč/ks
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Pořadatelé uvedli 285 účastníků. To je u nás tolik majitelů starých aut a moto-
cyklů?

To bylo minimum, protože v Čechách je jich mnohem víc. Kdyby se nemusel jejich 
počet omezovat, sjelo by se jich možná i tisíc. Prezidentovi českobudějovického Veterán 
car clubu Pavlu Hartlovi a celému clubu se totiž podařilo realizovat tak velkolepou akci, 
že získala mimořádný ohlas i v řadě zemí v zahraničí. Konečně, že o Křivonosku je 
trvalý zájem svědčí i to, že letos se jelo už po třiačtyřicáté.
Vlastní-li člověk nějaké takové „starožitné“ vozidlo, nechová v garáži vlastně 
celé jmění?

Celé jmění tam není, to bych neřekl, ale nějaké určitě. Záleží na tom, v jakém 
stavu to auto je. Jak o něj majitel pečuje, jaký má vzhled, jaký budí dojem. Od toho 
se odvíjí jeho cena. Pro mě je ale každé takové vozidlo vzácné, protože se dochovalo 
a neskončilo někde na vrakovišti.
S jakým vozidlem jste se prezentoval vy?

S Pragou Super Picolou. Musím se ale přiznat, že jsem ji neměl nikdy v oblibě. 
Když jsem si sedl za její volant, připadal jsem si, že řídím snad náklaďák nebo traktor. 
U jiných aut pěkně sedíte jako za volantem skutečného auta. Hůř se ovládá a měla 
i horší brzdy. Nikdy je neměla dobré a býval problém vůbec zastavit. Ale továrna měla 
svůj slogan: Pragovka – vůz na sta tisíce kilometrů. A skutečně. Mohu odpovědně říct, 
že když do ní načerpám benzin, zkontroluji olej, doliji vodu a jedu na konec světa.
Proto jste tedy nenechal Pragovku doma?

Hlavně proto, že tentokrát bylo stáří aut stanoveno do roku 1945. Mladší nebyla 
povolena. Také nejzajímavější vozidla pocházejí z meziválečné doby, z let 1930 až 
1940. Neobvyklé na této limuzíně je i to, že podobná karoserie se měla vyrábět i pro 
Ameriku. Vyhrála soutěž na dodávku pro newyorské taxíky. Jenže pražská továrna 
nebyla schopna je vyrobit v požadovaném množství a v daném termínu dodat, takže 
nakonec z původního plánu sešlo. Ale pořád se jí v našich kruzích říká americká 
limuzína a není jistě náhodné, že nápadně připomíná amerického Packarda.
S veterány se dá jezdit i v dnešním přeplněném provozu?

Běžně ne. Třeba pro nevyhovující brzdy, horší osvětlení, některé vozy mají ještě pra-
vostranné řízení. Celkově však musejí být v dobrém stavu. Však také podléhají technickým 
kontrolám a před každým startem se podrobují přejímce. Abych to řekl obrazně: jako když 
sportovce před závodem prohlíží lékař. Třeba se ukáže, že jsou volná kola.
Že by se majitel odvážil vyjet s takovou závadou?

U starých aut to bývá často složité. Jejich spolehlivost po těch letech není taková 
jako u dnešních. Já mám ovšem výhodu, že když se cestou něco přihodí, všechno si 
umím opravit sám, jak mě to naučil tatínek.
Vzpomněl jste otce. Jiřího Dědiče staršího. Připomeňte nám ho.

Tatínek se narodil v Praze, ale děda se pak přestěhoval do Protivína. Po škole 
nastoupil do učení do strakonické zbrojovky a měl štěstí, že se dostal do vývoje. 
Poznal všechna slavná jména, hlavně vzpomínal na Čeňka Kohlíčka, Cyrila Němce, 
Emana Marhu, často vyprávěl o znamenitém Jiřím Urbanovi – „Kůrkovi“. Zkrátka na 
vlastní oči viděl, jak tehdejší slavná konstruktérská a závodnická esa připravují silniční 
a motokrosové stroje. Už se zapomnělo, že na nich jezdili mistři světa, Belgičan Roberts, 
sovětský závodník Arbekov, Vlám Decoster, V padesátých letech byla zbrojovka prak-
ticky největším výrobcem jednostopých vozidel v Evropě. A jednu takovou motorku, 
stopětadvacítku, si tatínek koupil ještě dřív, než šel na vojnu a začal závodit na silnicích. 
A často vyhrával. Ve výsledkových listinách je uváděn mezi nejlepšími. Doma máme 
hodně pohárů, ale nechával si jen ty za první místa. Když se vrátil z vojny a potom jsem 
se v třiapadesátém roce narodil, už skoro nezávodil. Ještě občas se ukázal v soutěžích 
zručnosti, které se jezdily pomalu v každé vsi a v Protivíně na hřišti. Jeho soupeři bývali 
dobří kamarádi Jarda Jindra a Bohouš Vlasák, který jezdil motokros i na dráze pod 
hřbitovem. Tatínek tedy přestal jezdit a o to víc se věnoval stavění motorek.
Doma? Copak sestrojit motorku je tak snadné jako postavit – s prominutím 
chlívek pro prase?

Pro tatínka bylo jednodušší udělat tu motorku… Od základu si všechno dělal 
sám. Sháněl součástky, kde se dalo. Na rám i na motor. Nepamatuji, že by mu nějaká 
nejezdila. Někdy mu s něčím pomáhal strejda Olda. Toho jistě zná spousta starších 
Protivíňáků jako spolehlivého řidiče továrního autobusu, který je provezl hodným kusem 
světa. Jinak to byl zručný nástrojař.
Není tedy divu, že jste se potatil.

Vlastně i podědil, protože děda jezdil v Praze s nákladním autem u firmy Vaněk, 
co obchodovala se semeny, a dovážel je na letiště do Kbel. Vedle závodu Vaňků byla 
opravna motorových tříkolek, kde tatínek pozoroval práci mechaniků a jednou si zkusil 
na tříkolce sjet. Podařilo se mu to tak šikovně, že vjel do velkého pařeniště… To mu 
byly asi čtyři roky. Tatínek mi sehnal od pana Klinkáčka obyčejné šlapací autíčko a dal 
do něj motor ČZ 100. Když jsem trochu povyrostl, postavil mi motokáru silnější, se 
stopětadvacítkou, která dosahovala až osmdesátikilometrovou rychlost. Tatínek jásal, 
že má závodníka, zatímco maminka šílela a já jsem si připadal jako Fittipaldi.
Á propos: co říkala maminka Alena otcovým a vašim motoristickým chout-
kám?

Všechny naše úlety tolerovala, protože věděla, a dosud v mém případě ví, že 
láska k motorům je na celý život a jde až za hrob. Dobře ji charakterizoval malý Franta 
Urban, po tátovi velký, když ji při nějakém životním výročí napsal: „Já ti přeju, teto milá, 
abys vždycky hodná byla. I kdyby ti tvoji kluci přitáhli aut padesát. “.

Jak dlouho jste závodil?
Než mi to zakázali tehdejší příslušníci SNB. Vytýkali mi, že je to jako v Americe, 

že lidi se jezdí dívat na mě a ne na závody. Potom jsem začal sbírat auta a motorky. 
Jezdil jsem jako všichni mladí kluci. Rychle, riskantně, až příliš sebevědomě. Měl jsem 
i pár nepříjemností. Naštěstí se nehody obešly bez větší újmy na zdraví, zatímco auta 
to odnesla s těžšími šrámy. Do pětadvaceti jsem z dobrých aut dělal vraky. Potom se 
to otočilo a z vraků jsem začal dělat auta.
Takže máte ve své sbírce víc automobilů než tu jednu Pragovku?

Podařilo se mi jich sehnat víc, stejně jako motorek. Většina však teprve čeká 
na zprovoznění. Při zaměstnání na dráze nemám tolik volného času a kromě toho 
ještě učím v autoškole. Zúčastňuji se už jen akcí veterán klubů. Na některých však 
bývám ve svých skoro už šedesáti letech nejmladší (smích). V poslední době však se 
k našemu sportu dostávají i mladí. Jak získali nějaké peníze, shánějí se po starých 
vozech. Zaplaťpánbůh za to, alespoň se ta auta zachovají.
Už jste se zmínil, že na veterán akce musejí být automobily i motocykly v pořádku. 
Na start se tedy dostáváte po ose?

Někteří kolegové přijdou na sraz s naloženým strojem na vleku, já jezdím zásadně 
po ose. Přináší to větší napětí i určité pochybnosti, jestli při vší péči a připravenosti 
auta dojedu. Jsou to přece jen staré stroje a přihodit se může leccos. Mně jednou 
vypadlo dynamo. Proto se také po světě touláme dva, kdyby se jednomu něco stalo, 
aby druhý pomohl.
S kým, prosím, se touláte…?

S kamarádem Jiřím Dvořákem. Má stejně jako já Felicii, známý sportovní vůz 
z produkce mladoboleslavské automobilky. Motoricky není až tak výjimečná, zato 
vzhledově? Neznám krásnější auto. Jak skvěle se tváří! Prostě nádhera. Někdy se 
jen tak sebereme a vyjedeme si třeba i do Rakouska.
A co veterán ralley?

Nenechám si ujít jarní ralley v Praze a na podzim na rozloučenou se sezónou 
„pražskou noblesu. “ Jezdíval jsem toho víc, ale časově se nedá víc stihnout, a potom 
– je to koníček i finančně dost náročný. Nemáme žádné sponzory, všechno si platíme 
sami, a když se všechno spočítá, startovné, pobyt a spotřeba benzínu, moje Pragovka 
bere kolem jedenácti litrů na sto kilometrů, vyjde ta „útrata“ na pěkných pár stovek. 
A to jsem v opravách a údržbě soběstačný.
Všiml jsem si, že všichni jezdci měli na sobě stylové oblečení. Pánové nebyli 
až tak nápadní v pumpkách, kostkovaných podkolenkách a velkých šálách, ale 
dámy v širácích, popřípadě s kožešinkami kolem krku, chráníce se před sluníč-
kem roztomilými paraplíčky… Vy jste vypadal v elegantním obleku jako lázeňský 
švihák. To je přikázáno nosit módu z předválečných let?

Povinnost to je a není. Když nemáte stylové oblečení, je to jako byste neměl staré 
auto. To prostě k sobě patří a připívá to k atmosféře takového setkání. Každý už s tím 
počítá a pořizuje si oblečení, které si bere jen na naše akce.
Pokud jsem vás pozoroval na silnicích, nejezdili jako s větrem o závod.

Stará auta nejsou na závodění, ale na ukázku. Jezdíme tak kolem třiceti kilometrů 
za hodinu, což je rychlost, při níž si můžeme jízdu v pohodě užívat. Nikam nespěcháme 
a klidně vychutnáváme i krajinu, kudy projíždíme, jako známý sběratel historických 
vozidel Václav Macháček. Když dá do pořádku starý automobil a sedne si za jeho 
volant, tváří prý se jako majitel zeměkoule. Někdy si i já tak připadám. Je to obrovský 
pocit, nejkrásnější odměna za spoustu času, který člověk obětuje a za všechnu práci, 
aby mu ta stará mašina, ve které se veze jako vítěz, šlapala jako hodinky.

Jan Chmelík

TATÍNEK JÁSAL, MAMINKA ŠÍLELA A SYN SE TVÁŘIL JAKO FITTIPALDI
Zeptejte se koníčkářů, co je tak silně poutá k jejich zálibám. Vábí je poznávat tajemství jiného světa, nacházejí důvody zahánět nudu všedního života, těší se ze 
zvládání nejrůznějších dovedností, objevují radost ze zřízení vlastní střechy nad hlavou, baví je vrtat se v zemi a tvrdit, že není nad to vypěstovat si plodiny sami? 
Znám jednu už ne nejmladší seniorku, jejíž vedlejší výdělek za uklízení parkoviště a WC padne na dojíždění a vydržování smečky třinácti koček. Kolik nadšenců 
propadlo rychlým kolům, nejen aby je dopravilo do práce. Jejich zvláštní „odrůda“ se věnuje vozidlům dávno vyrobeným, pamatujícím první republiku a tudíž 
náležejícím do kategorie historických. Zpravidla je nezdědili či nekoupili v provozuschopném stavu a málem na nich nechali ruce, než je svým umem, vytrvalostí 
a za značných finančních obětí dali do takového pořádku, že připomínají výstavní exponáty. Bývají pak celí šťastní bez sebe, když se těší všeobecnému obdivu, 
předvedou-li do posledního šroubku vyglancované auto nebo motorku na „korzu“ veteránů, jako při nedávné největší mezinárodní jízdě ve střední Evropě v okolí 
Českých Budějovic. Na startu této sportovně společenské události byl i Jiří Dědič mladší z Protivína.
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 „Chodím do druhé Cé v Písku 
a každý den do školy dojíždím – buď 
autobusem, nebo autem z tátovy 
firmy. Zatím to jde dobře. Taky cho-
dím ve škole na kroužek angličtiny, 
ta mne děsně baví – už od školky. 
Na rozdíl od češtiny, kterou moc rád 
nemám. A které předměty mám rád? 
Matematiku.. .  a hodně pak tělocvik“, 
rozšafně objasňuje Honzík svůj den-
ní režim.

A to si ještě najde čas na čtení 
knížek, které si brává s sebou i na 
delší cesty na tréninky a závody stej-
ně jako učení, či na dovádění s kama-
rády a sourozenci. Má totiž ještě o tři 
roky starší sestru Johanku, která se 
také s úspěchem věnuje bikrosu, ale 
také jízdě na koni a plavání. Malič-
kému bráškovi Františkovi jsou sice 
teprve dva roky, ale už dnes je jisté, 
že v tak sportovně založené rodině, 
jako jsou Seidlovi, si svého sportov-
ního koníčka už hodně brzy najde.

Ostatně Honzík byl jen o necelý 
rok starší, když se začal vážně zají-
mat o bikros. V té době ještě fungoval 
v Protivíně silný a aktivní klub bikro-
su, což ulehčovalo situaci s trénin-
ky. „Protivínský klub má v současné 
době málo jezdců a tím je pro mne 
tedy „malou konkurencí“ a motivací, 
tak musím jezdit trénovat jednou, dva-
krát, někdy i třikrát týdně až do Prahy. 
Vozí mě táta nebo se svezu s rodiči 
kamaráda, který tam také jezdí na tré-
ninky“, dokresluje situaci Honzík. Za 
registrované závodníky nastoupil už 
ve svých šesti letech a bikros se pro 
něj stal neomylnou prioritou.

„Nemůžu říct, že se nebojím. Ale 
to se musí překonat. Už jsem spadl 
hodněkrát a mám i jizvy.“, poctivě 
přiznává malý sportovec při otázce, 
zda nemá strach z pádů a zranění, 
a hrdě, jak se na správného chlapa 
patří, ukazuje téměř nepatrné stopy 
po pádech. „Hodně mě ale při spad-
nutí z kola chrání bunda a kalhoty 
s chrániči, takže se většinou neodřu, 
i když spadnu. A taky helma, tu mám 
teď novou. Bez helmy vůbec nejez-
dím.“

 Ovšem ani kolo, ani vybave-
ní nejsou zrovna levná záležitost. 
Tím spíše, že se musí počítat se 
zákonitým  růstem malého závod-
níka. Honzík je ale šikula a sám si 
domluvil sponzorské ušití dresu, 
aniž o tom maminka vůbec vědě-
la. „Byla jsem překvapená, když mi 
paní z té firmy pak řekla, že si Hon-
zík sám domluvil sponzorské ušití 
dresu. A dokonce si určil, jak by měl 
dres vypadat“, konstatuje se smí-
chem Honzíkova maminka a předvá-
dí jeho bikrosovou výbavu, která je 
nezbytná. Samozřejmě, že dresů je 
třeba víc než jen jeden. Jsou pěkně 
barevné, dekorované sponzorskými 
logy spíše menších firem, dokonce 
i těch, které provozuje blízká rodina. 
Nikdy však na nich nechybí česká 
vlajka a znak domovského Protiví-
na. Některé z nich nesou číslo jedna, 
jako potvrzení Honzíkova prvenství 
v republice. Jenom těch sponzorů 
kdyby se našlo víc...

„Říkají mi Knoflík“, prozrazuje 
Honzík svou přezdívku ve sportov-
ních kruzích. „To není proto, že bych 
byl na svůj věk malý, ale proto, že 

&& MALÝ ZÁVODNÍK
Ačkoliv Honzíkovi Seidlovi z Protivína je pouhých osm roků, jeho sbírka sportovních trofejí by rozhodně 
předčila přehlídku úspěchů mnohých dlouholetých špičkových sportovců. Na poličce v Honzíkově barevném 
pokojíku stojí vyrovnaných 45 lesknoucích se pohárů z tuzemských i zahraničních závodů a 27 medailí. Větši-
na těchto hmatatelných ocenění je spojena s bikrosem, ve kterém je Honzík držitelem prestižního titulu Mistra 
republiky. Ve své kategorii pochopitelně. Některé z trofejí však získal i v dalších sportovních odvětvích, které 
s bikrosem nesouvisejí – ve florbalu a hokeji. 
Asi vás také hned napadne, stejně jako mne, jak tenhle čiperný blonďáček může všechny ty tréninky a závody 
stíhat a přitom ještě ze školy nosit samé jedničky. Ale Honzík mne vzápětí přesvědčil, že to jde – samozřejmě 
s aktivním zapojením celé rodiny a dokonce i prarodičů:

prostě mám rád knoflík“, a hned na 
potvrzení svých slov přináší malý 
polštářek pošitý různě velkými barev-
nými knoflíky. Ty jsou pro něj prostě 
takovými nenápadnými, ale uznáva-
nými talismany pro štěstí. A to mu 
zatím skutečně přeje. I ve florbalu, 
provozovaném v oddíle při škole, či 
v hokeji, který hraje za IHC Písek.

„Někdy hraju za svoji kategorii, 
někdy taky s družstvem o kategorii 
starších, s devítiletými a desetiletými 
hráči“, vysvětluje Honzík, kterému, 
jak dokumentují fotografie v před-
ložených albech, hokej učaroval, už 
když mu bylo zhruba dva a půl roku. 
Malý špunt na bruslích, v hokejistic-
kém dresu a s urputným odhodláním 
v tváři vypadá skutečně kouzelně.

I tenhle sport však vyžaduje pra-
videlné tréninky. „Většinou trénuju 
odpoledne po vyučování“, vyjmeno-
vává Honzík svědomitě své trénin-
kové dny, „a taky jednou týdně mám 
trénink už před vyučováním. Tak 
o to musím dřív vstávat. Ale mně to 
nevadí. “. Při jeho nasazení a zaujetí 
není divu, že je univerzálním hrá-
čem se skutečně  velkým gólovým 
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skóre, použitelným na všech hráč-
ských postech. Ale v klidu ho nene-
chávají, jak potvrzuje i maminka, 
ani další sportovní disciplíny, jako je 
třeba lyžování, snowboarding nebo 
plavání...

„Při všech těch nárocích 
a vytíženosti hledíme na to, aby měl 
správnou životosprávu. Aby chodil 
včas spát, měl zdravou a vyváženou 
stravu. A to samozřejmě nejen Hon-
zík, ale celá rodina. Ceníme si i toho, 
jak mu škola vychází vstříc v případě 
potřeby. Učitelé vědí, že zameškané 
hodiny dohoní a učivo si doplní.“, 
dodává maminka k Honzíkovu pes-
trému programu, do něhož přesně 
v den, kdy vznikal tento článek, při-
bylo ještě něco navíc. Do rodiny totiž 
přišlo roztomilé hravé černé štěně, 
které okamžitě zaujalo pozornost 
jak Honzíka, tak malého Františka. 
A Kerry, jak se nový přírůstek jmenu-
je, nic nenamítala proti jejich laska-
vému zájmu.

Na startovní čáře bikrosových 
závodů stál Honzík mnohokrát nejen 
na různých tratích v republice, ale 
i na mistrovstvích Evropy či dokonce 
na mistrovství světa, která se konají 
v různých zemích a místech. Úspěchy 
z Německa, Francie, Dánska či Ang-
lie mu vynesly druhé místo v Evropě, 
ale Honzíkova meta je dosáhnout 

na stupínek nejvyšší: „Teď záleží na 
tom, jak se umístím v jarních závo-
dech v Německu a pak ve Švédsku 
a Litvě.“. Právě vítězství v posledních 
dvou jmenovaných závodech by měla 
být i odrazovým můstkem pro mis-
trovství světa na Novém Zélandě.

„Tam se strašně těším, moc rád 
bych tam jel – i s rodiči. “, přiznává 
Honzík. Je si vědom, že účast podmi-
ňuje nejen úspěšnost v předchozích 

S VELKOU ODVAHOU

závodech, ale i poměrně náročná 
otázka finanční. Ale všichni svorně 
věří, že to vyjde. Pak by si Honzík 
udělal také hezký výlet po zemi Pána 
prstenů a zcela jistě by tam procvičil 
i svou angličtinu, které se chce od tře-
tí třídy věnovat ještě intenzivněji, a to 
ve třídě s rozšířenou výukou toho-
to jazyka. Ovšem na prvním místě 
pořád u něho zůstává – bikros!

Hanka Hosnedlová
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� ZE ŽIVOTA ŠKOLY � 
dokončení z 1. stránky

VESELÉ ZOUBKY
Naše dvě první třídy se zapojily do preventivního 

programu Veselé zoubky. Děti viděly zajímavé video Jak 
Hurvínka bolí zuby, odpovídaly na otázky s využitím inter-
aktivní tabule a ve třídách projekt výtvarně zpracovaly. 
Někteří si přinesly i své zubní kartáčky s pastou a názor-
ně ostatním předvedly, jak si své zoubky čistí. Na závěr 
všechny děti obdržely taštičku s drobnými dárky od DM 
drogerie markt s. r. o. To bylo radosti! Naše práce jsme 
zaslali do dané firmy a tím se zapojili do akce o zájezd do 
Divadla Spejbla a Hurvínka. Možná, že se na nás štěstí 
usměje. A i kdyby ne, alespoň tato akce trochu přispěla 
k prevenci zubního kazu.

Zdena Bízková, třídní učitelka 1. A

JAZYKOVÝ KURZ
Druhý dubnový týden se konal jazykový kurz pro žáky 3. – 6. ročníků. Letos jsme zavítali 
do šumavské vesničky Nové Hutě, penzion Kodrea. Ve skupinkách max. 12 žáků jsme se 
věnovali zdokonalování angličtiny, konverzacím, hrám, zpěvu písní a po celý týden nás 
provázela celotýdenní vědomostní hra. Počasí bylo ještě zimní, takže děti mohly bobovat 
a potěšit se s posledním letošním sněhem. Děti si týden s angličtinou užily a už teď se těší 
na příští rok. M. Smejkalová

Naše redaktorky K. Zíková, E. Králová 
a P. Toušková se ptaly dětí, jak se jim na 
kurzu líbilo a co se tam vlastně dělo.
Otázky:
 1. Líbilo se ti na kurzu?
 2. Co tě bavilo?
 3. Pojedeš příští rok znovu?
 4. Co ses tam naučil?
 5. Stýskalo se ti?
Odpovídají:
 V. Sochora, 4. třída
Ano, bylo to tam dobrý… Bavil mě polední 
klid, naučil jsem se anglicky a hodně ang-
lických písniček. Příští rok pojedu znova 
a vůbec se mi nestýskalo.
 M. Kochrdová, 5. třída
Moc se mi tam líbilo, jezdím každý rok, 
bavily mě odpolední hry. Pojedu zase, 
naučila jsem se nové státy a spoustu věcí 

FOTBALOVÉ TURNAJE ŠKOL
Poslední dubnový týden byl ve znamení 

okresních kol v McDonald`s cupu, fotbalu 
žáků 1. – 5. ročníku. Hrálo se na umělé trávě 
v Písku. Naše škola se tradičně zúčastňuje 
obou kategorií.

V kategorii mladších, tedy chlapců 
1. – 3. ročník, se o vítězství utkalo celkem 
11 družstev. Naše nově sestavené mužstvo, 
v němž převládali druháci a někteří hráli svá 
první utkání v životě, nás velmi příjemně 
překvapilo. Ve skupině skončili na 2. místě 
se dvěma výhrami, jednou remízou a jed-
nou prohrou a nečekaně bojovali o bronz. 
To nakonec, proti mnohem zkušenějšímu 
soupeři nevyšlo, ale ani v tomto utkání 
kluci nedali soupeři nic zadarmo. Konečné 
4. místo je velmi pěkné. Vítězem se stala 
TGM Písek.

Výsledky skupina:
Protivín – 
– Mirotice 3:2, Tylova Písek 1:1, Milevsko 
I 1:3, Sepekov 4:0
Výsledky o 3. místo:
Protivín – 
– E. Beneše Písek 1:3

Nejlepším střelcem mužstva byl Ríša 
Pikl, který nastřílel 7 branek, další branky 
stříleli Ondra Viktora 2 a Adam Jirášek 1.

Ve starší kategorii chlapců 4. – 5. roč-
níku, naši žáci nedali žádnému soupeři 
nejmenší šanci a jednoznačně celý turnaj 
vyhráli. V této kategorii hrálo celkem 
13 škol ve 3 skupinách, vítězové skupin si 
zahráli o vítězství v turnaji.

Výsledky ve skupině:
Protivín – 
– Čimelice7:0, Milevsko I, 3:1, Mirovice 
10:0
Výsledky finálové skupiny:
Protivín – 
– TGM Písek 3:0, Milevsko II 3:0

 
Nejlepším střelcem byl Tomáš Scháně-

lec, který dal celkem 15 gólů, Tadeáš Vojík 
jich dal 8 a Tadeáš Bečvář, Honzík Novotný 
a Vojta Štěpka přidali po jedné brance.

Kluci si tím vybojovali postup do 
krajského finále, které se koná 29. května 
v Písku. Podařilo se jim tak něco, co žád-
nému jinému družstvu školy - zúčastní se 
krajského finále v obou kategoriích. V kate-
gorii mladších se jim dokonce před dvěma 
roky podařilo v kraji zvítězit.

Václav Křišťál

ze zeměpisu. Nestýskalo se mi.
 Š. Roušal, 4. třída
Bylo to moc dobrý, byl jsem už podruhé, 
bavila mě diskotéka a soutěže, příští rok 
chci jet znovu, naučil jsem se nové země 
a státy, po našich se mi nestýskalo
 M. Jekl, 6. třída
Bylo to super, bavilo mě učení, příští rok 
bych jel, ale nemůžu, budu už v 7. třídě. 
Jestli se mi stýskalo? Vůbec neeeeeeeee.
 B. Svatková, 4. třída
Jo, moc se mi tam líbilo, bavilo mě bobování 
a procházky a hry a písničky, naučila jsem se 
mluvit anglicky a nová slova. Pojedu zase, 
ale trochu se mi stýskalo.
 B. Jansová, 4. třída
Na kurzu to bylo fajn, bavily mě hry a pís-
ničky a soutěže v angličtině, jedu zas a na 
stýskání nebyl čas.



V minulém čísle Protivínských listů 
správně hádal ten, kdo uvedl, že v dom-
ku na fotografii se narodil pan Václav 
Raba. Vítězem symbolické ceny se stal 
pan Jakš z Protivína. Blahopřejeme!

Předmětem květ-
nové soutěže je 
soška Panny Marie 
ze 17. století, kte-
rá původně zdobila 
výklenek nad por-
tálem nádvoří pro-
tivínského zámku, 
poté delší čas poby-
la v depozitu, rok 
zdobila výklenek 
bývalé černé kuchy-

ně v kaplance a soutěžní otázka zní: 

Ve kterém objektu se soška po reno-
vaci nachází v současné době?

Odpovědi volejte do Infocentra na 
telefonní číslo: 382 203 354, pošlete 
e-mail: infocentrum@muprotivin.cz 
nebo nás s odpovědí či bez ní přijďte 
navštívit. Na výherce opět čeká v Info-
centru symbolická odměna.
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✿ SPOLEČENSKÁ KRONIKA ✿
NARODILI SE

❀ 2. 5. syn Vojtěch

 Michaele Leskovcové 
 z Milenovic
❀ 7. 5. dcera Lenka

 Julii Pavlíkové 
 z Těšínova

VZPOMÍNKA

Dne 31. května 2013 

uplyne 19 let, kdy ode mne 

a od svých přátel odešel navždy 

pan Jaroslav Jaroš.

Všem, kteří vzpomenou 

na jeho veselou a přátelskou 

povahu děkuje

Libuše Jarošová, manželka

FOTOHÁDANKA
INFOCENTRA PROTIVÍN

Vážení přátelé, kamarádi hasičů,
všichni příznivci dechovky, dobrého moku 

a přátelského posezení,
srdečně Vás zveme na posezení 

s dechovou hudbou Babouci 
nazvané „Těšínovská náves“.

Koná se v sobotu 29. června 2013 v malebné ves-
ničce Těšínov. Začátek je ve 14 hodin.

Na tuto akci Vás srdečně zvou 

dobrovolní hasiči Těšínova.

Rádi bychom poděkovali za 

spolupráci sponzorům: Město 

Protivín, pan Miroslav Rychtář, 

pan Jiří Krejčíček, SPOZ – Jiho-

česká krajská organizace, K&P 

ing. Petr Krása, Jiří Zíma s. r. o. 

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

ZEMŘELI
✝ 2. 5. 

 František Hanzlík

 86 let, Protivín
✝ 5. 5. 

 Josefina Danihelová

 83 let, Protivín

Sbor dobrovolných hasičů Záboří 
u Protivína pořádá v sobotu 22. června 
2013 od 11 hodin „Na Vrchu“ v Záboří 
traktorovou show.

Budou zde probíhat jízdy traktorů růz-
ných kategorií – Zetor 15, 25, 50 a jiných, 
popř. traktůrků domácí výroby. Soutěžit se 
bude v jízdách zručnosti a v jízdách na čas 
v terénu.

Přihlášky a bližší informace u ředitele 
závodu na tel. 607 920 842 do 19. 6. 2013

Srdečně zveme všechny příznivce nejen 
značky ZETOR. Občerstvení zajištěno.

www.sdhzabori.cz

II. ROČNÍK SETKÁNÍ TRAKTORŮ V ZÁBOŘÍ „ZETOR 2013“
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ŠIPKOVANÁ SE VYVEDLA
 Na pátek 26. dubna jsme si v Pastelce 
naplánovali tak trochu jiné odpoledne. 
Nevěděli jsme, jaké bude počasí, ale přáli 
jsme si, aby bylo hezky a hlavně aby nepr-
šelo. To se nám vskutku podařilo. Sluníč-
ko svítilo, možná mohlo i míň, rozhodně 
ovšem nevydávalo takový žár jako loni. 
Děti se s maminkami vydaly na předem 
připravenou trasu. Chodily po šipkách, 
které jim ukazovaly cestu a nejvíc se těšily 
na křížky, protože ty naznačovaly, že se 
musí pustit do hledání lístku, na kterém 
najdou úkol. Nejlepšími hledači byla Mija 
Loudínová, Lukášek Sobkovčík a Vašík 
Šálek. Když si našly sladkou odměnu, 
vrátili jsme se všichni do Pastelky na 
zahradu. Přidaly se k nám ještě některé 
rodiny, které nestihly šipkovanou, a také 
tatínci. Byli moc potřební, protože nám 
pomohli rozdělat oheň.

Děkujeme dobrým sousedům Plívo-
vým, kteří nám ochotně poskytli dřevo 
a třísky na ekologický podpal.

STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI 
PASTELKA zve na příměstský taneč-
ní tábor, který pořádá ve dnech od 
8. do 12. července pro děti od 7 do 11 let. 
Vydejte se s námi na dobrodružství 
s Josefem a zjistěte, jestli je možné se 
z otroctví vypracovat až na královský 
dvůr a stát se druhým nejmocnějším 
mužem v zemi. Baví tě tanec, ráda se 
pohybuješ a chceš prožít hezký týden? 
Pak se přihlas.

kdo najde a zapamatuje si nejvíce květin 
a rostlin. Jsme tu! Z hradu je nádherný 
výhled na okolní přírodu, na Šumavu 
a kdo je šikovný, dohlédne i do Alp. Dále 
můžeme vidět hladomornu i zbytky čer-
né kuchyně. Nejvíce se ale dětem líbila 
hra Na schovávanou. K obědu byly buřty 
na ohni. Navštívili jsme i chatrč čaroděj-
nice z pohádky Princezna ze mlejna, 
která stále ještě stojí nedaleko hradu. 
Když sluníčko vylezlo zpoza mraků, 
krásně hřálo a dodávalo nám energii na 
cestu zpět do Bavorova na vlak.

Inka Zuzaňáková,Skauti Protivín

První pořádný jarní den, krásné poča-
sí…no to úplně láká k výletu, ne? Hel-
fenburk volá! Pro jižních Čech nezna-
lé, Helfenburk je zřícenina hradu ze 
14. století nedaleko malebné obce 
Bavorov. Právě tam jsme tu nejkrásnější 
dubnovou neděli dojeli vláčkem a vydali 
se na sedm kilometrů dlouhou pouť na 
bývalé sídlo rodu Rožmberků. Pro něk-
teré vzdálenost téměř nepředstavitelná, 
ale je třeba trénovat nožičky. Na začátek 
jsme ještě navštívili nádherný kostel 
Nanebevzetí Panny Marie v Bavorově. 
Kdo chtěl, mohl si cestu zpestřit hrou, 

SKAUTI NA HELFENBURKU

LETNÍ TÁBORY PASTELKY

Evangelická církev metodistická 
ve spolupráci s Pastelkou zve děti 
od 9 do 18 let na softballový tábor, 
který se uskuteční 15. – 19. července. 
Tradičně nás budou učit Američané nejen 
hře, ale také angličtině a nebude chybět 
ani povídání o Bohu.

Přihlašovat se je možné na oba tábory 
do 30. 5. Více informací a přihlášky zís-
káte na e-mailu pastelka@umc.cz nebo 
na www.skp-pastelka. webnode.cz, kde 
je možné si přihlášky stáhnout.



PROTIVÍNSKÉ LISTY – 13. stránka

UZÁVĚRKA
pro dodání příspěvků

do červnových
„Protivínských listů“ 

je 10. června 2013.
Noviny vyjdou

v pondělí
24. června 2013. 

HC Dranreb Nová Včelnice –
– TJ Platan Protivín 
2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Oba celky už prakticky neměly 
„o co hrát“ a nakonec byla úspěšnější 
domácí Nová Včelnice. Duel hodnotil 
za Protivín Miloslav Pexídr: „První 
třetina vyzněla o něco lépe pro hosty, 
přestože domácí při přesilovce nastře-
lili tyčku. Na začátku druhé třetiny 
šli hosté do vedení Novákem a pak 
se začaly dít věci. Díky rozhodčímu 
Novákovi se začne domácím velice 
okatě dařit. Hosté hráli dlouhou dobu 
ve třech, aby domácí dostali šanci na 
vyrovnání, případně vedení, a před 
tím nejlepšího hráče hostů ještě navíc 
poslal rozhodčí Novák na desítku 
za nesportovní chování, aby moc 
nepřekážel. Že nadávali také domácí 

stejným způsobem, to nevadilo. Na 
konec se podařilo domácím z přesi-
lovky vyrovnat. Do třetí třetiny se šlo 
za nerozhodného stavu a v třicáté 
šesté minutě dali domácí vítěznou 
branku, opět tomu ale předcháze-
lo dvoumetrové ofsajdové postavení 
na modré čáře. V tomto zápase šlo 
přitom „jenom“ o konečné postavení 
v tabulce. Není více co k tomu dodat. 
Branky: Šindelář, Kubín – Novák.“

SK HC Rosa České Budějovice – 
– TJ Platan Protivín 
11:3 (2:0, 4:2, 5:1)

Rosa měla před posledním kolem 
jistotu třetí příčky, přesto v něm nepo-
nechala nic náhodě a doma pora-
zila Protivín 11:3. Protivín odehrál 
poslední zápas sezóny, ve kterém již 

o nic nešlo, bez většího nasazení, do 
play-off se letos nedostal a obsadil 
jedenácté místo.

Rozšiřte řady 
protivínských 
hokejbalistů

Pokud by měl někdo, komu 
se hokejbal líbí, zájem roz-
šířit naše řady a věnovat 
se tomuto sportu jako hráč, 
funkcionář či rozhodčí, rádi 
jej uvítáme. Kontaktujte pro-
sím vedoucího mužstva 
pana Milana Brůžka, tele-
fon: 777 797 398, e-mail:  
milanbruzek@seznam. cz. 

V sobotu 27. dubna se na krčském 
fotbalovém hřišti uskutečnila okrsko-
vá soutěž Protivínska. Soutěž přilákala 
jedno družstvo seniorů, dvě družstva 
žen a šest soutěžních družstev mužů. 
Celé klání se odstartovalo během na 
100 metrů překážek, kde se prvního místa, 
jak v kategorii mužů, tak v kategorii žen, 
ujala družstva z Krče. Individuálně pak 
nejlepších výsledků za ženy dosáhla Hana 
Kohoutová SDH Krč (21,99) a za muže 
Václav Kostohryz SDH Krč (17,58). Po 
odběhnutí „stovek“ následovala královská 
disciplína - požární útok. V kategorii seni-
orů s přehledem zvítězilo družstvo SDH 
Krč (31,48). Mužskou kategorii taktéž 
ovládlo SDH Krč (24,65), následováno 
SDH Záboří (26,64) a SDH Milenovi-
ce (27,16). Ženská skupina též patřila 
Krči, když domácí team porazil s časem 
27,31 družstvo z Milenovic (32,94), které 
ovšem běželo pouze v šesti závodnicích.

Veronika Klucká

PROTIVÍNSKÝ HOKEJBAL

poř.  název týmu Z V VP R P skóre body 

1.  TJ Vltava Deviants České Budějovice 24  21  0  0 3 152 : 52  63 
2.  HBC Zliv 24  15  2  0 7  106 : 58  49 
3.  SK HC Rosa České Budějovice 24 15  1  2 6  96 : 66  49 
4.  SK Beer Stars Pluhův Žďár 24 14  1  0 9 127 : 82  44 
5.  SK Suchdol nad Lužnicí B 24 13  1  2 8  91 : 76  43 
6.  SK Tábor B 24 11  2  0 11  76 : 75  37 
7.  HBC Prachatice B 24  9  2  2 11  72 : 86  33 
8.  HBC Betonova Holubov B 24 10  0  1 13  67 : 91  31 
9.  HC Švantlův Dvůr Písek B 24  9  1  1 13  84 : 91  30 
10.  HC Olešník 24  7  1  2 14 78 : 108  25 
11.  TJ Platan Protivín 24  6  2  2 14  62 : 97  24 
12.  HC Dranreb Nová Včelnice 24  6  1  1 16 48 : 101  21 
13.  HBC Vikings České Budějovice B 24  6  0  1 17 48 : 124  19

OHbL - ČECHY JIH 2012-2013 – konečná tabulka základní část

OKRSKOVÁ SOUTĚŽ V KRČI

Vítězné družstvo SDH Krč.  Foto Jiří Kvasnovský
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PI

Fotbalové informace
Fotbal se konečně rozběhl na plné 
obrátky. Přinášíme přehled výsledků 
mužstev FK Protivín.
„A“
Protivín – Chýnov 1:1 (1:0)
Branka: J. Vorel (p. )
První domácí utkání Protivína se nepo-
vedlo dle jeho představ. Za předvedenou 
hru si víc jak 1 bod žádné mužstvo neza-
sloužilo.
Týn – Protivín 1:3 (1:3)
Branky: J. Vorel, Ruczkowski, vlastní
Pohledné utkání bylo k vidění v Týně, kde na 
výborném hřišti hosté z Protivína předvedli 
svůj nejlepší výkon v jarní části soutěže. 
Protivín si zaslouženě odvezl 3 body.
Protivín – Olešník 0:0 
V bojovném utkání měly navrch obrany 
obou mužstev. Když k tomu přidali i dob-

ré výkony oba brankáři, nemohlo utkání 
skončit jinak než bez branek.
Protivín – Katovice 2:0 (0:0)
Branky: J. Vorel, Z. Vorel
Prvomájová dohrávka 15. kola přinesla 
bojovnou a taktickou bitvu. Domácím se 
tak na třetí pokus v jarní části podařilo 
vyhrát nad hodně silným a organizova-
ným soupeřem.
Čimelice – Protivín 5:0 (2:0)
Zápas s prvním mužstvem v tabulce se 
nám vůbec nepovedl. Domácí vstoupili 
do utkání hodně aktivně a nám přiřadili 
roli bránícího se mužstva.
„B“
Hradiště – Protivín 2:1 
Branka Čech
Ve vyrovnaném utkání byli domácí šťast-
nější.

Boston Kluky – Protivín 4:1
Branka: Křišťál Jakub
Dokud bylo hřiště relativně v dobrém 
stavu, byli Protivínští lepším týmem, ale 
dvě vyložené šance neproměnili. Pak se 
hřiště změnilo v oranici, a tam už kralovali 
siloví domácí.
Protivín – Chyšky 6:1
Branky: Sládek 3, Mikulenka V., Křišťál 
Jiří, Štumpfal
Domácí předvedli dlouho nevídaný útoč-
ný koncert a svého soupeře nejen přehráli, 
ale i brankově zničili.
Semice – Protivín 2:2
Branky: Dolejš 2
Protivínští nezachytili začátek zápasu 
a brzy prohrávali o dva góly. Do poločasu 
se jim podařilo vyrovnat a ve druhé části 
nedokázali vstřelit rozhodující branku 
i přes velkou územní převahu.
Čížová B – Protivín 3:4
Branky: Dolejš 2, Čech, Sládek
Zajímavé utkání. Hrálo se otevřeně, malé 
hřiště pomohlo k mnoha šancím a také 
k celkově čtyřem penaltám (dvě na každé 
straně).
Protivín – Milenovice 2:2
Branky: Mikulenka J., Křišťál Jakub
Trenér Sajtl dal příležitost mladíkům, 
kteří sice nezklamali, ale zvítězit nedo-
kázali.
Protivín – Oslov 2:0
Branky: Křišťál Jiří, Chalupa
V průměrném zápase museli domácí své 
vítězství vybojovat, výkonu scházela jis-
kra a lehkost.
„DOROST“
Protivín – Vodňany 0:4
Netolice – Protivín 0:2
Branky: Honzík, Vejšický
Protivín – Osek 0:2
Čkyně – Protivín 4:1
Branka: Cingroš
„Žáci starší“
Strakonice B – Protivín 1:9
Branky: Cina 5, Vejšický 3, Kozma
Vimperk – Protivín 0:0 PK 4:1
Protivín – Volyně 6:1
Branky: Vejšický 3, Cina 2, Ludvík
„Žáci mladší“
Vimperk – Protivín 6:1
Branka: Bečvář
Protivín – Volyně 5:8
Branky: P. Červeňák 2, Měšťan, Popelka, 
P. Urban
„Přípravka“
Oslov – Protivín A 1:27
Branky: Štěpka 13, Urban 7, Sochora 4, 
Polanský 2, Nečas J.
Podolí II – Protivín B 1:31
Branky: Vojík 11, Bečvář 8, Viktora O. 7, 
Dobeš 3, Šedivý Š. 2
Protivín A – Mirotice 2:2
Branky: Štěpka, Urban
Hradiště – Protivín A 9:5
Branky: Štěpka 4, Polanský

Václav Křišťál
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KŘÍŽOVKA O KNIŽNÍ ODMĚNU

V letošním roce jsou křížovky věnovány moudrým výrokům známých i méně známých osobností.  Autor křížovek P.  Šoba
S temnotou není třeba bojovat, tajenka (1. - 4. díl) bez boje. Jan Amos Komenský
Vyluštěnou tajenku zašlete do 10. června 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 dubnových novin se stává pan Vokatý z Protivína. Blahopřejeme.

Víkendový kontrolní závod reprezenta-
ce se jel v Pardubicích 13. a 14. dubna, 
před nadcházejícím Evropským šampi-
onátem 27. – 28. dubna.

Honzík Seidl v sobotu ve své kategorii 
neměl konkurenci a byl první. Na základě 
tohoto výsledku byl v neděli „postaršen“ 
do kategorie 9 – 10 let a změřil síly s o dva 
roky staršími závodníky a o tři roky 
staršími závodnicemi. Bojoval a dojel na 
5, 5, 4 v těžké rozjížďce, kde jeli čtyři 
finalisté. Tak zvané „postaršení“ posouvá 
dobré závodníky výkonností dopředu 
a trénují tak na evropské či světové šam-
pionáty.

V kategorii náborových jezdců se 
zúčastnila i desetiletá Johanka Seidlová, 
která si v obou dnech dojela pro zlaté 
umístění. Náborové neboli také příchozí 
kategorie se může zúčastnit každý, kdo 
se chce s bikrosem seznámit a vyzkoušet 
si závod se vším všudy. Honza Svoboda 
v kategorii 17+ si v sobotu dojel pro bronz 
a v neděli byl zlatý.

Videa z Pardubic můžete vidět na 
http://www.bmxbenatky.cz/.

BMX Protivín bodoval v Pardubicích

Na trati Johanka Seidlová.  Foto Jan Seidl
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První letošní závodní víkend odstar-
toval Kuba Říha ve slovenské Kálni-
ci na Moravsko-Slovenském DH Cup 
(sjezd horských kol). Dráha v tomto 
slovenském  bikeparku  je hodně zábav-
ná, plná skoků a zatáček, což přilákalo 
v elitní kategorii téměř šedesát závodní-
ků z několika evropských zemí.
Po 11. místě v semifinále dal Kuba 
do finálové jízdy všechny síly a vyjel 
si vynikající 4. místo mezi DH spe-
cialisty. 1. a 2. místo obsadili zkušení 
Rakušané Tetzlaff a Gruber,  3. skončil 
nejlepší český sjezdař Matěj Charvát. 

Další závod DH, tentokrát Český 
pohár, odjel Kuba o víkendu 11. – 12. 
května v Monínci (blíže v dalších novi-
nách).
V sobotu 4. května byla  zahájena 
i fourcrossová sezóna a to závodem  
4X Pro Tour 2013 v Polském  Szcaw-
no Zdroj.

Závod se jel již tradičně za umělé-
ho osvětlení a mohutné divácké kuli-
sy. Celým sítem závodu, do kterého 
se kvalifikovalo 64 nejlepších jezdců, 
procházel Kuba celkem hladce až do 
semifinále, kde bohužel nevyšel před-
jížděcí manévr v první zatáčce. „Nedal 
jsem úplně dobrý start a tak jsem to 
chtěl poslat před soupeře v první 
zatáčce, ale ujel mi předek, rozhodilo 
mě to a už jsem to nedohnal.“. Takže 
nezbývalo než poprat se o 5. – 8. mís-
to v malém finále. „ Po startu malého 
finále to bylo hodně vyrovnané až do 
1. zatáčky, kde jsme se všichni potkali 
a nakonec ze zatáčky vyjel jen první 

a my ostatní se váleli na zemi. Tak jsem 
se rychle posbíral a dojel si pro sedmé 
místo. Celkově spokojenost, moc jsem 
si to užíval a posbíral první body.

Děkuji všem sponzorům a přízniv-
cům. Kuba Říha.  
Příští závod fourcrossu – Schwal-
be EURO 4X SERIES se jede 
19. 5. v německém Wintenbergu.

Celkem devatenáct týmů z Česka 
i Slovenska se v olomoucké univerzitní 
hale zúčastnilo 20. dubna devátého 
ročníku turnaje v taekwondu SCOR-
PIONS CUP. Z řad  závodníků  klubu 
Taekwondo Teahan Protivín reprezen-
toval jediný zástupce – nováček Štěpán 
Král. (viz foto vpravo)

Jako již tradičně byl zařazený do nej-
početnější kategorie s deseti závodníky. 
V kvalifikačním kole mu byl vylosovaný 
pozdější vítěz skupiny. Ve velmi vyrov-
naném zápase předvedl vskutku obdivu-
hodný výkon, který však o dva body na 
postup nestačil. Pro všechny to byl další 
příjemný den a pro nováčka z našeho 
klubu veliká zkušenost do dalších úspěš-
ných zápasů. Cestou domů jsme navštívili 
letecké muzeum ve Vyškově a Tuningové 
závody na letišti Brno. 

II. VELKÁ ZUMBA PÁRTY 
na Belvederu s Hankou Bískovou

Ráda bych opět pozvala všechny na 
ukončení úspěšné Zumba sezóny 
v pátek 21. června od 18 hodin do 
letního amfiteátru zahradní restau-
race Belveder v Protivíně. Těšte se 
na taneční párty a after party v rytmech 
Zumby, tombolu a další překvapení. 
Sledujte plakáty, které budou včas 
vyvěšeny v Protivíně i v Písku. Přijďte 
si to se mnou pořádně užít do Protivína 
pod Platany, těším se na Vás!  

Hanka, Vaše instruktorka Zumby

www.for-body.cz
Pravidelné lekce Zumby 
ve Sportovní hale v Protivíně:

pondělí 18.00 –19.00 hodin, 
středa 19.30 – 20.30 hodin

Pravidelné lekce Zumby 
ve FOR BODY studiu v Písku:

čtvrtek 19.00 – 20.00 hodin

DEN DĚTÍ V PASTELCE
SKP Pastelka ve spolupráci se sborem 
dobrovolných hasičů v Protivíně zve 
všechny děti i dospělé na dětské odpo-
ledne, které se bude konat v sobotu 
8. června od 15 hodin na hokejba-
lovém hřišti za sokolovnou. Těšit se 
můžete na hry, na přehlídku požární 
techniky a mnoho jiného. 

KUBA ŘÍHA ZAHÁJIL SEZÓNU

OBDIVUHODNÝ VÝKON 

ŠTĚPÁNA KRÁLE


