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V územním obvodu Protivína bylo 
k 31. 12. 2013 přihlášeno k trvalému 
pobytu celkem 4 844 obyvatel. 
Z tohoto počtu bylo 2 453 mužů 
a 2 391 žen.
V roce 2013 se v územním obvodu 
Protivína narodilo 40 dětí (17 chlapců 
a 23 dívek). 
V roce 2013 v Protivíně zemřelo 
40 osob (18 mužů a 22 žen). 
Během roku se do Protivína přistěhova-
lo 91 osob a odstěhovalo se 117 osob. 
V roce 2013 bylo na Městském úřadě 
Protivín uzavřeno 17 sňatků. 

Oznamujeme zveřejnění stanoviska 
k návrhu koncepce „Program rozvoje 
územního obvodu Jihočeského kraje 
2014–2020“ na venkovní úřední des-
ce Městského úřadu v Protivíně a na 
internetových stránkách www. mupro-
tivin. cz. Návrh koncepce tohoto pro-
gramu byl podroben posouzení vli-
vů na životní prostředí podle zákona 
č. 100/2001 Sb. , o posuzování vlivů na 
životní prostředí, ve znění pozdějších 
předpisů. Zveřejněné stanovisko vydal 
příslušný orgán Ministerstva životního 

prostředí na základě návrhu koncepce, 
vyjádření dotčených správních úřadů 
a dotčených územně samosprávných 
celků, veřejnosti, zpracovaného vyhod-
nocení a výsledků veřejného projedná-
ní. Do stanoviska lze také nahlédnout 
v  Informačním systému SEA na inter-
netových stránkách http://portal.cenia.
cz/eiasea/detail/SEA_MZP128K 

Bc. Jaroslava Fialová
MěÚ Protivín

odbor výstavby, dopravy 
a životního prostředí pokračování na 3. stránce

Vážení spoluobčané, 
dovolte mi vás v krátkosti informovat o některých investičních 
akcích, které budou realizovány v I. pololetí letošního roku.

Největší investiční akcí je výměna kanalizace a vodovodu 
v ul. Purkyňova, po jejímž dokončení bude rekonstrukce ulice 
pokračovat kompletní výměnou povrchů, veřejného osvětlení, 
chodníků, přeložek kabelů a na závěr bude osázena nová zeleň. 
Předpoklad dokončení je do 15. 7. 2014. Po dokončení této 
velmi náročné rekonstrukce budeme mít nové vozovky, které 
tvoří páteřní síť k naší základní škole.

Další investiční akcí je oprava komunikací po povodni 
2013. Jedná se celkem o opravu osmi místních komunikací 
a osmi mostů poničených vodou z povodně. Dokončení bude 
záviset na povětrnostních podmínkách, předpoklad je do 
30. 7. 2014. Na obnovu komunikací po povodni byl získán 
dotační titul ve výši 85 % z Ministerstva dopravy ČR.

Dále v 1. pololetí bude zrekonstruováno dalších šest 
garsoniér v Domě s pečovatelskou službou, kde se nájem-
níci dočkají nových rozvodů elektroinstalace, vodoinstalace, 
nových kuchyní a koupelen, včetně výměny podlahových 
krytin, dveří, maleb atd.

Další plánovanou akcí je výměna oken v panelových 
domech v Družstevní ulici, kde v průběhu dubna dojde ke kom-
pletní výměně severní a západní části tohoto bytového bloku. 

Z důvodu těchto velmi náročných investičních akcí vás žádám 
o shovívavost, protože zejména rekonstrukce Purkyňovy ulice 
s sebou přinese dopravní komplikace a určitá omezení.

Věřím, že po realizaci všech těchto investičních akcí bude naše 
město zase o kousek dále, tak jak si jistě všichni přejeme.

Tyto plánované investiční akce si naše město může dovolit 
realizovat jen proto, že ekonomická situace je stabilní a hospo-
daření města odpovídá našim předpokladům. I přesto se ovšem 
pokusíme získat na opravu Purkyňovy ulice dotační titul z ROP 
NUTZ II, který by v případě úspěchu přinesl městu cca 4 miliony 
korun a my bychom mohli tím pádem začít s realizací dalších 
plánovaných akcí s předstihem.  

Jaromír Hlaváč, starosta města

Místní komunikace poškozená červnovou povodní 2013. 
Foto Bc. J. Fialová > > > > >

PLÁNOVANÉ INVESTIČNÍ AKCE V ROCE 2014

STANOVISKO – „PROGRAM ROZVOJE ÚZEMNÍHO OBVODU 
JIHOČESKÉHO KRAJE 2014 – 2020“

POČET OBYVATEL
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Tak by se dal stručně pojmenovat 
zápas florbalového družstva ZŠ Proti-
vín za I. stupeň, které si pro turnaj týmů 
základních škol vybralo jméno Platan.

Nejprve prošlo družstvo okresním 
kolem 18. listopadu 2013 v obloukové 
hale v Písku, kde kromě jedné remízy 
porazilo všechny ostatní týmy základ-
ních škol na našem okrese a vybojovalo 
si tím start na krajské eliminaci družstev 
22. ledna v hale v Českých Budějovicích. 
Zde už se jednalo vpravdě o velice zají-
mavé zápasy, neboť konkurence družstev 
nejlepších škol z okresů našeho kraje byla 
opravdu vysoká.

Jako první družstvo proti naší škole 
nastoupili hoši ze ZŠ Dukelská ze Stra-
konic. První zápas se zpočátku nevyvíjel 
pro nás vůbec dobře a rychlý nástup „Stra-
koňáků“ znamenal první gól, bohužel 
v naší brance. To však vyburcovalo kluky 
k velkému nasazení a celý zápas obrátili 
ve svůj prospěch na stav 2:1. 

Trochu namlsaní prvním úspěchem jsme 
vstoupili do druhého zápasu, který však roz-
hodl zbytek celé soutěže. Zde jsme se utkali 
s týmem ze ZŠ Fantova z Kaplice, který ale 
ve výsledku porazil všechny týmy a zajistil si 
tak postup na republiku. Nic to však nemění 
na faktu vysokého skóre v náš neprospěch 
3:9, i přes vynikající práci Vojty Štěpky 
v bráně. 

V souboji se třetím týmem ve skupině 
jsme si však spravili chuť a v tomto zápase 
si zahráli i mladší a méně zkušení hráči, 
aby tak získali prvotní zkušenosti z větší-
ho turnaje. Po předchozí prohře proběhla 
ostřejší diskuse v kabinách a hoši v tomto 
zápase dbali více na krátké nahrávky při 
zemi, rychlé přečíslení a častou střelbu 

Tak jako každý rok, i letos jsme vyrazi-
li na lyžařský výcvikový kurz. Stejně jako 
loni i letos to bylo na Lipno, do lyžařského 
areálu Kramolín. Kurz se uskutečnil od 
11. 1. do 17. 1. 2014 a zúčastnilo se ho 
celkově 35 žáků. Všichni jsme doufali, 
že letošní špatný začátek zimy se zlomí 
a nám nasněží čerstvý sníh, ale nakonec 
jsme byli vděční za noční teploty lehce 
pod nulou a perfektní práci lipenských 
skiservismanů, kteří dokázali zasněžit 
a zprovoznit většinu lyžařského areálu.

Kurz byl rozdělen do tří družstev. 
1. družstvo již zkušených lyžařů, 2. 
družstvo začátečníků a 3. družstvo snow-
boardistů. Všichni jsme užívali příjemné-
ho počasí a příznivých lyžařských pod-
mínek, takže i počáteční „nelyžaři“ se po 
prvních neúspěších nevzdali a postupně 
se zdokonalovali. Na konci kurzu nebylo 
skoro poznat, kdo už na lyžích stál a kdo 
je vyzkoušel poprvé.

Volné odpoledne využilo 21 žáků 
k odpočinku a relaxaci v místním Aqua-
parku. Ostatní se vydali na procházku 
do městečka. Lyžování se nám zalíbilo 
natolik, že 27 dětí (včetně několika začá-
tečníků) si vyzkoušelo a parádně užilo 
večerní lyžování. Díky lipenské lyžařské 
školičce, která nám dovolila využít jejich 
slalomovou trasu, si všichni vyzkouše-
li, jaké to je závodně sjet slalom. Jeli 
jsme dvoukolově. Po sečtení obou časů 
vystoupaly na pomyslné stupně vítězů 
a zároveň obdržely medaile  dívky – 
1. Radka Bláhová, 2. Kristýna Mužíková, 
3. Aneta Dubská.  V kategorii  chlapců: 
1. Jan Kohout, 2. Zdeněk Kolafa, 3. Lukáš 

Martinovský.  Snowboardisté: 1. Adéla 
Kubičková, 2. Alois Vrchlavský, 3. Martin 
Lang. 

Večery jsme trávili společně při růz-
ných hrách nebo při přednáškách. V úterý 
nás navštívil člen místní horské služby, 
který nás seznámil s jejich nelehkou prací 
a s tím, jak se správně chovat na horách 
i na sjezdovce. Týden utekl jak voda. 
Nikomu se nechtělo odjet domů. Doufá-
me, že se lyžování zalíbilo i těm, kteří si to 
vyzkoušeli poprvé a že všichni budou na 
lyžařský kurz rádi vzpomínat. Na shleda-
nou na sjezdovce či v lyžařské stopě. pokračování na 4. stránce

LYŽAŘSKÝ KURZ
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VYBRÁNO Z USNESENÍ RM 
KONANÉ DNE 15. 1. 2014

–  předběžně souhlasí s pronájmem části 
pozemku p. č. 782/2, trvalý travní porost 
o výměře cca 20 m2 v kú Nový Dvůr u Pís-
ku 

 a ukládá 
 finančnímu odboru – správě majetku 

zveřejnění záměru pronájmu pozemku 

–  souhlasí s uvedením sídla firmy T-GYN, 
s. r. o. k provozu zdravotnického zařízení 
– gynekologicko-porodnické ambulance 
na objektu čp. 337 Mírová ul. v Protivíně 
dle žádosti MUDr. Rudolfa Tylla ze dne 
13. 1. 2014 

 
 a ukládá finančnímu odboru – správě 

majetku zveřejnění záměru pronájmu 
předmětných nebytových prostor 

–  souhlasí s prodejem pozemku p. č. PK 
101 o vým. 2075 m2 v kú Selibov obálko-
vou metodou nejvyšší nabídce za těchto 
podmínek: 

 – minimální cena určená znaleckým 
posudkem 

 – lhůta cenové nabídky do 21. 1. 2014 
 – vyhrazení práva na odstoupení od zámě-

ru prodeje 
 – nabídky se přijímají v zalepené obálce 

s označením čísla pozemku

–  bere na vědomí informace starosty města 

ve věci vyhodnocení červnových povodní 
na pracovním jednání konaném pod 
záštitou hejtmana Jihočeského kraje dne 
11. 12. 2013 

–  souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí 
dotace Jihočeského kraje v rámci grantů 
Jihočeského kraje pro rok 2014, z progra-
mu Rozvoj venkova a krajiny, podopatření: 
Tvorba krajiny a podpora biodiverzity 
– I. Zpracování projektu 

–  souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí 
dotace Jihočeského kraje v rámci grantů 
Jihočeského kraje pro rok 2014, z progra-
mu Rozvoj venkova a krajiny, podopatře-
ní: Tvorba krajiny a podpora biodiverzity 

dokončení z 1. stránky

Většina z nich nebyla ve škole poprvé. 
Využili s rodiči příležitosti dne otevře-
ných dveří, zúčastnili se v aule kulturního 
pořadu nebo byli ve škole na návštěvě ve 
vyučovacích hodinách prvních tříd. Tato 
praxe se nám velmi osvědčila, děti přichá-
zejí klidnější, protože prostředí již pro ně 
není neznámé. Navíc je kladně motivuje 
spolupráce s prvňáčky, které si pamatují 
jako své kamarády ze školky.    

Při „zkoušce“ děti prokazují svoji 
připravenost ke vzdělávání. Na vysoký 
počet dětí jsme se připravili, aby rodiče 
s dětmi nemuseli dlouho čekat. Zapi-
sovalo šest učitelek, sedmá vyřizovala 
případné žádosti o odklad školní docház-
ky. Každoročně jsou u zápisu i paní uči-
telky z mateřských škol, které dokážou 
své svěřence uklidnit a podpořit. Otázky 

z okruhu běžného života, úroveň mate-
matických představ, pojmenování barev, 
základních geometrických tvarů, kresba, 
držení tužky, výslovnost – to vše se při 
zápise vyhodnocuje. Pokud se dítě jeví 
pro školní práci nezralé, je lepší nástup 
do školy odložit. To posoudí odborníci 
z Pedagogicko psychologické poradny, 
kteří rodičům při pochybnostech doporu-
čí, jak postupovat. Letos žádáme o posou-
zení u devíti dětí.

V září roku 2014 by tedy mělo do prv-
ního ročníku nastoupit 65 dětí. Po dlouhé 
době budeme vyučovat ve třech prvních 
třídách. Už se na naše nové žáčky těšíme 
a věříme, že do školy nastoupí s chutí učit 
se a poznávat vše nové. 

T. Vojtěchová
Foto J. Mošovská

 celkem obyvatel   z toho
  muži ženy
Protivín 3 816 1 931 1 885
Chvaletice 84 44 40
Krč 203 114  89
Maletice 35  21  14
Milenovice 175 93 82
Myšenec 252 121 131
Selibov 60 29 31
Těšínov  87 38 49
Záboří 132  62  70

Věková skladba obyvatel 
k 31. 12. 2013:

  věk   celkem   z toho osob
 v letech    mužů        žen
 0 – 5 261 134 127
 6 – 17 554 292 262
 18 – 29 726 393 333
 30 – 39 723 378 345
 40 – 49 680 363 317
 50 – 59 652 340 312
 60 – 69 701 330 371
 70 – 79 367 159 208
 80 – 89 157 57 100
 90 – 99 22 6 16
 100+ 1  1  -

O. Jandová, matrikářka

POČET OBYVATEL

– II. Revitalizace záměrů obnovy krajin-
ných venkovských struktur s důrazem 
na lokalizaci záměrů 

–  souhlasí se zpracováním žádostí o dotaci 
či grant včetně příloh k následujícím pro-
jektům:

 1. ulice Na Chmelničkách, Purkyňova, 
Studniční

 2. ulice Pod Lesem 
 firmou G-PROJECT, s. r. o. , nám. Př. 

Otakara II. 117/32, České Budějovice za 
cenu dle nabídky ze dne 15. 1. 2014;

 
 současně pověřuje 
 starostu města podpisem předmětných 

smluv o dílo

Ve dnech 24. a 25. ledna se konal v nově rekonstruovaném pavilonu naší školy 
zápis dětí předškolního věku. Na svůj první pohovor přišlo v doprovodu rodičů 
celkem 74 chlapců a děvčat.     

ZÁPIS DO PRVNÍHO ROČNÍKU ZŠ
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pokračování na 7. stránce

Kocandaci,  z. s. Pro-
tivín – dětský oddíl, 
letní tábor Na Kocan-
dě – www.kocandaci.
cz/www.ltnakocande.
cz přihlášky již brzy 
spuštěny. 

Milí rodiče, děti a táborníci, 
chtěli bychom vás tímto informovat o orga-
nizační změně v našem dětském oddílu. 
Několik let jsme byli součástí celorepub-
likového sdružení Pionýr. Rozhodli jsme 
se proto pro osamostatnění a následné 
založení vlastního občanského sdružení 
Kocaňdáci. V rámci tohoto sdružení se 
budeme věnovat všem činnostem jako 
doposud (oddíl, akce, výlety, tábory,…). 
Pro vás, ani pro děti se nic nemění. 

Přesto je třeba provést pár organizač-
ních věcí, na kterých intenzivně pracujeme. 
Nový bankovní účet, spuštění nových www 
stránek, přeprogramování přihlášek, aby-
chom usnadnili přihlašování. 

Tábor se nachází u obce Skočice 
(v okrese Strakonice) na malém lesním 
palouku a funguje zde již 30 let. V jeho 
areálu se nachází dřevěná jídelna, ošet-
řovna, srub vedoucího a kuchyně, ve které 
5x denně připravují kuchaři čerstvou 
stravu. Účastníci tábora jsou ubytováni 
ve stanech s podlážkou, dvěma válendami 
a stolkem. Pro dokonalou lesní atmosféru 
zde doposud nebyla zavedena elektřina. 
Mimo celotáborové hry na děti čeká spous-
ta zajímavých aktivit, sportovní vyžití, 
táboráky, celodenní výlet a další pestrý 
program. O děti a jejich zábavu se postará 
tým zkušených, kvalifikovaných vedoucích, 
včetně zdravotnice a kuchařů. 

TÁBORY V ROCE 2014
STARÉ POVĚSTI ČESKÉ 

od neděle 29. června 
do soboty 12. července 

Zajímavá, dobrodružná a zároveň 
velice humorně pojatá celotáborová 
hra je motivována dílem spisovatele 
Aloise Jiráska. Zábavnou formou dětem 
přiblížíme historii od příchodu našich 
předků do Čech, až po dobu takřka 
„nedávnou“. Program tábora je zaměřen na 
výchovu k samostatnosti, tvořivosti, výuku 
tábornictví, zvyšování fyzické zdatnosti, 
rozvoj všeobecných dovedností, poznávání 
a ochranu přírody. Děti budou rozděleny 
do družin – rodů a budou bojovat nejen 
o knížecí erby. 
cena: 3 550 Kč 
(při platbě do 31. 3. sleva 300 Kč)
hlavní vedoucí: 
„Stanley Skóťa“ – Stanislav Skotnica st. 
(24 let praxe ve funkci hl. vedoucího)
K Rybníku 18, 370 10 České Budějovice
telefon:  602 887 295
e-mail: stanleyskota@seznam.cz

dokončení ze 2. stránky

na branku. Díky tomu jsme dosáhli nej-
vyššího skóre na turnaji a to 10:1, hlavně 
díky mnoha gólům Vojty Branštýla, který 
byl na konci turnaje vyhlášen nejlepším 
hráčem za naši školu. 

Tímto jsme postupovali z druhé-
ho místa ve skupině do semifinále, kde 
jsme se utkali s týmem Tygři ze ZŠ F. L. 
Čelakovského ze Strakonic. O napína-
vé bitvy nebylo v tomto zápasu nouze, 
i když se hrálo 2x 8 minut každý zápas, 
zdálo se, že tento nemá konce. A zde se 
projevila již poměrně velká únava a tak 
častější střídání bylo nutné. Tři základní 
„lajny“ se střídaly snad každé 2 minuty, 
což ale stejně nestačilo a tak se týmu ze 
Strakonic podařilo uhrát vynikající skóre 
na náš úkor 3:8. 

Tento fakt znamenal hru o třetí nejlepší 
umístění pro nás. I přesto, že proběhla 
opět porada v kabinách a pokusili jsme 
se rozjet osvědčenou strategii, tým ze ZŠ 
TGM z Vimperka, se kterým jsme se o toto 
umístění utkali, dokázal naši hru dobře 
číst a hledáním chyb, zejména v obraně, 
dokázal i patřičně trestat. Díky tomu se 
v polovině zápasu změnila hra v defenzívní 
a k žádné příležitosti jsme se v druhé půli 
již nedostali, což znamenalo skóre 1:3 ve 
prospěch Vimperka,  jehož brankář odvedl 
proti nám opravdu famózní práci. 

Čtvrté místo bylo nejen pro hochy 
tak trochu zklamáním. Věděli, že na třetí 
místo měli, nicméně při takové konku-
renci se dá čtvrté místo i tak považovat 
za úspěch, protože se jednalo o první 
takto velký turnaj, který snad bude mít 
pokračování i v dalších letech. Jak řekl 

klasik sportu: „Není důležité vyhrát, ale 
zúčastnit se!“, je nutné tento turnaj brát za 
velkou zkušenost a vzít si z něj ponaučení 
do budoucna. 

Každopádně bych rád touto cestou 
poděkoval klukům z florbalového krouž-
ku I. stupně ZŠ Protivín za perfektní pří-
pravu, skvělou hru a jejich rodičům za 
podporu, neboť právě díky jejich podpoře 
a odhodlání kluků dělat tento sport, může 
být o naší škole vědět i za hranicemi naše-
ho města a okresu.  Jan Linhart, 

vedoucí florbalového kroužku

OKRESNÍ KOLO VE VYBÍJENÉ  
V úterý 21. ledna proběhlo v Písku 

okresní kolo 4. a 5. tříd ve vybíjené. Naši  
školu  reprezentovali: Vojtěch Branštýl, 
Vojtěch Štěpka, Michal Urban, Štěpán 
Roušal, Lukáš Nečas, Luboš Šimek, 
Jakub Klarner (5. B), Dominik Hodál, 
Josef Žemlička (5. A), Jakub Leškanič, 
Václav Procházka (4. A). Hoši si poradili 
se svou těžší skupinou, když postupně 
porazili favorita turnaje ZŠ T. G. Masa-
ryka 12:9 a následně  i  ZŠ J. Husa  9:8. 
Tím si zajistili boj ve finále. Zde se střet-
li se ZŠ E. Beneše a svou hrou nikoho 
nenechali na pochybách, že tentokrát se 
do krajského kola po výhře 13:11 podí-
vá naše ZŠ Protivín. Nejlepším hráčem 
našeho družstva byl jednohlasně zvo-
len Michal Urban, který se nebál žádné 
rány, obětavě skákal do střel, ale zároveň 
i ostré rány rozdával. Ostatní chlapci mu 
skvěle sekundovali a díky taktice si tak 
vysloužili celkové vítězství.  Už nyní se 
těší na květen, kdy proběhne krajské kolo 
v Jindřichově Hradci.

LETNÍ TÁBOR 
NA KOCANDĚ 2014
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ZASTUPITELSTVO MĚSTA

Městská knihovna Protivín se i v letoš-
ním roce připojuje k celostátní akci 
Březen – Měsíc čtenářů a připravu-
je pro své návštěvníky tyto zajímavé 
akce: 

neděle 16. března od 16 hodin
O ZLATOVLÁSCE
Divadlo Víti Marčíka potěší milovníky 
pohádek. Na motivy K. J. Erbena 

úterý 18. března od 19 hodin 
57 (dní na cestě kolem světa)
Jihoafrická republika, Hong Kong, 
Austrálie, Nový Zéland, Havaj 
Fotograf a videograf Petr Žůrek vás zve na 
besedu spojenou s promítáním a výstavou. 
Rovněž uvádíme v rámci výuky zeměpisu 
pro žáky ZŠ Protivín

ČTENÁŘ ROKU 2014
V rámci celostátní akce Nejlepší čtenář 
knihovny bude i v Protivíně vyhodno-
cen čtenář s největším počtem výpůjček 
v roce 2013. Získá knižní odměnu.
 
ČTENÁŘSKÁ RODINA
Vyhodnocena bude rodina, jejíž členové 

dlouhodobě společně navštěvují knihovnu 
a pravidelně si vypůjčují knihy i časopi-
sy. Zdarma získá vstupenku pro rodinu 
(2 dospělí + 2 děti) na 13. dubna – Veli-
konoční pohádka v podání Divadýlka 
Mrak. 

KNIŽNÍ NOVINKY 
Nabídka nových titulů pro čtenáře všech 
věkových kategorií. Pravidelně se o ní 
dočtete v Protivínských listech. 

VÝROČÍ SPISOVATELŮ
U příležitosti 90. výročí narození spiso-
vatele Eduarda Petišky soutěžní test pro 
mládež od 10 let do 15 let (knihovna, 
základní škola) „Svět starých řeckých bájí 
a pověstí“. Výhra: 2 volné vstupenky na 
dubnový film. 

Vzpomínáme 100. výročí narození 
Bohumila Hrabala a 110. výročí naro-
zení Ondřeje Sekory – knihy uvedených 
autorů k dispozici, vhodná nabídka pro 
studující mládež. 

RODIČE S DĚTMI DO KNIHOVY
Roční registrace pro začínajícího čtenáře 

zdarma. Malý čtenář obdrží na památku 
upomínkový list. 

KNIHOVNA PRO DĚTI
Po dohodě možnost hromadných návštěv– 
exkurzí v úterý nebo ve čtvrtek dopoledne 
(telefon 382 251 806, e-mail knihovna@
kultura-protivin.cz – prohlídka knihovny, 
seznámení s fondem, službami a on-line 
katalogem. 

MAGNESIA LITERA – 
– CENA ČTENÁRŮ
Sledujte www.magnesia-litera.cz, podrob-
nosti v březnovém čísle Protivínských 
listů. 

ČTENÍ POMÁHÁ
Informace na www.ctenipomaha.cz. 

INTERNET ZDARMA 
Pro každého uživatele 1 hodina práce na 
internetu týdne v březnu zdarma. 
Užitečné odkazy:
www.ptejteseknihovny.cz
www.naturfoto.cz
www.antikvariat5d.cz
www.biblioset.cz

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZM PROTIVÍNA
KONANÉHO DNE 21. LEDNA 2014  

– Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
změnu zřizovacích listin příspěvkových 
organizací ZŠ Protivín, 1. MŠ Protivín, 
2. MŠ Protivín, MŠ Krč a MěKS Protivín 
a smlouvy o výpůjčce majetku jednotlivým 
příspěvkovým organizacím. 

DOPIS ÚNOROVÝ 
J. Pavlíková

Na sněhu stopy nožek ptačích, 
píše nám únor dopis tajemný. 
Každý ten otisk vypadá
jak nerozluštěné znamení. 

Země je ještě tichá, němá, 
mlčí a sní svůj dávný sen. 
Dnes ještě sílu procitnout nemá, 
spí potok pod ledovým příkrovem. 

Však až ta poselství ptačích nožek
rozluštíme a přečteme, 
zima se vzdálí, nadýchneme se
a v náruč jara vejdeme. 

K několika málo protivínským podnikům, jejichž výroba je zachována do dneš-
ních dnů, patří bezesporu věhlasný protivínský pivovar. Naše dvě otázky se týkají 
právě pivovaru: Chceme znát letopočet, který je v současnosti uváděn jako 
rok jeho založení (přestože písemné zmínky o pivovaru pocházejí z mno-
hem dřívějších dob). V tomto roce zároveň protivínské panství koupili noví 
majitelé – prosíme o uvedení jejich jmen. 

Výherkyní symbolické ceny za správnou odpověď z minulého čísla se stala paní 
Eva Sládková z Protivína. Blahopřejeme. Správná odpověď zněla: Kaplanka 
původně sloužila jako špitál založený v roce 1662 a její nový provoz (Infocentrum, 
muzeum a galerie) byl zahájen po rekonstrukci 8. května 2010.

HÁDANKAHÁDANKA
INFOCENTRA PROTIVÍN
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Závěr měsíce ledna byl v 1. MŠ ve 
znamení zápisu do prvních tříd základní 
školy. V několika minulých letech se naši 
předškoláci hlásili i do píseckých škol, ale 
v letošním školním roce se všech 32 dětí 
zapsalo do školy protivínské. 

Leden také konečně přinesl sníh, na 
který děvčata i kluci dlouho čekali. A že si 
ho užívali téměř všichni ve zdraví, vděčíme 
možná i častému mlsání medu, který nám 
věnovali protivínští včelaři. Děkujeme. 

Měsíc únor je již tradičně zasvěcen kar-
nevalu a přípravě na něj. Ani naše mateřská 
škola není výjimkou a tak si v úterý 18. 
února děti obléknou masky a může nastat 
maškarní rej. Únor je však především zim-
ní měsíc a čas strávený v teple naší nově 
zrekonstruované budovy MŠ zpestřila hned 
dvě představení. Nejprve nás navštívili ošet-
řovatelé ZOO Borovany s živými zvířaty 
a v závěru února zhlédnou děti pohádku 
Otesánek a Paleček. 

Nyní se už ale těšíme na jaro.   –EC–

V posledním lednovém týdnu se všechny děti konečně dočkaly 
sněhových vloček. V naší školce jsme po roce vytáhli sáně a vydali 
se užít si první sněhové nadílky. Radost dětí byla ohromná a nadšení 
ze zimních radovánek nebralo konce. Když už únava přibývala, 
vydali jsme se zpět do školky. Tam zatím paní kuchařka upekla 
perník, na jehož přípravě se podílely všechny děti. Někdo sypal 
suroviny do mísy, jiný natíral plech na pečení, ale nejvíce dětí chtělo 
těsto míchat. Společná práce se podařila na jedničku. Po vydatném 
sportovním výkonu si tak děti zaslouženě pochutnaly i na vlastno-
ručně připraveném perníku. Tomu se říká vydařený den!

Děti a paní učitelky MŠ Krč

Bc. Lucie Říhová
Nad Rybníkem 952, Protivín

telefon 603 924 907
e-mail: info@ucto-pisek.cz

www.ucto-pisek.cz PI

Zima v 1. Mateřské škole Protivín

Konečně sněží!
I děti 3. třídy rády sáňkují.
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dokončení ze 4. stránky 
TAJUPLNÝ OSTROV 

od neděle 27. července
do soboty 9. srpna

Dobrodružná táborová hra bude inspi-
rována slavným románem J. Verna. Lákají 
tě záhady tajuplného ostrova? Chceš si 
vyzkoušet život trosečníka? Zažít neče-
kaná dobrodružství? To vše můžeš prožít 
na vlastní kůži na našem táboře a přitom 
se naučit všemu, co každý táborník a tro-
sečník musí znát. Objev všechny záhady 
ostrova, pojeď s námi na Kocandu!
cena:  3 700 Kč  
(členové spolku Kocanďáci  3 400 Kč)
hlavní vedoucí: 
„Lenčík“ – Radek Lenemajer
Pivovar 147, 398 11  Protivín
telefon:  731 148 301
e-mail: kocandato@seznam.cz

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
od 7. do 11. 7. 2014 

a od 14. do 18. 7. 2014  
(pondělí – pátek)

Hry, soutěže, rukodělné činnosti, výlety. 
V ceně program, pitný režim, oběd. 
O děti se stará tým zkušených pracovní-
ků. 
cena: 
týden 1 200 Kč / den 260 Kč
kontakt:  Radek Lenemajer
přihlášky na: 
www. ltnakocande.cz

Naši malí výletníci přistupovali v Čes-
kých Budějovicích, Protivíně, Písku. Dlouhá 
cesta byla nevšedním zážitkem nejen pro 
děti, ale i pro některé vedoucí. Každý však 

měl spoustu nových zážitků, které musel 
vyprávět ostatním kamarádům, takže cesta 
uběhla rychle.

Na nádraží v Praze se k nám připojila 
nemalá skupina Kocanďáků z Prahy a okolí 
a mohli jsme začít naši výpravu za krásami 
našeho hlavního města. Prvním cílem naše-
ho putování se stal Letohrádek Kinských, 
kde probíhala výstava trampingu. Některé 
děti už znaly mnoho věcí z kocanďáckých 
aktivit, a tak mohly výstavu doplnit svými 
zkušenostmi pro své nové kamarády. Poté 
následovala procházka nádhernou večerní 
Prahou. Navštívili jsme Karlův most, kde 
pod vedením Lenčíka nezůstala ani jedna 
socha bez zajímavého komentáře. Viděli 
jsme Lenonovu zeď, jehož portrét si řada 

dětí zaměnila za neméně slavného rodá-
ka z britských ostrovů Harryho Pottera. 
Nakonec jsme prošli tajuplné uličky Prahy, 
a znaveni krásami Prahy, jsme se odebrali 
do naší dočasné základny, DDM na Proseku, 
kde děti nabraly nové síly na další den.

V sobotu dopoledne nás čekala návštěva 
Nové budovy Národního muzea, kde probí-
hala výstava spojená s penězi a obchodem. 
Kromě historie vzniku a podoby našich 
bankovek jsme si mohly potěžkat zlatou 
cihlu vážící 12,5 kg, nebo jsme se mohli 
dozvědět velikost majetku Strýčka Skrblíka, 
nebo kolik zlata střeží drak Šmak v Osa-
mělé hoře. Po vydatném obědě nás čekala 
nevšední prohlídka vnitřku „Orloje“. Mohli 
jsme vystoupat až na samotný vrchol věže 
s nádherným výhledem na centrum Prahy 
a viděli jsme známé „loutkové divadlo“ 
při odbíjení celé hodiny, avšak z druhé 
strany. Následovalo Náprstkovo muzeum, 
kde se děti dozvěděly něco o námořních 
objevitelích a o starých afrických, asijských 
a amerických kulturách s exotickou výsta-
vou exponátů. Ti, kteří se nestihli nasytit 
nádherou Prahy, vyrazili na další večerní 
procházku, zbytek unavených výletníků se 
přesunul opět do domova dětí nabrat energii 
na poslední den.

Po brzkém budíčku, balení a uklízení 
před námi byl poslední cíl, opět Karlův 
most, tentokrát však z jiné perspektivy, a to 
z lodi. Most jsme za doprovodu zajímavého 
a barvitého výkladu několikrát podepluli, 
a v okolních vodních kanálech jsme mohli 
vidět, kde se natáčela část Bondovky Casino 
Royale. Následovala prohlídka muzea Kar-
lova mostu, výklad o způsobu, nesnázích 
a legendách při jeho stavbě a poté rozchod 
a oběd v nákupním středisku Palladium. 
V 14:45 hodin nás čekal vlak domů, roz-
loučení s pražskou skupinou a odjezd. Ve 
vlaku si všichni shrnuli své zážitky z výletu 
a v cílových stanicích už na každého čekali 
rodiče a děti se nemohly dočkat, až se poch-
lubí, co nového se naučily a viděly. 

Za Kocanďáky sepsal Řízek

Od ledna 2014 rozšířila Prácheňská Akademie svou činnost také do Protivína. Dvě 
desítky zájemců o historii se sešly na první schůzce ve čtvrtek 30. ledna v Café 
Gallery. Nově byl založen Vlastivědný klub v Protivíně.   Foto H. Mašindová

Rok se s rokem sešel a protivínská skupina Kocanďáci se opět vlakem vypravila 
na třídenní akci Ledová Praha, organizovanou Sdružením Pionýr s Nadací Dětem 
3. tisíciletí.

Pionýři na Ledové Praze

LETNÍ TÁBOR 
NA KOCANDĚ 2014
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Tu vaši náklonnost k rychlým kolům bych si dovolil přirovnat 
k „vážné známosti“. Co vy na to?
Plíva: Bez debaty. 
Linhart: To je víc – posedlost.
Lagron: To je jako mezi dvěma lidmi. Napřed je vztah a potom 
láska. 
Dědič: Člověk se zamiluje k zbláznění. 
Vlasatý: A vydrží mu to celý život. 
Klimeš: Prostě máme ty naše motorky rádi. 
Kdy a za jakých okolností si vás získaly, podmanily?
Plíva: Různě. Například já jsem ji našel na hromadě odpadu při 
„železné neděli“. Lidi vynášeli staré krámy před baráky a mezi 
tím harampádím se našlo ještě leccos užitečného, popřípadě 
použitelného. V Písku jsem šel kolem Kollárky a na hromadě 
tam seděla motorka. Samo sebou celá rezatá, na první pohled 
k ničemu. Okukoval 
jsem ji a ten člověk, 
co ji vyhodil, přidal 
navrch ještě jednu. 
Povídal jsem mu: 
„Nemohl bych si ji 
vzít, když ji dáváte 
do sběru?“ Prý beze 
všeho a tak jsem se 
dostal k první motor-
ce. Byla to „Číza“ 
100 asi z roku 1939. 
Lagron: Jestliže se 
dostanete k motocy-
klu jako mladý nebo 
přijdete do fabriky, 
kde se dělají, postup-
ně k nim ten vztah 
získáváte. 
Vlasatý:  Já jsem 
v Premovce monto-
val motory. Každý 
den patnáct. Když 
to děláte nepřetržitě 
deset let, to už je nějak poznáte. 
Klimeš: Já jsem asi deset let v létě i zimě jezdil na služební 
motorce. Dělal jsem u rybářů a rybníky nejsou pod střechou, že 
ano. Samozřejmě jsem leckdy nadával, když bylo plno sněhu 
nebo pršelo, až lilo. Ale tím každodenním ježděním se vytvářel 
vztah k mašině, na kterou jsem se mohl spolehnout. 
Linhart: My mladší jsme získávali vztah jako kluci v patnácti 

letech. Jezdili jsme na pionýrech, mopedech, slabých motorkách 
a ten vztah nám zůstal do dneška. 
Dědič: Člověka neopustí celý život. Drží se ho jako klíště. 
Na výstavě je devět motorek, a jedna hezčí než druhá. Jako 
by zrovna sjely z výrobního pásu. Přitom to nejsou zrovna 
mladice. Dalo hodně práce je dostat do takového nádherného 
„cajku“?
Lagron: Máte několik možností. Nechá se koupit motocykl, 
který je zachovalý v původním stavu, což je ovšem dost velká 
vzácnost. To, že sem tam je sloupaná barva, nevadí. Takové 
motorky jsou nejcennější. Třeba se jich dochovalo jen čtyřicet, 
padesát. Další možnost je složitější. Seženete motocykl, který je 
kompletní, ale ve stavu, v jakém jste ho koupil, nejde zprovoznit. 
A protože chcete, aby byl funkční, nastává většinou úmorná reno-
vace dostat ho do stavu, v jakém byl vyroben. Musíte ho rozebrat 

do šroubku. 
Chcete říct těžká, 
dlouhá, unavující?
Lagron: Někdy trvá 
obnova i několik let. 
Zvlášť na předvá-
lečné motorky trvá 
dlouho, než seženete 
všechny součástky. 
Linhart: A když je 
neseženete, pak vám 
nezbývá, než si tu 
součástku buď sám 
vyrobit, nebo si ji 
nechat udělat. Potíž 
bývá v tom, že chybí 
dokumentace a tako-
vá firma si to nechá 
pěkně zaplatit. 
Na výrobu snad 
nestačí jen svěrák 
a pilník, ne?
Lagron: To urči-
tě ne. My máme 

v garážích, popřípadě dílnách, i soustruhy. Když si ty věci udě-
láme sami, inovaci to velmi zlevňuje. Pokud nemáte vybavení 
a všechno si zadáváte, to se někdy prohnete. 
Vystavené motorky jsou jen na ukázku, nebo jsou funkční?
Plíva: Skoro na všech se dá jezdit. Jen třem chybí dodělat nějaké 
maličkosti. 
Čím to, že naše motorky byly tak dobré a slavné?

Rychlá kola na výstavě v Kaplance
Kohopak dnes napadne, že praotce motocyklu poháněla pára. První jednostopé vozidlo bez přispění „svalové síly posádky“ 

se objevilo v roce 1869. V hledání dalších možností pohonu zkoušel jistý koumák i hodinový stroj, jenž se však neosvědčil – po 
několika stech metrech se musel natahovat… Průlom nastal, až když němečtí technici Daimler a Maybach v roce 1885 nasytili 
výbušný motor petrolejem. Premiéra však nedopadla slavně. Během desetikilometrové projížďky shořelo sedadlo jezdce. Nebylo 
divu – konstrukce byla dřevěná.

První český stroj představili veřejnosti v roce 1899 dva Václavové: Klement (mimochodem původním zaměstnáním knihkupec) 
a mechanik Laurin. Zahájili tak slavnou éru československého motocyklového průmyslu. V meziválečném období první republiky 
dosáhl počet vyráběných značek 65! K nejproslulejším patřily JAWA a ČZ. Po druhé světové válce byla výroba obnovena a tak 
slibně, že některé typy získaly světovou proslulost. Prosadily se i na krosových závodech a v terénních soutěžích.

Československo se stalo na nějakou dobu největším výrobcem motocyklů na světě. Značky ČZ a JAWA vyvážely své stroje do 
120 zemí! Pak však vtrhli na trhy Japonci s velkosériovou produkcí a i vlivem politicko–společenských převratných událostí naše 
motocyklová sláva začala skomírat, až prakticky zanikla.

Potkat teď na silnici nebo v terénu nějaký náš „motorizovaný bicykl“ je tedy vzácné. Naštěstí žije ještě dost pamětníků, kteří 
se nejen podíleli na zhotovování mnohdy velebných strojů. Někteří dokonce je s úctou uchovávají a opatrují jako vzácné histo-
rické exempláře. Naší redakci se podařilo šest takových nadšenců oslovit a s pány Jiřím Dědičem (60), Janem Klimešem 
(66), Petrem Lagronem (52), Janem Linhartem (38), Jiřím Plívou (60) a Josefem Vlasatým (77) podebatovat nad exponáty 
současné výstavy „Československé motocykly“, které jsou k vidění do konce února v protivínské kaplance. 

Foto Marie Černá
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Lagron: Tradice vychází z našeho průmyslu, který byl za 
první republiky na vysokém stupni. Obě naše největší značky 
byly sice zpočátku lincencovány, ale pak se jich ujali schopní 
konstruktéři a dováděli je k dokonalosti. Pokud si vzpomínám, 
na našich strojích jezdili i zahraniční jezdci a často vyhrávali 
světové soutěže?
Linhart: Do seznamu mistrů světa se zapsali například Belgičan 
Roberts, Rus Arbekov, Němec Fridrichs, Vlám Decoster, ale také 
naši terenáři, jakým byl Jaroslav Pudil a další. Ovšem i mezi 
námi máme skvělého závodníka, který dosud sbírá trofeje. Jožku 
Vlasatého, který jezdí krosy. 
Vlasatý: Závodím už od patnácti let. 
Nerad bych se dotkl vašeho věku, ale přece jen už máte nějaký 
ten pátek za sebou…
Vlasatý: Však taky jezdím mezi veterány. Nejdřív jsem jezdil na 
kole, teprve později jsem přešel na motorku. Teď jezdím moto-
krosy v seniorské kategorii. Vždycky jsem jezdil jen krosy. 
Není to poněkud nebezpečný sport? Alespoň v televizi to tak 
vypadá. 
Vlasatý: Nějaké vzpírání, které jsem kdysi taky dělal, je proti 
tomu sranda. Vloni mě sice někdo dvakrát shodil a pochroumal 
jsem si žebra, ale to neznamená, že bych přestal. Letos zase 
pojedu. 
Lagron:  Jízda na 
motocyklu je samo-
zřejmě sportovnější, 
jistě také romantič-
tější, ale se starým 
autem to také není 
jednoduché. Je to sta-
ré vozidlo a od řidiče 
vyžaduje velký cit. 
Rozhodně větší, než 
jaký měl doktor ve 
filmu „Vesničko má 
středisková“. 
Klimeš:  Za to  se 
ovšem kochal příro-
dou. 
Dědič: To snad, ale 
motorka  se  nedá 
ničím nahradit. Jed-
nou jsem zkoušel jet 
na koni. Když se mě 
potom přátelé ptali, 
jaké to bylo, řekl jsem 
jim, že báječné. Ale 
marná sláva, motorka 
je motorka. 
Asi nebudu daleko od pravdy, když předpokládám, že ten váš 
motoristicko - sběratelský koníček leze do peněz, co?
Lagron: Záleží na tom, v jakém stavu se motocykl, jehož se 
stanete vlastníkem, nalézá. K mání jsou tak od osmi tisíc do tří 
set tisíc korun, i přes půl milionu, jestli je to unikát. 
Poslyšte, pánové, jestlipak byste je prodali?
Plíva: Kdybyste měl Monu Lisu, prodal byste ji? Co má člo-
věk rád, k čemu přilnul, toho se nezbavuje. Také si myslím, že 
takové motorky by se měly spíše dědit z otce na syna, než je 
prodávat. 
Lagron: Existuje docela početná skupina lidí, které obchod 
s veterány docela dobře živí. Ale to není náš případ. Pokud bych 
měl renovovat motocykl, pouze za účelem následného prodeje, 
tak bych to nedělal. Nebavilo by mě to. 

Kolik je vůbec v Česku takových zanícených sběratelů, jako 
jste vy?
Dědič: To vám přesně neřekneme, ale hodně. Někteří mají i přes 
sto různě pojízdných mašin. Přechovávají je, kde se dá. Třeba 
i po stodolách. 
Linhart: Máme mezi sebou i vážené sběratele, do kterých by 
to člověk ani neřekl. Například známého lékaře doktora Pavka. 
Ten má dvě motorky. Čízu a Jawu. Jednu nechává na balkoně, 
druhou v obýváku. Já když jsem měl prvního Harleye, spal se 
mnou v ložnici…
No, ne…! Co na to manželky?
Dědič: Musím přiznat, že rodiny ustupují naší zálibě. Ženy se 
musejí smířit s tím, že náš koníček zabírá spoustu času. Kolik 
víkendů strávíme v garážích nebo dílnách, to se nedá spočítat. 
Lagron: Tato naše záliba vyžaduje velkou toleranci našich 
protějšků. Je velkou výhodou, pokud mají naše partnerky také 
nějakého „koně“. 
Linhart: Motocykl býval celkem dostupným dopravním pro-
středkem. V samotném Protivíně ho měli snad v každém dru-
hém stavení. Chlapi na něm jezdili do práce, dozadu na nosič 
se přivázal pytel s trávou nebo jiný náklad. Bylo to snadnější 
a rychlejší než na trakaři. 
Lagron: Zatímco dříve byl motocykl z devadesáti pěti pro-

cent účelovým pro-
středkem a jen z pěti 
procent sportovním, 
dnes je to naopak. 
Mezi sportovní počí-
táte zřejmě i ty bub-
lající velké a silné 
stroje, především 
japonské. Prý jsou to 
krásné „hračky“ pro 
volný čas. Jezdci na 
nich sedí jako pantá-
tové za stolem. 
Linhart: Tak zvané 
„čopry“ jsou vyrábě-
né lidem pro radost 
a ne, aby je dovážely 
do práce. Aby tako-
vý motorkář nasedl 
v Protivíně a slezl 
dejme tomu až v Bel-
gii. Jsou o pohodlí, 
nenáročné na servis. 
Stačí jednou za rok 
vyměnit olej a jed-

nou za dva roky pneumatiky. 
Na začátku naší debaty jste se zmínili o páře. Dokážete si předsta-
vit, že byste se na praotci motocyklu pohybovali pomocí páry?
Lagron: Tenkrát šlo o to, aby se ten kostitřas vůbec hnul z místa 
a někam dojel. Sotva si dovedu představit, že bych ráno vstával 
o dvě hodiny dřív a roztápěl kotlík…
Exponáty na výstavě vypovídají o „zlatých ručičkách“, které 
zhotovovaly nádherné stroje, jež kdysi budily pohoršení na 
prašných cestách, avšak časem, během dlouhé historie dospěly 
k jedinečným strojům. 
Lagron: Motorky vůbec, ať jsou slabších kubatur nebo silné, 
vypovídají i o těch, kteří je užívají. Jakou mají povahu, co chtějí 
dokázat, jak si váží práce předchozích generací a co dělají pro 
to, aby si zachovaly slavnou českou tradici.

 Jan Chmelík

vypovídají o životě jejich uživatelů

Foto Radek Lenemajer



PROTIVÍNSKÉ LISTY – 10. stránka

Nám, všem přátelům pěnivého moku je všeobecně 
známo, že právě „ Ty nejlepší nápady“ vznikají v našich 
oblíbených hospůdkách (což naopak hůře chápou a nesou 
naše protějšky). Někdy ke konci roku 2012 se jeden takový 
zrodil u Platánku na naší Zastávce: „Pojedeme na jachtu 
do Chorvatska…“. 

Koho to tehdy napadlo, se dnes již samozřejmě neví. Mnozí 
z nás v minulosti viděli fota a videa z podobných cest jiných pro-
tivínských posádek. Vašek Krejčí se sám účastnil už dvou tako-
vých výprav. Proto také doporučil tu nejhlavnější osobu, bez kte-
ré jde tato akce jen těžko podniknout. To je kapitán s potřebnými 
zkouškami a znalostmi. Pro většinu z nás do té doby neznámého 
člověka, ač protivínského rodáka, pana Jaroslava Šafandu starší-
ho. Jarda – dále už jen kapitán – souhlasil a nezištně nabídl svoji 
pomoc a hlavně zkušenosti z podobných výprav.  Jachtu a termín, 
první týden v září, zamluvil už v lednu. V této chvíli se nám to 
zdálo vše neskuteč-
ně daleko. Jak však 
všichni, zejména my 
starší, víme, čas letí 
jako voda. Přihlásilo 
se nás deset členů 
posádky. V průběhu 
času se jeden člen 
odhlásil  a my ne 
a ne sehnat náhra-
du. Pomohl kapi-
tán, oslovil jednoho 
z mnoha svých zná-
mých, a zdálo se vše 
zažehnáno. Musím 
zde podotknout, že 
již v této chvíli byly 
důležité peníze. Do 
konce  března  se 
musela zaplatit zálo-
ha – polovina ceny. 
Že to nebyl žádný 
laciný výlet, svědčí 
celková částka cca 
80 tisíc korun pouze 
za pronájem jachty. 
Druhá půlka pak do konce června. Velký problém nastal těsně 
před odjezdem. Na cestu s námi nemohl vyjet z velmi závažných 
a pochopitelných důvodů Pepa Kovářík ze Záboří. Opět pomohl 
kapitán. Zatelefonoval Láďovi Kocurkovi, podotýkám, že to 
bylo okolo 10 hodin dopoledne v den odjezdu. Láďa si zrovna 
vesele houbařil pod Plešným jezerem. Na rozhodnutí měl pár 
vteřin, na přípravu a vyřízení formalit jen pár hodin. I přesto 
se na místo odjezdu dostavil včas oproti jiným, kteří měli na 
přípravu skoro rok.    

A je to tu, den odjezdu. Pátek 30. srpna, kdy se v podvečer-
ních hodinách scházíme na Zastávce v tomto složení: kapitán 
Jaroslav Šafanda, členové posádky – Václavové Krejčí, Šupitar, 
Jaroš, Louženský, Kubíček a Růžička, Míra Uhlíř, Marek Drů-
bek, Karel Novák a Láďa Kocurek. Na chodníku před zastávkou 
to vypadá, že musí přijet menší nákladní auto. Většinu  potravin 
a pití si vezeme. Nepřehlédnutelné množství plechovkového 
piva vypovídá spíše o výpravě do nějaké pouště. Museli jsme 
se i s proviantem vejít do tří osobních aut. Nočním přejezdem 
míříme do chorvatského Sukošanu. Dojeli jsme v pořádku již 
dopoledne. Kapitán začal přebírat loď. To se protáhlo až do odpo-
ledne. Bylo rozhodnuto, že vyplujeme až druhý den. Ani nám to 
nevadilo. V přístavu a přilehlé pláži toho bylo dost k obdivování.  

Zde si dovolím vsunout jednu z citací ze „Závěrečné zprávy 
o plavbě“, kterou vypracoval kapitán po návratu: „Lednice byly 
naplněny proviantem a pytle na odpadky se začaly plnit zmačka-
nými plechovkami od piva. V této chvíli jsem přestal mít obavy 
o to, že za tak krátkou dobu je možné vypít tak velké množství 
piva, které bylo dovezeno. Hned od začátku se u celé posádky 
projevilo opravdové vlastenectví a rozhodla se, že napomůže 
získat ztracené pozice na světovém žebříčku v pití piva…“.

V neděli 1. září v 8.15 hodin vyplouváme směrem na jih. 
Jedeme kolem malebného pobřeží do Šibeniku. Zde se snažíme 
večer zakotvit u městského mola, ale je plno a musíme pokra-
čovat až do Skardinu. Dojíždíme už za šera. Projdeme večerní 
město, ochutnáme zmrzlinu, pivo i víno. Jdeme brzo spát, neboť 
nás druhý den čeká pěší výšlap k vodopádům na řece Krka. 
Pondělí 2. září hned po snídani odcházíme, je to asi 6 kilometrů 
daleko. Už v devět hodin je pořádný hic. Samotné vodopády jsou 

v uzavřené rezer-
vaci, která je zpří-
stupněna za popla-
tek. Bez lístku by 
se tam nedostal ani 
Mazín  a že ten umí. 
Vstupné bylo pro 
některé z nás nedo-
stupné. Vašek Krejčí 
k tomu pozname-
nal: „Chorvati jsou 
„ksindl“, který měl 
ještě nedávno holou 
prdel a teď jsou to 
vydřiduši.“ Museli 
jsme se rozdělit, část 
posádky šla k vodo-
pádům a část se vráti-
la zpět do městečka. 
Zpět jsme se vrátili 
lodičkou, prohlédli 
město za denního 
světla a v 15 hodin se 
zase všichni sešli na 
naší bárce. V 16.00 
hodin vyplouváme 

směr Šibenik. Tentokráte máme štěstí – u městského mola je 
volno. Historické centrum je moc hezké a život zde pulsuje 
přístavním ruchem. V úterý 3. září vyplouváme opět k jihu. Že 
bylo dbáno i o zdravotní stav, svědčí zápis z lodního deníku: 
„Krátce po vyplutí Šibeniku byl kontrolován zdravotní stav 
posádky. Po změření tlaku se Dr. Kubíček zděsil a žádal kapitá-
na, ať okamžitě obrátí loď do Šibeniku, zavolá záchranku a pro 
jistotu i jeden pohřební vůz.“.  Pravdou je, že Dr. Kubíček pro 
neukázněnost pacientů ordinaci brzy zavřel. Psychicky to těžce 
nesl a po večerech sežral tajně kapitánovu bábovku. V 16.15 
hodin kotvíme v zátoce Nečujan  u ostrova Šolta na úrovni města 
Split. V zátoce bylo krásné koupání a šnorchlování. Po večeři 
jsme navštívili místní hospůdku. Nabízeli i točený Budvar, ale 
byl dvakrát dražší, než domácí pivo. Večer začal sílit severní vítr 
a v 20.45 jsme museli překotvit. První větší vzrušení  přišlo ve 
středu 4. září už v 2.30 hodin. Kapitán po kontrole lodi zjistil, 
že je nutné opět překotvit. Vítr stále sílil a hrozilo, že zažene 
loď na ostré útesy. Byl to opravdu zážitek a připomínalo to 
poplach na vojně. Bylo zajímavé pozorovat posádky ostatních 
lodí, které měly podobné problémy. Tato noc nám poskytla ještě 
jeden neobvyklý zážitek. V kopcích nad Splitem vzplanul lesní 
požár, který se rychle rozšiřoval. Bylo slyšet letadla hasičů, jak 

CYKLOZASTÁVKA + ZBYTEK SVĚTA
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nabírají vodu z moře a nalétávají nad plameny. Pro nás podí-
vaná zajímavá, ale chudáci místní lidé. Noc pak pro posádku 
proběhla v klidu. Kapitán určitě nespal jako i jiné noci. Je nám 
dodnes záhadou, kdy vůbec odpočíval. Čerstvá Bóra vydržela 
i dopoledne a tak jsme si užívali pravý jachting. Zejména Míra 
Uhlíř (jinak kuchař v podpalubí), který za kormidlem vesele 
křičel: „Ty vole, já řídím loď!“ (doma řídí 40-ti tunový náklaďák). 
Vraceli jsme se k severu směrem k národnímu parku Kornati. 
Při kotvení před nocováním v zátoce u ostrova Žirje nás potka-
la malá nehoda. Při manévrování ke kotvení prasklo ovládací 
lanko řazení zpětného chodu. Lehce jsme najeli kormidlem na 
kameny. Kotva se naštěstí včas zachytla, a tak nedošlo k poško-
zení lodi. Byl to nepříjemný zážitek. Závadu jsme zjistili téměř 
okamžitě, ale bylo třeba dokončit zakotvení. Láďa Kocurek se 
po vyklizení kajuty nasoukal do prostoru k motoru lodi, kapi-
tán mu přes další dva členy posádky dával pokyny k zařazení 
příslušného chodu a Láďa je dole řadil mechanicky. Zakotvení 
se povedlo. Protože by bez Láďi byla na palubě nuda, tak byl 
požádán o pomoc servis. Ten se dostavil, tedy připlul na lodi 
ve čtvrtek 5. září dopoledne a závadu během chvilky opravil. 
Mechanici si odvezli jako dárek české pivo a Vašek Louženský 
jim slíbil, že je sveze vlakem do Berouna. Nám ostatním to sli-
boval každý den a cestu do Berouna známe jako málokdo. Pluli 
jsme opět k severu a řádně jachtili. Trochu nervózní z toho byl 
Vašek Krejčí. Občas musel pro cigárko do kajuty, kterou sdílel 
s Markem Drůbkem až ve špici lodi. Na rozhoupaném moři 
a v náklonu při jachtění to byl výkon pro nás mladší. Pokaždé, 
když se při této jeho cestě do kajuty a zpět loď zhoupla nebo 
naklonila a on držel hůře stabilitu, křičel na všechny: „ už se na 
to volové vyserte a jeďte normálně“. Poslední kotvení na boji 
bylo v zátoce Telaštica. Po večeři se šla celá posádka podívat na 
ohromné útesy, které ohraničují ostrovy Kornati od otevřeného 
moře. V pátek ráno nás navštívil obchodník  na plovoucí market 
prodejně s čerstvým pečivem a ovocem. Zajímavé je, že cena 
byla stejná jako na pevnině. Vena Krejčí dostal chuť na koblihy. 
Se třemi vztyčenými prsty požadoval dvě koblihy. Chorvat z toho 

K prvořadým zálibám a koníč-
kům mnohých lidí patří ces-
tování. I ten, kdo necestuje, si 
o dalekých zemích a neznámých 
krajinách rád čte a proto k velmi 
žádaným a oblíbeným knihám 

v každé knihovně patří cestopisy.
Protivínská knihovna se může pochlubit 
úctyhodnou řadou starých cestopisů, 
které už dnes mají i historickou hodnotu. 
Dokonce mezi ně patří dvě knihy, vyda-
né ještě za Rakousko - Uherska. První 
z nich – z roku 1903 – je cestopis Josefa 
Kořenského K protinožcům (cesta do 
Austrálie, Tasmanie, na Nový Zéland, 
ostrovy Přátelské, Samojské a Vitijské 
a návrat Celebesem, Javou, Korálovým 
mořem, Siamem, Čínou, Japonskem, 
Koreou a Sibiří: se 205 obrázky textu a se 
16 přílohami). Opravdu vyčerpávající a vše 
dokumentující podnázev. 

Druhý cestopis z roku 1908 nás zavádí 
do Řecka a Středomoří. Jeho autorem je 
Ladislav Brtnický a jmenuje se Dvanáct 
dní na moři Egejském.

Z dvacátých let minulého století se nám 

byl dost nervózní a stále opakoval try try? Ještě chvíli trvalo, než 
Vašek jeden prst schoval a prodejce konečně pochopil. Stejně 
je to „ksindl“, protože koblihy byly čokoládové a Vena chtěl 
marmeládu. Je to náš poslední den na moři a vracíme se zpět do 
Sukošanu. Užíváme si koupání na laně ve vleku za lodí. Jen Kája 
Nováků vše hlídá z přídě lodi dalekohledem.  Zde opět citace ze 
zavěrečné zprávy o plavbě: „Karlovi bylo velice těžké daleko-
hled odebrat, zvláště když v dohledu projížděla  loď s ženskou 
na palubě (a bylo jich dost). Za této situace ho nejvíce zlobil 
Vena  Krejčí, který na Karla křičel, že kapitán potřebuje nutně 
dalekohled. Dodnes si myslím, že k vraždě na naší lodi nebylo 
daleko. “. Po zakotvení lodi odcházíme společně do města poznat 
noční život přístavního městečka. V sobotu 7. září dopoledne po 
předání lodi odjíždíme domů. 

Na závěr ještě dvě krátké citace ze „Závěrečné zprávy 
o plavbě“: 

1. „Mnohokrát jsem vyplouval na tyto plavby s různými lidmi, 
ale tato plavba byla jiná než předešlé. A to díky kuchyni. Všichni 
musíme poděkovat Mírovi Uhlířů, Vaškovi Šupitarovi  a nesmím 
zapomenout na pomocnou sílu Vaška Louženského. Díky nim 
jsme měli perfektní jídelní servis. I když to někdy v kuchyni 
vypadalo jako silvestrovská oslava, výsledek byl vždy vynika-
jící. Míra vařil ve slušivé zástěrce, což u některých vyvolávalo 
sexuální vzpomínky na domov“. 

2. „Vše jednou skončí a tak skončila i naše plavba. Týden 
je na moři velice krátká doba a nedá se podniknout delší plav-
ba. Přesto si myslím, že většina z vás si stačila udělat obrázek 
o jachtingu a pokud se někomu splnil chlapecký sen, jsem tomu 
velice rád“.  

PS.: 
Zvláštní  poděkování  patř í  Jardovi  Šafandovi  s t . 
(pro nás stále kapitán). Je to nejen zodpovědný námořník 
a kapitán s bohatými zkušenostmi, ale také vynikající společ-
ník, průvodce, znalec chorvatského pobřeží  a skvělý člověk 
a KAMARÁD. Jardo děkujeme. Posádka.  Ahój. 

zachovaly čtyři cestopisy. Z nich uveďme 
Jana Havlíčka Japonským vnitrozemím 
a K. Hansy Z potulek Orientem a Haremy 
ve světle pravdy.

Ze 40. let se nám představují dokonce 
i dvě ženy – cestovatelky. Vlasta Průšková 
s knihou Lidé a věci v Japonsku a Růžena 
Fikejzová s knihou Austrálie očima ženy. 
R. Fikejzová byla manželkou a spolupra-
covnicí cestovatele Jiřího Bauma, se kterým 
podnikla ve 20. a 30. letech 20. století řadu 
cest po světě. Dnes téměř zapomenutého 
J. Bauma nám připomínají cestopisné knihy 
Kolem zeměkoule, Zlato na Nové Guinei, 
Africkou divočinou a Stepí a pralesem. 
Na RNDr. Jiřího Bauma bychom neměli 
zapomínat ještě z jiného důvodu: v době 
nacistické hrozby měl možnosti zůstat 
v cizině a zachránit si život. Vlastenecké 
cítění zvítězilo, zapojil se do domácího 
odboje, a bohužel v roce 1944 zahynul 
v koncentračním táboře.

Poválečné období nám prezentují knihy 
českého cestovatele J. R. Vávry Zastřená 
tvář Afriky a anglického cestovatele Osa 
Johnsona K lidojedům jižních moří.

Koncem 40. let nastává éra bohužel 
dnes také téměř zapomenutého cestovatele 

a spisovatele F. A. Elstnera. V našem fondu 
je zastoupen knihami ze svých prvních cest 
po Americe s názvy Evropan se vrací, 
Tango Argentino, svou nejznámější knihou 
Saharou a pralesem. Dětskou naučnou 
literaturu obohatil tituly Tři kluci + kilo-
metry a S kamerou a za volantem třemi 
díly světa. Nejmenším čtenářům věnoval 
dobrodružné vyprávění o Indiánech z Jižní 
Ameriky s názvem Pedro, tvůj kamarád 
z Argentiny.

Většina zmíněných cestovatelů věnovala 
některé ze svých knih mládeži. Nezůstávali 
pouze u faktů, snažili se mládež oslovit 
dobrodružným a napínavým příběhem.

Cestopisem pro mládež je kniha K. V. 
Petra Na Jávu a do Indie, která zobrazuje 
tyto exotické země v 50. letech 20. století.

Zpětným pohledem je zřejmé, že naši 
cestovatelé – spisovatelé byli opravdu velký-
mi osobnostmi, statečnými a odvážnými lid-
mi, kteří v zájmu objevů neváhali riskovat své 
zdraví i životy. Své výpravy si většinou i sami 
financovali, byli vzdělaní, zruční a zážitky 
ze svých cest uloženými do knih značně 
obohatili naši literaturu. I když se popsané 
země od jejich návštěvy hodně změnily, čas 
neubral jejich knihám na hodnotě.

ZE ZLATÉHO FONDU MĚSTSKÉ KNIHOVNY

NA JACHTĚ V CHORVATSKU...........



PROTIVÍNSKÉ LISTY – 12. stránka

Cesta ku studánkám – 9. díl
ORLÍ STUDÁNKA

     Lidé jdoucí krajinou se často zastavují na návrší 
nad Novou Vsí, kde je mezi lipami starý litinový kříž. Mís-
to plné kladné energie a dobrých a veselých myšlenek. 
Kraj je dokořán! Vidíš hřebeny boletické Šumavy, vidíš 
ježaté vrcholky Protivínských hor na východní straně. 
Dole na mísách rybníků pukají ledy předjaří. Hřebenům 
vévodí Vysoký Kamýk ozdobený nyní novou rozhled-
nou. Při cestě k tomuto vrcholku pod zalesněnou strání 
Barborky se kryje ve stráni Orlí studánka. Málokdo o ní 
ví. Poprvé jsme ji objevili, co by kluci bloudící zdejšími 
hlubokými lesy a hledající ještě neznačenou cestu 
k válečné rozhledně a letitému kříži. Nebylo nám tehdy 
požehnáno najít tu pravou cestu, ale našli jsme studán-
ku s ledovou vodou a otlučeným hliníkovým plecháč-
kem. Strach nám 
naháněly hluboké 
a ostré stopy divo-
čáků v bahně oko-
lo potůčku. Voda 
chutnala po skále 
a dešti stejně, jako 
chutná dodnes. 
Bohužel je jí stá-
le méně a méně. 
Proč? Lesy se 
mění. Ztrácejí se 
před očima. Nové 
cesty a vodoteče 
narušují dávno-
věký a zavedený 
řád. Voda padající 
z oblohy má zůstat 
v lesních stráních, 
kde je vody třeba. 
Proto jsou studán-
ky někdy suché, 
bez lesní vody.

Milovali jsme 
tyhle nekonečné 
lesy. Byly dějištěm různých příhod, pověstí, ale i osudů 
lidí. Tady se otevírají hranice dávna. Stačí jen jít osa-
mělou stopou a mít otevřené oči.

Tady v táhlé samotě lesů v malé zemní boudě žila 
několik let ve válečné nebezpečné době tříčlenná rodi-
na se žlutou hvězdou nešťastného národa. Les je kryl, 
les je živil a zachránil. Vše bylo ještě pusté, bez cest 
a chtivosti lidských očí. Voda ze studánky chutnala. 
Měla jméno Lesanka. Otec, máma, malý syn. Znával 
jsem i starý hladký buk, kde v jeho kůře byla vyryta 
šesticípá hvězda. Ukázal mi ho před léty syn oněch lidí, 
který se vrátil po dlouhé době sem do lesů. Hltavě pil 
vodu, okrajoval tvrdé nohy hřibů a vzpomínal na tichost 
tehdejších lesů. Takové tam, kde nyní žije, v Holandsku, 
v zemi tulipánů, nemají. Bylo to jedno z mnoha setkání 
zde v „horách“. V kořenech stromů dál mlčí vzpomín-
ky. Však zmizela stará chatka, vichřice povalila strom 
i celý svah bučiny. Marně pak hledáš obrázek svatého 
Antoníčka. Jen stopa vzpomínek zůstala…

     Dnes nad lesy krouží majestátně dvojice orlů 
mořských. Hledají si důkladně místo pro své hnízdo. 
Nad Orlí studánkou krouží nejčastěji. V písku u potůčku 
je často jejich stopa. Orlí studánka! Cesta od novoves-
kých lip k ní vede přes Zlatý potok. Tady kdysi stával 

strom Zelená svíce. Tak jsme mu říkali. A Zlatá louka je 
ve zdejších lesích letitý pojem. Mokřina plná olší z jara 
kryje květy bledulí s krásnou zlatozelenou slzičkou 
ve zvonci. Na světě je prý na tři sta druhů petrklíčů. 
Jeden z nich otevírá jaro okolo pažitů lesa. Cesta vede 
stále vzhůru. Na křižovatce cest, kde nimrodi udržují 
stále nepořádek krmeliště, se dáš svahem vlevo. Zde 
stávala skupina krásných smrků. Ostrůvek jehličnanů 
v bukovém lese. Na krajním ze silných stromů byla 
barvou značena šipka ku kamýcké rozhledně. Bylo to 
první značení v těchto lesích naší klukovskou partou 
z roku 1962 – 1963. Pamatujete, Stando, Honzo, Vláďo, 
Aťo? Svět se zbláznil. Krásné stromy jsou pryč. Zbyla 
jen torza velikých pařezů. Kácení stěžejních stromů 
pokračuje. Nezachrání tyto stromy popsaný papír, řeči 

učitelů o ochra-
ně přírody, když 
modlou lidí se sta-
ly jen peníze. Jsou 
jako droga, jako 
alkohol. Mnozí 
pak chápou příro-
du jako surovinu, 
jako účel zisku. 
Les hodně dává 
a málo bere.

…došel jsem 
ku studánce. Malá 
stříška, vůně tlejí-
cího listí a potom 
voda ve dlani. Jako 
by byla naplněna 
žalem za zdejší 
lesy. Únorové dni 
jsou dárci světla. 
Zvolna nastává 
nový život. Hlá-
sí se vzkříšení 
lesního bytí. Při 
pohledu na nebe 

závidím orlům jejich volnost. Co asi závidí tito ptáci 
nám? Voda v dlani studila, přitom také hřála. Bylo to 
kouzelné zrcadlo. Viděl jsem v ní kus chlapeckých let. 
Dávno zemřelé kamarády, co šli se mnou stopu na hře-
beny, na kamarády Pepu a Aťu, na známé protivínské 
houbaře, také fořty z revírů i lesní dělníky ze strání. 
Tento svět již navěky zmizel. Svět, který vlastně neznal 
šílený shon, svět, kde se ocitla rovnováha toho, co 
nám bylo jen propůjčeno. I přes velice tvrdou dobu lidé 
viděli ve stromech a lesích budoucnost… a tak jsem 
stál zde u starých novoveských lip a hleděl do lesů 
„hor“. Apoštol Petr ještě neotevřel brány jara žlutým 
kvítkem a ani paličky devětsilů ještě nejsou vidět při 
pangejtech cest lesů.

Dodnes někteří vstupují do těchto lesů jako do 
svatyně kostelů. Tady se lidé modlili u svatých obráz-
ků, nosili ze strání konvičky jahod a maliní. Lesy umí 
vyprávět jen tomu, kdo jim rozumí. Studánka pod strání, 
kde kdysi při cestě bývala tesána lilie skautů a nečitel-
ný letopočet, do tohoto světa jistě patří. Popřál jsem 
pohledem v tu stranu lesům více vody a ohledu od 
lidí. Do krajiny vešel dlouhý noční stín. U litinového 
kříže mezi lipami jsem si vzpomněl na slova starého 
kněze: „Kde je víra, tam je i naděje.“.  – Sládek Petr–
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✿ SPOLEČENSKÁ KRONIKA ✿

UZÁVĚRKA
pro dodání příspěvků

do březnových
„Protivínských listů“ 

je 3. března 2014. 
Noviny vyjdou

v pondělí 17. 3. 2014. 

NARODILI SE

❀ 6. 2.  syn Ondřej

 Libuši Lojdové z Protivína

❀ 9. 2. syn Matyáš Kajgr

 Stanislavě Bělohlavové 

 z Protivína

ZEMŘELI

✝ 16. 1. Václav Hauzer

 65 let, Protivín

✝ 28. 1. Jan Novotný

 88 let, Krč

✝ 7. 2. Bohumil Faktor

 86 let, Protivín

V sobotu 23. srpna 2014 se v Myšenci uskuteční setkání rodáků, starou-
sedlíků a přátel obce. Proto žádáme, zda můžete poskytnout k okopírování 
fotografie nebo dokumenty týkající se obce, jejích obyvatel či různých akcí 
zde konaných v minulých  až dávných letech. Prosíme též o informace, které 
by vedly k nalezení kroniky obce. 
Kontaktní osoba: Marie Kolářová, roz. Tesařová, Protivín, tel. 603 450 297, 
e-mail: marie.kolarova@seznam.cz. 
Fota a dokumenty můžete též donést do infocentra paní Haně Rybákové. 
Jménem všech, kteří se na uspořádání letního setkání podílejí, velmi 
děkujeme!

Do konce února vás zveme do infocentra na výstavu devíti krásných československých motocyklů, motoplakátů, 
motosoučástek a vítězných trofejí závodníka Jožky Vlasatého. Motorky a ostatní exponáty k vystavení laskavě zapůjčili 
pánové Plíva, Klimeš, Lagron, Pečený, Dědič, Kovářík a Linhart. Výstava budí velký zájem nejen mezi „velkými kluky“. Vstup 
na ni je zdarma. 

Do podkrovních prostor Kaplanky přijďte do konce února na HOUBY. Pan Václav Burle zde vystavuje velké fotografie 
lesních hub mnoha druhů. 

V březnu uvidíte výstavu obrazů, malovaných pro radost – autor Václav Majer, člen Prácheňské Umělecké Besedy. 
V infocentru vystaví v březnu a dubnu Petr Sládek fotky protivínského pivovaru z archivu pana Zdeňka Havrdy, dlou-

holetého oddaného pracovníka pivovaru.  Těšíme se na vaši návštěvu!

ZÁPIS DĚTÍ 
do 1. Mateřské školy 

Protivín, ul. Ve Školce 586, 
pro školní rok 2014/2015 

se koná 
v úterý 25. března 2014 

od 8 do 15 hodin v budově MŠ. 
Spojeno 

se Dnem otevřených dveří. 

Do konce února máte možnost zhlédnout výstavu HOUBY od fotografa Václava 
Burleho. Koná se v podkrovních prostorách výstavní síně Kaplanka a také v cuk-
rárně Café Gallery, kde se zájemci mohli na zajímavé besedě setkat a popovídat 
si s autorem fotografií.  Foto R. Lenemajer

KLUB ŽEN PROTIVÍN 

a MěKS Protivín pořádají

BURZU DĚTSKÉHO JARNÍHO 
A LETNÍHO OBLEČENÍ, 

OBUVI A SPORTOVNÍCH POTŘEB
Kdy? v pátek 21. března 

od 14.00 do 17.30 hodin

Kde? vestibul Domu kultury Protivín

Jak? každý si prodává věci sám 

Prodejní místo je nutno rezervovat 
nejpozději do 14. března 2014 
na e-mailu janos@centrum.cz, 

kde obdržíte i bližší informace k prodeji. 
Počet míst 

je z kapacitních důvodů omezen!      

ČLENSKÁ SCHŮZE 
Českého rybářského svazu 

MO Protivín
Kdy: 21. března 2014 od 18 hodin

Kde: pivovar Platan Protivín
(bednárna}

Všichni členové jsou srdečně zváni. 

VÝSTAVY V INFOCENTRU

VÝZVA – setkání rodáků v Myšenci
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Ve sportovní hale v Praze Na zeleném 
pruhu se konal 26. ledna národní šampionát 
v sálovém fotbalu – futsalu žen. Do hlavního 
města se sjelo celkem osm týmů, které prošly 
sítem kvalifikací. Diváci se ve studené hale 
určitě nenudili. V řadě týmů se totiž předsta-
vily naše veleúspěšné reprezentantky, které 
na nedávno skončeném MS žen v Kolumbii 
získaly historický bronz pro českou sálovku 
a nesmazatelně se zapsaly do duší kolumbij-
ských fanoušků. 

Mistrem ČR v sálovém fotbalu – futsalu 
žen se stal pražský Chemcomex, druhé místo 
obsadil další celek „Tropical“ z hlavního 
města a bronz patří ostravským „Tequilkám“, 
až čtvrtý je Hradec Králové.

 
O 5. místo: 26. 1.  
 Baník Ostrava 

– TJ Platan Protivín 1:2 
Semifinále: 26. 1. 
 Chemcomex Praha 

– Tequilky Team Ostrava 2:0
 FC Hradec Králové 

– Tropical Team Praha 1:4 
O 3. místo: 26. 1. 
 Tequilky Team Ostrava 

– FC Hradec Králové 3:1 
Finále: 26. 1. 
 Chemcomex Praha 

– Tropical Team Praha 1:0

V uplynulých víkendech se holky z JAFY 
pokusily o zopakování úspěchů v sálovém 
fotbale – futsalu  minulých let, kdy se přes 
postupová kola hraná na jihu Čech probojo-
valy do finálových kláních. Stejně jako v roce 
loňském jsme se přihlásili do předkol k postu-
pu do finálových bojů v ženském sálovém 
fotbale do Prahy. 

Turnaj 12. ledna v Českých Budějovicích 
v hale Na Sádkách prověřil jihočeská družstva 
a po celkovém vítězství kaplických fotbalis-

tek, které však postup odmítly, postoupily jako 
druhé postupující naše holky spolu s jindřicho-
hradeckými děvčaty. Jihočeskou flotilu ještě 
doplnilo družstvo z Lažiště. 

Promrzlá pražská hala ukázala nepřiprave-
nost pořadatelů a ve velmi chladném prostředí 
jsme začali boje druhým zápasem dne proti FC 
Hradec Králové. Ihned po nástupu hráček na 
palubovku jsme zjistili, že budeme mít proti 
sobě soupeřky poskládané z našich ligových 
klubů Slávie, Dukly Praha, Baníku Ostrava 
atd. a především část hráček byly české repre-
zentantky. Po slibném začátku a poločase 0:2 
pro soupeřky  jsme ztratily v závěru utkání 
orientaci a zkušenější tým soupeřek ukázal, že 
umí a poměr 0:7 mluvil jasným gestem. Druhý 
zápas vypadal podobně. Stejně jako v prvním 
zápase proti nám stály hvězdy našeho Českého 
futsalu a to tentokráte pod názvem Tequilky 
team Ostrava – pozdější finalistky turnaje. Již 
odvázanější a uvolněnější hra Protivínských 
naznačovala, že se nevzdáme zadarmo a i přes 

prohru opět 7:0 a smolně promarněné šance 
se s námi začalo počítat a padaly otázky, kde 
že vlastně Protivín je. 

Třetím zápasem jsme si vybojovali postup 
o boj o páté a šesté místo a to díky pohodlné 
výhře nad Lažištěm, které opět nezklama-
lo a měnilo před tímto turnajem sestavu. 
Toto vítězství otevřelo našim hráčkám oči 
a všechny v následném boji o umístění hrály, 
jak se očekávalo a jak umí a to bez ostychu 
před zkušenějšími hráčkami. I přes chybové 
situace jsme si konečně zahráli „fotbálek“. 
Po vedoucí vstřelené brance náš tým musel 
odolávat snaze ostravského Baníku a moc 
nechybělo a vedení jsme mohli ještě navýšit. 
Malá chyba v samém závěru však dopomohla 
soupeřkám a nechytatelnou střelou se poda-
řilo rozvlnit síť branky JAFY a po konečném 
hvizdu došlo na adrenalinové pokutové 
kopy. Kopalo se ve trojici a my jsme věděli, 
že v bráně máme vynikající strážkyni a po 
první střele jsme se radovali. Petra chytila. 
Vyrovnat kopy se podařilo až po tyči, když 
Nikuši scházelo opravdu malinko, aby zápas 
rozhodla. V následných kopech na „Náhlou 
smrt“ jsme konečně poznali euforii „Velkého 
vítězství“ a to po úžasném zákroku naší skvě-
lé brankářky Petry Brožové, která je svými 
výkony velmi uznávanou gólmankou. – Všem 
holkám velmi děkuji za přístup. 

Oceněny byly i nejlepší jednotlivkyně, 
nejlepší hráčkou se stala Barbora Hýlová 
z ostravského celku Tequilky, nejlepší střel-
kyní pak Klára Cahynová z Hradce Králové, 
útočnicí její kolegyně z týmu Jana Lacinová 
a nejlepší obránkyní celého šampionátu byla 
zvolena Veronika Pincová z Tropical Teamu. 
Na poli brankářky obdržela ocenění ochrán-
kyně reprezentační svatyně Adéla Zehrerová 
z pražského Chemcomexu.  R. Koleš, trenér

Sestava JAFA: 
Horní řada – zleva: Magdaléna Melková, Denisa Pečená, Eva Mikulenková, Nikola 
Trnková, Pavla Chumanová, Lenka Vajsová, Anežka Kolešová a maskot Nancy. 
Dolní řada – zleva: trenér Radovan Koleš, Marie Králíková, Iveta Kolešová, Adéla 
Kubičková, Štěpánka Bláhová a Petra Brožová

ŘÁDKOVÁ INZERCE
●  Prodám záclonovou tyč „Styl-

con – garnýž pro každé okno“, 
NATUR – masivní dřevo, komplet, 
bílá barva, průměr 27 mm, 140 cm 
délka, možnosti doplnění. Cena 
dohodou. 

 Telefon: 607 524 922

Trpělivost se JAFA vyplatila

ROZVOZ OBĚDŮ DO DOMU!
✔ od pondělí do neděle včetně svátků
✔ není nutné odebírat oběd každý den
✔ možnost výběru ze 2 hlavních jídel
✔ cena oběda i s dopravou pouze 63 Kč

Tato nabídka se vztahuje na: 
Protivín, Žďárské chalupy, Žďár, Tálín, Kukle,
Paseky, Nuzov, Myšenec, Skály, Heřmaň, Ražice

Objednávky a bližší informace: 
Restaurace R-erko Protivín, nebo na tel. 722 219 419 PI
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KŘÍŽOVKA O KNIŽNÍ ODMĚNU

V letošním roce jsou křížovky věnovány moudrým výrokům známých i méně známých osobností.  Autor křížovky P.  Šoba
„Nejlepší vedoucí je ten, kdo má talent vybrat ty správné lidi a dostatek důvěry tajenka (1. , 2. a 3. díl)“ Theodore Roosevelt
Vyluštěnou tajenku zašlete do 28. února 2014 na adresu MěKS, Mírová 337, 398 11 Protivín, nebo e-mailem karfikova@kultura-protivin.cz. Výhercem 
knižní odměny za správnou tajenku lednové křížovky se stává paní Nymsová z Protivína. Blahopřejeme. 

Druhou polovinu soutěže zahájili stolní tenisté Slavoje s těmito 

výsledky. 

Krajský přebor  12. – 14. kolo:
Sokol Cehnice : Slavoj A  5 : 10

 (Dunovský 4, Dubský 2, Votava 2, Färber 1, debl)
Slavoj A : VS Tábor A  10 : 3

 (Dunovský 3, Färber 3, Votava 2, Dubský 1, debl)
Slavoj A : Týn nad Vltavou  A 10 : 5

 (Dunovský 3, Färber 2, Dubský 2, Mareš 2, debl)
Krajská soutěž 12. – 14. kolo:
Malovice A : Slavoj B  6 : 10

 (Dubský 4, Mareš 3, Brabec 1, Weber 1, debl)
Slavoj B : Sokol Vodňany B  8 : 10

 (Topinka 3, Brabec 2, Weber 1, Marková 1, debl)
Slavoj B : Libín Prachatice D  10 : 3

 (Topinka 3, Weber 3, Brabec 2, Marková 1, debl)
Okresní přebor:
Písek B : Slavoj C  0 : 18

 (Topinka 4, Tománek 4, Marková 4, Najmanová 4, debly)

Slavoj C : Mirotice C  14 : 4

 (Topinka 4, Tománek 3, Najmanová 3, Marková 1, debl, 
 2xWO)
Mirotice D : Slavoj C  1 : 17

 (Tománek 4, Macháček 4, Marková 4, Najmanová 4, debl)
Slavoj D : Slavoj C   1 : 17

 (Soumar 1 – Tománek 4, Macháček 4, Najmanová 4, 
 Marková 3, debly)
Svatkovice : Slavoj D  14 : 4

 (Vařečka K. 3, Zeman 1)
Slavoj D : Písek B  8 : 10

 (Vařečka K. 4, Soumar 3, debl)
Kovářov C : Slavoj D  8 : 10

 (Lednický 4, Soumar 3, Zeman 1, debly)
Kovářov C : Slavoj E  3 : 15

 (Vařečka P. 4, Martan 4, Pártl 4, Kozma 2, debl)
Mirotice B : Slavoj E  11 : 7

 (Vařečka P. 4, Pártl 2, debl)
Karel Vařečka

STOLNÍ TENISSTOLNÍ TENIS SLAVOJE
PROTIVÍN
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Po roce se v obchodním domě ARKÁDY 
v Praze na Pankráci uskutečnil exhibič-
ní závod horských kol ve sjezdu. Závod 
se koná za plného provozu, jezdci sjíždějí 
z nejvyššího patra obchodního domu. Jíz-
da po eskalátorech, skoky z patra do patra, 
skoky přes luxusní auta. To všechno je 
veliká divácká atrakce a zábava pro všech-
ny. Závodu se pravidelně účastní cca 30 
nejlepších fourcrossových a sjezdových 
bikerů z domova a zahraničí. 
Mezi domácími je pravidelným účastní-
kem i Jakub Říha. Po loňském úspěchu 
v obdobném závodu v Liberci, kdy si vyjel 
3. místo, měl i letos našlápnuto k velmi 
dobrému výsledku. Do semifinále postou-
pil s 3. nejlepším časem, semifinálová 
jízda byla ještě rychlejší, když na druhém 
místě ztrácel na vítěze pouhé 0,03s. Finá-
lová jízda byla hodně rychlá, ale bohužel 
se dostavil defekt – proražená guma.

I přes smolný konec byl Jakub se svým 
výkonem spokojený a děkuje všem, kteří 
se přišli podívat a fandit. 

DOMÁCÍ ZÁPASY 
PROTIVÍNSKÉHO HOKEJBALU

sobota 1.  března od 13 hodin  
TJ Platan Protivín : SK HC Rosa
sobota 15. března od 13 hodin   
TJ Platan Protivín : HBC Vikings Č.Budějovice B
sobota 29. března od 13 hodin   
TJ Platan Protivín : SK Tábor B
sobota 12. dubna od 13 hodin  
TJ Platan Protivín : HBC Prachatice B

Protivínské taekwondo uspořádalo zim-
ní soustředění v chatě Lanovka na Kra-
molíně. Dne 17. ledna se zde ubytovalo 
25 dětí, rodičů a přátel. Náplň soustředění 
naplánoval trenér Milan Zobal společně 
s rodiči. Nedočkavci lyžovali ihned po 
ubytování v pátek na večerním lyžování. 
Lyže a snowboardy byly několik hodin 

v plné permanenci a šťastné tváře dětí 
odměnou dospělým. Před uložením ke 
spánku se plánovalo dění na celý víkend 
a děti si společně hrály. Ráno po snídani 
pokračovalo lyžařské rejdění. Na sjez-
dovku v sobotu zavítal velbloud a lama. 
Hlavně malé děti ze zvířat byly nadšeny. 
Před večeří proběhla na malé sjezdovce 

klání děvčat a kluků na bobech a dospě-
lých na pytlích. Všichni dostali odměny. 
Po večeři jsme navštívili aquapark, což 
bylo pro všechny dalším krásným zážit-
kem. Děti i dospělí se vyřádili v bazénu 
a divoké řece. Všichni uléhali po sportov-
ně prožitém dnu příjemně unaveni a plni 
zážitků. V neděli pokračovalo lyžování za 
krásného počasí na výborně upravených 
sjezdovkách. Všichni prožili pohodový 
víkend s přáteli plný sportu a zábavy.

Na závěr je mou milou povinností 
poděkovat všem zúčastněným za krásný 
víkend a hlavně Milanu Zobalovi, trené-
rovi, za organizaci a pekárně KLAS za 
dodávku pečiva pro děti.

V dalších měsících oddíl čeká řada 
závodů po celé ČR. Již nyní se všichni 
těšíme na další společné aktivity. 

Pepíno, foto Zdeněk Král

ARKÁDY PANKRÁC  – DOWNMALL 2014

TAEKWONDO NA ZIMNÍM SOUSTŘEDENÍ


