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Vážení spoluobčané, 
dovolte mi vás informovat o dokončení rekonstrukce dalších 
šesti bytů a společenské místnosti v DPS.

Jednalo se o náročnou přestavbu, která zahrnovala kom-
pletní výměnu elektroinstalace, vodoinstalace, vzduchotech-
niky, rozvodů topení, podlahových krytin, kuchyňských linek, 
maleb, osvětlení atd., včetně kompletně nových bezbariérových 
koupelen. 

Pro nájemníky je největší změnou bezbariérová koupelna, 
kde jsou osazeny všechny bezpečnostní prvky tak, aby co nejvíce 
usnadnily zdejším obyvatelům provádění hygieny. Novinkou je 
jistě i zavedení internetu do těchto prostor.

Dále se nám podařilo zrekonstruovat společenskou místnost, 
kde je nově vybudováno sociální zařízení a malá kuchyňka.

Dovolte mi poděkovat nájemníkům za trpělivost při přestav-
bě, kdy zejména prach a hluk byly obtěžující. Nově opravené 
byty jsou však pro nás další pomocí nájemníkům ke kvalitnímu 
životu v DPS.  Jaromír Hlaváč, starosta města 

VYBRÁNO Z USNESENÍ RM PROTIVÍNA 
KONANÉ DNE 7. 2. 2014

 
–  akceptuje nabídku firmy Š+H Bohunice, 

s. r. o. 
 a rozhoduje o výběru této nejvhodnější 

nabídky pro zakázku „Kanalizace a vodovod 
ul. Purkyňova, město Protivín“ s nabídkovou 
cenou 3 076 350 Kč bez DPH, včetně DPH 
3 722 384 Kč, 

 zároveň schvaluje smlouvu o dílo v podobě 
návrhu

 a pověřuje starostu podpisem předmětné 
smlouvy 

–  akceptuje nabídku firmy Š+H Bohunice, 
s. r. o. 

 a rozhoduje o výběru této nejvýhodnější 
nabídky pro zakázku „Opravy komuni-
kací po povodni – vyspravení místních 
komunikací, poškozených červnovou 
povodní 2013, oblast kolem Protivína 
– Myšenec/Maletice“ s nabídkovou cenou 
3 180 210 Kč bez DPH, včetně DPH 
3 848 054 Kč, 

 zároveň schvaluje smlouvu o dílo v podobě 
návrhu

 a pověřuje starostu podpisem předmětné 
smlouvy 

NOVÉ GARSONIÉRY V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU

Garsoniéry jsou vybaveny novými kuchyňskými linkami 
a spotřebiči. 

Interiér nové bezbariérové koupelny.  
Foto  Marie Černá
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� ZE ŽIVOTA ŠKOLY � 

Ve středu 26. února odpoledne byl 
pro děti naší školy a jejich kamarády 
připraven karneval. Masky se sešly 
ve vyzdobené tělocvičně a začal rej. 
Kromě volné taneční zábavy si děti 
užily připravených soutěží, naučily 
se tancovat např. letkiss a nechybělo 
ani vyhodnocení nejlepších masek. 
Na ty nejlepší čekala malá odměna. 
Po celou dobu děti v jejich snažení 
i zábavě podporovali rodiče a praro-
diče. Pomocnou ruku podávali také 
učitelé a vychovatelky. Jsme rádi, že 
se odpoledne vydařilo a že se sešlo 
tolik masek. 

Žáci ZŠ Protivín 
vás zvou na 

X. VERNISÁŽ VÝTVARNÝCH 
A RUČNÍCH PRACÍ 

v úterý 25. března 2014 
od 17 hodin

a na 

KONCERT ŽÁKŮ
ZŠ PROTIVÍN A ZUŠ PÍSEK

v úterý 25. března 2014 
od 17.30 hodin 

do Alšovy síně ZŠ Protivín

Všichni jste srdečně zváni!

V „Březnu – Měsíci čtenářů“ 
nabízí Městská knihovna Protivín 
svým malým návštěvníkům dárek 
v podobě „Omalovánek první 
pomoci“. 

Vydalo je IV-Nakladatelství 
s. r. o.,  odborné nakladatelství pro 
bezpečnost a prevenci v Praze ve 
spolupráci s Českým červeným 
křížem. Tyto omalovánky děti nejen 
pobaví, ale také zábavnou formou 
seznámí s tématikou poskytování 
první pomoci. 

Pro všechny své návštěvníky 
má knihovna připraveny záložky do 
knížek, které obdržela z Jihočeské 
vědecké knihovny v Českých Budě-
jovicích prostřednictvím Městské 
knihovny v Písku. 

WWW.DETSKETABORY.CZ Kontakt: 777 631 236
TÁBOR v Heřmani u Písku Věk Termíny Cena

Tábor s ANJ, NEJ, FRJ 9 – 16 let
12. 7. – 19. 7. 2014

3999,-
19. 7. – 26. 7. 2014
12. 7. – 26. 7. 2014 7400,-

Cyklistický tábor s ANJ, NEJ, FRJ 12 – 16 let
12. 7. – 19. 7. 2014

3999,-
19. 7. – 26. 7. 2014
12. 7. – 26. 7. 2014 7400,-

Výtvarný tábor s ANJ, NEJ 9 – 12 let 12. 7. – 19. 7. 2014
3999,-Taneční tábor s ANJ, NEJ, FRJ 9 – 16 let 12. 7. – 19. 7. 2014

Tábor pro nejmenší s ANJ 6 – 8 let 12. 7. – 19. 7. 2014

Příměstský tábor s ANJ, NEJ, FRJ 6 – 15 let 14. 7. – 18. 7. 2014 1500,-
21. 7. – 25. 7. 2014

MAŠKARNÍ KARNEVAL 

▲ ▲ ▲

▼ ▼ ▼

DÁREČKY 
K MĚSÍCI 
ČTENÁŘŮ
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V pondělí 3. března 2014 byla zahájena rekonstrukce vodovodu a kanalizace 
v Purkyňově ulici v Protivíně.  Foto Bc. J. Fialová

Prémiová piva Lobkowicz zabodovala 
v letošních degustačních soutěžích PIVEX 
2014. Odborná porota soutěže ZLATÝ 
POHÁR PIVEX – PIVO 2014 udělila 
bronzové ocenění pivu Lobkowicz Premium 
Nealko v kategorii nealkoholických piv. 
Ve zcela nové soutěži ZLATÝ SOUDEK 
PIVEX 2014 pak byl jako 3. nejlepší sudo-
vé pivo v kategorii světlých ležáků oceněn 
Lobkowicz Premium. 

Úspěch obou prémiových piv Lob-
kowicz potvrzuje jejich stabilní vysokou 
kvalitu a jedinečnou chuť. „PIVEX je pivo-
varskými odborníky dlouhodobě uznáván 
jako jedno z nejprestižnějších a nejvýznam-
nějších degustačních soutěží u nás. Ocenění 
proto beru jako velký úspěch a uznání pocti-
vé práce všech, kteří se na výrobě ležáku 
Lobkowicz Premium i jeho nealkoholické 
varianty podílejí,“ uvedl Michal Voldřich, 
sládek protivínského pivovaru, kde se piva 
Lobkowicz vaří. 

Výsledky 22. ročníku degustační soutěže 
ZLATÝ POHÁR PIVEX – PIVO 2014 a 1. 
ročníku klání ZLATÝ SOUDEK PIVEX 
2014 byly oficiálně vyhlášeny vče-
ra večer v rámci 22.  Galavečera 
pivovarníků a sladovníků – Brno 
2014. Přihlášeno bylo celkem 78 
značek piv z 28 pivovarů z České 
republiky. Odborným garantem 
obou degustačních soutěží je 
Výzkumný ústav pivovarský a sla-
dařský v Praze (VÚPS) pod kon-
zultačním dohledem Ing.  Anto-
nína Kratochvíleho. Soutěže se 
konaly pod záštitou Ministerstva 
zemědělství ČR, Asociace krajů 
České republiky, Jihomoravského 
kraje a statutárního města Brna. 

Ve dvoukolové soutěži ZLATÝ 
POHÁR PIVEX – PIVO 2014 
byla piva z průmyslových pivo-

varů hodnocena v šesti kategoriích – světlé 
výčepní pivo, světlé ležáky, nealkoholická 
piva, tmavá piva, nízkoalkoholická míchaná 
piva a nealkoholická míchaná piva. Tyto 
základní kategorie doplnily ještě dvě spe-
ciální kategorie v sekci minipivovarů, které 
soutěžily jednokolově. 

Odborná porota se při hodnocení jed-
notlivých vzorků zaměřila na kritéria jako 
chuť, plnost, vůně, říz a hořkost, případně 
také další vlastnosti, které lze smyslově 
vnímat. To jsou atributy, které při pití piva 
hodnotí také běžní spotřebitelé. Anonymní 
hodnocení prováděli odborní degustátoři 
ze soutěžících pivovarů, dále z VÚPS 
a dalších odborných institucí. Degustátoři 
hodnotili především chuť piva, jeho plnost, 
vůni, říz, hořkost i další eventuální chuťové 
vlastnosti či jiné příznaky (např. v barev-
nosti, jasnosti apod.). V obou kolech sou-
těže byly u všech vzorků piv prováděny 
také laboratorní rozbory a senzorická 
hodnocení VÚPS Praha.

Vůbec poprvé se letos v Brně konala 
jednokolová degustační soutěž ZLATÝ 

SOUDEK PIVEX 2014. Piva 
byla hodnocena ve dvou kategori-
ích – světlé výčepní pivo a světlé 
ležáky. Pro každý přihlášený vzo-
rek bylo pro čepování zajištěno 
jednotné a samostatné výčepní 
zařízení i potřebné množství 
odborných výčepních, kteří pivo 
čepovali anonymně. Samotné 
hodnocení odbornými degustá-
tory probíhalo taktéž anonymně, 
a to systémem obdobným jako 
v hlavní soutěži ZLATÝ POHÁR 
PIVEX – PIVO 2014. 

V České republice je tako-
váto soutěžní odborná hodnotící 
degustace sudového piva uni-
kátní. 

Město Protivín je zřizovatelem 
zásahových jednotek sboru dob-
rovolných hasičů města v Protiví-
ně, Milenovicích, Záboří a v Krči. 
V roce 2013 bylo z rozpočtu města 
profinancováno v požární ochraně 
téměř 900 tisíc korun, z rozpočtu kraje 
357 tisíc korun.

Největší aktivitu prokazovaly jed-
notky SDH města hlavně během loň-
ských povodní. Vybavenost jednotek 
výzbrojí, výstrojí a požární technikou 
je na dobré úrovni. V loňském roce se 
také podařilo v požární zbrojnici v Pro-
tivíně vyměnit okna a opravit střechu. 
V Krči proběhla akce na vylepšení pří-
stupu k požární nádrži.

Nejvíce zásahů provádí zásaho-
vá jednotka města Protivín. Za minu-
lý rok jich bylo 56, z toho 7 u požárů, 
40 technických zásahů /polomy, likvi-
dace nebezpečných látek/ a 3 požární 
asistence. Zásahová jednotka města 
v Milenovicích měla 11 zásahů a při 
povodních zajišťovala krizovou situ-
aci v obci. Zásahová jednotka měs-
ta v Záboří provedla 7 zásahů a při 
povodni plnila povinnosti jak v Záboří, 
tak i v Protivíně.

Členové zásahových jednotek se 
každoročně účastní odborných školení 
u Hasičského záchranného sboru Jiho-
českého kraje, územní odbor Písek. 
Některá družstva jsou zapojena do 
soutěží v hasičském sportu a neve-
dou si vůbec špatně. Součástí činnosti 
hasičů je i úklid a údržba požární tech-
niky a prostor požárních zbrojnic. Je 
třeba ocenit i práci s mládeží, která se 
jim daří.

Na závěr je nutné upozornit, že tato 
práce je vykonávána dobrovolně a bez 
nároku na odměnu. 

Za to jim všem patří poděkování 
a ať se jim všem dále jejich práce daří. 

Štefana Komrsková, 
vedoucí správního odboru

NABÍZÍM DOUČOVÁNÍ 
FRANCOUZSKÉHO 

A ANGLICKÉHO JAZYKA 
pro začátečníky i pokročilé, 

pro děti i dospělé 
Vlastním certifikáty FCE z angličti-

ny a DELF B2 z francouzštiny 

V případě zájmu volejte: 
775 039 700 

nebo pište na e-mailovou adresu: 
petrakoh17@gmail.com 

Cena: 150 Kč / hod. Těším se na vás. 

DVĚ MEDAILE PRO PIVA LOBKOWICZ

ČINNOST 
zásahových jednotek SDH

PI
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Individuální výuka ANGLIČTINY a RUŠTINY v Protivíně 
PhDr. Eliška Slámová, Ph. D.
 odborná kvalifikace + 30 let pedagogické praxe (ZŠ, SŠ, VŠ, dospělí, senioři)

✔ Efektivní výuka (1 nebo 2 studující najednou – dvojice podle vlastního výběru !)

✔ Zaměření na cíl (výuka dle Vašich požadavků => příprava ke zkouškám / doučování / 

 / jazyk pro osobní potřebu i zaměstnání / studium jazyka k prodloužení aktivního myšlení)

✔ Přizpůsobení učiva (dle úrovně a schopností studujícího, či jeho věku; vhodné i pro začátečníky)

✔ Překladatelské služby (Aj, Rj)

✔ Doučování latiny 

KDE? Mírová 337/20, Protivín (budova kina, vchod od hokejbalového hřiště, 3. patro – nad knihovnou)

KDY? Dle dohody (denně od 8 do 20 hodin) 
 zavolejte: 776 575 969, pošlete email: lion–es@seznam. cz

PI

S tuky a oleji po smažení by se mělo 
nakládat jako s odpadem. Občané je 
shromažďují do použitých PVC obalů 
(PET lahve atd. ) a ukládají do urče-
ných separačních nádob. Tyto označené 
nádoby najdete na místech určených ke 
sběru tříděného odpadu. 

Pokud bude tento odpad končit tím, 
že vysmažený olej a tuk bude vyléván 
do WC, výlevek a dřezů v domácnos-
tech, je nanejvýš pravděpodobné, že 
nastane dříve či později havarijní stav 
na domovní kanalizaci. Kanalizace bude 
neprůchodná. 

Tuky a oleje do kanalizace nepatří! 
Po ochlazení odpadní vody v kanali-
zaci dojde k vysrážení tohoto odpadu 
a postupně k jeho zanesení, respektive 
zalepení odpadních systémů v domác-
nostech. Nejčastější případy nastávají 
v přečerpávacích jímkách a nádržích, 
kde dochází po ochlazení tuků k ucpání 
čerpadel a to z důvodu obalení spínacích 

plováků tuky. Tuky se v kanalizaci také 
částečně rozkládají, tím vznikají mastné 
kyseliny a ty zvyšují korozi stěn kanali-
začního potrubí. Současnou kombinací 
nečistot v odpadních vodách, kde se 
střetávají vody z mycího procesu (zbyt-
ky jídel, tuky, cukry apod.), pracího 
procesu (prací prostředky) a splaškové 
vody vzniká pozitivní prostředí pro výše 
uvedený problém. Pokud jde o separaci 
potravinářských olejů, tak je to první 
krok k prodloužení životnosti a akce-
schopnosti odpadních potrubních sys-
témů v domácnostech. V následujících 
obdobích bude docházet k další regu-
lované separaci odpadů. Snahou bude 
řešit problematiku sběru biologicky 
rozložitelných odpadů, kam kde krom 
zahradních výpěstků a trávy, patří např. 
i zbytky jídel a potravin. Máte rádi své 
domy? Pak je chraňte. Chraňte je aktivní 
prevencí, vždyť i nádherný dům ztrácí 
na kráse bez správné funkce odpadů. 

Vedle s tá le  zaj ímavé 
a oblíbené výstavy Exotická 
příroda je v Památníku dva 
roky „stará“ expozice Historie 
Protivínska, za niž tři tvůrci, 
mladí pracovníci Prácheň-
ského muzea, získali v rám-
ci celorepublikové soutěže 
muzeí „Gloria musealis“ 2. místo.

Kromě stálých expozic jsou v pro-
storách muzea ve výstavní místnosti 
uskutečňovány výstavy různého charak-
teru (obrazů, fotografií, přírodovědných 
zajímavostí). V letošní sezóně budou 
moci návštěvníci zhlédnout dvě: 
Jiří Kolář – významný rodák, básník 
a výtvarník (srpen – říjen), ke 100. 
výročí narození. 
Dějiny schované v Památníku (čer-
venec – říjen), ke 100. výročí počátku 
1. světové války. 
Má podtitul „Výstava o nejstarší histo-
rii protivínského muzea a muzejnictví 
vůbec“. Je v prvé řadě určená pro děti 
z Protivína a okolí včetně větších měst 
(Vodňany, Písek). 
Cílem je ukázat úzkou vazbu mezi 
školou a muzeem, představit protivín-
ské muzeum a historii vůbec jako živý 
objekt. Jako místo, jemuž obyvatelé 
města přikládali vždy velký význam, 
zajímali se o něj a podíleli se na jeho 
programu a dalším rozvoji. Projekt bude 
prezentovat vůbec první muzejní expo-

náty z regionu, které přinášeli 
často žáci svým učitelům, 
dějiny muzea od roku 1932, 
zajímavosti, neznámé fotogra-
fie, místní osobnosti spojené 
s muzeem (p. Fr. Krhoun, 
p. J. Kutta). 
Projekt bude interaktivní a co 

nejvíce haptický (dotykový). 
Výstavní místnost se tak stane na 

květen až červenec pro děti prostorem 
her, zábavy a vzdělávání. A pro dospě-
lé? Vedle zábavy a poučení objeví třeba 
předmět, který svému panu učiteli 
přinesli před desítkami let! 

Mgr. Věra Piklová, 
správce Památníku 

Novinkou celostátní akce knihoven 
Březen – Měsíc čtenářů je v letošním roce 
vyhodnocování a oceňování čtenářských 
rodin. Bohudík i v dnešní době nachá-
zíme rodiny, jejichž členové společně 
navštěvují knihovnu a společně také doma 
čtou. Potěšitelné je, když je taková rodina 
třígenerační. 

Rodiče, dvě děti a dědeček. Takovou 
rodinu tvoří rodina Doubkových z Pro-
tivína, která v počtu pěti členů pravidelně 
navštěvuje protivínskou knihovnu a půjčuje 
si knihy a časopisy.

Jako první se přihlásila do protivínské 
knihovny v roce 2002 paní Petra Doubková 
a na jejím čtenářském kontě počítač zazna-
menal za ta léta úctyhodných 859 výpůj-
ček. Paní Doubková má ráda jak moderní 
literaturu, tak i klasiku, historii a své místo 
v jejích zájmech má i naučná literatura. 
Zpočátku půjčovala dětské knížky i pro 
malou dcerku Zuzanku, ze které se vlivem 
správného příkladu v rodině stala příkladná 
čtenářka. Od roku 2010 si Zuzanka vybírá 
a půjčuje knihy zcela samostatně a potěšitel-
né je, že při výběru nezapomíná na naučné 
knihy. Za tři roky své samostatné registrace 
si vypůjčila již 171 titulů. Zuzanka se rov-
něž ráda zúčastňuje čtenářských soutěží 
a má výborné výsledky.

Dnes již pravidelně navštěvuje naši 
knihovnu i nejmladší člen rodiny Kryštof. 
Knihy mu prozatím vybírají maminka se 
sestřičkou Zuzankou, ale už teď je jisté, že 
z něho vyroste čtenář. Celou rodinu dopro-
vází tatínek, pan Roman Doubek, který čte 
podle svých časových možností.

A konečně od roku 2011 přibyl do řad 
našich čtenářů i dědeček, pan Tomáš Staněk, 
který si za dobu své poměrně krátké regis-
trace vypůjčil již 322 titulů. Převažují mezi 
nimi knihy naučné, vlastivědné, přírodověd-
né, ale zajímají ho i cizí země a historie.

Celá rodina si v uplynulém roce 2013 
vypůjčila 175 titulů knih a časopisů.

Na příkladu této rodiny vidíme, jak je 
důležité, když rodiče doma s dětmi čtou. 
Děti mají dobrý příklad z domova a kni-
ha jim bude dobrým průvodcem celým 
životem. 

JAK ZLIKVIDOVAT OLEJ A TUK PO SMAŽENÍ? A KAM S NÍM?
Tuky nevylévejte do WC, do kanalizace nepatří. Ničíte si tím odpad. 

TO, CO JSTE JEŠTĚ NEVIDĚLI! 
S blížícím se jarem se blíží i hlavní turistická sezóna, období návštěv pamě-
tihodností i naplno otevřených muzeí. V protivínském muzeu – Památníku 
začíná již tradičně půlroční sezóna počátkem května 2014. 

NEJLEPŠÍ 
ČTENÁŘSKÁ 
RODINA
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z deníku
POLICIE ČR V PROTIVÍNĚ

RADA MĚSTA ZASEDALA

Problémy v rodině
 Policisté oznámili správnímu orgánu 

k dalšímu projednání případ z počátku 
měsíce února. Starší žena měla třikrát 
telefonicky důrazně upozorňovat svou 
vnučku, aby stáhla své právní kroky 
proti otci, jinak že bude zle. 

Vloupání do Iveca
 Zloděj kradl v otevřeném areálu 

firmy v Protivíně. V době od 7. do 
10. února násilně vnikl do nákladního 
automobilu značky Iveco a odcizil zde 
pět padesátilitrových sudů, jeden tři-
cetilitrový sud a přepravky s lahvemi 
s pivem, odcizil i plechovky s pivem 
a dokonce i pochoutkový, vlašský 
a zbojnický salát. Způsobená škoda 
přesahuje sedm tisíc korun. Policisté 
případ prošetřují. 

Výtržnictví před barem
 Krátce před sedmnáctou hodinou 

odpolední 27. února řešili policisté 
výtržnictví před barem v Protivíně. 
Došlo zde k fyzickému napadení. 
Jeden z napadených utrpěl pohmoždě-
niny v obličeji a byl ošetřen v nemoc-
nici. Potyčka skončila ošetřením 
v nemocnici.

 Protivínští policisté vyjížděli poslední 
únorový den po půl desáté večer opět 
do jednoho z místních restauračních 
zařízení. Dva hosté zde měli opa-
kovaně potyčku. Slovní přestřelka 
a výměna názorů skončila napadáním 
a údery. V restauraci se ještě poda-
řilo oba aktéry „uklidnit“ ostatními 
přítomnými, před podnikem však 
šarvátka pokračovala a jeden z mužů 
upadl po napadení protivníkem na 
dlažbu a zranil si hlavu tak, že si to 
vyžádalo ošetření v písecké nemoc-
nici. Policisté případ řeší pro trestný 
čin výtržnictví. 

V případu rozebrané haly 
padla obvinění
 Vyšetřovatel zahájil  v pondělí 

3. března trestní stíhání dvojice mla-
dých mužů (1979 a 1985), kteří mají 
mít na svědomí krádež ocelové haly 
u Protivína. Mladší z mužů měl dne 
17. února letošního roku vniknout do 
areálu firmy v  Myšeneci a odcizit 
zde uskladněnou rozebranou halu 
o ploše 240 m2, nosné pilíře a regály. 
Odcizený materiál si nechal klidně 
naložit a odvézt do sběrny najatým 
autodopravcem. Společně s druhým 
z obviněných poté ocelové komponen-
ty prodali a utrženou hotovost použili 
pro vlastní potřebu. Firmě tímto jed-
náním způsobili škodu v desítkách 
tisíc korun. 

–  akceptuje nabídku firmy Š+H Bohunice, 
s. r. o. 

 a rozhoduje o výběru této nejvýhodnější 
nabídky pro zakázku „Opravy komunikací 
po povodni – vyspravení místních komuni-
kací, poškozených červnovou povodní 2013, 
oblast kolem Protivína – soubor komunikací“ 
s nabídkovou cenou 3 298 595 Kč bez DPH, 
včetně DPH 3 991 300 Kč, 

 zároveň schvaluje smlouvu o dílo v podobě 
návrhu

 a pověřuje starostu podpisem předmětné 
smlouvy 

–  schvaluje nabídku na zajištění technického 
dozoru stavebníka při provádění stavby 
„Protivín – obnova kanalizace a vodovodu 
v Purkyňově ulici“ s firmou MZ TENDER 
s. r. o.,  Chelčického 52, Písek

 a pověřuje starostu města podpisem pří-
slušné smlouvy, objednávky

–  schvaluje nabídku na zajištění technického 
dozoru stavebníka při provádění stavby 
„Opravy komunikací po povodni – Myše-
nec/Maletice“ s firmou MZ TENDER s. r. o.,  
Chelčického 52, Písek

 a pověřuje starostu města podpisem pří-
slušné smlouvy, objednávky

–  schvaluje nabídku na zajištění technického 
dozoru stavebníka při provádění stavby 
„Opravy komunikací po povodni – soubor 
komunikací“ s firmou MZ TENDER s. r. o.,  
Chelčického 52, Písek

 a pověřuje starostu města podpisem pří-
slušné smlouvy, objednávky

–  schvaluje předloženou smlouvu o výprose 
s DSO Blanicko-Otavského regionu, jejímž 
předmětem je bezplatné přenechání majetku 
(MISYS 2013, malotraktor JOHN DEERE 
X305R) k užívání výprosníkem, tj. městem 
Protivín

 a pověřuje starostu města podpisem před-
mětné smlouvy

VYBRÁNO Z USNESENÍ RM PROTIVÍNA 
KONANÉ DNE 26. 2. 2014 

–  souhlasí v rámci výstavby Obchodního 
centra Protivín s uzavřením smlouvy o prá-
vu provedení stavby, týkající se pozemků 
p. č. 2686, 2677/2, 1360, 1361/3, 100/12 
a 2679, vše v kú Protivín 

–  bere na vědomí přehled hospodaření 
na lesním majetku dle uzavřené smlouvy 
o obhospodařování lesa za rok 2013 

 a souhlasí s plánem těžby 250 m3 dřeva 
a plánem sadby 8480 ks nových sazenic na 
rok 2014 

–  souhlasí s prodejem pozemku p. č. 93/3, 
TTP o vým. 46 m2 v kú Myšenec

 a doporučuje zastupitelstvu města prodej 
předmětného pozemku ke schválení 

–  souhlasí s uzavřením smlouvy na posky-
tování mobilních služeb pro město Protivín 
s Vodafone CR a. s. dle předložené cenové 
nabídky 

 a pověřuje starostu města jejím podpisem 

–  schvaluje návrh smlouvy o dílo na zajiš-
tění archeologického průzkumu na stavbě 
„Rekonstrukce komunikace Purkyňova 
ulice v Protivíně“ s Prácheňským muzeem 
v Písku, jako zhotovitelem prací

 a současně pověřuje starostu města pod-
pisem předmětné smlouvy 

–  projednala žádost Českého svazu chovatelů 
ZO Záhoří

 a souhlasí s pořádáním chovatelské výstavy 
v parku u sokolovny v době konání protivín-
ské pouti (26. – 27. 7. 2014)

 a dále souhlasí s poskytnutím finančního 
příspěvku na podporu této akce ve výši 
5 000 Kč z rozpočtu města Protivín (v rámci 
příspěvků na činnost pro neziskové orga-
nizace) 

–  svolává veřejné zasedání Zastupitelstva 
města Protivín na den 20. 3. 2014 (čtvrtek) 
od 18 hodin do kinosálu MěKS Protivín

dokončení ze 2. stránky
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Revize elektro nářadí, 
strojů, spotřebičů.

Revize hromosvodů 
a elektrických zařízení, 

 instalace

kontakt: 
Michal Klinkáček 
telefon 724 461 016

Nově nabízíme jedinečnou publikaci 
„Protivín – kresby historické archi-
tektury“ od Lukáše Martínka. 

cena 190 Kč 

V únorových Protivínských listech jsme se ptali na oficiální datum počátku prode-
je piva z produkce protivínského pivovaru a na jména tehdejších majitelů panství 
Protivín. 
Výhercem fotohádanky je pan Vaňata Jan ml. z Protivína. Správná odpověď 
zněla: Rok založení pivovaru je 1598 a v tomto roce zakoupili protivínské 
panství noví majitelé Kryštof a Jiří z Mitrovic. Výherci blahopřejeme a výhru si 
může vyzvednout v infocentru.
V březnu se ptáme na budovu, jejíž část vidíte na snímku, na její účel a na jméno 
majitelky této budovy v období 2. světové války a po ní. 

Vážení spoluobčané, 
dne 8. března jsme si připomenuli 
200. výročí narození národního buditele 
a významného lexikografa Františka 
Špatného, autora první knihy o české 
myslivecké mluvě. 

František Špatný se narodil na samotě 
v Boru u Protivína. Dnes již neexistující 
samota měla č. p. 81. Den jeho narození není 
v příslušné matrice zaznamenán, nicméně je 
jisté, že malý František byl pokřtěn v pro-
tivínském římskokatolickém kostele před 
dvěma sty lety – 8. března 1814.

Otec Václav byl polním mistrem, tedy 
panským mistrem ovčáckým, odpovědným 
za chov ovcí a provoz ovčína na Boru. Fran-
tišek navštěvoval školu v Protivíně, později 
v Prachaticích a Českých Budějovicích. Od 
roku 1828 byl studentem tzv. hlavní školy 
v Praze na Malé Straně. V roce 1831 se stal 
posluchačem přednášek o polním hospodář-
ství na Filozofické fakultě a o zvěrolékařství 
na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy. 
V roce 1832 vstoupil na Hospodářský 
ústav v Českém Krumlově. Po jeho tříletém 
absolvování byl přijat do schwarzenber-
ských služeb. V roce 1835 byl praktikantem 
v Protivíně, o rok později se stal adjunktem 
v Prachaticích a v letech 1837–1841 pra-
coval na místních ředitelstvích v různých 
funkcích – na panství v Třeboni a v Libě-
jovicích u Vodňan. V letech 1844 – 1849 
působil jako vedoucí schwarzenberského 
správního úřadu v Praze na Smíchově. 

František Špatný nebyl profesí lesník, 
přesto se po vytrvalém sebevzdělávání 
rozhodl absolvovat zkoušky z lesnictví, 
polního hospodářství, myslivosti, rybářství, 
ovčáctví a vlnoznalectví, finanční správy 
a trestního zákona, ba dokonce i z české řeči 
a literatury. Všude vystupoval jako uvědo-
mělý vlastenec, který se osobně zúčastňoval 
vlasteneckých kulturně společenských akcí 
v revolučním roce 1848.

Horoucí vlastenectví přivedlo Špatného 
jako vůbec prvního odborníka v českých 
zemích k systematickému sběru odborného 
českého názvosloví z různých hospodář-
ských oborů. Plodem jeho trpělivé práce 
bylo vydání 23 odborných publikací, pře-
devším slovníků. V roce 1843 vydal Česko-
německý slovník hospodářsko-technický 
pro úředníky, myslivce atd. a v roce 1851 
Německo-český slovník lesnický. 

Dále přispíval do mnohých časopisů, 
např. Květy, Světozor, Živa, Hospodářské 
noviny atd. Tolik krátce k jeho publikační 
činnosti.

Až do roku 1872 působil ve službách 
Vlastenecké hospodářské společnosti 
v Praze. Zde také 9. června 1883 zemřel. 
Pochován byl na Olšanských hřbitovech. 
Jeho hrob byl náhodně objeven v roce 
1993 – byl zdevastovaný, poničený. V roce 
1994 bylo rozhodnuto Českomoravskou 
mysliveckou jednotou k vyzvednutí ostatků, 
byly zpopelněny a jeho schránka byla při 
důstojném mysliveckém aktu uložena na 
lesním hřbitově v Písku. Péči o hrob tohoto 
našeho slavného rodáka převzala Střední 
lesnická škola v Písku.
František Špatný byl významnou osobnos-
tí, která si zaslouží náš společný hold.

Jan Tomka

FOTOHÁDANKAFOTOHÁDANKA
INFOCENTRA PROTIVÍN

NABÍDKA INFOCENTRA

Pro sběratele pohlednic nabízíme nově 
pohlednici Vysokého Kamýku, pohled-
nici ke 110. výročí otevření nové pro-
tivínské školy a dřevěnou pohlednici 
s výjevem kostela sv. Alžběty a kap-
lanky.

Dvě století od narození 
Františka Špatného

PI
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Tradici masopustu se rozhodli před rokem založit v Protivíně 
členové občanského sdružení Společnost pro rozvoj Protivína 
v loňském roce v návaznosti na tradiční šibřinky, které se konaly 
vždy v místní sokolovně. 

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

Masopust neboli karnevalové období bylo v minulosti obdo-
bí od Tří králů do Popeleční středy. Popeleční středou začíná 
postní období před Velikonocemi. Název karneval je synony-
mem masopustu (z italského carnevale, vlastně „maso pryč“). 
Dnes se jako masopust (nebo karneval) označuje zejména toto 
masopustní veselí. 

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

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

Růžičková masopustní koleda se nevyskytuje nikde jinde 
v republice, pouze v úzkém pruhu vesnic okolo Doudleb na Čes-
kobudějovicku, odkud k nám z obce Nesměň (malá a příjemná 
vesnička se 130 obyvateli) přijeli naši přátelé a kamarádi, za což 
jim patří velké poděkování. Jak sami říkali, moc si to v Protivíně 
užili, skvěle se pobavili a dobře najedli. 

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

Není a nebyla to pouhá obchůzka spojená se žádostí o obda-
rování, ale dramatický útvar s přísným řádem. Střídají se v něm 
prvky vážné, obřadní s humornými a zábavnými, motivy ryze 
náboženské, satira na společenské poměry s lidovou filozofií 

a humorem. Zatímco na většině míst jsou masopustní oslavy 
spojené především s rejem maškar, Doudlebsko si hlídá koledu 
s přesně danými pravidly. Je v nich jak pašijová symbolika, tak 
pohanství s přírodními zákonitostmi – například trasa koledníků 
vždy míří směrem, kterým se na obloze pohybuje Slunce. 

V Doudlebech tvoří koledu celkem dvanáct mužů. Jsou to 
matka, hejtman, rychtář, první a druhý konšel, tři tancmajstři, 
žitnej, pšeničnej, ovesnej a moučnej. Matka neboli caperda je 
oblečená do oděvu pošitého barevnými proužky látky, které 
znázorňují rozkvetlou louku. V ruce drží cep, jímž ukazuje 
směr putování koledy a zatáčení koleček. Na hlavě nosí vysoký 
špičatý klobouk s rouškou na obličej. Na zádech má zvonek, aby 
se koledníci neztratili v mlze. Ostatní koledníci tancují v běž-
ných svátečních oblecích, na nohou však mají vysoké holínky. 
Hlavním symbolem koledy jsou vysoké klobouky ozdobené 
krepovými kytičkami. Znázorňují pestré kvítí českých luk a tam, 
kde tradici dodržují nejpřesněji, jich na klobouku bývá 365 jako 

dní v roce. Na výši 
každého klobouku je 
pět rudých krepových 
růží jako pět ran Kris-
tových. Kolem dokola 
jsou obalené zeleným 
jalovcem – symbo-
lem Ježíšovy trnové 
koruny. Pod obrubou 
klobouku je stužka 
s červenými a bílými 
třásněmi, které značí 
krev a pot Krista. 

To h l e  v š e c h n o 
mohli ve zkrácené 
verzi spatřit na vlast-
ní oči všichni, kdo se 
na masopustní koledu 
přišli v Protivíně podí-
vat. V maličkostech 
byla koleda přizpů-
sobena našim pod-
mínkám, ale koledníci 

postupy své tradiční koledy striktně dodržovali. Každému, kdo 
dal štědrou koledu, poděkovali zatančeným kolečkem. Rybní-
káři (střapatí) dělali čest svým tradicím a páchali neplechu na 
každém kroku. 

Ti, kdo vydrželi, viděli i tradiční obřadní trestání koledníků, 
kteří se v průběhu koledy provinili. 

A na závěr se v salónku v restauraci U Rychtářů konala 
masopustní veselice.

Pořadatelé děkují všem lidem, kteří přišli druhý masopustní 
průvod podpořit svou účastí, zvláště těm, kteří se nebáli udělat 
si švandu sami ze sebe v „Mrazíkovských“ maskách, panu sta-
rostovi Hlaváčovi za povolení koledy, páteru Maxmiliánovi za 
požehnání koledníkům, Technickým službám města Protivín za 
pomoc a dopravní značení, městským strážníkům za dohled nad 
bezpečností průvodu, Rychtářovým a všem jejich zaměstnancům 
za báječné zabijačkové pochoutky, kapele pod vedením Slávy 
Polanského za skvělý a vytrvalý hudební doprovod, hasičům 
z Protivína za půjčení starého a nádherného hasičského veterána 
„máňy“, která si vybrala odpočinek zrovinka, když byla nejvíc 
potřeba, pekárně Klas Protivín pana Polanského za masopustní 
koblihy, které jsme mohli rozdávat zdarma.

Příští rok jdeme zase do toho, doufáme, že vás přijde ještě 
více do průvodu masek.
Zdroj informací: www.wikipedia.cz 

za Společnost pro rozvoj Protivína, Ing. Jiří Morávek
Foto Radek Lenemajer – Lenčik

MASOPUST 2014 V PROTIVÍNĚ
Pokud jste se v sobotu 1. března přišli podívat na ukázku staročeské růžičkové koledy s masopustním průvodem do 
Protivína, jistě jste se dobře bavili. 
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Ve čtvrtek 27. února se v Ca-
fé Gallery podruhé sešli příznivci 
Vlastivědného klubu Prácheňské 
akademie a vyslechli poutavé 
vyprávění Mgr. Ondřeje Kryštofa 
Koláře (zakladatele Prácheň-
ské akademie) o jeho pobytu 
v anglickém městě Warrington. Na 
podzim roku 2013 se do regionu 
mezi Manchesterem a Liverpoo-
lem vydal tzv. „na vlastní pěst“. 
Pobyl zde zhruba dva měsíce, aby 
objevil styl života tamních obyvatel 
a porovnal jej s životem u nás. 

P ř í š t í  se t kán í  p roběhne 
27. března 2014 od 16.30 hodin, 
o fauně na Protivínsku bude před-
nášet RNDr. Karel Pecl – dlouho-
letý spolupracovník Prácheňského 
muzea. 

Na dubnovém setkání Vlas-
tivědného klubu (24. 4. 2014) 
budete mít možnost besedovat se 
členy Prácheňské umělecké bese-
dy, jejichž výtvarná díla v té době 
ozdobí prostory Café Gallery. 

Rudý únor – zdá se, že červená k únoru 
u nás už tak nějak patří. Nejprve kvůli slav-
nému „vítězství dělnické třídy“, které jsme 
si připomínali až do roku 1989. Po same-
tové revoluci ho záhy vystřídal „americký“ 
svátek svatého Valentýna. Ani k jednomu 
z nich nechovám nijak zvláštní citové vazby. 
Valentýna jsem dokonce záměrně a pohr-
dáním sabotovala, protože si říkám, že se 
lidi mají mít rádi celý rok a ne jeden den. 
Nicméně časopisy, módní salóny, hračkárny, 
cukrárny a obchodní domy už od konce 
ledna na nás blikají červenými srdíčky, 
romantickými postavami zamilovaných vel-
mi mladých lidí v uhrančivě rudém pozadí. 
Nepamatuji se, že bych viděla starší pár na 
nějakém obrázku s valentýnskou tématikou 
v komerčním využití. Copak je Valentýn jen 
pro mladé? Přes všechny antipatie k tomuto 
svátku jsme v Pastelce uspořádali večeři pro 
manželské páry právě 14. února. V týdnu 
svátku svatého Valentýna totiž probíhá 
již několik let v naší zemi Národní týden 
manželství.

Žijeme v době, kdy se pojem manželství 
stává opravdu svátostí, ale ne ve smyslu 
katolické církve, ale ve své vzácnosti. Stále 
více mladých rodin žije jen na psí knížku, 
protože to kromě výhodnějších finančních 
podmínek nabízí, podle mnohých, i výhod-
nější vztah. Člověk se tak nějak cítí volnější, 
svobodnější. Praxe ukazuje, že to tak zcela 
není, nicméně být single je dneska in, 
manželství není v módě, a kdo z mladých 
chce být nemoderní, že? 

Přesto jsem ráda, že pět manželských 
párů společně se dvěma ženami a jedním 
mužem, kteří se se svými partnery již museli 
rozloučit, přijalo pozvání do Pastelky na 
večeři jako vyjádření určitého „poděková-
ní“ a uznání za to, že se rozhodli pro cestu 
stvrzenou manželstvím. Není vždycky jed-

noduchá, nemá ustláno vždy na růžích. Na 
druhou stranu se ti dva rozhodli, že spolu 
ponesou to dobré i to špatné. A to je přeci 
opora a pomoc, když vím, že ten druhý chce 
jít se mnou a držet mě za ruku v momentech, 
kdy je nám dobře, ale že neuteče při bouřce, 
ale projde ji se mnou, popřípadě i s našimi 
dětmi. Připravená večeře byla malým ges-
tem v povzbuzení jít společně dál. 

Večer jsme strávili nejen u jídla, ale 
také při hezkých rozhovorech protknutých 
vzpomínkami na veselé historky, jež nám 
život přinesl a na které jsme někdy už i zcela 
zapomněli. Láďa a Martina Klimešovi nás 
doprovodili zpěvem. Na konci každý pár 
dostal malinký dáreček, který měl ještě pod-
pořit jejich společné chvíle a vzpomenout 
si na maličkosti, které naplňují náš život. 
Těchto přáníček s povzbuzením a Božím 
záměrem pro manželství dostalo celkem 
25 párů. Potěšilo mne, že ho s vděčností 
přijali mile překvapení muži i ženy, kteří 
do Pastelky chodí. 

Kéž nám všem, kdo plujeme na jedné 

JAROSLAV ŠVESTKA 
„ORWELLŮV ROK“
Ve čtvrtek 20. března 2014 od 18 hodin 
se v knihovně Libri prohibiti v Praze 
(Senovážné náměstí 2, Praha 1, 3. patro 
s výtahem) uskuteční představení knihy 
Jaroslava Švestky Orwellův rok. Text byl 
napsán v Protivíně a za jeho napsání byl autor 
vzat nejprve do vazby a později uvězněn. 
V ten nelehký čas mu mnozí z vás pomáhali 
a různým způsobem projevovali své sympatie. 
O tom všem se dočtete v knize. Zveme vás na 
tento večer, ať už jste byli kamarády Jaroslava 
Švestky, který žil poslední roky před svým 
vystěhováním do Kanady v Protivíně, nebo 
jste jen dle svých možností pomáhali proná-
sledovanému člověku. Těšíme se na vás!

lodi, pomáhá Bůh, doprovází nás ve své lás-
ce, moudrosti a trpělivosti, abychom uměli 
být oporou svému partnerovi. Kéž jsme 
obdarováni silou, láskou, dobrosrdečností 
a vůlí vytrvat a neopustit toho, kdo i při 
nás stál, když jsme to potřebovali. Připomí-
nejme si, co všechno jsme spolu dokázali. 
Všímejme si jeden druhého a vnímejme 
maličkosti, kterými je naplněn každý den, 
ale který tvoří krásu okamžiku, protože zítra 
to může být jinak. A nezapomínejme, že 
je „Lépe dvěma než jednomu, mají dobrou 
mzdu ze svého pachtění. Upadne-li jeden, 
druh jej zvedne. Běda samotnému, který 
upadne; pak nemá nikoho, kdo by ho zvedl. 
Také leží-li dva pospolu, je jim teplo; jak se 
má však zahřát jeden? Přepadnou-li jednoho, 
postaví se proti nim oba. A nit trojitá se teprv 
nepřetrhne!“ Kniha Kazatel 4, 9 – 12

Už teď se těším na další milé setkání, 
které nejpozději příští rok zase zopakujeme. 
A ti, kteří se letos nemohli zúčastnit, ale rádi 
by, můžou si do diáře poznamenat pátek ve 
valentýnském týdnu v roce 2015. M. Š. 

Národní týden manželství v Pastelce

VLASTIVĚDNÝ KLUB V PROTIVÍNĚ
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UZÁVĚRKA
pro dodání příspěvků

do dubnových
„Protivínských listů“ 

je 31. března 2014. 
Noviny vyjdou

v pondělí 14. 4. 2014. 

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek, 

firma Dráb, oznamuje svým 

zákazníkům, že opět prodává 

slepičky snáškových plemen 

Lohmann hnědý, Tetra hnědá 

a Dominant – žíhaný, černý, 

modrý, žlutý, kropenatý a bílý. 

Stáří: 15 – 20 týdnů. 
Cena: 149 až 185 Kč / 1 ks 

Neprodáváme malé kuřice, 
ale téměř dospělé slepičky 
pouze  z našeho chovu!

Prodej se uskuteční: 

ve  čtvrtek 27. března 
od 9.20 hodin v Protivíně, vla-
kové nádraží
Při prodeji slepiček – výkup 
králičích kožek
Cena: 20 až 30 Kč / 1 ks
Případné bližší informace: 

Pondělí – pátek 9 – 16 hodin, 
telefon: 601 576 270, 606 550 
204, 728 605 840. 

Nově zavedenou tradicí českých 
knihoven je oceňování nejlepších čtená-
řů. Výsledky se zveřejňují u příležitosti 
Března – Měsíce čtenářů, kdy každá 
knihovna vyhodnotí a ocení čtenáře, který 
dosáhl v uplynulém roce nejvyššího počtu 
výpůjček knih.

Za loňský rok získává naše ocenění 
pan Břetislav Zlámal z Protivína, který 
si z knihovny vypůjčil 209 knih. Regis-
trovaným čtenářem knihovny je od roku 
2012. Za tu dobu si u nás celkově vypůjčil 
420 knih a časopisů. Pan Zlámal je vděč-
ným čtenářem, který se zajímá o všechny 
knihy, od klasiky přes novinky. Čte litera-
turu naši i světovou, historii, detektivky, 
kriminální romány a nezapomíná ani na 
naučnou literaturu z oblasti historie. 

Panu Zlámalovi blahopřejeme k titulu 
Čtenář roku 2013 a přejeme mu mnoho 
krásných zážitků nad knihami. 

MAGNESIA LITERA 2014
Všichni občané mohou hlasovat v anke-

tě Magnesia litera 2014 – Cena čtenářů 
a dát hlas knize českého autora, která vyšla 
v 1. vydání v roce 2013 a která se hlasu-
jícímu nejvíce líbila. Vybírá se z původní 
české prózy, poezie a knih pro děti. Hlaso-
vání probíhá do 28. března 2014. Hlasovací 
formulář najdete na adrese www.magne-
sia-litera. cz. Vítězná kniha bude vyhlá-
šena 8. dubna v přímém přenosu České 
televize. Pět set vylosovaných čtenářů 
získá poukázku na knihu od Knihkupectví 
Kosmas v hodnotě 200 Kč

Zima na nás letos nebyla vůbec zlá, to je pravda. Jenže venku stále ještě není takové 
počasí, abychom s dětmi trávili veškerý volný čas venku. Proto se maminky z Pastelky 
dohodly, že v úterý 18. února vyrazí společně do Písku do hřiště Myška. Děti si nejvíc 
užily skluzavku s míčky, do níž příjemně zapadly, zahrabávaly se nebo se senzačně 
v nich schovávaly. Trampolína, velká dětská kuchyňka, autíčka a spousta jiných hraček, 
které děti nemají doma, se staly to dopoledne pro naše nejmenší příjemným zpestřením. 
Maminky si mohly popovídat a taky si užít radovánek s dětmi. Dopoledne nám uteklo 
jako voda, ani se nám nechtělo domů. Vstupné uhradila Pastelka.   M. Šálková

ČTENÁŘ 
ROKU
2013

Břetislav Zlámal

PASTELKA V MYŠCE

PI

Bc. Lucie Říhová
Nad Rybníkem 952, Protivín

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

www. ucto-pisek.cz

PI
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Kdybyste měli svými slovy 
popsat, co to geocaching je, 
jakou charakteristiku byste 
použili?

PK: Já mám shodou okol-
ností vlastní definici. Je to 
důvod vytáhnout nohy z domu, 
někam se jít podívat a hlav-
ně je to důvod zažít nějaké 
dobrodružství. Umím si před-
stavit, že když někdo dětem 
řekne, že pojedou na výlet 
z Protivína do Strakonic, tak 
moc nadšení nesklidí. Já když 
svým dětem řeknu, že pojede-
me do Strakonic, tak ony ví, 
že tam zažijeme nějaké dob-
rodružství při hledání kešek 
a jedou rády. 
Jak jste se o geocachingu 
dozvěděli a kdy jste se mu 
začali věnovat?

SP: Já jsem začal zvlášt-
ním způsobem. Jednoho času 
jsem měl vážné zdravotní pro-
blémy, kvůli kterým jsem strá-
vil i určitou dobu v nemocnici. 
A v rámci nově předepsaného 
zdravého životního stylu mi byl 
doporučen i dostatek pohybu. 
Rodina mi koupila GPS navi-
gaci a tak mě důmyslně při-
vedli na to, abych začal chodit 
na procházky nebo jezdit na 
kole. Já jsem ale nelenil, na 
internetu jsem chtěl najít, k čemu všemu se takové zaříze-
ní dá využít, a tam jsem narazil na geocaching. Až pozdě-
ji jsem zjistil, že jsem byl mezi prvními kačery v republice 
a dokonce prvním Jihočechem, který se začal této zálibě 
věnovat. 

PK: Moje seznámení s geocachingem proběhlo úplně 
jinak. Před cca 8 lety jsem byl s mým starším, tehdy dese-
tiletým, synem v parku a on mi najednou přinesl nějakou 
krabičku. Byla to keška. Uvnitř bylo kromě jiného i povídá-
ní o tom, co to vlastně keš je. Na internetu jsem si našel 
víc informací, druhý den jsme se šli podívat po další kešce, 
postupně nás to začalo bavit a tak se kešerství věnujeme 
celá rodina dodnes. 
Vaše dnešní vyprávění možná některé čtenáře zaujme 
natolik, že by se rádi této zálibě také věnovali. Pokud by 
někdo chtěl s geocachingem začít, co pro to musí udě-
lat a jaké potřebuje vybavení?

SP: V první řadě se zaregistruje na webových stránkách 
a tam se mu zobrazí všechny keše, které může ve svém 
okolí najít. Pak už stačí si nějakou z nich vybrat a vydat se 
po jejích stopách. Důležitým vybavením je pak samozřejmě 
GPS navigace, i když například moje manželka je dodnes 
hledá pouze s pomocí mapy. Dále by kačer měl mít u sebe 
propisku, aby se mohl u keše zapsat, a nějaký předmět, kte-
rý do ní vloží. Speciálním vybavením pak může být například 

horolezecké náčiní potřebné 
ke zdolávání náročnějších 
míst, ale k tomu se možná 
dostaneme dále. Podrobnosti 
si každý zájemce může vyhle-
dat na oficiálních www-strán-
kách geocaching.com. Jiho-
čestí „kačeři“ mají své vlastní 
geojih.cz a další všeobecné 
informace najde třeba na 
stránkách cs.wikipedia.org/
wiki/Geocaching. 
Chodí se hledat spíše jed-
notlivě nebo ve větších sku-
pinách?

PK: Já třeba chodím nej-
radši hledat tady se Stan-
dou…

SP: Chodí jedinci – samo-
táři, chodí skupiny přátel, celé 
rodiny s dětmi, rodiny bez 
dětí, samotné děti. Hledají 
velcí, malí, bez rozdílu věku. 
Geocaching může provozovat 
prakticky každý od narození 
(např. třeba s rodiči v kočárku) 
nebo až do svých 99 let). 
Co vás k hledání motivu-
je? Je to pocit uspokojení 
z nalezeného „pokladu“ 
nebo něco jiného?

PK: Každý, kdo se geo-
cachingu věnuje, má jiný 
motiv. Řekl bych, že u nás 
je to spíše ten motiv pozná-

ní. Za tu dobu, co se geocachingu s rodinou věnujeme, 
jsme navštívili nespočet krásných míst, o kterých jsme 
dříve vůbec nevěděli. Pokud to vezmu z pozice toho, 
kdo kešky zakládá, tak tam působí motivace přilákat 
velké množství lidí na zajímavá a přitom často utajená 
místa. 

SP: Dobře ukrytá keška totiž dokáže přivést zájemce na 
místa, která nejsou v žádném katalogu ani turistickém prů-
vodci. Jsou to většinou oblíbená místa lidí, kteří žijí v okolí 
– mohou to být výjimečné přírodní úkazy nebo stavby, ale 
také třeba lom, arboretum nebo zdánlivě obyčejné stromo-
řadí... 

PK: Na geocachingu je také zajímavé to, že si zde najde 
každý, co ho nejvíce baví. Kdo jezdí rád na kole, hledá na 
kole. Když někdo chodí rád na procházky, tak loví keše pěš-
ky. Znám nadšence, kteří chodí hledat jenom v noci. Některé 
motivuje ulovit co nejvíce keší, někteří se zaměřují na to, 
aby je našli první. 
Když dovolíte, ráda bych se vrátila k prvopočátkům 
geocachingu u nás. Víte, kdy byla založena první keška 
na našem území a kolik jich v současné době můžeme 
nalézt?

PK: První česká keš byla založena 1. června 2001, 
v současnosti je u nás založeno okolo 50 tisíc keší, přičemž 
toto číslo stále stoupá. 

GEOCACHING – NOVODOBÉ
Geocaching je v poslední době často skloňovaným pojmem, ale přesto spousta z nás možná netuší, co si pod 
ním představit. Oficiální definice charakterizuje geocaching jako dobrodružství pro jakýkoliv den či hodinu, 
které vás může přivést na úžasná a krásná místa na celém světě nebo třeba jen na zajímavé místo ve vašem 
městě, kde jste ale nikdy předtím nebyli... Jde o určitou formu turistiky, kdy za pomocí GPS souřadnic hledáte 
ukrytý „poklad“. Tento poklad se nazývá cache (nebo česky jednoduše keš či keška), hledači jsou takzvaní 
kešeři, případně kačeři. Tomuto koníčku propadlo velké množství lidí, v ČR nalezneme okolo 50 tisíc kačerů, 
celosvětově je to 6 milionů. Geocaching není až tak novodobá záležitost, vznikl již na začátku tisíciletí. A téměř 
na samém počátku se mu začal věnovat pan Stanislav Plachta z Vodňan (PlachtaS Team), krátce po něm této 
zálibě propadl i Mgr. Pavel Koc z Protivína (ondrasek geotym). O motivaci k hledání, cestování po světě i o sou-
časném fenoménu kešerství, o tom všem byl náš společný rozhovor. 
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Kolik kešek už jste našli? Vzpomenete si, kterou jste 
našli jako první?

SP: Moje první keš byla nalezena v Putimi a na její „odlo-
vení“ jsem se připravoval měsíc, což mi v dnešní době, kdy 
mám zapsaných přes 2 400 nalezených keší, přijde jako 
neuvěřitelně dlouhá doba. 

PK: Já mám na svém kontě 1 350 kešek. V současné 
době ale nemám tolik času na hledání, kolik bych si přál, 
a tak se můj počet úlovků příliš nezvyšuje. A první, jak jsem 
již řekl, byla ta náhodně nalezená krabička z parku...

Jak by měla taková správná keška vypadat a kde by 
měla být ukryta?

PK: Keš je obecně nějaká krabička, schránka, která 
může vypadat jakkoliv a která může mít i různou velikost. 
Existují nejmenší keše o velikosti nehtu, které obsahují digi-
tální data, ty největší mají například rozměry kontejneru. 
Obecně by měly obsahovat stručné informace o tom, co keš 
je, pro případ, že by ji nalezl někdo omylem, dále zápisník 
s propiskou, aby se do něj kačer mohl zapsat a v neposled-
ní řadě několik předmětů na výměnu. Každý, kdo keš odlo-
ví, si jeden předmět z ní může vzít, ale na oplátku do ní 
musí vložit nějakou svojí věc stejné nebo větší hodnoty. Zde 
se fantazie meze nekladou, keše mohou obsahovat oprav-
du cokoliv. Já jsem například založil keš s názvem Duhová 
kulička, která je plná skleněnek. A pokud jde o místa, kde 
bývají keše ukryté – můžete je najít opravdu kdekoliv. V par-
ku, u rybníka nebo třeba na zámku. 
Znamená to, že se keše nachází i v extrémních podmín-
kách?

SP: Spousta keší se nachází na stromech, na skalách, 
kam se bez pořádného horolezeckého vybavení nedostane-
te. Některé mohou být schované ve vodě a pro jejich „odlo-
vení“ je potřeba potopit se do velké hloubky. A protože se 
geocaching provozuje celoročně, může se stát, že tyto „pod-
vodní“ kešky zamrznou a pokud na jejich „odlov“ nechcete 
čekat do jara, musíte vysekat díru v ledu. 
Rozlišují se vůbec nějak úrovně obtížnosti hledání?

PK: Keše se člení do několika kategorií. Relativně nej-
jednodušší jsou tradiční keše, kde máte rovnou zadané sou-
řadnice místa. Dále se vyskytují tzv. multi cache, které jsou 
tvořeny z několika úkolů a teprve jejich splněním dojdete 
k hledané keši. Často používané jsou také mystery cache, 
u kterých musíte například složit puzzle nebo vyřešit složi-

tou matematickou rovnici, abyste získali konečné souřadni-
ce. Existuje ještě více typů, ale tyto jsou zdaleka nejpouží-
vanější. U každé keše se dále uvádí úroveň obtížnosti jejího 
odlovení a náročnost terénu. Značí se pomocí jedné až pěti 
hvězdiček, přičemž k nalezení keše o jedné hvězdičce vám 
postačí pouze mapa, pro získání pětihvězdičkové keše už 
budete zdolávat různé složité šifry nebo drsný terén. 
Mají keše vždy své stálé místo nebo mohou také „ces-
tovat“?

PK: Keše přímo cestovat nemohou, ale dají se do nich 
vložit tzv. trasovatelné předměty. Označují se buď jako tra-
velbugy nebo geocoiny (případně geomince). Každý tento 
předmět má od svého majitele nějaký předurčený úkol nebo 
cíl, například aby procestoval Evropu nebo že by rád pobý-
val pouze v keších blízko vody. Kešer, který tento předmět 
najde, má možnost tento cíl naplnit. Například mí synové 
hrají basketbal a my jsme si tedy přáli, aby náš travelbug 
odletěl do USA a tam navštívil co nejvíce basketbalových 
stadionů. Na internetu pak může majitel tohoto předmě-
tu pomocí přiděleného číselného kódu sledovat trasu jeho 
putování a podle fotek sledovat místa, na která se dostal. 
A pokud se vrátíme zpátky domů – dá se nalézt nějaká 
zajímavá keška i v okolí Protivína?

PK: Určitě. Za návštěvu bez pochyby stojí Turmalínová 
slunce v Myšenci, ojedinělý geologický úkaz, nebo Králova 
studánka poblíž Kamýku. Mezi Kamýkem a Královou stu-
dánkou leží ještě jedna zajímavá keš a to na vrchu Pecivál. 
Kromě jedné hromady kamení tam prakticky nic víc není, 
ale přesto už toto místo s krásným výhledem do okolí nav-
štívilo přes sto lidí právě díky geocachingu. 
A na závěr – jaká vás čeká v nejbližší době výprava?

SP: Na tuhle otázku je pro mě těžké odpovědět, já v sou-
časnosti většinou výpravy nepřipravuji dopředu. Když ráno 
vyjde sluníčko a zrovna nemáme nic důležitého v plánu, tak 
vyrazíme s manželkou některý z „pokladů“ hledat. 

PK: Já bych se moc rád jel někam podívat, ale právě 
kvůli momentálnímu nedostatku volného času se mi letos 
podařilo najít pouze jednu kešku a to v Itálii. A právě proto se 
těším na léto, kdy se za „poklady“ vydáme na kole. 
Děkuji za příjemné povídání, přeji hodně úspěchů a pří-
jemné zážitky při dalším hledání. Tereza Procházková

HLEDÁNÍ POKLADÙ www.geocaching.com
www.geocahing.cz
www.geojih.cz

Ojedinělý projekt „jihočeských kačerů“ – GeoCoin složený 
ze sedmi částí – okresů našeho kraje. Celkem bylo v prů-
běhu uplynulých pěti let vyrobeno po 7x100 ks antique gold 
a 7x100 ks antique silver. Na fotografii vidíte složený GeoCoin 
a rubovou stranu GeoCoinu okresu Písek. Fotografie k článku 
pochází z archivu P. Koce (10. str.) a S. Plachty (11. str.).
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Wellness studio Ondra
✔ Máte problém?
✔ Trpíte nadváhou?
✔ Nedosahujete sportovních výkonů podle svých představ?
✔ Jste unaveni během běžného dne?
✔ Cítíte se v ohrožení civilizačními chorobami?

 NAŠE STUDIO POMÁHÁ TYTO PROBLÉMY ŘEŠIT! 
  – Individuální stravovací plány, podpora a poradenství. 
  – Telefonické konzultace. 
  – Měření tělesné kondice bioimpedanční metodou.
  – Škola správného stravování.
  – Osobní, telefonické i emailové konzultace.

objednávky na telefonním čísle 721 729 496

Na základě tohoto inzerátu 
na úvodní konzultaci s měřením tělesné kondice sleva 150 Kč 

Termín od 7. do 11. července
Letos se přeneseme na královský dvůr 

starověké říše Persie, budeme se zdobit jako 
opravdové princezny a královny starověkého 
Šúšanu. Jaké nástrahy čekají na dívku Ester? 
Jejím úkolem je zachránit její národ od úplné-
ho vyhlazení. Dokáže to mladičká hebrejská 
dívka? Bude mít někoho ku pomoci? Chceš-li 
znát odpovědi na tyto otázky, přidej se k nám. 
Čeká tě mnoho dalšího zajímavého. Ráda 
tancuješ? Nechceš se o prázdninách nudit? 
Chceš být v partě holek, které se umí bavit, 
dovádět, skotačit, povídat si, jsou k sobě 
kamarádské a kromě tancování hrají hry 
v přírodě, soutěží a vyrábí si něco hezkého 
pro sebe? Chceš se naučit batikovat nebo pra-
covat s korálky? Potom máš skvělou možnost 
tohle všechno prožít společně s námi. Popros 
rodiče, ať Tě přihlásí na náš taneční tábor. 
Tábor pořádá Středisko křesťanské pomoci 
– Pastelka, Mírová 171 v Protivíně a usku-
teční se od 7. do 11. července.

Cena tábora je 1 100 Kč
Pro děti je připraven celodenní program. 

Budou se učit tancovat, hrát hry, pobývat 
v přírodě a vyrábět. Děti se setkají každý den 
v 9 hodin v Pastelce. Rodiče si je vyzvednou 
vždy v 16 hodin v Pastelce. Děti s sebou 
potřebují jídlo a pití na celý den, přezůvky, 
vhodnou sportovní obuv na ven, pokrývku 
hlavy, opalovací krém, sprej proti klíšťatům 
a kopii kartičky pojišťovny (tu odevzdejte 
s přihláškou). Přihlášku je možné odevzdat 
v Pastelce nebo hodit do schránky spolu 
se souhlasem obou rodičů nejpozději 
31. května. V případě, že se přihlásí víc jak 
16 dětí, bude v ceně i oběd. Počet dětí je 
omezen na 25. 

Tábor je potřeba zaplatit nejpozději 
20. června v hotovosti v Pastelce nebo na účet 
236597552/0300, do zprávy připsat tábor 
a jméno dítěte. Přejete-li si vystavit fakturu 
pro zaměstnavatele, pošlete e-mail a v něm 
všechny údaje, které mají být na faktuře. 

Informativní schůzka v pondělí 16. červ-
na v 16 hodin v MC Pastelka Protivín. 

V sobotu 22. února vypukl v obci 
Žďár neovladatelný požár v hrdle. 
Katastrofu přijela zkrotit jednotka 
z Krče. Na pomoc jí přispěchala 
kapela Elisabeth a kolem 170 platí-
cích účastníků. „Požár“ se podařilo 
usměrnit dámskou volenkou, tento-
krát o karafiáty, bohatou tombolou 
v čele s kávovary Dolce Gusto 
a tabletem. K absolutnímu uhašení 
došlo přesně o půlnoci, kdy muži 
a ženy z SDH Krč udusali „požár“ 
svým půlnočním překvapením.

SDH Krč děkuje všem, kteří přišli 
„požár“ společně uhasit, všem spon-
zorům a skvělé obsluze žďárského 
hostince, za neúnavnou dodávku 
„vody“.  SDH Krč

SDH KRČ ZASAHOVAL 
VE ŽĎÁŘE

Příměstský taneční tábor 

Královna Ester

PI
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Cesta ku studánkám – 10. díl
SKAUTSKÁ STUDÁNKA
Všichni jsme na cestě. Jednou z cest je cesta k místům, 
kde pramení po mezích, zapomenuté v lesích, studánky. 
Tam se ještě naučí lidé rozeznávat dobro od zla a mohou 
se v tichosti zamyslet sami nad sebou...
Cesta ku Skautské studánce měla opravdu zvláštní začá-
tek. Přišel dopis ze Spojených států amerických, dopis 
z kraje lesů, kde žije kamarád, bývalý protivínský skaut 
a tramp Joe Huck Ottawa. Dopis urazil tisíce mil přes 
americkou pevninu, oceán, až se dostal do jeho rodného 
Protivína. Josef dodnes nezapomněl na studánku v lese 
Hájku, kterou kdysi s kamarádem Liborem zušlechtili. 
Pramínek lesní voděnky obložili kamením, upravili okolí, 
dali vodě řád. Však brzy nastala doba skautů, doba, kdy 
na chvíli vítr přinesl svobodu. Studánka dostala jméno 
skautská.
Ten pramínek v lesích poblíž rodného města má Joe 
ve své duši, stejně jako vzpomínku na svého kamará-
da Libora, který nedávno odešel do té největší studánky 
duší tam nad námi.
Lidská duše je jako voda, nekonečná dlouhá vzpomínka. 
Snáší se z nebes, chvilku zde pobude, odlétne a v podo-
bě sněhu, deště, 
rosy se znovu vra-
cí a znovu mizí. Na 
věky věků… proto 
nenápadná cesta 
ku studánce není 
žádnou výjimkou. 
Hodně se změnilo 
na tomto Božím 
světě, lidé však 
stále jdou a hle-
dají místa, kde se 
nechá obracet list 
po listu, kronika 
našich pamětí.
Dávno již přestaly 
dunět po kolejích 
parní lokomotivy 
s vějíři oranžo-
vých jisker, zmi-
zely červenobílé 
šraňky u tratí, je 
pryč doba hradlá-
řů a vechtrů u tra-
tí. Jen ten strmý 
zábořský kopec zůstal na svém místě. Však čas odvál 
starý hluboký lom a dva rybníčky na jeho dně, o kterých 
jsme slýchali, že nemají dna. Temná voda, odkud večer 
hleděly hvězdy jako oči utopenců. Jako hoši z protivín-
ského podzámčí jsme zde lovili raky a také vodní havěť 
pro naše rybičky. Dodnes stojí nad tímto místem při kraji 
lesa pomník, připomínající dobu knížete Jana Schwar-
zenberga, který rád na protivínském zámku pobýval. 
Dříve to bývalo místo schůzek milenců, místo moudrých 
lidí a kvítků sasanek. Dnes v této hektické době je to 
většinou skladiště poražených kmenů krásných stromů 
vonících smolou a lesní smrtí z dřevorubeckých masa-
krů.
Jaro je období vody, magické síly znovuzrození. Modro-
bílá oblaka zimy pomalu mizí a na rezavý hřebík paní 
Zimy se po roce znovu zavěsí zelená stužka jara. Potůčky 
z lesního ticha, mechů ožijí a začínají splétat svůj cop. 
Vzniká říčka.

Stál jsem nad obávaným svahem našich klukovských 
lyžovaček. Ve východní stráni rašila lesní voda studánky. 
I do těch míst nás kdysi vedl starý učitel, kterému jsem 
pomáhal v knihovně na našem náměstí. Tráva, která na 
podzimek zemřela, se započala znovu ukazovat. Starý 
scholastik ukazoval kamsi k hřebenům lesů na severu. 
Poprvé jsem slyšel jména vrchů Velký Mehelník, Jarník či 
Ostrá hora. Začal vyprávět o kraji a na klobouk mu volně 
padal březnový sníh. Vedl nás do lesů, do ráje mechů 
a studánek. Ten přísný učitel, šachista, co uměl pochválit, 
ale i potrestat. Byla jiná doba. Když byl ve škole problém, 
odskákal jsem si to doma sám a ne učitel. Jak je tomu 
většinou dnes.
Tady z tohoto kopce jsem poprvé sjel stráň bílou jako 
ubrus na lyžích, co pamatovaly skokanský můstek v Raži-
cích. Měly dva žlábky a věnoval mi je otec, pamětník 
skokanů tamního můstku v lesích. Čas někdy připomíná 
řetěz okamžiků... a tak dopis z USA znovu upozornil na 
studánku se znakem skautské lilie.
Dnes se o tuhle studánku stará starý nimrod, člověk, kte-
rý má rád les a krajinu, kde prožil celý život. O to víc ho 
mrzí, jak lidé s přírodou zacházejí. Jdeme v tomto stude-

ném dni spolu pro-
ti proudu potůč-
ku, který spěchá 
k zahradám. Voda 
malého rybní-
ka se proměnila 
v temné zrcadlo, 
ve kterém se jas-
ně odrážejí špičky 
smrků a různých 
borovic. Na zelený 
pažit hrázky used-
lo několik sýkor 
a budeš-li mít štěs-
tí, přiletí i kolibřík 
těchto lesů. Malý 
ptáček střízlíček. 
Starý pán se rád 
vrací ku studán-
ce na hraně lesa. 
Stejně jako kama-
rád Josef tam kde-
si za oceánem ve 
vzpomínkách.
Stojíme u pramín-

ku. Hovoříme tiše jako les. Tiše poslouchám vyprávění 
pamětníka. Nejvíce vám o přírodě povědí ti, co vůbec 
nemusejí být vzdělaní ze škol, ale jsou moudří, zkuše-
ní lidé. Co jsem jich na cestách potkal. Oni jsou vlastně 
takovými pramínky, studánkami, ze kterých můžete čer-
pat tichou moudrost. Opravdu není vůbec důležité, jaký 
kdo má titul, ale kdo žije v opravdovém životě a co po 
něm zůstane pěkného.
Z lesa okolo Černé rokle vane vlhkost mechů a starých 
stromů. Však až bude tyto řádky číst kamarád Josef-Joe 
pod lesy Skalistých hor, jistě zatouží znovu vidět lesní 
pramen. Snad nám nebeský vládce ve své moudrosti 
umožní, že se jednou všichni tři sejdeme zde u studán-
ky skautů. Kamarád Libor nám jistě při této příležitos-
ti zahraje na nebeské varhany, které zde na pozemské 
cestě celý život ladil. Voda ze studánek nám předává své 
myšlenky. Zaslouží si náš respekt...

– Sládek Petr–
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Nebojte se! Protivínští skauti do zimního 
spánku neupadli a ve svých akcích neu-
stávají. Na konci roku 2013 jsme uspo-
řádali Vánoční besídku, na které jsme si 
předali dárky a rozloučili se s rokem minu-
lým, abychom mohli přivítat rok nový, rok 
2014. Ten jsme začali již tradičním výletem 
do aquaparku v Horažďovicích. Účast byla 
vysoká. Do rychlíku směrem na Plzeň nás 
v sobotu 22. 2. (Jak krásné, že?) nastoupily 
tři desítky – 24 dětí a 6 dospělých. Ces-
tu k bazénu známe téměř nazpaměť, byli 
jsme tam co by dup. Za tři hodiny v bazénu 
jsme si všichni zvládli užít vody, tobogá-
nu, výřivky i divoké řeky. Na cestu zpět na 
nádraží jsme měli celkem dost času, proto 
se ti méně unavení z nás vydali ještě na lov 
kešek. Zbytek naší výpravy si zahrál pár 
her v zahradě zámku. Dětem i dospělým 
se výlet do Horažďovic vždycky líbil a ten 
letošní nebyl jiný. 

 
Soutěžní test „Svět starých řec-
kých bájí a pověstí“

I. Kolik příběhů obsahuje kniha 
Eduard Petišky „Staré řecké báje 
a pověsti“?
 
 ....................................................

II. Ke každému jménu řeckého 
boha přiřaďte činnost, která mu 
byla v mytologii přisouzena:
 1. Zeus  a) bůh Slunce
 2. Hera  b) vládce moří
 3. Pallas Athéna 
     c) podsvětí, 
    říše mrtvých
 4. Hélios  d) nejmocnější 
    bohyně, 
       manželka Diova
 5. Poseidón  e) vládce bohů
 6. Dionýsos  f) veselý bůh vína
 7. Hádes  g) bohyně 
    moudrosti
 8. Hermes  h) posel bohů 

Odpovědi:
 1. = 
 2. =
 3. =
 4. =
 5. =
 6. =
 7. =
 8. =

III. Pěvec Orfeus doprovázel své 
písně hrou:
 a) na lyru
 c) na citeru
 d) na harfu 

 ……………..................................

IV. Prométheus byl přikován ke 
skále pohoří:
 a) Atlas
 b) Kavkaz
 c) Olymp

 …………………...........................

V. Kolik let trvala trojská válka? 

 ....................................................

VI. Ve kterém světadíle stávala 
Trója:

 ………….....................................

VII. Médeia byla: 
 a) čarodějka
 b) bohyně
 c) otrokyně

 ………………..............................

VIII. Otec udatného hrdiny Hérakla 
byl:
 ……….........................................

IX. Seřaď k sobě následující dvo-
jice mytických postav:
 1. Perseus   a) Penelopa
 2. Daidalos   b) Antigona
 3. Orestes   c) Médeia
 4. Odysseus  d) Ikaros
 5. Iásón   e) Elektra
 6. Filemon   f) Andromeda
 7. Oidipus   g) Baucis
Odpovědi:
 1. = 
 2. =
 3. =
 4. =
 5. =
 6. =
 7. =
 8. =

X. Jak nazývali staří Řekové okříd-
leného koně?

 …………………...........................

Pro zařazení do slosování uveď-
te své jméno a příjmení, datum 
narození a kontaktní údaje – adresu, 
telefon, e-mail:

Test odevzejte v MěKS, knihovně, 
nebo v pokladně kina Protivín do 
konce měsíce března 2014.Výherce 
získá dvě vstupenky na libovolný film 
uvedený v dubnu v kině Protivín. 

Skautské středisko Blanice Protivín
✂

✂
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✿ SPOLEČENSKÁ KRONIKA ✿
NARODILI SE

❀ 10. 2. dcera Anna 
 Rajtoralová
 Michaele Laňové z Protivína

❀ 21. 2. syn Martin
 Lucii Bodnárové ze Selibova

ZEMŘELI
✝ 13. 2. Jan Staněk
 80 let, Protivín

✝ 20. 2. Václav Janoš
 68 let, Protivín

✝ 22. 2. Josef Prokop
 79 let, Protivín

✝ 23. 2. Miloslava Doskočilová
 72 let, Protivín

✝ 23. 2. František Kašpírek
 80 let, Protivín

✝ 27. 2. Božena Sochorová
 68 let, Protivín

✝ 4. 3. Josef Kunc
 74 let, Protivín

✝ 5. 3. Jarmila Vojíková
 59 let, Protivín

Protivínští si zcela jistě pamatují 
„Zámečáky“. Chlapce, kteří žili v tehdej-
ším výchovném ústavu v protivínském 
zámku. Chlapce, kteří do uvedeného 
ústavu byli umístěni pro své problematické 
chování.

Naše děti v boršovském dětském 
domově mají jiný osud. Měly smůlu. 
Jejich rodiče buď již nežijí, jsou ve výko-
nu trestu nebo jsou těžce nemocní a svůj 
život dožijí v různých léčebnách. Nebo 
se jim prostě život nepovedl, alkohol, 
gamblerství či jiná lákadla byla silnější. 
Širší rodina dětí také většinou nefungu-
je, a tak se děvčata a chlapci dostanou 
do našeho domova.

Přes svůj osud žijí takřka stejný život 
jako jejich vrstevníci. Chodí do běžných 
škol, nachází si v nich nové kamarády, 
hrají fotbal, florbal, pěstují atletiku, někte-
ří chodí do „lidušek“ na kytaru, klavír, 
těší se na prázdniny někde u nás nebo 

k moři. Velká většina našich dětí však 
žila v bezpodmětném prostředí a proto je 
jedním z našich nejdůležitějších úkolů jim 
zprostředkovat nejrůznější podněty z toho 
běžného, obyčejného života.

Zde hrají obrovskou roli naši přá-
telé sponzoři. Proto jsem měl velkou 
radost, když se ozvala paní Hana 
Bísková s nabídku darování obuvi pro 
naše děti. 

Domluva byla snadná, děti se rado-
valy ze značkové obuvi a já měl radost 
z potvrzení faktu, že „Protivíňáci“ o sobě 
ví. Takové dary neposuzuji pouze z té 
materiální stránky. Děti tím poznávají, že 
lidem jejich osud není lhostejný, že lidé 
o ně mají zájem.

Věřte, že pro naše děvčata a chlapce je 
takové poznání velmi důležité. 

Mgr. Miroslav Kouřil, ředitel
Dětský domov 

a Školní jídelna Boršov nad Vltavou

V sobotu 23. srpna 2014 se v Myšen-
ci uskuteční setkání rodáků, staroused-
líků a přátel obce. 

Proto žádáme, zda můžete poskytnout 
k okopírování fotografie nebo dokumenty 
týkající se obce, jejích obyvatel či růz-
ných 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, telefon 603 450 297, 
e-mail: mare.kolarova@seznam.cz. 
Fota a dokumenty můžete též donést do 
infocentra paní Haně Rybákové. 

Jménem všech, kteří se na uspořádání 
letního setkání podílejí, velmi děkuje-

Do konce března potrvá v podkrovních 
prostorách výstava, obrazy malované pro 
radost pana Václava Majera, na kterou 
v dubnu naváže výstava výrobků a obrázků, 
které pro vaše potěšení s láskou tvoří klienti 
o. s. Horizont. 

V prostorách infocentra můžete během 
března a dubna zavzpomínat dík foto-
grafiím z archivu pánů Zdeňka Havrdy, 
Petra Schwemma,  Jana Jelínka a Petra 
Sládka na výstavě nazvané „Historie 
s vůní chmele“. Jak název napovídá, jed-
ná se především o starší snímky pivovaru 
a jeho zaměstnanců. Vstup na tuto výstavu 
je zdarma. 

RADOST PRO BORŠOVSKÉ DĚTI

VÝZVA
setkání rodáků v Myšenci

VÝSTAVY
v kaplance
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Společně vyjíždíme až v sobotu 
4. května do Písku na „Švejkovku“. Hned 
v Protivíně měl ošklivý pád Miloš Pojer. 
Odnesly to kalhoty a odřené koleno. 
Naštěstí měl přilbu. Kostky a obrubníky 
v Jiráskově ulici jsou dost tvrdé. Při regis-
traci jsme si vybrali delší trasu. Vedla až 
do Štěkně a pak zpět po druhém břehu 
Otavy. Trasa byla moc hezky připravená, 
kontroly byly rozestavěny u pamětihod-
ností a zajímavostí – tvrz Kestřany, klášter 
ve Štěkni, vodní elektrárna v Čejeticích, 
památník Jana Žižky u Sudoměře, Putim, 
v Písku elektrárna apod.. Trochu zkla-
mání v restauraci U Reinerů, asi pod-
cenili účast na této akci 
a nestíhali. Na jídlo jsme 
čekali skoro dvě hodiny. 
Cestou domů jsme zasta-
vili v hospůdce ve Žďáru 
u Luboše Pravdy, srovnat 
se Platánkem. Celkem 
75 kilometrů. 

V sobotu 18. května 
vyrážíme opět po vlastní 
ose na akci do nedalekých 
Chelčic na Slavnosti květů. 
Volíme kratší trasu. Cestou 
přes rozkvetlé a provoně-
né sady navštěvujeme naše 
kamarádky hasičky ve ves-
ničce Žitná u Netolic. Zpět 
přes zámek Kratochvíle, 
do Netolic na zmrzlinu, 
přes Rábín a Nestánice do 
libějovické hospody. Tady 
čeká Vašek Růžičků a jede 
s námi zpět. Zajíždíme do 
Milenovic na pověstné 
Rudovy klobásy. Mazín je rovnou z kola 
obsazen do funkce asistenta rozhodčího. 
Je téměř jisté, že má Blaník tři body doma. 
Domů se vracíme s rozsvícenými světly. 

V sobotu 8. června jedeme podpo-
řit akci – „Bicyklem za jádrem” – na 
JE Temelín. Přes Milenovice, Čavyni, 
okolo Dřemlin do Radomilic. Zajíždíme 
k místnímu statkáři Vlastíkovi Peterků, 
osvěžuje nás „kozlíkem” ze sedmého. 
Bylo to příjemné, teploměr ukazoval 
32°C ve stínu. Dále Záblatíčko, Záblatí, 
Bílou Hůrku, Malešice, Kočín na Hrádek 
k informačnímu centru JE. Trička a pou-
kázky nám opět umožňují občerstvení ve 
VIP klubu. Líbí se nám to, ale nechápeme 
proč je někdo VIP a jiný jen běžný účast-
ník. Program byl letos slabší. 

V neděli odpoledne 21. července nás 
láká ochutnání grilované makrely, které 
výborně připravují u výletní restaurace 
pod Pískem „U Sulana“. Přes Skály, Heř-

maň, Ražice, Putim, Soutok. Okolo Otavy 
Čertovou stezkou až k „Sulanovi“. Makre-
la neměla chybu. Domů okolo Zemského 
hřebčince, přes Nový Dvůr, Tálín a Žďár 
kolem Rabině na Zastávku. Celkem 
45 kilometrů. 

A je tu „Třídeňák“ – ve dnech 8. 
až 10. srpna. Ve čtvrtek ráno se sjíždí-
me na protivínském nádraží. Chceme 
odjet rychlíkem do Strakonic. Po noční 
vichřici je neprůjezdná trať na Skály. 
Jezdí náhradní doprava, ale je problém 
s přepravou kol. Začíná to hezky. Neda-
li jsme se odbýt, i hlas museli zvýšit, 
a najednou to jde. Ve Strakonicích pře-

stupujeme na „Volyňku“. Vystupujeme 
v nejvýše položené stanici Kubova Huť. 
Z Kubovky už na oslech do Strážného. 
Zajíždíme do SRN na prohlídku města 
Haidmuhle. Vracíme se do České repub-
liky a z Nového Údolí kopírujeme tzv. 
„železnou oponu“. Ještě odbočíme na 
Plešné jezero. Večer končíme v pensionu 
Marie v Zadní Zvonkové. Dnes máme za 
sebou 75 kilometrů zajímavou šumav-
skou krajinou. V pátek ráno, když Zde-
něk Jenší posbíral okurky, šup na oslíky 
a zase točit kilometry. Držíme se okolo 
Schwarzenbergského kanálu. Vystou-
páme na Vítkův Kámen. Díky horšímu 
počasí z místní rozhledny nic nevidíme. 
Prohlížíme poutní kostel Božího Těla 
z roku 1347. V době železné opony byl 
používán jako skladiště zbraní armádou. 
Sjíždíme dolů k lipenskému jezeru. Pří-
vozem se přepravujeme do Frymburku. 
Je čas oběda a bříška se hlásí o své. Po 

obědě jedeme po cyklotrase k přehradě. 
Dbáme i na hygienu (což nám doma moc 
nevěří), stavíme na příhodném místě 
a máčíme všechny části těla v osvěžující 
Vltavě. Přejíždíme přes korunu hráze 
a pouštíme se příjemným sjezdem do 
Vyššího Brodu a dále do Rožmberka. 
Tady nás stihla bouře s prudkým lijá-
kem. Nezbývá než čekat, až se počasí 
umoudří. Tlačí nás čas a musíme zvolit 
cestu po hlavní silnici. Dnes po 82 km 
končíme v kempu před Českým Krumlo-
vem. V sobotu si po ránu ze sedla oslíků 
prohlížíme centrum města. Přes Římov 
míříme do Střížova uctít památku naše-

ho kamaráda Pepy Vese-
lého, kterého tu v roce 
2005 zradilo srdíčko. 
Scházíme se s Ivou 
a Vaškem Růžičkovými, 
kteří nám přijeli napro-
ti z domova. Položíme 
kytičku, zapálíme svíč-
ky, připijeme a vzpomí-
náme na Pepíčka. Cestou 
zpět se stavíme ve Vido-
vě na oběd. Projíždíme 
Budějovice a Hlubokou. 
V Municích si dáváme 
malé i velké pivo. Pak 
rovnou na „Zastávku“. 
Dnes máme našlapáno 
65 kilometrů. 

V sobotu 7. září pod-
porujeme oblíbenou a již 
tradiční akci místních 
turistů „CESTU K PRO-
TIVÍNU“. Jede nás jen 
část a volíme delší trasu. 

Zbytek je v Chorvatsku na jachtě (článek 
v únorových PL). Letošní ročník se povedl 
i díky počasí. Cílem jednotlivých tras 
projel rekordní počet účastníků. 

Do konce roku už jsme společně 
na kolech nevyjeli. Poslední akcí byl 
v sobotu 28. prosince výstup na Kamýk. 
V 10 hodin nás ze „Zastávky“ vyrazi-
lo dvacet dva. Cestou se přidávali další 
kamarádi a známí. Ve 12 hodin zdoláváme 
vrchol v počtu 44 a 5 pejsků. Láďa Voneš 
otevřel rozhlednu, není o ni velký zájem, 
neboť je velká mlha a inverze. O to větší 
zájem je o Láďův bufet, hlavně teplý grog 
a kávu. Na „Zastávku“ jsme se vrátili 
v 17 hodin po 22 kilometrech pochodu 
příjemně unaveni.

Všem čtenářům Protivínských listů 
a hlavně cyklistům vše nejlepší v roce 
2014 přejí kluci a holky z CYKLO-
ZASTÁVKY. 

CYKLOZASTÁVKA V ROCE 2013
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V sobotu 22. února JAFA byla pozvána na další tur-
naj v sálovém fotbalovém zápolení a to tentokráte 
v roli favorita. Výzvu jsme přijali a jako loňští účastníci 
finále FUTSALU FIFA (oproti futsalu – sálovému fotbalu 
z minulého měsíce jsou trochu jiná pravidla) jsme byli 
postaveni do nelehké role očekávaných utkání. První 
zápas celodenního „turnajování“ s kopanými auty a rohy 
zahájila družstva Hradiště a Borovan a po nich jsme 
nastoupili proti nejtěžšímu soupeři Jindřichovu Hradci 
ml. Očekávaný těžký boj s možností vyhazování bran-
kářkou přes polovinu soupeřek – to v druhé variantě 
není možné – se stal skutečností. V průběhu necelé 
půlhodiny se diváci mohli dívat na velmi pěkný zápas 
až do samého konce s opětovným hektickým závěrem 
promarněných příležitostí ke vstřelení gólu. Velmi hezké 
fotbalové klání dopadlo vítězně pro soupeřky, které tento 
stav přijaly hodně radostně.

Holky z JAFY však nesklopily hlavy a stále si držely 
tradiční veselou náladu i přes zmiňovanou řadu mno-
hých neproměněných šancí, které jim neustále „ležely 
v žaludku“. Další zápasy s Hradištěm a Borovanami 
již byly pod „Plataňáckou“ taktovkou a i přes remízu 
se Sezimovo Ústím jsme měli jisté druhé místo na 
turnaji.

Prostředí sportovní haly v českobudějovické ulici Na 

Sádkách nám zřejmě svědčí a výkony hráček, v čele 
s hvězdnými výkony naší gólmanky Peti Brožů, často 
zvedaly ze sedadel nejen hráčky, ale i diváky. V sou-
časné době s očekáváním a netrpělivě sledujeme, jak 
dopadnou ostatní krajská a oblastní klání republiky, kdy 
na základě těchto výsledků a rozhodnutí pořadatelů 
bychom mohli mít šanci na opakovanou účast v celo-
republikovém červnovém finále, které se tentokráte 
uskuteční v Otrokovicích, stejně jako v předcháze-
jící sezóně 2013 v Kadani, kde jsme sice zůstali na 
10. místě, ale jediní z Jihočeského kraje a z nejlepších 
postoupivších celků České republiky. 

Turnaje  v Českých Budějovicích se ze zdravotních 
důvodu nemohly zúčastnit některé klíčové hráčky proti-
vínského týmu, ale na druhou stranu se představila nová 
tvář Marie Tichá, která bude náš tým doplňovat a rozšíří 
tak výbornou „Bavorovskou partu“ Máďu a Míšu.

Minulý víkend (15. a 16. března) jsme uspořádali 
krátké předsezonní soustředění, které ukončil přátelský 
přípravný zápas proti Blatné.

Z trenérského místa musím závěrem opětovně ocenit 
přístup všech hráček a s pochvalou popřát do dalších 
sportovních bojů všem svým svěřenkyním hodně sil, 
zdraví a sportovních zážitků.
Účastníci: 
1 – Sokol Sezimovo Ústí, 2 – TJ Hradiště, 3 – TJ Sokol 
Jindřichův Hradec, 4 – JAFA Platan Protivín, 5 – Calo-
frig Borovany. 
Výsledky turnaje: 
Hradiště – Borovany  0:3 (0:1)        
 branky: Benedová, Tomšů, Vyslužilová
J. Hradec – Protivín  4:3 (2:1)
 branky: Pilařová 2, Kösslová, Naidrová – Melková, 
 Králíková, Pečená
Borovany – S. Ústí  1:1 (1:1)
 branky: Vyslužilová – Macková 
Protivín – Hradiště  2:0 (1:0)
 branky: Králíková, Pečená 
J. Hradec – S. Ústí  3:2 (2:1)
 branky: Pilařová 3 – Macková, Smržová 
Protivín – Borovany  2:1 (1:1)
 branky: Pečená, Mikulenková – Winklerová 
S. Ústí – Hradiště  0:3 (0:0)
 branky: Hynoušová, Šimáková, Jančisková 
Borovany – J. Hradec  2:4 (1:1)
 branky: Tomšů, Winklerová – Pilařová 2, 
 Lehejčková, Tlachnová
S. Ústí – Protivín  2:2 (1:2)
 branky: Hliňáková, Weidenthalerová – Pečená, 
 Tichá
Hradiště – J. Hradec  1:6 (1:2)
 Branky: Jančisková – Pilařová, Tlachnová 2, 
 Kösslová, Lehečková 
Konečná tabulka:
1. J. Hradec 4 0  0  17:8  12
2. Protivín  2  1  1  9:7  7
3. Borovany  1  1  2  7:7  4
4. Hradiště  1  0  3  4:11  3
5. S. Ústí  0  2  2  5:9  2 

RK

Část protivínských „hvězd“ po radosti ze hry: I. Kolešová, 
P. Brožová, N. Trnková, E. Mikulenková a v pozadí „custod“ 
týmu An. Kolešová. 

PO ÚSPĚCHU DALŠÍ POKUSPO ÚSPĚCHU DALŠÍ POKUS
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Fotbalové informace
Průběh přípravných zápasů A týmu hodnotí tre-
nér Kobetič: Protivín – Čtyři Dvory 1:0 (1:0) Branky: 
J. Vorel Sestava: Hlaváč (46. Kubička) – Reidinger, 
J. Mikulenka, Štěpán, Fiala –  Křišťál, Z. Vorel, R. Voj-
ta, J. Vojta – J. Vorel, V. Mikulenka (46. Sládek) Utkání 
v rámci hlubocké ligy jsme absolvovali v rámci sou-
středění v Loučovicích. V prvních deseti minutách bylo 
znát, že se kluci rozkoukávají po trošku větší zátěži, 
ale pak předváděli fotbal, který se musel líbit. Já jím 
byl mile překvapený. Hráli jsme jednoduše a hlavně 
v pohybu. V druhém dějství jsme mohli zvýšit skóre,  
nepovedlo se nám překonat slušně chytajícího bran-
káře budějovického týmu. Trošku mě mrzí zvýšená 
agresivita a nečistá hra soupeře, zřejmě zápas pojal 
víc prestižně a míň přípravně, ale to je jenom moje 
domněnka. 

Loko Č. B. – Protivín 2:3 (1:1) Branky za Protivín: 
Z. Vorel, J. Vorel, R. Vojta (pen) Sestava Protivína: Hla-
váč (30. Kubička, 60. J. Vlášek) – Rothbauer, J. Miku-
lenka, Štěpán, Fiala (60. P. Vlášek), Z. Vorel, R. Vojta, 
J. Vorel, J. Vojta (80. Hlaváč) – Sládek (46. Reidinger), 
V. Mikulenka (46. Bartuška) V našem druhém utkání 
Hlubocké zimní ligy B se hrál docela zajímavý duel. 
Brzy jsme šli do vedení, po dobrém napadání, sou-
peř taky brzy srovnal z trestného kopu. Měli jsme víc 
času míč v držení, soupeř podnikal nebezpečné výpa-
dy. V druhém dějství tempo hry mírně opadlo. Naše 
nedůslednost při standardní situaci umožnila soupeři 
vedení v utkání. Zápas do vítězné koncovky jsme pak 
dovedli zásluhou zpřesnění hry a penaltě. Kdyby měli 
zakončující hráči víc klidu v koncovce, utkání by mělo 
ještě víc míčů v obou sítích. 

Písek B – Protivín 1:4 (1:2) Branky za Protivín: Hor-
nát 2, Reidinger, J. Vojta Sestava Protivína: Kubička 
– Rothbauer, J. Mikulenka (46. J. Vojta), Štěpán, Fiala 
– Křišťál (10. Sládek), Hornát, R. Vojta, Dolejš – Rei-
dinger, V. Mikulenka Neplánovaný, ale docela zajímavý 
zápas jsme odehráli v týdnu, kdy Písku odřekl utkání 
soupeř. Ujali jsme se vedení na začátku utkání. Písečtí 
na hřišti byli dominantnější a hrálo se převážně na naší 
půlce. Brankář Kubička a slušně organizovaná obrana 
povolila jenom srovnat skóre. Na konci prvního dějství 
jsme šli opět do vedení po dobré kombinaci. Na začát-
ku 2. poločasu ještě chvíli trval tlak domácích, pak se 
hra srovnala a my jsme byli hodně produktivní. Domácí 
v zápase zahodili spousty šancí a tak zápas se stal 
pro nás vítězným. Vyměnil bych hned toto vítězství 
za zdravý kotník J. Mikulenky, který si poranil v tom-
to utkání. Domácím děkuji za korektní zápas a přeji 
úspěšně zvládnuté zápasy a setrvání v krajském pře-
boru, mužstvo tam patří. 

Čimelice – Protivín 2:3 (0:1) Branky za Protivín: 
J. Vorel 2, R. Vojta (11m) Sestava Protivína: Hlaváč 
(60. J. Vlášek) – Rothbauer, J. Mikulenka, Štěpán (60. 
P. Vlášek), Ruczkowski (46. Dolejš) – Bartuška (46. 
Křišťál), R. Vojta, Z. Vorel (75. Bartuška), Fiala – Rei-

dinger  (46. V. Mikulenka), J. Vorel Vprvním poločase se 
hrál docela dobrý fotbal, úvod patřil nám, později pře-
vzali iniciativu Čimeličtí, v závěru se hrála vyrovnaná 
partie. Druhý poločas tempo opadlo, fotbal se vytrácel. 
Obě mužstva nakonec byla ráda za závěrečný hvizd. 

Lažiště – Protivín 5:0 (3:0) Sestava Protivína: Hla-
váč (46. Kubička) – Rothbauer (46. P. Vlášek), Ště-
pán, Ruczkowski,  Fiala – Veselý, R. Vojta, Z. Vorel 
(70. Sládek), Reidinger (46. J. Mikulenka), J. Vorel, Sládek 
(46. Křišťál) Zápas se nám po minulých dobrých 
výsledcích a slušný hře vůbec nepovedl. Už vstup do 
utkání ukázal, že nejsme mentálně a fyzicky připrave-
ni na soupeře, který hrál s chutí a měl na svoji chuť 
i hodně prostoru, který jsme nedokázali zmenšit. Od 
větší porážky nás ale ušetřil, když nevyužil další šan-
ce. Tento zápas si za rámeček nedáme. Když chci být 
pozitivní, tak si musím říct, že horší to už být nemůže. 
Soupeř vyhrál zaslouženě a my jsme mu jen staticky 
sekundovali k lepšímu tréninku. 

Mládežnická mužstva hrají dlouhodobé halové tur-
naje. V březnu budou ukončeny, jejich výsledky 
uvedeme v příštím vydání. 

Václav Křišťál



PROTIVÍNSKÉ LISTY – 19. stránka

KŘÍŽOVKA O KNIŽNÍ ODMĚNU

V letošním roce jsou křížovky věnovány moudrým výrokům známých i méně známých osobností.  Autor křížovky P.  Šoba
„Negativní myšlení je asi nejextravagantnější, marnotratná činnost, jakou si dovedete představit... tajenka (1. až 5. díl).“ Ralph Marston
Vyluštěnou tajenku zašlete do 30. března 2014 na adresu MěKS, Mírová 337, 398 11 Protivín, nebo e-mailem karfikova@kultura-protivin.cz. Výhercem 
knižní odměny za správnou tajenku únorové křížovky se stává paní Procházková z Písku. Blahopřejeme. 

SLAVOJE
PROTIVÍNSTOLNÍ TENISSTOLNÍ TENIS

SOUTĚŽE STOLNÍCH TENISTŮ SLAVOJE PROTIVÍN 
POKRAČOVALY S TĚMITO VÝSLEDKY: 

Krajský přebor 15. – 18. kolo:
Blatná B : Slavoj A  1:10
 (Dunovský 3, Färber 2, Votava 2, Dubský 1, debly)
Sokol Strakonice A : Slavoj A 1:10
 (Dunovský 3, Färber 2, Dubský 2, Votava 2, debl)
Sokol Hluboká nad Vltavou : Slavoj A 5:10
 (Dunovský 3, Färber 2, Votava 2, Dubský 1, debl, 1xWO)
Slavoj A : Orel ČB B 1 0:3
 (Dunovský 3, Färber 2, Dubský 2, Votava 1, debly)
Krajská soutěž 15. – 18. kolo:
El. Strakonice : Slavoj B  10:8
 (Topinka 4, Brabec 2, Weber 2)
Třebohostice A : Slavoj B  5:10
 (Mareš 4, Šimoník 3, Topinka 1, Weber 1, debl)
Kovářov B : Slavoj B  1:10
 (Topinka 3, Brabec 2, Weber 2, Mareš 1, debly)
Slavoj B : Sokol Mirotice A  9:9
 (Mareš 4, Šimoník 2, Brabec 1, Weber 1, debl)
Okresní přebor:
Slavoj C : Mirotice C  14:4
 (Topinka 4, Tománek 2, Najmanová 3, Marková I. 1, debly, 2xWO)

Mirotice D : Slavoj C  1:17
 (Tománek 4, Macháček 4, Marková I. 4, Najmanová 4, debl)
Slavoj C : Slavoj E  15:3
 (Tománek 4, Macháček 4, Marková I. 4, Najmanová 2, 
 debl – Vařečka P. 1, Pártl 1, debl)
Slavoj C : Svatkovice  13:5
 (Tománek 4, Topinka 3, Marková I. 3, Najmanová 1, debly)
Kovářov C : Slavoj C  1:17
 (Tománek 4, Macháček 4, Marková I. 4, Najmanová 3, debly) 
Slavoj D : Mirotice D  11:7
 (Vařečka K. 4, Soumar 4, Vařečková 1, Koula 1, debl)
Mirovice : Slavoj D  15:3
 (Vařečka K. 3)
Slavoj E : Mirovice  13:5
 (Vařečka P. 4, Pártl 4, Zoch 3, debly)
Slavoj E : Sokol Písek A  12:6
 (Zoch 4, Vařečka P. 3, Pártl 3, Kozma 1, debl)
Slavoj E : Sokol Písek B  13:5
 (Pártl 4, Kozma4, Zoch 4, debl)
Mirotice B : Slavoj E  2:12
 (Pártl 4, Zoch 4, Martan 3, Kozma 3, debly)
Slavoj E : Mirotice D  13:5
(Pártl 4, Zoch 4, Kozma 3, debly)     

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

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

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
email: 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 pracovníků. 
cena: týden 1 200 Kč / den 260 Kč
kontakt: Radek Lenemajer
přihlášky na: 
www.ltnakocande.cz

LETNÍ TÁBOR 
NA KOCANDĚ 2014

V úterý 18. února členové Klubu 
Taekwonda skládali zkoušky na vyšší tech-
nické stupně. 

Útočiště našli ve školní tělocvičně. Sem 
si sebou klub přivezl vlastní cvičební pod-
ložku tatami. Za poskytnutí prostor děkuje-
me Václavu Křišťálovi, řediteli ZŠ.

Zkoušky členové skládali před korej-
ským mistrem Youn Jae Lee. Než začaly 
samotné zkoušky, mistr vedl hodinový 
seminář, kde vysvětlil základní techniky 
taekwodo, co vlastně znamenají a jak správ-
ně je provádět.

Poté začaly samostatné zkoušky, kdy 
jednotliví cvičenci byli rozděleni podle 
svého dosavadního technického stupně 
(pásku) a začali předvádět své zkušenosti 

a dovednosti. Pro některé sportovce to byly 
úplně první zkušenosti. Adéla Kubičková 
a Zuzana Doubková skládaly zkoušku na 
nejvyšší technické stupně z celého oddí-
lu. S jejich předvedeným výkonem, ale 
i s výkonem všech patnáct sportovců, byl 
mistr spokojen a na závěr přislíbil účast 
na některém tréninku v Protivíně. Tato 
pomoc posune taekwondo v Protivíně opět 
na vyšší úroveň. Návštěva je sice spojena 
s finančními náklady, ale investice se do 
dětí jistě vyplatí. 

Na závěr mi dovolte poděkovat za 
pomoc při realizaci těchto náročných zkou-
šek dětem, jejich rodičům, trenéru Milanu 
Zobalovi a příznivcům taekwonda v Proti-
víně. Pepíno

TJ Platan Protivín –
– SK HC Rosa České Budějovice 

2:1 (0:0, 2:1, 0:1)
 V Protivíně bylo k vidění utkání dvou 

celků, jejichž aktuální postavení v tabulce 
by po předchozích sezónách čekal málokdo. 
Zatímco Protivín prožívá vydařenou sezónu 
a neustále šlape na paty první Vltavě, Rosa 
se zatím až nezvykle trápí. Z dosavadních 
šestnácti zápasů vyhrála pouze čtyři a na 
postupovou osmou pozici pro play-off už 
ztrácí devět bodů. Nic na tom nezměnilo 
ani sobotní utkání, které popisuje protivín-
ský Miloslav Pexídr: „Zápas začal o něco 
lépe domácí tým, ale výhodu pro vstřelení 
branky měli hosté, když v sedmé minutě 
dostali dvojnásobnou přesilovku. Kýžený 
gólový efekt se však nedostavil, a to možná 
rozhodlo celý zápas. Po první bezbrankové 
třetině šli v té druhé do vedení domácí, když 
odraženou střelu od mantinelu protlačil za 

Kaňku protivínský Steinocher. O sedm minut 
později využili domácí třetí přesilovku, když 
se do šibenice trefil z pravé strany Vencl. 
Ve třetí třetině snížil po chybné rozehrávce 
domácích  Kočvara. Hosté v poslední minutě  
ještě zkoušeli hru bez brankáře, ale málem 
inkasovali třetí branku, žel útočníci domá-
cích nedokázali protlačit míček přes hráče 
hostů do prázdné brány. Zápas na začátek 
jarní sezóny pohledný, bojovný a domácí 
přeci jenom s větším nasazením a vůlí po 
vítězství. Chvála též panu Horákovi. Ačkoliv 
byl sám, zápas odpískal s přehledem, bez 
emocí a zásadních chyb.“

DOMÁCÍ ZÁPASY 
PROTIVÍNSKÉHO HOKEJBALU

sobota  29. 3. od 13 hodin  
TJ Platan Protivín : SK Tábor B
sobota  12. 4.  od 13 hodin  
TJ Platan Protivín : HBC Prachatice B

ZKOUŠKY TAEKWONDISTŮ

PROTIVÍNŠTÍ HOKEJBALISTÉ ZAČALI VÍTĚZSTVÍM


