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Vážení spoluobčané, 
dovolte mi vás informovat o probí-

hajících rekonstrukcích místních komu-
nikací postižených povodní v loňském 
roce. 

Těchto jednotlivých částí bylo osm. 
Nejdelší opravený úsek je Myšenec – 
Maletice v délce 2,2 km a dalšími pak jsou 
Chvaletice – Zelená Hora, Milenovice 
– Čavyně, Milenovice – k zastávce ČD, 
Krč – mlýn u Jandů, Protivín Ostrov, 
Maletice –  k chatám a náves Záboří. 

Jednotlivé části těchto komunikací 
byly poničeny jak vodou z řeky Blanice, 
tak vodou z polí. Díky velmi dobrému 
počasí bylo možno rekonstrukce zahájit již 
na začátku měsíce března a kromě komu-
nikace v obci Záboří máme již všechny 
opravené. 

Za významné pomoci dotačního titu-
lu z Ministerstva dopravy ČR ve výši 
85 procent, což činilo 6,4 mil. korun, 
máme opraveny další úseky silnic, které 
zároveň tvoří díky propojení velmi zají-
mavý okruh od Myšence přes Klokočín 
do Chvaletic, Milenovic a Krče a zpět do 
Protivína. Zejména komunikace Myšenec 
– Maletice je již hojně využívána nejen 
motoristy, ale hlavně k různým sportovním 

a rekreačním aktivitám z důvodů nového 
asfaltového povrchu a příjemného pro-
středí přímo u řeky Blanice. 

Zároveň mi dovolte obrátit se s pros-
bou na vás motoristy, abyste dbali zvýšené 
opatrnosti na zmíněných komunikacích, 
zejména s ohledem na další účastníky 
silničního provozu, kterými jsou rekreační 
sportovci. 

Jaromír Hlaváč, starosta města 

Vážení spoluobčané, 
na základě jednání s investorem, 
kterým je firma BQP CZECH, 
a.s., Praha, jsem byl informován 
o předběžném zahájení staveb-
ních prací na ploše za školou 
začátkem měsíce května 2014. 
Předpokládaná doba výstavby je 
cca 6 měsíců, tudíž otevření se 
předpokládá na konci letošního 
roku. V průběhu května pak bude 
znám i potravinový řetězec, který 
vám bude představen v příštím 
vydání Protivínských listů. 
Jaromír Hlaváč, starosta města 

Zahájení turistické sezóny 2014 
v Protivíně

–  KOMODSKÝ DRAK – 
otevření nové expozice

čtvrtek 24. dubna v 10 hodin 
v areálu kaplanky

Vážení spoluobčané, 
jste srdečně zváni 

Opravy povodňových škod z června roku 2013. Na dolním snímku 
místní komunikace Myšenec – Maletice, která je občany i turisty 
velmi užívaná.  Foto Bc. J. Fialová

OPRAVENÉ KOMUNIKACE „PO POVODNI 2013“

VÝSTAVBA 
SUPERMARKETU SE BLÍŽÍ
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� ZE ŽIVOTA ŠKOLY � 
PÁŤÁCI OPĚT NA STOŽCI

Konečně nastal ten očekávaný den vět-
šiny žáků z pátých ročníků. Sraz po deváté 
hodině na hlavním vlakovém nádraží, letos 
ve středu 19. března. Hádáte správně. Zase 
vyrážíme na Stožec. V doprovodu p. uč. 
Horáčkové a p. uč. Houdkové vyrazilo 
tentokrát 18 žáků z pátých a 2 žáci ze 
sedmých tříd. Ještě rozloučení s rodiči, 
koupit jízdenky a už nám přijíždí rychlík. 
Z Protivína jedeme pouze do Číčenic, kde 
přestupujeme na osobní vlak, který nás 
doveze až do Stožce. Čeká nás cesta asi 
dvě hodiny dlouhá. Máme krásné počasí, 
projíždíme krásnou přírodou, a tak cesta 
utíká jako voda. 

Na Stožec jsme dorazili asi ve tři 
čtvrtě na dvanáct. Ubytovali jsme se na 
chatě a hurá na oběd do zdejší oblíbené 
restaurace „U Pstruha“. Po obědě vybalení 
batohů, zabydlení na pokojích a už nás 
čeká náš odpolední program – seznáme-
ní s NP Šumava. Dovídáme se několik 
nových a zajímavých informací o Šumavě 
a národním parku. Před večeří máme ještě 
čas, tak vyrážíme na procházku do blíz-
kého okolí. Je tu krásně! Po večeři ještě 
několik společenských her na chatě a pak 
hurá na kutě. 

Ve čtvrtek jsme po snídani dostali 
balíčky s obědem na cestu, protože jsme 
se vydali na Stožeckou kapli. Čekala nás 
cesta asi 4, 5 km dlouhá. Ale s několika 
zastávkami, které byly naučné i hravé, 
jsme vyšplhali až na kopec se Stožec-
kou kaplí. Tady jsme si sedli a vybalili 
zasloužený oběd. Kdo chtěl, mohl se 
občerstvit zdejším pramenem osvěžující 
vody a vyšplhat na Stožeckou skálu, ze 
které byl úžasný výhled na celé okolí. 
Cesta zpátky už nebyla tak náročná. Po 
zaslouženém odpočinku na pokojích jsme 
ještě vyrazili na zdejší hřiště a několik 

Děti z dětských pěveckých sborů 
při ZŠ Protivín vás zvou na 

XXI. Jarní koncert dětských pěveckých sborů
KDY? 16. května v 18 hodin

KDE? Dům kultury Protivín

Hostem bude Dětský pěvecký sbor 
při ZŠ Chotoviny. 

SOBOTNÍ PŘÍPRAVA 
NA JARNÍ KONCERTY

Dne 29. března jsme měly, dá se říct, 
dvouhodinové „soustředění“ se sborem, 
Kristínou Nídlovou a nejdůležitější osobou 
paní učitelkou Lenkou Přástkovou. Sešly 
jsme se v 9 hodin v aule. Paní učitelka nás 
rozezpívala a pak jsme si přezpívaly všech-
ny písničky. V půl desáté měla přijít Krista 
Nídlů. Když přišla, zazpívaly jsme jí pís-
ničky, které jsme za celý letošní školní rok 
nacvičily. Všechny holky sledovaly reakci 
Kristy. Usmívala se, poznaly jsme tím, že 
se jí to líbí. Po 10. hodině nám paní učitelka 
dala pauzu na vypití čaje a posilnění se při-
nesenými dobrotami. Barča, Nikča, Eliška 
a i jiné holky přinesly buchty, čokolády 
a muffiny. Krista podala návrh na písnič-
ku „Mumuland“. Zkoušely jsme ji stále 
dokola. Na konci „soustředění“ jsme šly 
zpívat na chodbu, jako obvykle. Na školní 
chodbě je totiž parádní akustika! Zpívaly 
jsme písničku „Velebný pane, husu Vám 
nesu“, která má docela zajímavý text. Jak 
se říká: Na konec to nejlepší! Ano, nakonec 
jsme si daly i písničku Mumuland. Až tak 
moc se nám líbila, že jsme ji zpívaly asi 3x 
za sebou. Celé dopoledne bylo příjemné. 
Ani by nám nevadilo, kdybychom si toto 
nádherné dopoledne zopakovaly. 

Zuzana Doubková, 8. B

PŘEDNÁŠKA 
V PRÁCHEŇSKÉM MUZEU

V úterý 25. března se uskutečnila 
exkurze žáků sedmých tříd pod vedením 
paní učitelek Čecháčkové a Timrové do 
Prácheňského muzea v Písku. Tam se 
zúčastnili výukového programu zamě-
řeného na středověk. Kromě vědomostí 
získaných ve škole a během přednášky 
museli využít i své praktické dovednosti 
– např. sestavit podle přiloženého plánku 
z připravených kostek model hradu, jak 
vypadal ve středověku, nebo podle vzorů 
gotického písma napsat krasopisně své 
jméno a příjmení. Za odměnu si pak mohli 
vyzkoušet části brnění a vyfotografovat se 
v látkových maketách středověkého oble-
čení, takže si užili i dost legrace. Čas vypl-
něný aktivitami rychle utekl a na závěr žáci 
oprávněně odměnili muzejní pedagožku 
paní Drhovskou děkovným potleskem. Po 
programu v muzeu se ještě seznámili s ně-
kterými píseckými památkami z doby goti-
ky a pak zamířili na vlak do Protivína. 

žáků s paní učitelkou Horáčkovou šlo na 
krátkou procházku. Na hřišti jsme hráli 
fotbal a vybíjenou a užili jsme si spous-
tu legrace. Po večeři zase hry na chatě 
a jdeme spát. 

Ráno už jsme nemohli dospat, protože 
nás po snídani čekal program „Vodní svět“. 
Před chatou jsme dostali síťky a kádinky 
s lupou a vyrazili jsme ke zdejšímu ryb-
níčku. Lovili jsme vodní živočichy a podle 
klíčů vodních živočichů jsme je určovali. 
I když se to nezdá, byla jich tam spousta. 
Po rybníku nás čekalo lovení v řece. Tam 
si několik otužilců sundalo boty a ponožky, 
vyhrnulo nohavice a cachtalo se ve vodě 
jako v létě! Snad nebudou nemocní… 
Ale ohromně je to bavilo. Opět jsme chy-
tili několik zajímavých živočichů, např. 
chrostíků. Posledním místem na lovení 
byl náhon, který vedl vodu ke zdejší malé 
elektrárně. Tam jsme našli pouze dva 
druhy živočichů. Nechyběl ani hrdinský 
čin – spadlo nám do náhonu víčko s lupou 
a nejmenovaný hrdina Vojta B. neváhal 
a vrhnul se po hlavě za ním. Ještě že tam 
nebyla velká hloubka. Voda byla opravdu 
studená! Víčko Vojta zachránil a byl na 
to hrdý. Ale jak vylekal učitelky! No nic, 
hlavně že to dobře dopadlo. Pak jsme 
ještě na informačním centru vyhodnotili 
celé dopoledne a zase na oběd. Po něm 
už balení, úklid pokojů a ještě zastávka 
na informačním centru, abychom dovezli 
nějaké dárky a suvenýry z výletu. A jdeme 
na vlakovou zastávku. 

Vláček přijel na čas, my jsme nastoupili 
a už se těšili domu. I když někteří by zůstali 
ještě týden. Byly to opravdu krásně stráve-
né tři dny. Počasí nám přálo, všichni jsme 
se v pořádku vrátili domů, a tak budeme 
doufat a těšit se, že za rok opět vyrazíme 
na Stožec. 



RADA MĚSTA ZASEDALA
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V poslední době se množí stížnosti 
občanů na to, že město Protivín neo-
znamuje přerušení dodávky elektrické 
energie a že je toto oznámení město 
povinné učinit. Tak jsou občané infor-
mováni především firmou E. ON. 

Město Protivín není dodavatelem, 
provozovatelem ani distributorem 
elektrické energie. Občané v tomto 
případě nejsou zákazníky města, ale 
různých dodavatelů a provozovatelů. 

Smlouvy na dodávku elektrické 
energie máte jako občané čili zákaz-
níci uzavřené s různými provozovateli, 
kteří jsou dle zákona o energetice č. 

458/2000 Sb. a vyhlášky č. 541/2005 
povinni informovat své zákazníky 
o přerušení dodávky elektrické ener-
gie. Od 1. 1. 2010 má provozovatel 
distribuční soustavy povinnost zve-
řejňovat způsobem umožňujícím dál-
kový přístup tj. na veřejně přístupných 
internetových stránkách provozovate-
le distribuční soustavy, případně na 
stránkách se zabezpečeným přístu-
pem, k nimž obdrží zákazníci zdarma 
přihlašovací údaje, informace o plá-
novaném omezení nebo přerušení 
distribuce elektřiny. 

Občané by tedy měli požado-

vat informace o přerušení dodáv-
ky energie na provozovateli, tudíž 
na tom, s kým mají podepsanou 
smlouvu na dodávku energie. 

Tyto firmy nabízí zdarma rozesílání 
informativních SMS, e-mailů apod. Je 
nutné kontaktovat příslušného pro-
vozovatele a domluvit se s ním na 
konkrétním požadavku. 

Pokud město obdrží od provozo-
vatelů oznámení o přerušení dodávky 
elektrické energie, je tato informace 
zveřejněna na webových stránkách 
města www.muprotivin.cz, příp. 
vyhlášena městským rozhlasem. 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA
USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZM PROTIVÍNA 

DNE 20. BŘEZNA 2014 

1.  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
předloženou kontrolu ze zasedáních konaných 
ve dnech 18. 12. 2013 a 21. 1. 2014 

1.1.  Zastupitelstvo města Protivín neschvaluje 
výkup pozemku pod MK č. 62c) Myšenec – Klo-
kočín, nově označeného dle GP jako p. č. 439/4 
o vým. 14 m2 v kú Myšenec s tím, že majetkoprávní 
vypořádání se provede v rámci komplexní pozem-
kové úpravy v kú Myšenec. 

1.2.  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje prodej 
pozemku p. č. 2487/1, ostatní plocha, neplodná 
půda o výměře 6437 m2 v kú Záboří u Protivína 
a vyhotovení smlouvy dle přílohy. 

1.3.  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje prodej 
části pozemku p. č. 1360, ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře cca 3 m2 v kú Protivín firmě 
BQP CZECH, a. s. Praha a vyhotovení Smlouvy 
o smlouvě budoucí kupní dle přílohy. 

1.4.  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje prodej 

pozemku p. č. 93/3, trvalý travní porost o výměře 
46 m2 v kú Myšenec a vyhotovení kupní smlouvy 
dle přílohy. 

1.5.  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje prodej 
pozemku PK p. č. 101 o výměře 2075 m2 v kú 
Selibov a vyhotovení kupní smlouvy dle přílohy. 

1.6.  Zastupitelstvo města Protivín neschvaluje 
prodej pozemku p. č. 2284, orná půda o vým. 1805 
m2 v kú Záboří u Protivína. 

1.7.  Zastupitelstvo města Protivín neschvaluje 
prodej části pozemků p. č. 455/2, 456/1, 192/9 
a 178/6 v kú Myšenec. 

1.8.  Zastupitelstvo města Protivín neschvaluje 
prodej části pozemku p. č. 2448, ost. plocha, ost. 
komunikace o vým. cca 60 m2 v kú Protivín. 

1.9.  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
uzavření Darovací smlouvy na darování částí 
pozemků pod MK, p. č. 2770/2, ost. plocha, ost. 
komunikace o výměře 1038 m2 a p. č. 2770/3 
o výměře 358 m2, ost. plocha, ost. komunikace, 
obě oddělené na základě geometrického plánu č. 
1673 – 9/2013 ze dne 14. 5. 2013 z pozemkové 
parcely č. 2770 kú Protivín, p. č. 2771/2 o výměře 

pokračování na 4. stránce

VYBRÁNO Z USNESENÍ RM 27. 3. 2014
 

–   RM souhlasí se snížením částky nájemného ČRS 
MO Protivín za pronájem pozemků v kú Myšenec 
dle nájemní smlouvy ze dne 16. 1. 2006 na částku 
3. 000, –  Kč ročně a uzavřením dodatku č. 4 
k nájemní smlouvě

–   RM byla seznámena se zápisem o výsledku peri-
odické inventarizace majetku města provedené 
k 31. 12. 2013 

–   RM schvaluje návrh příkazní smlouvy uzavřené 
dle § 2430 a násl. § z. č. 89/2012 Sb., občan-
ského zákoníku, v platném znění, mezi městem 
Protivín, Masarykovo nám. 128, 398 11 Protivín, 
IČ 00250023 a společností GARANTA CZ a. s., 
se sídlem Kněžská 365/22, 370 01 České Budě-
jovice, IČ 26088398, jejímž předmětem je závazek 
příkazníka pro příkazce zastoupit příkazce dle 
§ 151 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakáz-
kách, v platném znění a realizovat jeho jménem 
zadávací řízení v rozsahu uvedeném v příkazní 
smlouvě a dle pravidel poskytovatele dotace 
pro zakázku „Rekonstrukce ulice Purkyňova 
Protivín“

–   RM souhlasí s přijetím investičního příspěvku od 
Jihočeského kraje ve výši 142 000 Kč na nákup 
4 ks kompletů dýchacích přístrojů Dräger pro 
JPO II Protivín 

 a zmocňuje starostu města k podpisu Smlou-
vy o poskytnutí investičního příspěvku /SD/
KHEJ/046/14

–   RM souhlasí s přijetím účelového neinvestič-
ního příspěvku od Jihočeského kraje ve výši 
18 000 Kč na podporu úhrad výdajů spojených 
se zásahy a podíl na financování akceschopnosti 
jednotky SDH Protivín JPO II

 a pověřuje starostu města podpisem Smlouvy 
o poskytnutí příspěvku /SD/KHEJ/0119/14/

pokračování na 5. stránce

Dům s pečovatelskou službou 
Protivín vás zve na DEN OTEVŘE-
NÝCH DVEŘÍ. Akce se uskuteční 
v pátek 2. května od 9 do 11 hodin. 
Zájemci si mohou prohlédnout 
objekt po dokončení 2. etapy 
rekonstrukce.

INFORMACE K PŘERUŠOVÁNÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE

Město Protivín 
zve občany
ve středu 7. května 2013
na Masarykovo náměstí 

v Protivíně

VZPOMÍNKA 
NA KVĚTNOVÉ DNY

program:
v 9.30 hodin 
 – přehlídka historických
 vojenských vozidel
v 9.45 hodin 
 – uctění památky
 a položení věnce 
 u pomníku padlých
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dokončení ze 3. stránky

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

114 m2, ost. plocha, ost. komunikace a p. č. 2771/3 
o výměře 25 m2, ost. plocha, ost. komunikace, obě 
oddělené na základě geometrického plánu č. 1679 
– 9/2013 ze dne 22. 5. 2013 z pozemkové parcely 
č. 2771 kú Protivín, p. č. 2772/9 o výměře 1054 m2, 
ost. plocha, silnice a p. č. 2772/10 o výměře 228 
m2, ost. plocha, silnice a p. č. 2772/11 o výměře 
224 m2, ost. plocha, silnice, všechny tři oddělené 
na základě geometrického plánu č. 1679 –  9/2013 
ze dne 22. 5. 2013 z pozemkové parcely č. 2772/1 
vše v kú Protivín, dále p. č. 677/4 o výměře 
18 m2, ost. plocha, ost. komunikace, která vznikla 
sloučením dílů „j“ o výměře 17 m2, odděleného na 
základě geometrického plánu č. 201 – 38/2013 ze 
dne 11. 7. 2013 z pozemkové parcely č. 677/1 kú 
Milenovice a dílu „i“ o výměře 1 m2, odděleného 
na základě geometrického plánu č. 201 – 38/2013 
ze dne 11. 7. 2013 z pozemkové parcely č. 677/3 
kú Milenovice, p. č. 677/5 o výměře 68 m2, ost. 
plocha ost. komunikace a p. č. 677/6 ost. plocha, 
ost. komunikace o výměře 3 m2, obě oddělené na 
základě geometrického plánu č. 201 – 38/2013 ze 
dne 11. 7. 2013 z pozemkové parcely č. 677/1, vše 
kú Milenovice, to vše z vlastnictví Jihočeského 
kraje do vlastnictví města Protivín a pověřuje 
starostu města k podpisu smlouvy. 

1.10.  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
uzavření Darovací smlouvy na pozemky a části 
pozemků pod místními komunikacemi, p. č. 1026, 
ost. plocha, silnice o výměře 11662 m2 kú Chvale-
tice u Protivína, p. č. 1435/1 o výměře 15672 m2 
a p. č. 1443/1 o výměře 5211 m2, oba ost. 
plocha, silnice kú Krč u Protivína, p. č. 1172/26 
o výměře 22 m2, ost. plocha, silnice v kú Maletice, 
p. č. 1172/36 o výměře 2956 m2, ost. plocha, 
silnice, oddělené na základě geometrického 
plánu č. 145 – 45/2013 ze dne 28. 5. 2013 
z pozemkové parcely č. 1172/35 kú Maletice, 
p. č. 1172/36 o výměře 300 m2, ost. plocha, 
silnice a p. č. 1172/37 o výměře 873 m2, ost. 
plocha, silnice, kú Maletice, p. č. 134/2 o výměře 
165 m2, ost. plocha, ost. komunikace, která vznikla 
sloučením dílu „c“ o výměře 109 m2, odděleného 
na základě geometrického plánu č. 201– 38/2013 
ze dne 11. 7. 2013 z pozemkové parcely č. 134 kú 
Milenovice a dílu „d“ o výměře 56 m2, odděleného 
na základě geometrického plánu č. 201– 38/2013 
ze dne 11. 7. 2013 z pozemkové parcely č. 135/1 
kú Milenovice, p. č. 137/23 o výměře 48 m2, ost. 
plocha, ost. komunikace, oddělené na základě 
geometrického plánu č. 201– 38/2013 ze dne 
11. 7. 2013 z pozemkové parcely č. 137/3 kú 
Milenovice, p. č. 138/2 o výměře 463 m2, ost. 
plocha, ost. komunikace, která vznikla sloučením 
dílu „g“ o výměře 398 m2 odděleného na základě 
geometrického plánu č. 201– 38/2013 ze dne 11. 
7. 2013 z pozemkové parcely č. 138 kú Milenovice 
a dílu „h“ o výměře 65 m2 odděleného na základě 
geometrického plánu č. 201– 38/2013 ze dne 
11. 7. 2013 z pozemkové parcely PK 675/1 kú 
Milenovice, p. č. 292/2 o výměře 195 m2, ost. 
plocha, neplodná půda, p. č. 477/3 o výměře 154 
m2, ost. plocha, ost. komunikace a p. č. 502/20 
o výměře 204 m2, ost. plocha, silnice, kú Těšínov 
u Protivína, p. č. 2712 o výměře 274 m2, ost. 
plocha, silnice, p. č. 2713 o výměře 367 m2, ost. 
plocha, silnice, p. č. 2714 o výměře 408 m2, ost. 
plocha, silnice, kú Záboří u Protivína, p. č. 2715/2 
o výměře 229 m2, ost. plocha, silnice, oddělené 
na základě geometrického plánu č. 193 – 44/2013 
ze dne 24. 5. 2013 z pozemkové parcely č. 2715 
kú Záboří u Protivína a p. č. 2716/1 o výměře 
792 m2, ost. plocha, silnice, oddělené na základě 
geometrického plánu č. 193 – 44/2013 ze dne 
24. 5. 2013 z pozemkové parcely č. 2716 kú Záboří 
u Protivína, vše z vlastnictví města Protivín do 
vlastnictví Jihočeského kraje a pověřuje starostu 
města podpisem smlouvy. 

1.11.  Zastupitelstvo města Protivín neschvaluje 
směnu pozemku p. č. 481/8 ost. plocha, ost. komu-
nikace o výměře 245 m2 a p. č. 485/7 ost. plocha, 

ost. komunikace o výměře 71 m2 ve vlastnictví paní 
Zimové za pozemek p. č. 86, trvalý travní porost 
o výměře 970 m2 ve vlastnictví města Protivín, vše 
v kú Těšínov u Protivína

 a neschvaluje ani směnu pozemku p. č. 481/9 
ost. plocha, ost. komunikace o výměře 101 m2 ve 
vlastnictví pana Kolafy za pozemek p. č. 86, trvalý 
travní porost o výměře 970 m2 ve vlastnictví města 
Protivín, vše v kú Těšínov u Protivína. 

1.12.  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje uza-
vření Smlouvy o budoucí darovací smlouvě na 
část silnice II/159 v délce 579 m včetně všech 
jejich součástí a příslušenství a včetně pozemků, 
na nichž je postavená a pověřuje starostu města 
podpisem smlouvy. 

1.13.  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
uzavření smlouvy pro město Protivín jako opráv-
něného – Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu 
zřídit, provozovat a udržovat kanalizační potru-
bí, vstup a vjezd za účelem zajišťování oprav, 
revizí a údržby v pozemku p. č. 1932/1 a 1932/2 
v kú Protivín ve vlastnictví Pivovaru Protivín a. 
s., jako povinného, za jednorázovou náhradu ve 
výši 500 Kč + DPH a pověřuje starostu města 
k podpisu smlouvy. 

1.14.  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
uzavření smlouvy pro město Protivín jako opráv-
něného – Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu 
zřídit, provozovat a udržovat kanalizační potrubí, 
vstup a vjezd za účelem zajišťování oprav, revizí 
a údržby v pozemku p. č. 1937 v kú Protivín ve 
vlastnictví paní Turnhőferové, jako povinné, za 
jednorázovou náhradu ve výši 50 Kč/bm + DPH 
s tím, že přesná výměra služebnosti inženýrské 
sítě bude určena geometrickým plánem po dokon-
čení stavby a pověřuje starostu města k podpisu 
smlouvy. 

1.15.  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
uzavření smlouvy pro město Protivín jako opráv-
něného –  Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě spočívající v závazku 
strpět vybudování stavby vodovodu, provozování, 
vstupu a vjezdu za účelem zajišťování oprav, 
revizí a údržby v pozemku p. č. 98/3 a 98/12 v kú 
Myšenec ve vlastnictví paní Šatrové, jako povinné, 
za jednorázovou náhradu ve výši 500 Kč + DPH 
a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

1.16.  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje uza-
vření Smlouvy o zřízení práva věcného břemene 
spočívajícího v umístění kabelového vedení NN 
do pozemku města Protivín p. č. 1477/1 v kú 
Selibov, za jednorázovou náhradu ve výši 
1 000 Kč + DPH a pověřuje starostu města 
podpisem smlouvy. 

1.17.  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí za účelem 
umístění distribuční soustavy – kabelové vedení 
NN s uzemněním na zatížené nemovitosti a za 
účelem jejího provozování, jejímž obsahem bude 
právo budoucí oprávněné zřídit, provozovat, opra-
vovat a udržovat distribuční soustavu na zatížené 
nemovitosti. Věcné břemeno bude zahrnovat též 
právo budoucí oprávněné zřídit, mít a udržovat na 
zatížené nemovitosti potřebné obslužné zařízení, 
jakož i právo provádět na distribuční soustavě 
úpravy za účelem její obnovy, výměny, moderni-
zace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího 
odstranění, to vše v pozemku p. č. 2738 a 2739/1 
v kú Protivín, za jednorázovou náhradu ve výši cca 
7 200 Kč + DPH s tím, že konečný rozsah a úhrada 
za VB bude určena geometrickým plánem po 
dokončení stavby a smlouva, GP a návrh na vklad 
do KN budou na náklady oprávněného a pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy. 

1.18.  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
práva věcného břemene za účelem umístění 
distribuční soustavy – kabelového vedení NN 

s uzemněním na zatížené nemovitosti, s právem 
zřídit, mít a udržovat potřebné obslužné zařízení 
a právem provádět úpravy za účelem obnovy, 
výměny, modernizace a zlepšení výkonnosti, to 
vše v pozemku p. č. 1103 a 1115 v kú Chvaletice 
u Protivína, za jednorázovou náhradu ve výši cca 
4 950 Kč + DPH s tím, že konečný rozsah a výše 
úhrady za VB budou určeny GP po dokončení 
stavby; smlouva, GP a návrh na vklad do KN 
budou na náklady oprávněného a pověřuje sta-
rostu města podpisem smlouvy. 

1.19.  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje uza-
vření Smlouvy o právu provést stavbu týkající 
rekonstrukce ulice Purkyňova v Protivíně s vlastní-
kem pozemku p. č. 2770 v kú Protivín Jihočeským 
krajem, s právem hospodaření s majetkem kraje 
pro Správu a údržbu silnic JK 

 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

1.20.  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje účetní 
závěrku města Protivín za rok 2013. 

1.21.  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje smlou-
vy o příspěvku sportovním organizacím pro rok 
2014 

 FK Protivín 250 000 Kč
 TJ Slavoj Protivín 140 000 Kč
 TJ Platan Protivín 110 000 Kč
 Jihočeský TAEHAN Řepice 55 000 Kč

1.22.  Zastupitelstvo města Protivín souhlasí s pro-
dloužením pořádání veřejné sbírky ve prospěch 
onkologicky nemocných dětí v nemocnici Motol 
a ambulance v nemocnici Na Homolce. 

1.23.  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje v před-
loženém znění rozpočtové opatření č. 1. 

1.24.  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje před-
ložení žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce 
místní komunikace Pod Lesem“ do Regionálního 
operačního programu NUTS II Jihozápad, pri-
oritní osy 1 Dostupnost center, oblasti podpory 
1.5 Rozvoj místních komunikací. Zastupitelstvo 
města Protivín souhlasí s realizací projektu, jeho 
předfinancováním a spolufinancováním v případě 
schválení dotace v rámci rozpočtu města Protivín. 
V rámci rozpočtu je zajištěno financování tohoto 
projektu až do výše 4 mil. Kč. 

 Zastupitelstvo města Protivín schvaluje předložení 
žádosti o dotaci na  projekt „Rekonstrukce ulice 
Purkyňova“ do Regionálního operačního progra-
mu NUTS II Jihozápad, prioritní osy 1 Dostupnost 
center, oblasti  odpory 1.5 Rozvoj místních 
komunikací. Zastupitelstvo města Protivín sou-
hlasí s realizací projektu, jeho předfinancováním 
a spolufinancováním v případě schválení dotace 
v rámci rozpočtu města Protivín. V rámci rozpočtu 
města Protivín je zajištěno financování tohoto 
projektu až do výše 9 mil. Kč. 

2.25.  Zastupitelstvo města Protivín jmenuje na další 
čtyřleté volební období,  tj. 2014 – 2018, přísedí-
cím Okresního soudu v Písku paní Gajdošovou.

PI
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RADA MĚSTA ZASEDALA

–   RM souhlasí s provedením udržovacích prací na 
hlavním odvodňovacím zařízení na pozemcích 
ve vlastnictví města Protivín parc. č. 2668, 2667, 
2666, 2665 a 2664 v kú Záboří u Protivína

USNESENÍ RM 12. 3. 2014

–   RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o právu 
provést stavbu týkající se rekonstrukce ulice 
Purkyňova v Protivíně s vlastníkem pozemku 
p. č. 2770 v kú Protivín Jihočeským krajem, s prá-
vem hospodaření s majetkem kraje pro Správu 
a údržbu silnic JK

–   RM bere na vědomí předložený zápis z jednání 
komise školské a tělovýchovy ze dne 17. února 
2014 

 a schvaluje rozdělení darů a příspěvků dle návrhů 
komise školské a tělovýchovy]

 JAMAJKA Protivín 15 000 Kč  
 FK Krč 40 000 Kč
 FK Milenovice 40 000 Kč
 JUNÁK Protivín 40 000 Kč
 PASTELKA Protivín 28 000 Kč
 Evangelická církev  20 000 Kč
 KOCANĎÁCI, z. s. Protivín 15 000 Kč
 SDH Milenovice 35 000 Kč
 SDH Těšínov 5 000 Kč
 SDH Záboří 15 000 Kč
 SDH Protivín 10 000 Kč
 SDH Myšenec 10 000 Kč
 SDH Krč 25 000 Kč
 OS Těšínov 5 000 Kč
 APICENTRUM Protivín 10 000 Kč
 VČELAŘI Protivín 10 000 Kč
 Sdružení zdravotně postižených         22 000 Kč 
 Holubáři Protivín 5 000 Kč
 Myslivci Protivín 10 000 Kč
 Rybáři Protivín 10 000 Kč
 ČSCH ZO Záhoří 5 000 Kč
 ČČK 3 000 Kč
 Klub žen Protivín 15 000 Kč 
 SEDMIKRÁSKA Protivín 2 000 Kč
 HORIZONT Protivín 10 000 Kč
 Filip Jakeš 10 000
 Spol. pro rozvoj Protivína 10 000 Kč 
 ARKÁDA PÍSEK 6 000 Kč 
 a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení 

dary a příspěvky přesahující výši 50 000  Kč
 FK Protivín + tenis + ostatní sporty   250 000 Kč
 TJ Slavoj Protivín 140 000 Kč
 TJ Platan Protivín 110 000 Kč 
 Jihočeský TAEHAN (taekwondo)         55 000 Kč  

–   RM bere na vědomí předložené zápisy z jednání 
komise zdravotní a sociální dne 27. 2. a následně 
10. 3. 2014 

 a souhlasí s pronájmem bytu na adrese Masary-
kovo nám. 33 (penzion), Protivín 

 a dále souhlasí s pronájmem bytu v DZU (DPS) 
na adrese Masarykovo nám. 21, Protivín 

–   RM schvaluje  
 1. účetní závěrku 
 PO Základní škola Protivín za rok 2013 
 2.  účetní závěrku 
 PO 1. Mateřská škola Protivín za rok 2013 
 3.  účetní závěrku 
 PO 2. Mateřská škola Protivín za rok 2013
 4.  účetní závěrku 
 PO Mateřská škola Krč
 5.  účetní závěrku 
 PO Městské kulturní středisko Protivín za rok 

2013

–   bere na vědomí informaci k návrhu 1. aktualizace 
Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje 

 a nesouhlasí s vymezením rozvojové plochy 
v oblasti těžby nerostných surovin PT 2 v kú 
Milenovice

 a ukládá předložit tento nesouhlas Krajskému 
úřadu Jihočeského kraje v rámci veřejného pro-
jednání návrhu 1. aktualizace Zásad územního 
rozvoje Jihočeského kraje, které se předpokládá 
v červnu t. r. 

 1.  bere na vědomí zřízení Krizového štábu 
města Protivín starostou města Protivín dle § 21 
zák. č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, ve znění 
pozdějších předpisů 

 2.  bere na vědomí jmenování členů krizového 
štábu starostou města Jaromírem Hlaváčem, 
který je ze zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém 
řízení, ve znění pozdějších předpisů, předsedou 
krizového štábu obce, v tomto složení: Jan Jelínek, 
Bc. Jaroslava Fialová, Ilona Uhlířová

 3. schvaluje  „Dokumentaci obce k zajištění 
plnění úkolů obce při radiační havárii na Jaderné 
elektrárně Temelín“

 a pověřuje 
 starostu města podpisem této dokumentace
 4. pověřuje odbor výstavby, dopravy a ŽP MěÚ 

v Protivíně doplněním požadovaných dat do 
„Dokumentace obce k zajištění plnění úkolů obce 

při radiační havárii na Jaderné elektrárně Temelín“ 
dle dohody starosty města a zástupců Územního 
odboru Hasičského záchranného  sboru Jihočes-
kého kraje dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizo-
vém řízení, ve znění pozdějších předpisů, dne 
19. 2. 2014 

–   RM schvaluje rozhodnutí zadavatele o výběru 
nejvýhodnější nabídky na zakázku „Projekt péče 
o stromy ve městě Protivín“ (veřejná zakázka 
malého rozsahu) s tím, že předmětná smlouva 
bude uzavřena na základě rozhodnutí o poskytnutí 
dotačního titulu

–   RM schvaluje  protokol o výběru nejvýhodnější 
cenové nabídky na akci „Krajina jihočeských 
rybníků – revitalizace sídelní a krajinné zeleně ve 
správním území města Protivín“ s tím, že smlouva 
popř. objednávka bude uzavřena na základě 
rozhodnutí o poskytnutí dotačního titulu

–   RM rozhodla o zadání zajištění realizace veřejné 
zakázky malého rozsahu „Klubovna a šatny spor-
toviště v Protivíně“

dokončení z 5. stránky
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PŘIJĎTE SE PODÍVAT NA POŽÁRNÍ SPORT DO ZÁBOŘÍ

z deníku
POLICIE ČR V PROTIVÍNĚ

Již po sedmé si naši klienti užili týden lázeň-
ského života ve Vráži. Zlepšovali si nejen 
zdravotní stav, ale i dobrou náladu. Zapojili 
se v maskách do masopustního průvodu, šli 
si zatancovat, hráli hry a čerstvého vzduchu 
si užívali na vycházkách nejen po zámec-
kém parku. 
Poděkování patří majitelům lázní, kteří nám 
přispěli polovinou částky na pobyt. 

Foto Jindřiška Trtková

Pletivo i sloupky
 Ve čtvrtek 6. března odpoledne vyjíždě-

li protivínští policisté i kriminalisté do 
Protivína, kde škodil zloděj na pozem-
ku solární elektrárny. Zatím nezjištěný 
pachatel odstranil a odcizil 76 metrů 
plotu a 22 sloupků, dále odnesl čidla 
a kabely. Ke krádeži došlo v době od 
středeční osmnácté hodiny do čtvrteční 
třetí odpolední. Způsobená škoda je 
vysoká, firma ji vyčíslila v řádech sto-
vek tisíc. Na místě zasahoval i policejní 
psovod se služebním psem. Policisté 
případ dále prošetřují.

Hledáme svědky
 Písečtí dopravní policisté žádají 

veřejnost a případné svědky dopravní 
nehody v Protivíně o pomoc. Dne 
16. března ve 2 hodiny 40 minut 
jel neznámý řidič ulicí Mírová, kde 
nezvládal řízení a poškodil zapar-
kovaný osobní automobil značky 
Mercedes-Benz modré barvy. Viník 
z místa nehody ujel směrem na Písek. 
Jednalo se pravděpodobně o bílý 
nebo stříbrný osobní automobil, který 
bude poškozen po celém svém levém 

boku. Poškození by mělo být ve výšce 
60 – 70 cm od země. Pokud máte 
k této dopravní nehodě jakékoli infor-
mace, sdělte je prosím policistům na 
lince 974 235 254 nebo na lince 158. 
Za pomoc děkujeme.  

Vloupal se do chaty
 V sobotu 8. března v noci vyjížděli 

protivínští policisté do oblasti zvané 
Zelendárky, kde škodil zatím nezjiš-
těný pachatel. Vypáčil okenici a pře-
konal okno, dostal se tak do přízemí 
chaty, ale nic zde neodcizil. Majiteli 
však poškozením způsobil škodu 
4 000 korun. Na místě činu zasahoval 
také policejní psovod se služebním 
psem. 

Ukradl prázdné sudy
 V úterý 11. března dopoledne přijali 

policisté oznámení o vloupání do 
skladu v Protivíně. V místní firmě 
škodil zloděj v době od 7. do 11. 
března. Pachatel vnikl do uzamčeného 
venkovního skladu obalů a odcizil šest 
prázdných sudů na pivo. Škoda činí 
5 200 korun. 

Během noci odcizil vozidlo
 Policisté pátrají po osobním automo-

bilu Škoda Octavia v modré metalíze. 
Pachatel vozidlo odcizil z parkovací 
plochy vedle domu v ulici Boženy 
Němcové v Protivíně. V pondělí 
10. března odpoledne majitelé auto 
zaparkovali, v úterý dopoledne už zde 

nestálo. Ve vozidle byly také doklady, 
autorádio, dvě dětské sedačky, sně-
hové řetězy a krycí plachta. Rodina 
škodu vyčíslila na 74 tisíc korun. 

Úvěrový podvod
 Muž z Protivína si půjčoval a půjčoval, 

společnostem však uváděl velmi nad-
sazený měsíční příjem, aby na zvolené 
částky „dosáhl“. Poprvé si přilepšil 
půjčkou, kterou dostal na základě 
nepravdivých informací, již v roce 
2008. Postupně si až do ledna 2013 
půjčil celkem osmkrát a vždy uvedl 
vyšší příjem a dále lživě uvedl, že 
nemá závazky k dalším věřitelům. Cel-
kově si půjčil 161 tisíc korun. Případ 
prošetřovali kriminalisté z oddělení 
hospodářské kriminality a v pátek 21. 
března zahájili mužovo trestní stíhání 
pro úvěrový podvod. 

Nadýchal
 Protivínští policisté kontrolovali ve 

středu 26. března před půlnocí řidiče 
s automobilem Fiat. Muž jel ulicemi 
Protivína směrem na obec Záboří, kde 
skončil u policejní hlídky. Policisté 
u řidiče (1971) provedli dechovou 
zkoušku, která byla pozitivní s hod-
notou 1,7 promile. Policisté nezodpo-
vědnému muži zadrželi řidičský průkaz 
a sdělili mu podezření ze spáchání 
trestného činu ohrožení pod vlivem 
návykové látky. Případ řeší ve zkráce-
ném přípravném trestním řízení. 
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Součástí celé řady akcí 
k Březnu –  Měsíci čtenářů 
se stalo vyhodnocování nej-
pilnějších čtenářů knihoven. 

V letošním roce se zaměřily 
knihovny po celé republice na čte-
nářské rodiny, které v počtu několika 
členů navštěvují pravidelně knihov-
ny. Protivínská knihovna vybrala 
z řad svých čtenářů rodinu Doub-
kových. Paní Petra Doubková se 
svými dětmi Zuzankou a Kryšto-
fem a dědečkem Tomášem Staňkem 
jsou příkladem rodiny, pro kterou je 
zájem o četbu knih i v dnešní době 
na předním místě. 

Další ocenění je již tradičně udě-
leno za největší počet vypůjčených 
knih v uplynulém roce. Největší 
počet knih – 209 si v roce 2013 
vypůjčil pan Břetislav Zlámal. 

Jmenovaní byli při této příležitos-
ti odměněni knižními dárky a děti 
vstupenkami na divadelní pohádku. 

Přejeme jim do budoucna mno-
ho krásných zážitků nad stránkami 
knih. 

V rámci březnových knihovnic-
kých akcí připravila protivínská 
knihovna také znalostní soutěžní 
test „Svět starých řeckých bájí 
a pověstí“, kterým čtenářům připo-
mněla 90. výročí narození význač-
ného spisovatele Eduarda Petišky. Ze 
správných odpovědí byla vylosována 
čtenářka Andrea Pisingerová, které 
upřímně blahopřejeme. Vyhrává dvě 
volné vstupenky na libovolný film 
uvedený v dubnu v kině Protivín. 

POZVÁNKY NA VÝSTAVY DO KAPLANKY Památník 
města 
Protivín 
zahajuje 
turistickou 
sezonu

otevřeno: 
od 1. května do 31. října 2014 

úterý – neděle od 9 do 12 hodin 
a od 13 do 16 hodin 

Možno dohodnout i jiný termín. 
kontakty: 
telefon  382 251 471 
mobil  603 840 553 

VYHODNOCENÍ ČTENÁŘŮ 

Přijďte se do podkrovních prostor kap-
lanky potěšit výtvory šikovných ručiček 
klientů Sociálně terapeutické dílny Hori-
zont – výtvarníků, kteří si na nic nestěžu-
jí… Jejich milé výrobky si můžete pro-
hlédnout na výstavě „Slunce svítí všem“ 
do konce května. 

V prostorách infocentra potrvá do kon-
ce dubna výstava „Historie s vůní chmele“ 
– pohlednice a fotografie zákoutí  pivova-
ru, která už  nikdy neuvidíte…

V květnu se u nás seznámíte s novou 
tvorbou našich oblíbených fotografů –  
otce a syna Lenemajerových. 

Foto Marie Černá
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Nedávno jste se jako trenér se svými svěřenci účastnil MS 
v taekwondo WTF – poomsae na indonéském Bali. Jak mistrovství 
probíhalo? Splnilo vaše očekávání?

Mistrovství světa v poomsae – technických sestavách se konalo 
teprve poosmé, ale jsem velmi rád, že i tato část bojového umění 
taekwondo WTF je na vzestupu. Já jako reprezentační trenér jsem 
se zúčastnil popáté, ale Česká republika je pravidelným účastníkem 
již od prvního ročníku. Letošního ročníku se zúčastnilo 49 zemí 
a celkem 710 závodníků z celého světa. Oproti minulým ročníkům 
musím konstatovat, že se zvedla nejen technická úroveň i závodní-
ků, ale zejména prezentace sestav. Bylo to zřejmé i z toho, že dříve 
dominovali ve všech kategoriích závodníci z Jižní Koreje, což ale 
nebyl případ letošního ročníku, kdy korejští závodníci získali pouze 
8 zlatých medailí. 

M á m  v e l k o u 
radost, že se mistrov-
ství i další soutěže 
v poomsae konají, 
protože na rozdíl od 
sportovního zápasu, 
kterému se skutečně 
mohou věnovat jen 
mladí lidé, umožňuje 
poomsae účastnit se 
závodů i cvičícím ve 
vysokém věku, což 
motivuje ke cvičení 
všechny věkové kate-
gorie, a to by mělo být 
cílem každého bojo-
vého umění či sportu, 
aby se mu věnovalo co 
nejvíce lidí. 

Naše reprezentant-
ka Jitka Poláčková 
(18 let, 2. dan) se po 
celý rok velice pil-
ně připravovala, ale 
vzhledem ke zdra-
votním problémům 
se zády a nervozitou, 
která panovala z první účasti na mistrovství světa k nejprestižnější 
kategorii seniorka I (věk 18 – 28 let), ve které soutěží s mnohem 
zkušenějšími závodnicemi, nezacvičila podle svých představ ani 
možností a bohužel nepostoupila do finálového kola. Jitka má ale 
v této kategorii ještě mnoho let před sebou a já věřím, že pokud 
vydrží její tréninkové nasazení a zlepší se zdravotní stav, tak se 
velkého sportovního úspěchu jistě dočká. 
Po mistrovství na Bali jste odjel rovnou do Soulu v Jižní Koreji, 
kde jste se zúčastnil semináře pro trenéry taekwondo WTF v mekce 
tohoto bojového umění, a to v Kukkiwonu. Mohl byste nám o tom 
něco říct?

Jednalo se o druhý stupeň trenérského kurzu, určeného pouze 
těm, kteří dosáhli 6. danu a dříve absolvovali kurz třetího stupně 
(pro trenéry od 4. danu). Prvního stupně se mohou účastnit pouze 
trenéři s 8. danem. Náplní semináře bylo seznámení se současným 
praktickým pojetím výuky technických sestav – poomsae, sportov-
ního zápasu – kyorugi a samozřejmě také sebeobrany – hoshinsool. 
A kromě toho jsme absolvovali teoretickou přípravu, kde jsme se 
seznámili s novými metodami a trendy výuky a ideály moderního 

taekwondo WTF. Na závěr semináře jsme museli složit praktickou 
i teoretickou zkoušku, na jejímž základě jsme obdrželi certifikát 
trenéra druhého stupně. Jsem rád, že jsem měl možnost se semi-
náře zúčastnit, neboť není pořádán příliš často a počet účastníků 
je vždy omezen. 
Považujete vzdělávání i v oblasti bojového umění za důležité? 

Neustálé vzdělávání je to nejdůležitější, čemu se musí trenér či 
učitel bojového umění věnovat, a to zejména vzhledem k tomu, že 
jako učitel je vzorem pro své studenty, kteří jej v mnohém násle-
dují a proto je nezbytné, aby ten, kdo chce předávat své znalosti 
a zkušenosti jiným, a to zejména dětem, vstřebával vše ohledně 
svého oboru, ale i z jiných přidružených oblastí jako je pedagogika 
či psychologie. Já sám jsem před svým příjezdem do České repub-

liky absolvoval všech-
ny dostupné kurzy, 
abych mohl všechno, 
co sám znám, správně 
předávat svým stu-
dentům. Kromě tre-
nérských kurzů kyo-
rugi a poomsae, se 
vzdělávám i v dalších 
oborech souvisejících 
s taekwondo WTF, 
takže jsem též držite-
lem licence zkušební-
ho komisaře 3. stupně. 
Kromě toho jsem se 
věnoval a věnuji dal-
ším bojovým umě-
ním, abych rozšířil své 
obzory a poznání. 
Jak vidíte situaci 
ohledně vzdělávání 
v České republice?

Tady vidím vel-
ký problém, který ale 
vychází z odlišného 
vnímání taekwondo 
WTF jako takového. 
Zde často lidé vnímají 

taekwondo pouze jako sportovní zápas a nevěnují se taekwondu 
komplexně a považují ostatní disciplíny za nedůležité. Český svaz 
taekwondo WTF se pak může snažit vzdělávat trenéry jak chce, ale 
pokud se sami vzdělávat nechtějí, je to marný boj. Ale abych nehodil 
všechny české kluby do jednoho pytle, i v České republice existují 
kluby, které se věnují svým studentům po všech stránkách a jejich 
trenéři se účastní všech vzdělávacích seminářů, proto si myslím, 
že je taekwondo WTF v České republice na dobré cestě, i když asi 
bude trvat velice dlouho, než dojde k úplnému pochopení toho, co 
je smyslem cvičení a učení taekwondo WTF u většiny lidí, kteří se 
mu či jeho části věnují. 

Vy sám jste držitelem sedmého danu, myslíte, že je ještě něco, 
čemu se můžete vy sám naučit? 

Když jsem byl mladší, i já jsem měl pocit, že už všechno znám 
a že není nic, v čem bych se měl dále vzdělávat. S věkem ale člo-
věk zjistí, že čím více toho ví, tím více by toho ještě vědět měl, 
takže odpověď zní, že ano, pořád je čemu se učit. A v progresivním 
a moderním bojovém umění, jakým taekwondo WTF je, to platí 
dvakrát. 

O KOREJSKÉM BOJOVÉM UMĚNÍ
Taekwondo je známé korejské bojové umění, které se neustále rozvíjí. Ve světě patří mezi nejpopulárnější sporty a je olympij-

skou disciplínou. Přinášíme vám rozhovor o aktuálním dění u nás i ve světě s mistrem Lee Youn Jae 7. dan, který už řadu let žije 
a vyučuje v Čechách. Bohaté zkušenosti od něho čerpají také protivínští taekwondisté. Prvně jsem se s ním setkal v roce 2000. 
Působil jako instruktor bojových umění na policejní akademii v Praze a zároveň ve volném čase navštěvoval jednotlivé kluby, 
aby pomáhal s výukou taekwondo. Jednou z nejdůležitějších věcí, na které kladl u trenérů důraz, je celoživotní vzdělávání se. 
Sám vystudoval fakultu bojových umění na univerzitě v Incheonu a je držitelem mistrovských stupňů v široké škále bojových 
umění. Bongsul (tyč) 6. dan, Nunchaku 6. dan, Komdo (meč) 4. dan, Hoshinsul (sebeobrana) 4. dan, Hapkido 3. dan, Judo 2. dan. 
Ovšem jeho specializací je především samotné taekwondo. 
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Když jsem se účastnil v Koreji zmiňovaného semináře, patřil 
jsem mezi mladší účastníky, což mě velice potěšilo, protože jsem 
viděl, že i starší učitelé než jsem já, mají na vzdělání stejný názor 
a seminářů se účastní. V Kukkiwonu jsem se setkal i s novým prezi-
dentem Kukkiwonu panem Lee GyuHyong, jenž se zajímal o situaci 
ohledně taekwondo WTF v České republice. Bylo to velice zajímavé 
a do budoucna doufám pro české taekwondo i přínosné setkání. 
Jak vidíte současné taekwondo WTF?

O taekwondu WTF se v současnosti hovoří jako o moderním 
bojovém umění, což je bezesporu pravda, neboť rozvoj tohoto umění, 
zejména v jeho sportovní podobě, je obrovský. Ze statistik vyplývá, 
že taekwondo WTF patří mezi sporty, kterým se věnují lidé v mnoha 
zemích světa. V tomto ohledu obsadilo mezi všemi ostatními sporty 
s počtem 206 zemí šesté místo na světě. Obliba našeho sportu stoupá 
též s jeho zařazením mezi olympijské disciplíny. 

Dříve bylo taekwondo vnímáno pouze jako bojové umění, 
ale aby mohla jeho sportovní část být zařazena mezi sportovní 
disciplíny, muselo projít řadou změn. První změnou bylo to, že se 
začaly pořádat závody a v souvislosti s tím se upravovala pravidla 
a zaváděly se například chrániče, které jsou v současné době vyba-
vovány elektronickými čidly, aby posuzování sportovního zápasu 
bylo změřitelné, jednotné a spravedlivé. Ale nejen zápas prošel 
velkými změnami, i technické sestavy se neustále rozvíjejí a jak 
jsem zmínil na začátku, i v sestavách jsou již pořádány soutěže svě-
tových úrovní. Provádění technik poomsae prochází velice rychlým 
vývojem, kterému se však ne všichni stíhají přizpůsobovat. V této 
disciplíně obzvláště platí, že je nutné se vzdělávat a zařazovat nové 
trendy, metody a techniky. 

Ve sportovním zápase je nejdůležitější technika kopu – palchagi 
a taktika boje, ale poomsae považuji za základ taekwondo WTF, 
neboť se jedná o komplexní cvičení, které se více blíží cvičení 
bojového umění, do cvičení se zapojuje celé tělo, mysl a co je nej-
důležitější, že i starší cvičenci se tomuto cvičení mohou věnovat. 

Není výjimkou, že i sedmdesátiletí cvičí poomsae buď pouze pro 
svůj dobrý pocit, nebo se dokonce účastní soutěží. 

Současné závodní poomsae je velice složitou disciplínou, ve 
které je nutné zvládnout řadu oblastí, aby bylo možné dosáhnout 
úspěchu. Při závodech se rozhodčí při hodnocení zaměřují na tech-
nické provedení a prezentaci. Kromě technického provedení ale 
posuzují i dynamiku cvičení, přesnost, stabilitu provedení technik 
a celkový dojem. Přestože cvičení sestav se laikovi zdá snadné, 
jen závodník ví, jaký je to omyl a jak je to ve skutečnosti složité 
a fyzicky náročné. 

Já sám se věnuji taekwondu WTF třiatřicet let od svých sedmi 
let, kdy bylo taekwondo chápáno i vyučováno úplně jiným způ-
sobem. Dnešní taekwondo WTF má svůj složitý systém výuky 
a pravidel, prochází rychlým vývojem, takže i já jsem se musel učit 
nové provedení technik hned několikrát. Současné taekwondo je 
v porovnání s tím, čemu jsem se učil jako mladý, mnohem rychlejší, 
přesnější, dynamičtější a hlavně silnější. S tím, co jsem se já v mládí 
naučil, bych dnes rozhodně neuspěl, takže jsme opět u toho, že 
pokud člověk v tomto oboru chce svoji práci či spíše poslání dělat 
dobře, musí se neustále vzdělávat. A tohle je věc, kterou spousta 
trenérů v České republice ještě nepochopila a myslí si, že vystačí 
s tím, co se v mládí naučili. 

V současné době se hovoří z důvodu účasti na závodech o spo-
jení taekwondo WTF a ITF? Jaký na to panuje názor v Koreji?

Podle mých informací se prozatím uskutečnilo jedno setkání 
prezidentů obou federací, kde byla tato věc řešena, ale prozatím 
bez konečného výsledku. V zásadě se dá říci, že WTF taekwondo 
sdružuje po celém světě více cvičenců, než ITF a pokud by se 
ITF cvičenci chtěli účastnit závodů a olympiády stejně jako WTF, 
museli by se zřejmě přizpůsobit pravidlům WTF, což by rozhodně 
neodpovídalo jejich ITF originálnímu způsobu cvičení a soutěžení 
a podle mého názoru takové spojení nebude snadné uskutečnit. 

Jan K. Novák , foto archiv

S MISTREM LEE YOUN JAE, 7. DAN
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PI

PRODEJ MEDU
JOSEF ROTBAUER
   Husova 319, Protivín
   telefon 603 313 178

ZPRÁVIČKY Z DRUHÉ
MATEŘSKÉ ŠKOLIČKY

Ve čtvrtek 20. února se uskutečnil v naší 
2. Mateřské škole dlouho očekávaný 
maškarní bál. V dopoledních hodinách 
tak zde bylo možné spatřit kovboje, piráty, 
indiány, celou řadu princezen, královen, 
malé čarodějnice, kočičky, včeličky, beruš-
ky, krokodýla, žabáka, klauna, hasiče, ba 
dokonce i Červenou karkulku a mnohé jiné 
krásné postavičky. Děti si tento den náleži-
tě užily a vy se na našich internetových 
stránkách www.ms2protivin.estranky.cz 
můžete podívat, jak jim to slušelo. 

Děkujeme tímto všem rodičům, kteří 
dětem připravili masky, bez jejich pomoci 
by karneval jistě tak vydařený nebyl. 

● Jste pojištěni u Všeobecné zdravotní 
pojišťovny? Víte, že můžete čerpat 
příspěvky pro sebe i své děti? Nevíte 
jak? Chcete se dozvědět, jak, do kdy 
a za jakých podmínek můžete využít 
této možnosti? Nepropásněte tedy šan-
ci a čas, který je na to určený. Přijďte 
si popovídat přímo s paní Marií Koša-
tovou, vedoucí VZP pobočky v Písku. 
Rádi vás uvidíme v Pastelce ve středu 
23. dubna v 16 hodin. 

● Využíváte vymoženosti internetu, 
sdílíte informace o sobě nebo svých 
blízkých na sociálních sítích? Víte, 
kdo všechno má přístup k fotogra-
fiím vašich dětí, které dáte na inter-
net? Máte doma dítě, které tráví čas 
u počítače? Víte, jaké informace sdílí, 
které ne a zajímá vás, jestli je internet 
bezpečný? Chcete se umět bránit proti 
tomuto druhu šikany? Myslíte si, že 
vám a vašim blízkým nic takového 
nehrozí? Mýlíte se. Přijměte pozvá-
ní na besedu v pátek 25. dubna od 
17 hodin do Pastelky. 

● Zveme rodiče s dětmi na hru v příro-
dě zvanou šipkovaná, která se bude 
konat 16. května od 15 hodin. Sraz 
u Pastelky v 15 hodin, po hře bude 
táborák. 

V měsících březnu a dubnu měly nej-
starší děti, odcházející v září do prvních 
tříd základní školy, možnost absolvovat 
předplavecký kurz v píseckém bazénu. 
Plavání nyní provozují Městské služby 
Písek a paní plavčice se dětem maximál-
ně věnovaly. Malí plaváčci se zpočátku 
hravým způsobem s vodou seznamovali 
a za pomoci hraček či plovacích desti-
ček a rukávků odstraňovali strach z ní. 
Využívali malý dětský bazén a ten velký 
„pro opravdové plavce“. I když se cena 
za jednu vyučovací hodinu plavání oproti 
loňskému roku mírně zvýšila a rodiče 
dětí museli zaplatit i dopravu autobusem, 
zájem o předplavecký kurz byl. 

V březnu též proběhl zápis dětí pro 
příští školní rok 2014 – 2015. Rodiče 
mající zájem o umístění svých dětí v naší 
mateřské škole měli tedy možnost pro-
hlédnout si celou budovu školy, školní 
zahradu, která je zatím v rekonstrukci, 
pohrát si s dětmi ve třídách a sezná-
mit je s budoucími kamarády.  – EC– Na fotografii P. Sajtlové jsou zleva předškoláci Jakub Cupan a Tobiáš Kozma. 

POZVÁNÍ DO PASTELKY

BŘEZEN V 1. MATEŘSKÉ ŠKOLE



KINO PROTIVÍNKINO PROTIVÍN
květen 2014

Rezervace vstupenek na www. disdata. cz nebo v MěKS telefonem 382 251 806, 382 251 996. 
Předprodej vstupenek v MěKS a jednu hodinu před představením v pokladně kina. 

POZOR – promítáme ve STŘEDU a v PÁTEK od 19 hodin, v NEDĚLI od 16 hodin a od 19 hodin!
pátek 2. května v 19 hodin film USA 3D

CAPTAIN AMERICA
NÁVRAT PRVNÍHO AVENGERA

Akční/dobrodružný. Po katastrofických událostech, které Avengers prožili 
v New Yorku, žije Steve Rogers v ústraní ve Washingtonu, D. C. se snaží přizpůsobit 
modernímu světu. Když dojde k útoku na jeho kolegu z organizace S. H. I. E. L. D., 
zaplétá se do pavučiny intrik, které ohrožují celý svět. 
Mládeži do 12 let nevhodný, dabováno, 136 minut, vstupné 130 Kč

neděle 4. května v 16 hodin  film USA 3D

LEGO PŘÍBĚH
Animovaný/akční. Příběh filmu sleduje osudy Emmeta, obyčejné pravidel 
dbalé a dokonale průměrné mini-figurky LEGO, která je omylem považována za 
nejvýjimečnější osobu, která jediná může zachránit svět. 
Mládeži přístupný, dabováno, 90 minut, vstupné 80 Kč

neděle 4. května v 19 hodin film V. Británie/Německo

GRANDHOTEL BUDAPEŠŤ
Komedie, která nabízí 6-ti hvězdičkovou zábavu. Pan Gustave je legendou mezi 
hotelovými zaměstnanci. V bezčasí mezi dvěma sv. válkami je luxusní hotel oázou 
spolehlivosti. Přání hostů Gustave plní, ještě než jsou vyřčena a většinu nezištně 
miluje. Jedna taková vděčná zákaznice mu odkáže mimořádně vzácný obraz…
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 100 minut, vstupné 100 Kč

středa 7. května v 19 hodin film Francie

YVES SAINT LAURENT
Drama/životopisný. Originální provokativní, výstřední, inspirativní, plachý, 
nevyrovnaný uzavřený. Příběh jednoho z nejtalentovanějších návrhářů světa 
módy. 
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 106 minut, vstupné 100 Kč 

pátek 9. května v 19 hodin film USA

TRANSCENDENCE
Sci-fi/thriller. Pohledný a úspěšný vědec (Johnny Depp) má velký životní sen 
– vytvořit stroj obdařený umělou inteligencí i schopností vnímat emoce, který 
by dokázal soustředit kolektivní vědění a vědomí lidstva. Jeho kontroverzní 
experimenty z říše snů mu přináší slávu i nepřátele…
Mládeži od 15 let přístupný, titulky, 120 minut, vstupné 110 Kč 

neděle 11. května v 16 hodin  film USA

RIO 2
Animovaná komedie pro všechny. Blu a Perla, vzácní modří papoušci, žijí poklid-
ným městským domáckým životem v Riu. S nimi tam vyrůstají i jejich tři děti. Perla 
se rozhodne, že se všechny musí naučit konečně žít jako opravdoví ptáci…
Mládeži přístupný, dabováno, 101 minut. Vstupné 100 Kč

neděle 11. května v 19 hodin  film USA

JEDNA ZA VŠECHNY
Atraktivní komedie s Cameron Diaz v hlavní roli. Tři hrdinky se spojí proti 
nevěrnému milenci a zosnují děsivý plán, jak se mu pomstít… Je to film o přá-
telství a o ženách. 
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 109 minut, vstupné 100 Kč

středa 14. května v 19 hodin film USA

NEKONEČNÁ LÁSKA
Romantický. Rozluč se s nevinností. První láska je nezapomenutelná. Připomíná 
jízdu na horské dráze, kdy člověka ovládají síly, proti nimž je bezmocný. Davidovi 
a Jade se právě tohle přihodilo. 
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 104 minut, vstupné 100 Kč

pátek 16. května v 19 hodin  film USA 3D

SPIDER –  MAN 2
Akční/dobrodružný. Největší konflikt, kterému Spider– Man kdy čelil, se 
odehrává v jeho nitru – střet obyčejných povinností P. Parkera s výjimečnou 
zodpovědností, kterou na svých bedrech nese Spider-Man. Tentokrát před P. 
Parkerem stojí ještě náročnější bitva. 
Mládeži do 12 let nevhodný, dabováno, 142 minut, vstupné děti 135 Kč/ 
dospělí 155 Kč

neděle 18. května v 16 hodin 
NEPROMÍTÁME  – DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI

neděle 18. května v 19 hodin  film USA

(NE)ZADANÍ
Romantická komedie. Poté, co Mikeyho manželka požádá o rozvod, jeho 
kamarádi Jason a Daniel mu slíbí, že zůstanou svobodní spolu s ním. Není nic 
jednoduššího a lepšího, než svobodný a nespoutaný život…
Mládeži od 15 let přístupný, titulky, 94 minut, vstupné 100 Kč

středa 21. května v 19 hodin  film Švédsko

STOLETÝ STAŘÍK, 
KTERÝ VYLEZL Z OKNA A ZMIZEL

Komedie/dobrodružný. A. Karlssonovi je 100 let. V domově důchodců pro něj 
nachystají narozeninovou oslavu. Ale vitální stařík ještě nechce zůstat v bačkorách 
v křesle. Má docela jiné plány… 
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 114 minut, vstupné 100 Kč

pátek 23. května v 19 hodin
NEPROMÍTÁME  – VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

neděle 25. května v 16 hodin  film Jižní Afrika

KHUMBA
Animovaný/dobrodružný/rodinný. Zebra Khumba byl už od narození terčem 
posměchů svého stáda, protože se narodil napůl pruhovaný a napůl bílý. Navíc 
ho příbuzní obvinili, že je prokletý a je příčinou všech nepříjemností. Odvážná 
zebra se vydává do nebezpečného, ale zábavného dobrodružství, aby našel 
chybějící proužky. 
Mládeži přístupný, dabováno, 85 minut, vstupné děti 90 Kč/dospělí 110 Kč

neděle 25. května v 19 hodin film ČR

HANY
Komedie/drama. Český debut režiséra Michala Samira – film s výraznou vizuální 
stránkou zachycující atmosféru nočního města, o vášni a morálce, ale také o pivu, 
manželkách a jejich synech. Dnes v noci je vše dovoleno… Hrají J. Kocman, H. 
Vagnerová, T. Vítů, O. Malý. 
Mládeži od 15 let přístupný, 85 minut, vstupné 100 Kč

středa 28. května v 19 hodin film Německo/USA

PŘEŽIJÍ JEN MILENCI
Drama/horor/romantický. Staletí žijící upír Adam je zklamán tím, jakou cestou 
se lidstvo vydalo. Z deprese se ho pokusí vyléčit jeho stará láska, upírka Eve, se 
kterou se po dlouhé době setkává. 
Mládeži od 15 let přístupný, titulky, 123 minut, vstupné 90 Kč

pátek 30. května v 19 hodin film USA 3D

GODZILLA
Akční/dobrodružný/fantasy/sci-fi. Nejznámější impozantní monstrum na 
světě stojí proti zlým nestvůrám ohrožujícím samou existenci lidstva, kterým 
vdechla život vědecká arogance lidí. 
Mládeži od 12 přístupný, dabováno, 119 minut, vstupné 140 Kč



Dům kultury Protivín pondělí 5. května od 19 hodin

„Terapie duší“
cyklus přednášek 

vede V. Lavička – terapeut s patnáctiletou praxí

4. přednáška

CESTOU DUŠE 
K PROSPERITĚ

Duše je nástroj dosahování úspěchů. 

Přestaňme si bránit v dosažení a udržení prosperity. 

Jak „přeprogramovat neužitečné programy“ naší mysli. 

Další termín: 
Závěrečná 5. přednáška – 2. června – Transkomunikace

Vstupné 45 Kč / 1 přednáška

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK ZAHÁJEN
internetový rezervační systém: www.disdata.cz

telefony: 382 251 806, 382 251 996
e-mail: knihovna@kultura-protivin. cz.karfikova@kultura-protivin.cz

Dům kultury Protivín  úterý 20. května od 19.30 hodin

DON QUIJOTE
Osobitá úprava klasického příběhu z pera mistrů chytrého humoru. 

Hrají herecká esa –  Jiří Lábus a Oldřich Kaiser. 

Vstupné předprodej 270 Kč / na místě 300 Kč

Dům kultury Protivín  neděle 18. května od 16 hodin
ZAJĺČEK, 
A VELKÁ MRKVOVÁ ZÁHADA
Hudební interaktivní pohádka divadelní společnosti 100 OPIC (známý 

MIMOTAURUS). 
Vstupné 45 Kč

Keramička

  J. Uhlíř

   Divokej Bill

    Sestry Havelkovy s orchestrem

   Příhody kluka BomBarďáka

  Michal Nesvadba

sobota 30. srpna 2014
VIII. Městské slavnosti protivínské
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Novinky
městské
knihovny

BRIGÁDA NA OSTROVĚ 
…košťata, lopaty, hrábě, sekery i lodě byly potřeba při jarní skautské brigádě. Uklidili 

jsme si celý náš areál i s klubovnami a na lodích skauti trochu vyčistili rybník Eliášek, 
který používáme pro výcvik na kánoích. Nasbírali velký pytel odpadků, většinou plastové 
lahve a různé obaly, ale vytáhli třeba i starou kovovou postel. 

SVĚTLUŠKY VE SLADOVNĚ
A nejen prací živ je skaut, je třeba si taky trochu užít. Světlušky vyrazily do písecké 

Sladovny na skvělou a především hravou výstavu „S JÍDLEM SI neHRAJEM“, kde se 
dozvěděly spoustu zajímavých věcí o přípravě jídla, stolování, historii a různých tradicích 
okolo jídla a taky se naučily hrát na hrnce a pánvičky.  Kaboš a Inka

PRO DOSPĚLÉ –  NAUČNÁ

Vladislav Haberman: 
Od Inků k ostrovům muškátových 
oříšků, Z Moravy k mysu Horn 
–  cestopisy
Petr Ondráček: 
Sám čtyřmi oceány 
–  sólová plavba kolem světa, jachting
Martin Severa: 
Rozhovory po konci světa 
–  setkání se známými osobnostmi
Waldemar Matuška, Olga Blechová: 
Zákulisí našeho života 
–  vzpomínková kniha
Vlastimil Vondruška: 
Život staré Šumavy 
–  folklór, vzpomínky, vlastivěda
Richard Webster: 
Čtení z obličeje 
–  jak číst z tváře a poznávat lidi podle 
tvaru obličeje a lebky
Diane Stein: 
Léčivé květy 
–  léčivé rostliny, jedlé květy, éterické 
oleje
Frank Arvaja Petter: 
Reiki 
–  léčba pro tělo, mysl i duši
Anja Ritterhoff: 
Navlékané dekorace z papíru 
–  nápady a náměty pro výtvarné práce
Pia Pedevilla: 
Tvořit se dá ze všeho! 
–  přes 300 nápadů výtvarných motivů

PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Michaela Dostálová: 
Dodíkovy pohádky 
z lesního království 
–  výlet do světa tajemných bytostí
Irena Ričlová: 
Rohaté povídání 
–  o přátelství čertíka ve světě lidí
Dagmar Lhotová: 
S kocourem Vavřincem od jara do 
zimy 
–  veselá komiksová dobrodružství
Jacqueline Wilson: 
Čtyři děti a skřítek 
–  prázdninové příběhy o dětech
Milena Baisch: 
Dračí pohádky 
–  kouzelná dobrodružství do postýlky 
před usnutím
David Walliams: 
Pan Smraďoch 
–  příběhy o přátelství 
Barbara Wendelken: 
Vážné podežření, Velké pátrání, 
Záhadné zmizení –  Holky na stopě 
–  romány pro dívky

VLČÁCKÁ VÝPRAVA
Vlčata si to zase užila v přírodě. Sešli jsme se na náměstí a vyrazili se podívat na tábořiště 

do Podkrčí. Po cestě se kluci připravovali na závody vlčat a světlušek, na které pojedeme 
koncem dubna. Takže otázky typu, co je to za kytku nebo co je to za strom, provázely celou 
naší výpravu. K obědu jsme si opekli buřty a jablka. Z Podkrčí jsme se vrátili do Protivína 
přes Zelendárky a Rabiň. A jestli se vám na fotce nezdají kluci moc nadšení, tak vězte, že 
už mají v nohách přes 10 km, tak je to určitě pochopitelné.  Kandi a Majda

A NA KONEC –  SKAUT NENÍ OUT
Protivínští skauti si vyrazili za zábavou do písecké Laser arény.   Jak kluky, tak i jejich 

vedoucí řádění v laser aréně nadchlo. Napětí, akce, adrenalin to kluky nejvíc baví. Po 
umístění této fotky se na našem skautském facebooku objevil komentář: Co by tomu řekl 
Svojsík? Věřím, že by byl spokojen. Skauti jdou s dobou. Výpravy do přírody však nevy-
necháváme a střílet umíme nejen z laserové pistole, ale i z luku.  Ali

ZPRÁVY OD SKAUTŮ
V březnu jsme se činili. Tak si račte pře-
číst, co všechno jsme během tohoto 
měsíce stihli. 
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Díky takřka letnímu počasí zahájila 
výstavu na nádvoří kaplanky Jindřiška 
Trtková, předsedkyně a zakladatel-
ka občanského sdružení Horizont 
a zavzpomínala na začátky činnosti 
– před deseti lety. Ocenila tehdejší 
rozhodnutí umístit chráněnou dílnu do 
prostor Domu s pečovatelskou službou. 
Starosta města Jaromír Hlaváč ve své 
promluvě vyzdvihl smysluplnou činnost 
tohoto občanského sdružení, jejímiž 
plody se mohou návštěvníci kochat 
v podkroví kaplanky. 
Vernisáž proběhla ve velmi přátelské 
atmosféře, díky hudební produkci si 
mnozí účastníci i zatančili. Výstava potr-
vá do konce května a mnohá výtvarná 
díla jsou na prodej. Přijďte se potěšit 
krásou tvořenou s radostí. 

Foto Jaroslav Žižka 

INFORMAČNÍ CENTRUM 
NABÍZÍ K PRODEJI...

...pro přátele a spolupracovníky novou 
knihu Jardy Švestky „Orwellův rok“ 
– dílo, které vzniklo v Protivíně a za 
které si J. Š. odseděl své…

Cena 200 Kč

Možná si vzpomenete na to, jaké to bylo, když vaše dítě šlo do školy. Školou končí období vol-
nosti a hraní, z velké části vyplní také povinnosti, které se nás pak drží až do konce života. 

Také jsme si tím s našimi broučky už prošli. Protože do Pastelky chodí maminky, jejichž děti 
zrovna dovršují předškolního věku, mají spoustu otázek. Zajímá je, jaké to je, když děti chodí do školy, 
co se změní, jestli je to náročné, jak moc to rodinný život ovlivní. Rozhodli jsme se tedy uspořádat 
pro ně v rámci kampaně Křídla a kořeny naší rodiny besedu na toto téma. Připravili jsme si pro ně 
materiály, které děti ve škole dostanou. Zkonstatovali jsme, že Slabikář je mnohem krásnější než ten, 
z něhož jsme četli my. Povídali jsme o různém přístupu ke škole v závislosti na pohlaví. Holčičky se 
nemohou dočkat, doma už mají krásnou aktovku, vybavený penál, hrají si s rodiči na školu. Jedna 
maminka musí být paní učitelka, dávat úkoly malé dceři a známkovat. Na rozdíl od této holčičky kluci 
o škole nemluví, neřeší ji a otázky typu: „Ty půjdeš do školy, že? Už se těšíš?“ odpovídají víceméně 
bez zájmu. Neřeší, jakou tašku budou nosit, jestli bude penál s fotbalistou nebo teréňákem. Dobrá 
zpráva pro rodiče je, že jde o zcela přirozené reakce a že se nemusejí nijak významně znepokojovat. 
Možná to přijde až poslední týden v srpnu, kdy jim dojde, že se do školky opravdu nevrátí a že do 
první třídy budou muset opravdu nastoupit. 

V dotazech jsme narazili také na to, co se v zaběhlých věcech změní. Neexistuje univerzální 
odpověď. Každá rodina funguje trochu jinak. Důležité je, aby si rodiče uvědomili, že první třída je 
náročná. Každý malý školáček potřebuje pomoc rodičů, jejich trpělivost, lásku, porozumění a las-
kavost. S přístupem lásky se bude jejich děťátku mnohem lépe učit. 

A tak přejeme všem rodičům, aby měli dostatek sil, lásky i trpělivosti s moudrostí, jak správně 
uspořádat čas a denní režim tak, aby to vyhovovalo všem a co nejvíc eliminovali stres. 

Křídla a kořeny naší rodiny – celoroční kampaň Síť mateřských center jako příspěvek 
ke 20. výročí Mezinárodního roku rodiny vyhlášeného OSN. Kampaň bude probíhat po celý rok 
na různých místech republiky. Posláním kampaně je otevřít prostor pro veřejnou diskusi a síťování 
stěžejních odborníků a dalších aktérů v oblasti rodinné problematiky (napříč státním, neziskovým 
i ziskových sektorem) včetně zapojení rodin samotných. Každý měsíc má své specifické zaměření 
na úhel pohledu na rodinu propojený s významnými dny. 

Více: www.kridla-koreny.cz (Pastelka se do kampaně zapojila za přispění grantu od Komu-
nitní nadace Blanicko – Otavské.)  M. Š. 

Jestli jste zvědaví, jak to o Veliko-
nocích vypadalo ve vesnickém stavení, 
jaká vajíčka si malují naši čerti a hastr-
mani, proč odlétají o Velikonocích zvony 
do Říma a jak se zdobí perníčky, přijďte 
se i vy podívat o velikonoční sobotě 
nebo neděli do Pohádkové kovárny 
v Selibově u Písku.

Můžete si zde vyrobit vlastní veli-
konoční výzdobu, uplést pomlázku, 
zúčastnit se soutěží s kohoutkem 
a slepičkou a společně ozdobíme veli-
konoční strom a obří vajíčko, aby se 
z něj dráčkovi vesele klubalo!

K veselé náladě určitě přispěje 
i loutkové varieté Karla Matěje Kopec-
kého, který s sebou přiveze Kašpárka 
a spoustu jeho kamarádů. Představení 
budou probíhat během celého dne na 
louce před Pohádkovou kovárnou.

Kovárnou samotnou vás tentokrát 
provede velikonoční zajíček. Nebo 
že by kuřátko? To zjistíte, když nás 
navštívíte v sobotu 19. nebo v neděli 
20. dubna 2014 od 10 do 17 hodin.

Tak se na vás kamarádi hodně těší-
me a pilně se učíme koledy! Hody hody 
doprovody, dejte vejce malovaný...

Více informací na tel. 724 913 100 
nebo 604 900 985.

VELIKONOCE 
V POHÁDKOVÉ KOVÁRNĚ

NEŽ PŮJDOU DĚTI DO ŠKOLY
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✿ SPOLEČENSKÁ KRONIKA ✿
NARODILI SE

❀ 14. 3. syn Matyáš
 Kateřině Pexídrové 
 z Protivína
❀ 15. 3. syn Nam
 Thao Do Thi Thanh 
 z Protivína
❀ 17. 3. dcera Aneta
 Monice Profantové 
 z Protivína
❀ 29. 3. dcera Sabina
 Daniele Danihelové 
 z Protivína

VZPOMÍNKA

Tiše jsi odešel, 
na druhou stranu v dál, 
ale v našich srdcích žiješ dál. 

Dne 5. května uplyne smutných 
dvanáct let, kdy nás navždy opustil 
milovaný manžel, dědeček, 
pradědeček, strýc a bratr 
pan Milan Trnka z Protivína. 

S láskou a úctou vzpomínají
manželka Dana, dcera Soňa s rodinou, 

synové Milan a Peťa s rodinami, 
vnoučata a pravnoučata, 

sestry Míla a Olga s rodinami. 

Zahájily ji svým hezkým vystoupením 
děti z 2. Mateřské školy Protivín a svou 
radostí a bezprostředností doslova rozsví-
tily atmosféru celého shromáždění. Potles-
kem je odměnilo všech 77 přítomných 
členů. A tak prostřednictvím tohoto člán-
ku posíláme ještě znovu do 2. Mateřské 
školy poděkování vystupujícím dětičkám 
i paním učitelkám. 

Předseda pan František Muzika před-
stavil upřesněný plán činnosti pro rok 
2014 a připomněl i výsledky uplynulého 
kalendářního roku. Scénář letošního roku 
je obdobný jako v letech předcházejících, 
protože připravované akce jsou osvědče-
né, žádané a dobře přijímané. Jen místo 
zájezdu na HOBBY do Českých Budě-
jovic, o který byl v loňském roce malý 
zájem, jsme zařadili na 29. květen zájezd 
do Bechyně spojený s prohlídkou zámku 
a návštěvou sklárny v Bělčicích, kde krás-
né sklářské výrobky vytváří s dalšími členy 
své rodiny pan Václav Vlasák. Pan Vlasák 
pochází z Protivína a jeho výrobky jsou 
velice hezké a zaslouží si obdiv. Na zájezd 
se členové přihlašovali ve značném počtu, 
proto jsou všechna místa obsazena. 

V srpnu nebo v září bychom rádi umož-
nili našim členům návštěvu Šumavy. Plá-
nujeme zájezd do lipenské části, do Kra-
molína, na známou a hodně navštěvovanou 
„Stezku v korunách stromů“. V říjnu nebo 
v listopadu počítáme s návštěvou divadel-

❀ 2.4. syn Jakub Havrda 
 Michaele Vokaté z Protivína

ZEMŘELI

✝ 13. 3. Helena Fürstová
 56 let, Krč

✝ 23. 3. Josef Rachač
 64 let, Myšenec

✝ 5. 4. Zděněk Mottl
 60 let, Protivín

ního představení. Při výběru se budeme 
řídit nabídkou z repertoáru divadla. 

Na červnové valné hromadě poblaho-
přejeme členům, kteří v letošním roce osla-
ví své 80. narozeniny a současně budeme 
navštěvovat s blahopřáním ty, kteří se pro 
zdravotní důvody nemohou našich schůzí 
zúčastnit. 

I letos se pokusíme zaplatit poukazy na 
masáže. Nevíme, v jakém rozsahu, protože 
paní Svobodová nastoupila do zaměstnání 
a masáže bude dělat ve volném čase. 

To jsou v hrubých rysech naše plá-
ny, ale jejich uskutečnění bude záviset 
na finančních prostředcích. Zatím ještě 
neznáme výši dotace Města Protivín, kte-
rá je jedním z hlavních zdrojů. Nevíme 
ani, zda a kolik nám přispěje KONABO. 
Sponzorů nám nepřibývá, protože i oni 
mají své finanční starosti. Teprve až bude 
pohromadě příjmová stránka naší bilance, 
můžeme zodpovědně rozdělit peníze na 
jednotlivé plánované akce a s touto sku-
tečností se vyrovnat. 

Po zprávě pana Muziky byl podán 
přehled o finančním hospodaření a pře-
čtena i závěrečná zpráva revizní komise za 
rok 2013. –  Na závěr bylo podáno malé 
občerstvení a schůze byla v 15.30 hodin 
ukončena. 

Všem členům přejeme do dalších dní 
zdraví, pohodu, radost a hodně slunečních 
dní.  za OSZP Zdeňka Vojtová

KVĚTINOVÝ 
      DEN

Spolek Kocanďáci se zapojí do České-
ho dne proti rakovině (dříve Květinový 
den) –  asi nejstarší, nejznámější a velmi 
prestižní sbírkové akce probíhající v uli-
cích měst a obcí po celé ČR. Ve středu 
14. května 2014 se uskuteční již 18. 
ročník. 

Během této akce dvojice dobrovolníků 
prodávají oranžové kytičky (představující 
měsíček lékařský). Výtěžek z prodeje je 
určen na činnost Ligy proti rakovině (LPR) 
–  poradenství a pomoc onkologickým 
pacientům, prosazování prevence rakovi-
ny, podpora výzkumu v oblasti rakoviny, 
výchova k nekuřáctví a zdravému způsobu 
života, rekondiční a ambulantní kurzy pro 
onkologické pacienty. Činnost LPR se 
promítá do života každého z nás –  někde 
více, někde méně, ale přece. 

Nenechme si uniknout šanci pomoci 
lidem, kteří to opravdu potřebují 

http://www.denprotirakovine.cz

BLAHOPŘÁNÍ KE ZLATÉ SVATBĚ

Dne 18. dubna oslaví zlatou svatbu 

manželé Eva a Jaroslav Šrámkovi 

z Protivína. 

Vše nejlepší do dalších společných 

let přejí Eva a Pavel s rodinami. 

ŘÍMSKO-KATOLICKÁ FARNOST PROTIVÍN
17. 4. Zelený čtvrtek 
 Protivín, kostel sv. Alžběty  od 18.15 hodin
18. 4. Velký pátek
 Protivín, kostel sv. Alžběty  od 18.15 hodin 
 (od 15 hodin křížová cesta)
19. 4. Bílá sobota
 Protivín, kostel sv. Alžběty  od 20.30 hodin
20. 4. Hod Boží velikonoční 
 Myšenec, kostel sv. Havla  od 8.00 hodin
 Protivín, kostel sv. Alžběty  od 9.30 hodin

 Krč, kostel sv. Václava  od 11.00 hodin
 Heřmaň, kostel sv. Jiljí  od 16.00 hodin
21. 4. Pondělí velikonoční
 Protivín, kostel sv. Anny  od 18.15 hodin

EVANGELICKÁ CÍRKEV METODISTICKÁ
   Protivín, Mírová 171
18. 4. Velký pátek  od 18. 00 hodin
20. 4. Velikonoční neděle  od 9. 00 hodin

Bohoslužby jsou veřejné. 
Všichni jsou srdečně zváni. 

Valná hromada zdravotně postižených
S příchodem prvních jarních dnů se každoročně koná 1. valná hromada občan-

ského sdružení zdravotně postižených. I letos jsme dodrželi tradici a svolali valnou 
hromadu na úterý 25. března. 

BOHOSLUŽBY O VELIKONOCÍCH
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Ve čtvrtek 27. března se již potřetí 
sešli zájemci o historii, literaturu a kul-
turu v komorním prostředí protivínské 
Café Gallery. Tentokrát mezi sebou 
přivítali jako hosta RNDr. Karla Pec-
la, ornitologa, cestovatele, spisovatele 
a dlouholetého zoologa Prácheňského 
muzea. Téma znělo: Zvířena jižních 
Čech, především v Národní přírodní 
rezervaci Řežabinec. 

Pan doktor se zaměřil především na 
život ptáků, poutavě vyprávěl, promítal 
snímky, ze záznamu pouštěl zvuky ptáků. 
Vše prokládal svými zdařilými literárně 
zpracovanými poznatky z mnohaletého 
pozorování života v přírodě. Byť je již 
v důchodu, je stále externím pracovníkem 
Prácheňského muzea. S RNDr. Jiřím 
Šebestiánem, nynějším zoologem Prá-
cheňského muzea, dokončují v Ražicích 
v budově bývalé sýpky u železniční tratě 
expozici o historii a životě zvířat na rybníku 
Řežabinec (104 ha) a přilehlých tůních. 

Můžeme se těšit na tuto jistě zají-
mavou, jedinečnou (několikametrová 
dioráma) a poutavou podívanou. Vždyť 
na relativně malé ploše žije spousta ptáků 

Děkuji všem členům MO Rybář-
ského svazu, kteří se zúčastnili 
výroční členské schůze, která 
se konala 21. března na bednár-
ně místního pivovaru. Tímto bych 
chtěl všem poděkovat za velkou 
účast. Schůze proběhla hladce 
a bez zbytečných emocí. Ty, kteří se 
nezúčastnili výroční členské schů-
ze, chci informovat, že byl členskou 
schůzí zvolen staronový výbor a to 
ve složení: předseda Milan Laně, jed-
natel Michal Tlapa, hospodář Jakub 
Křišťál, pokladník Tomáš Monzer, pátý 
člen výboru Jana Kubičková. 
Dále bych chtěl oznámit zájemcům 
o vstup do MO Rybářského svazu, 
že se můžou informovat u předse-
dy pana Laněho, telefon: 604 916 
104 nebo na e-mailové adrese: 

mlane@seznam.cz. 
Vstup obnáší školení nových čle-
nů, které se skládá ze závěrečného 
testu. Nebojte se vstoupit mezi nás 
rybáře. 
Čas strávený na rybách se do živo-
ta nepočítá. Petru zdar! 

předseda MO Milan Laně

NABÍDKA BYDLENÍ PRO STROJNÍKA
Nabízím bezplatné bydlení v objektu vodní elektrárny člověku, který 
by jako protislužbu poskytoval dohled při provozu této elektrárny 
v Protivíně. Provoz MVE je plně automatický. Nejedná se o nabídku 
práce. Jde pouze o to, aby se někdo vyskytoval v dosahu elektrárny 
a ideální je právě obývání části budovy člověkem, který splňuje po-
třebné technické předpoklady, tj. strojní vzdělání nebo odpovídající 
zkušenosti. Dohled nezasahuje do pracovních povinností a jedná se 
o nenáročnou činnost ve volném čase. Velikost obytného prostoru je 
cca 50 m2 + WC a koupelna. 
Kontakt: Petr Kopecký, tel.: 724 509 930

PI

PI

hnízdících v České republice. Mimo-
chodem v ČR hnízdí 203 druhy ptáků! 
Každým rokem na přelomu července 
a srpna probíhá na Řežabinci 10denní 
tábor nadšenců – profesionálů i laiků, 
kteří odchytávají a kroužkují ptáky. Akce 
nese název „Acrocephallus” (Rákosník). 
Účastníci tak získávají přehled o pobytu, 
odletu i příletu ptáků. 

1. duben je, u nás od roku 1924, 
brán jako Mezinárodní den ptactva. 
Jen několik poznámek z „ptačího života”. 
Víte, kolik let v průměru se dožívají malí 
ptáci? Pět až sedm! Rákosníci např. až 
11 let, což je pak pták „ kmet“, v lidské 
společnosti rovno víc jak 100 letům!“ 
Hnízdo moudivláčka lužního připomíná 
pevnou bačkůrku. Je známo, že orel moř-
ský má rozpětí křídel až 240 cm! Tvrzení, 
že svými útoky na ryby škodí rybářům, 
není úplně pravda. Oproti kormoránům! 
I když se hezky poslouchá vyprávění 
o věrnosti manželských párů labutí, byl 
tento mýtus výzkumy ornitologů poo-
praven. Osamělá labuť žije dál v páru 
třeba i se svým potomkem! Mimochodem 
labutě byly u nás až do r. 1950 chovány 
jako ozdobní ptáci. Teprve od tohoto roku 
žijí v přírodě divoce a my se svými dětmi 
a vnoučátky obdivujeme jejich vznešenost 
na vodních tocích. Puštík zase například 
krmí svá mláďata na zemi a lidé často 
v domnění, že je malý opeřenec opuštěný, 
odnesou ho např. do záchranné stanice (na 
Písecku např. Makov), a tak napáchají víc 
zla než dobra. –  Vzhlédneme-li k obloze 
a uvidíme dravce, který jakoby „stojí“ na 
místě –  díváme se na poštolku. RNDr. K. 
Pecl vyprávěl o odchytu „zmije“, kterou 
vystrašení železničáři a hlavně cestující 
hlásili z nádraží ve Vlastci. Ornitolog 
odvážel dlouhou užovku, které ani ruch 
nevadil. 

Příroda je zajímavá, rozmanitá, pří-
běhy zvířat až neuvěřitelné. Je třeba 
poznat ji, chránit a hlavně brát si z ní 
ponaučení!

Příští schůzka je 24. dubna 2014 
od 16.30 hodin opět v Café Gallery. 

Mgr. Věra Piklová 

Vlastivědný klub potřetí

INFORMACE 
MO Rybářského svazu

Výtvarná soutěž na téma Máme rádi 
zvířata, kterou pro děti z mateřských 
škol připravila 15. MŠ spolu s Centrem 
kultury Písek, byla úspěšná i pro Jana 
Roda z 1. Mateřské školy Protivín. 
V kategorii II. získal krásné 3. místo. 
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Cesta ku studánkám – 11. díl
SKOČICKÁ STUDÁNKA
Cesta vedla na půlnoční stranu od našeho města, byla 
mi známá tak jako žádná jiná. Od dětských let až po léta 
pozdější. Cesta vedla přes pole, ku starodávné chvale-
tické vsi a dál ku poutní skočické studánce. Jako stuha 
byla položena do úrodných 
hájů, kterým někteří přezdívají 
po právu „Malá Haná“. Krajina 
starých sedláckých rodů, kraj, 
který budí respekt a úctu. Jako 
kluci jsme jezdívali na vršík na 
červené plody třešní, než che-
mie udělala své. Zmizely i řady 
jablůněk okolo cesty, jen tam, 
kde se k nebi tyčí Skočický 
vrch, máš krajinu jako na dlani. 
Vidíš zprava ostrov lesíků okolo 
skalek na Babce, pár chalou-
pek na vedlejší Zelené hoře. 
Také zmizela cesta plná prachu 
a louží od protivínského křížku 
vzhůru za domácím máslem 
a mlékem k Moudrým na samo-
tu Zelenou horu. To ještě v obi-
lí kvetla modře chrpa, ostrovy 
červených máků a voněl při 
mezi heřmánek…
….Skočický vrch byl tak blízko 
a přeci tak daleko. Odtud byl při 
podzimku cítit první sněhový 
závan a zasněžené pláně pod 
hřebenem Boubína, ty varova-
ly před blížící se zimou. Jaro, 
to většinou přicházelo od jihu, 
od zbudovských rovin. Sem do 
polí jsme chodívali na „klás-
ky“, pouštět papírové draky 
a dle starších hledat nebeské 
kameny – Vltavíny. Měly v sobě 
tajemství vesmírných dálek a vlastně dodnes mají. Jeden 
z nich svítil v noci jako svatojánská muška a tak ho pověr-
čivá prabába ukryla pod zem v zámeckém parku u šarla-
tového dubu. 
Pozor na bouři od západní strany od hor Svatého Vojtěcha 
a lesů Skočického hradu. Znala dobře zem pod západ-
ním lesem. Chodívala do skočické studánky pro vodu. 
Vydržela ve veliké skleněné láhvi celý rok. Radila nechodit 
do lesů pohanského vrchu. Radila tak i naše chvaletická 
teta. Až později jsme pochopili, proč. Totiž Skočický vrch 
měří 666 metrů. Tři šestky –  zlé proklaté číslo, kterého se 
bály. Opak je vlastně pravdou. Tento kopec co by předhůří 
Šumavy je pro krajinu pod ním vlastně požehnáním. Veli-
kým dobrodiním. Mnohokráte jsem se o tom přesvědčil 
při sledování bouří. Nízko letící mraky, plné ledu krup, se 
o tento dosti vysoký vrch rozrazí a ušetří dole ležící pole 
a i úrodu na nich. Pohroma je zažehnána jako mávnutím 
kouzelného proutku. 
Vzpomněl jsem si na slova starého mládence z doškové 
chaloupky ve Chvaleticích. V okně hořela vosková hrom-
nice a veliký Kristus na zdi hleděl do šera cimry. Místnost 
vyhřívala stará pec a voněly pečící se brambory. 
Starý kmet vypravoval a pil vodu ze studánky –  kamenky, 
o které tvrdíval, že je sestrou té Skočické. Tam v té sta-
ré chalupě se vždy zastavil čas při vypravování o slávě 
procesí ku Skočicím, podzemní tajemné chodbě i záhadě 
nezničitelnosti svatého obrazu ze skočického kostelíka. 
Potom tvrdě zaklel, když z nebe sjel fialový blesk kamsi 
do lesů Vitan. I Svatý na kříži se v tom okamžiku zachvěl 

při hromové ráně i jeho rouhání. Rád na ty černé hodinky 
u tohoto chvaletického samorosta vzpomínám. 
Studánka, ku které míříme, je vlastně schována v šumav-
ském podhůří, někdo tento kopcovitý kraj plný lesů zve 
Bavorovskou, Dunovickou vrchovinou. Ale věřte, že kos-

telíku Navštívení Panny Marie 
je to jedno. Je spolu se studán-
kou součástí krajiny, kterou si 
tak pojmenovali lidé. V měřítku 
míst zvláštních zbožností se 
vše posuzuje jinou mírou. Vět-
šina poutníků hledajících tuto 
studánku jde ku osmihranné-
mu kostelíku. Ne, tam studánku 
nenajdou. Však stačí se vrátit 
malou uličkou mezi plůtky dolů 
za místní, již nefungující „kam-
peličku“ a uvidíš špičatou stříž-
ku s křížkem trčícím k obloze. 
Stará paní u kostelíka poradila 
a na pusté faře vítr prudce ote-
vřel nezasklené okno. Vzpomí-
nala, jak zde jako mladé děvče 
vždy před poutí měla za důležitý 
úkol od zdejšího pana faráře 
umýt všechna okna. Bylo zají-
mavé, s jakým zápalem a jakou 
radostí o tom dnes tak nevděč-
ném úkolu mluvila. Jiná doba, 
jiní lidé! Kostelík je zvláštností 
zde v celém okolí. Osmiboká 
stavba a na východní straně 
malba světice. Ale obraz, kte-
rý je obestřen tajemstvím, je 

jinde a s ním i dáv-
ná historie. Je spo-
jován s hraběnkou 
Polyxenou Štern-
berkovou. Ta ho 
dostala od svého 
druhého manžela 
pana Švihovského. 
Do té doby byl zavě-
šen v Nalžovských 
horách. Originál 
svatého obrazu visí 
v rakouském Paso-
vě. Proto lidé někdy 
tak obraz nazývají. 
Chtěli ho zničit Švé-
dové za třicetileté 
války, ale nepovedlo 
se jim to. Chtěl ho 
zničit veliký požár 
v roce 1672, ale ač 
celý veškerý ná-

bytek a vše shořelo, obraz zůstal neporušen. Poutě se 
zde pořádají okolo 2. července. Málo kdo ví, že obraz 
Madony můžete vidět i u nás v Protivíně na štítě kostela 
sv. Alžběty. 
Dnes je studánka ve Skočicích v úplně jiném stavu, než 
byla dříve. Voda je uchovaná hluboko v zemi. V přítmí za 
želenou mříží smutně hledí na uzavřený svět obrázek 
Panny Marie Skočické. Voda ukrytá v zemi je však cítit 
a místo, ač se to nezdá, je plné energie. 
V dálce nad Protivínskými horami se v jarním vlní-
cím vzduchu zablesklo. První jarní bouře. Z východ-
ních bouří šel vždy oprávněný strach.  – Sládek Petr– 
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� ZE ŽIVOTA ŠKOLY � 

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

PI

Základní škola Protivín
pořádá

 
ve středu 16. dubna od 7 hodin

tradiční sběr papíru (svázaný), 
plastových víček 

a plastových lahví
 

Podpořte nás, děkujeme!

VERNISÁŽ A KONCERT MLADÝCH HUDEBNÍKŮ
V úterý 25. března v 17 hodin se konala v Alšově síni vernisáž výtvarných prací žáků školy. Program 
zahájila pěkným přednesem Sára Morávková. O tom, že máme spoustu výtvarně nadaných dětí, se 
mohli návštěvníci přesvědčit na mnoha panelech instalovaných v aule. Vystaveny byly i výrobky nej-
mladších dětí z pracovních činností a školní družiny. Od půl šesté přišli na řadu hudebníci. Nejprve se 
představili s hrou na flétnu ti nejmladší – Denisa Mádlová (1. B), Matěj Kliš (3. A) a Monika Kropáčková 
(1. A), kteří hrají teprve půl roku a vystoupení zvládli bez trémy a na jedničku. Písničku z pohádky Prin-
cezna ze mlejna zahrála Martina Babáková ze 3. B. Hrou na klávesy obohatil koncert i jeden „Písečák”, 
a to Adam Karásek. Potom už přišli na řadu ostřílení „borci“ – s klarinetovým Menuetem bratři Jan 
a Vojtěch Cimburovi a krásnou polku na klarinet zahrála Silvie Mlejnková. 

●  Prodám nebo pronajmu garáž 
v ulici Oborská, Protivín 

 Telefon 605 587 923

ŘÁDKOVÁ INZERCE
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Revize elektro nářadí, 
strojů, spotřebičů. 

Revize hromosvodů 
a elektrických zařízení, 

instalace.

kontakt: 
Michal Klinkáček 
telefon 724 461 016

PI

V sobotu 23. srpna 2014 se v Myšenci 
uskuteční setkání rodáků, starousedlíků 
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, 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 děkujeme!

VÝZVA
setkání rodáků v Myšenci

SK JAMAICA je občanské 
sdružení, které bylo založeno 
v roce 2005 jejím předsedou 
Lukášem Rajtoralem za účelem 
účastnit se spolu se svými kama-
rády domácích soutěží futsalu 
FIFA, tedy sportu, který organizačně 
spadá pod nejvyšší fotbalový orgán u nás 
–  Fotbalovou asociaci České republiky 
(FAČR). 

Po prvních třech absolvovaných sezó-
nách v soutěžích futsalu FIFA (2005/2006 –  
1. místo v okresní soutěži Písek, 2006/2007 
–  3. místo v divizi B a 2007/2008 –  1. 
místo v divizi B) si dal klub pětiletou pauzu 
především z důvodu soustředění se jeho 
klíčových hráčů na velký fotbal. 

Pro aktuální sezónu 2013/2014 se 
však mužstvo rozhodlo oprášit sálovky, 
doplnit tým o pár mladých perspektivních 
hráčů (současný počet členů oddílu je 26) 
a přijmout nabídku účasti v divizi B, tedy 
3. nejvyšší soutěže futsalu FIFA v České 
republice. Tuto soutěž Jamaica velmi 
dobře znala, vždyť při svém posledním 
působení v ní ji vyhrála. V letošní sezóně 
protivínský tým zastupuje Písecko sám, 
jelikož dalšími účastníky v soutěži jsou 
už jen tři kluby z Českobudějovicka 
a dva z Táborska. SK JAMAICA dokon-
ce reprezentuje město Protivín tak, 
že základní část této nejvyšší soutěže 
futsalu FIFA v Jihočeském kraji jedno-
značně vyhrála a soupeřům nastřílela 
neuvěřitelných 88 branek. 

Umístěním na první příčce tabulky po 
základní části si mužstvo logicky zajistilo 
účast v playoff spolu s dalšími třemi nej-
lépe umístěnými týmy. Tato část herního 
systému se hraje na dvě vítězná utkání, 

přičemž první a třetí utkání se hrají 
na palubovkách lépe umístěných 
mužstev po základní části. Proti-
vínští si tedy výbornou základní 
částí zaslouženě vybojovali lep-
ší výchozí pozici pro playoff. 

V semifinále si Jamaica hladce poradila 
s týmem FC Rudolfov, který nejprve 
porazila na domácí půdě 9:3 a stejným roz-
dílem vyhráli Protivínští i v hale soupeře. 
Třetí semifinálové utkání se tudíž již hrát 
nemuselo a Jamaica si zajistila účast ve 
finále, kde proti ní nastoupil ABSOLUT 
TEAM Č. Budějovice. První finálový 
zápas byl velmi dramatický. Odehrál se 
v protivínské hale v pondělí 24. 2. 2014, 
skončil remízou 7:7 a na řadu musely přijít 
penalty. Ty nakonec lépe zvládla Jamaica, 
když až v jejich sedmé sérii po všech bez-
chybných pokutových kopech domácích 
poprvé zaváhal soupeř a Jamaica v tomto 
utkání tedy zvítězila 8:7. V sobotu 1. 3. 
2014 následovala odveta na půdě soupeře, 
ve které po oboustranně taktickém začátku 
začali dříve chybovat právě Protivínští. 
Soupeř tyto chyby trestal a v polovině utká-
ní vedl 2:0. V úvodu druhého poločasu se 
stále Jamaice nedařilo snížit skóre, otevřela 
proto více hru, ale těžit z toho nakonec 
dovedl lépe soupeř a Jamaica si z Českých 
Budějovic vezla porážku 6:0. Rozhodnout 
proto musel třetí zápas, který se uskutečnil 
v pondělí 10. 3. 2014 v protivínské hale za 
účasti hojné návštěvy fanoušků domácích. 
Na toto rozhodující třetí finálové utkání se 
domácí tým důkladně připravili a českobu-
dějovického soupeře v něm jasně přehrál 
rozdílem 9:3. 

Po pětileté přestávce získává tedy SK 
JAMAICA opět titul „Přeborníka Jihočes-

kého kraje futsalu FIFA“. Minimálně pro 
příští sezónu se však rozhodla nepřijmout 
postup do 2. celostátní ligy futsalu FIFA, 
přestože se tato možnost nabízí. Setrvání 
v divizi B je pro protivínské futsalisty 
však samozřejmostí a budou se i nadále 
snažit takto úspěšně reprezentovat město 
Protivín a dělat radost svým příznivcům, 
kterých stále přibývá a také díky kterým 
SK JAMAICA všech svých 8 domácích 
zápasů v této sezóně vyhrála. Stejně tak 
jako všem 12 hráčům, kteří se zapojili do 
bojů v tomto ročníku, tak i fanouškům 
Jamaicy patří dík. 

Faktem je dále kuriozita, že polovinu 
z 12 aktivních hráčů protivínského týmu 
tvoří tyto 3 bratrské dvojice: Jan a Michal 
Jarošovi, Michal a Lukáš Rajtoralovi 
a Jaromír a Zbyněk Vorlovi. 

Tabulka střelců SK JAMAICA v divizi B 
futsalu FIFA 2013/2014 po základní části:

pořadí hráč počet branek 

1.  Zbyněk Vorel ................................  26
2.  Jaromír Vorel  ...............................  25
3.  Jan Jaroš  .....................................  11
4.  Petr Vornay  ....................................  7
5.  Michal Jaroš  ..................................  6
6.  Jan Hornát  .....................................  5
7.  Lukáš Pavlovič  ..............................  4
8.  Lukáš Rajtoral  ...............................  3
9.  Radek Hlaváč  ................................  1

Jamaica suverénně ovládla divizi B futsalu FIFA

Tabulka divize B futsalu FIFA 2013/2014 po základní části:

pořadí oddíl zápasů výher remíz proher skóre body

1.  SK JAMAICA Protivín 10 9 0 1 88:47 27
2.  Grafiko Tábor CF 10 7 1 2 60:40 22
3.  ABSOLUT TEAM Č. Budějovice 10 6 0 4 66:46 18
4.  FC Rudolfov 10 4 1 5 81:71 13
5.  Viktoria České Budějovice 10 2 1 7 29:82 7
6.  FC Jatka Pacov 10 0 1 9 34:72 1
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Protivínští hokejbalisté v jarní části sezóny ještě neprohráli. 
Po vítězném zápase nad v té době lídrem tabulky TJ Vltava 
Deviants České Budějovice se dostali na první místo před tohoto 
soupeře, které si zatím drží. Do konce základní části chybí ještě 
dvě kola, potom bude následovat play– off, které si Protivínští 
zahrají po několika letech. 
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 sezonách čekal málokdo. 
Zatímco Protivín prožívá vydařenou sezonu a neustále šlape na 
paty první Vltavě, Rosa se zatím až nezvykle trápí. Z dosavad-
ních 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 protivínský M. Pexídr.
TJ Vltava Deviants České Budějovice –  TJ Platan Protivín 

1:3 (0:1, 1:0, 0:2)
 Sobotní zápas mezi Vltavou a Protivínem můžeme s klidem 

označit za zápas kola. Bojovalo se v něm totiž o první pozici, na 
kterou útočil rozjetý Protivín. Vltava po vyrovnaném utkání na 
body nedosáhla a musela první příčku připustit Platanu. 
SK Beer Stars Pluhův Žďár – TJ Platan Protivín 4:5 ss 

(1:2, 1:1, 2:1 – 0:1)
 Po povedeném sobotním duelu s českobudějovickou Vltavou 

se rozjetému Protivínu do cesty postavil Pluhův Žďár a takový 
odpor možná lídr tabulky nečekal. Nakonec vyhrál až po samo-
statných nájezdech a Miloslav Pexídr byl po utkání značně 
rozhořčen: Toto utkání nebudu komentovat. Totálně zpackané 
od rozhodčích. Doufám, že to bude mít dohru před komisí. To 
jsem ještě nezažil. 
TJ Platan Protivín – HBC Vikings České Budějovice B 

6:1  (1:1, 1:0, 4:0)
 I když tomu konečný výsledek zas tak nenapovídá, zápas 

prvního s posledním nebyl zápasem kočky s myší. Domácí se 
dvě třetiny trápili a své vítězství si pojistili až ve třetí třetině. 
SK Suchdol nad Lužnicí B –  TJ Platan Protivín 

4:6 (0:0, 2:3, 2:3)
 Zápas Suchdola nad Lužnicí, který stále bojuje o play-off, 

s lídrem tabulky, komentoval protivínský M. Pexídr. Hosté 
branky: Steinocher (Tajbl), Tajbl (Bican), Tajbl(Steinocher), 
Tajbl(Bican), Bican(Stropnický), Bican(Tajbl, Stropnický). 
HC Dranreb Nová Včelnice –  TJ Platan Protivín 

1:5 (1:1, 0:2, 0:2)
 Lídr tabulky z Protivína měl před sebou náročný víkend, 

při kterém se poměrně dost nacestoval. Oba zápasy ale zvládl 
a dál vede tabulku. 
Hosté branky: Steinocher, Bican (Stropnický), Bican (Stropnic-
ký), Bican, Bican (Stropnický)

TJ Platan Protivín – SK Tábor B 
5:0 (1:0, 2:0, 2:0)

Pokud by se po tomto víkendu uzavírala soutěž, právě Pro-
tivín – Tábor by byla jedna z dvojic do čtvrtfinále. K tomu je 
ale ještě daleko a obě mužstva mají stále o co hrát. Protivín by 
jistě rád vyhrál základní část a uhájil první místo před druhou 
Vltavou a Tábor by si zase rád zajistil play– off, o které by ještě 
teoreticky mohl přijít. 
Branky: Bican (Hrdina), Javůrek (Tajbl), Honzík (Pavlíček), 
Bican (Stropnický), Vencl

PI

BŘEZNOVÉ ZÁPASY PROTIVÍNSKÉHO HOKEJBALU

KHbL –  ČECHY JIH 2013– 2014 –  základní část

pořadí  název týmu  Z  V  VP  R  P skóre  body 

 1.  TJ Platan Protivín 22 17 1 0 4 94 : 50 53 
 2.  TJ Vltava Deviants České Budějovice  22  16  1  2  3  114 : 61  52 
 3.  HC Švantlův Dvůr Písek B  21  13  2  1  5  85 : 39  44 
 4.  TJ Blatná Datels  21  11  3  2  5  83 : 56  41 
 5.  SK Beer Stars Pluhův Žďár  22  13  0  1  8  84 : 64  40 
 6.  C Olešník  21  11  1  1  8  72 : 59  36 
 7.  HBC Prachatice B  21  10  2  1  8  76 : 76  35 
 8.  SK Tábor B  21  10  1  0  10  92 : 81  32 
 9.  SK Suchdol nad Lužnicí B  21  8  0  1  12  76 : 80  25 
 10.  SK HC Rosa České Budějovice  21  6  0  4  11  69 : 75  22 
 11.  HC Dranreb Nová Včelnice  20  4  2  1  13  38 : 78  17 
 12.  HBC Betonova Holubov B  21  2  2  1  16  69 : 113  11 
 13.  HBC Vikings České Budějovice B  20  0  1  1  18  26 : 146  3 

Rozlosování dalších zápasů play-off a jejich výsledky můžete sledovat na webových stránkách: 
http://www.hokejbal-jih. cz/soutez/khbl/
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Sezona 2013 – 2014 byla pro stolní 
tenisty Slavoje Protivín nejúspěš-
nější v celé historii stolního tenisu 
v Protivíně. 

KRAJSKÝ PŘEBOR
Áčko Slavoje s jedenašedesáti body 
svoji soutěž vyhrálo, když deva-
tenáctkrát vyhrálo, jednou remi-
zovalo a prohrálo pouze dvakrát. 
V tabulce úspěšnosti jednotlivců se 
Libor Dunovský s 95,45 % umístil 
na druhém místě a dále se do top 
ten dostal ještě František Färber 
s 68,85 %, který obsadil místo desáté 
a dvacáté sedmé místo obsadil Lubo-
mír Dubský s 52,46 %. Mezi hráči, 
kteří odehráli méně než 38 zápasů, 
byl Štěpán Votava první s 71,43 % 
a Zdeněk Mareš třetí s 58,82 %. 
Závěrečné výsledky:
Soběslav B : Slavoj A  3:10
(Dubský 3, Votava 2, Färber 2, Tomá-
nek 1, debly)
Kardašova Řečice A : Slavoj A 
  10:7
(Färber 2, Dubský 2, Votava 2, debl)

KRAJSKÁ SOUTĚŽ
Za sedmnáct vítězství, jednu remízu 
a čtyři prohry (na vysvětlenou – ve 
stolním tenise se za výhru přidělují 
3, za remízu 2 a prohru 1 bod) získa-
lo béčko Slavoje 57 bodů a obsadilo 
třetí místo. V žebříčku úspěšnosti je 
Václav Topinka třináctý s 67,27 %, 
Vladimír Weber dvacátý třetí s 50,91  
%, Ondřej Brabec dvacátý šestý 
s 48,98 % a hráči, kteří odehráli méně 
než 38 zápasů –  Pavel Šimoník 
s 86,49 % druhý a Zdeněk Mareš 
s 81,08 % třetí. Dále vypomáhali 

v béčku hráči okresního přeboru Iva-
na Marková, Jan Tománek a další, 
kteří se ani ve vyšší soutěži neztra-
tili. 
Závěrečné výsledky:
Sokol Cehnice B : Slavoj B  4:10
(Šimoník 3, Topinka 2, Brabec 2, 
Marková 1, debly)
Osek A : Slavoj B 7:10
(Mareš 4, Šimoník 3, Topinka 2, Bra-
bec 1)

OKRESNÍ PŘEBOR
Slavoj Protivín C
Toto mužstvo jako jediné v soutěži 
neztratilo ani bod a se šedesáti body 
vyhrálo Okresní přebor a vybojovalo 
postup do Krajské soutěže. I když to 
vypadá velmi jednoznačně, byly něk-
teré zápasy vyhecované (Slavoj E) 
a některým hráčům se i nedařilo, dali 
všichni v koutku herny hlavy dohro-
mady a vymysleli plán na konečné 
vítězství. 
Slavoj C : Mirovice 12:6
(Tománek 4, Macháček 4, Najmano-
vá 3, debl)
Mirotice B : Slavoj C 4:14
(Tománek 4, Macháček 4, Marková I. 
3, Najmanová 2, debl)
Slavoj C : Sokol Písek A 15:3
(Tománek 4, Najmanová 3, Marková 
2, Macháček 2, debly, 1xWO)

Slavoj Protivín D
Hraje pro radost ze hry (někdy 
se radost mění ve vztek) a žízeň. 
Mužstvo se umístilo na šestém mís-
tě. 
Mirotice B : Slavoj D 11:7
(Vařečka K. 4, Soumar 1, Zeman 1, 
debl)

Slavoj D : Slavoj E 8:10
(Lednický 3, Vařečka K. 2, Soumar 
1, Koula 1, debl – Pártl 3, Zoch 3, 
Vařečka P. 2, Kozma 1, debl)
Déčko nezopakovalo remízu z pod-
zimního kola a těsně s favoritem 
utkání prohrálo. 
Sokol Písek A : Slavoj D 14:4
(Vařečka K. 3, Soumar 1)
Slavoj D : Mirotice C 12:6
(Vařečka K. 4, Soumar 4, Vařečková 
2, Koula 1, debl)  

Slavoj Protivín E
Měl být největším soupeřem Sla-
voje C na vítězství v soutěži, ale 
nezvládl vzájemná utkání a obsadil 
druhé místo. 
Slavoj E : Svatkovice 13:5
(Vařečka P. 3, Pártl 3, Zoch 3, Martan 
3, debl)

Žebříček úspěšnosti okresního 
přeboru jednotlivců ovládli stolní 
tenisté Slavoje Protivín. 
První místo obsadil Jan Tomá-
nek s 96,15 %, třetí Jiří Macháček  
90,00 %, čtvrtý Pavel Vařečka  
87,50 %, pátý Karel Vařeč-
ka  85,94 %, šestá Ivana Marko-
vá 84,29 %, sedmý Pavel Pár-
tl 82,28 %, osmý Samuel Zoch 
80,65 %, devátý Josef Lednický 
78,13 %, desátá Lucie Najmanová 
77,94 %, dvacátý pátý Pavel Martan 
56,60 %, dvacátý osmý Milan Sou-
mar 54,41 %, třicátý pátý Matyáš 
Kozma 39,44 %, čtyřicátý druhý Jan 
Zeman 30,00 %, padesátý třetí Pavel 
Koula 11,54 %, padesátá čtvrtá Len-
ka Vařečková 10,94 %. 
Mezi hráči, kteří odehráli méně 
než dvacet čtyři zápasů, se na prv-
ním místě umístil se 100 % Václav 
Topinka. Dále se do bojů v okres-
ním přeboru zapojili Tereza Marko-
vá, Jan Vojta, Jiří Dubský a Ondřej 
Vařečka. 

Po skončení mistrovských utkání 
proběhlo zhodnocení sezony ve 
Staročeské hospodě pana Perout-
ky, kde prezident klubu Ing. Pavel 
Vařečka provedl vyhodnocení celé 
soutěže. Zhodnotil kladně výsledky 
oddílu, ale zároveň upozornil členy, 
aby neusnuli na vavřínech a věno-
vali se přípravě na sezonu následu-
jící. Po vyhodnocení proběhla volná 
zábava, která se trochu „protáhla“ 
a někteří členové by druhý den stol-
ní tenis určitě hrát nemohli. 

Karel Vařečka 

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 

PI

SLAVOJE
PROTIVÍNSTOLNÍ TENISSTOLNÍ TENIS

Nejúspěšnější sezona stolních tenistů
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Březnové přípravné zápasy „A“:

Dříteň – Protivín 2:6  (1:3) 
Branky: J. Vorel 3, Z. Vorel 2, V. Miku-
lenka 
Sestava: Hlaváč /46. Kubička/ – Rot-
hbauer, Štěpán, Rajtoral, J. Mikulenka 
/75. Fiala/ –  Fiala /46. V. Mikulenka/, 
R. Vojta, Z. Vorel, Veselý /70. Křišťál/ 
–  J. Vorel, Křišťál /46. Sládek/ 
Zápas s účastníkem I. B třídy přinesl 
průměrný fotbal. V úvodu utkání jsme šli 
do vedení a kontrolovali jsme hru. Daři-
lo se nám získávat míč daleko od naší 
branky a slušnou kombinací v pohybu 
dostávali do zakončení. Mrzí zbytečná 
branka z penalty v naší síti, kdy jsme 
dovolili průnikovou přihrávku za naší 
obrannou linií. Na začátku 2. poločasu 
naše nekoncentrovanost dovolila sou-
peři přiblížit se na rozdíl branky. V této 
fázi hry jsme hráli chaoticky a nepřes-
ně. Po úpravách v rozestavění jsme 
se dostali opět do hry a svojí převahu 
i zhodnotili vstřelenými brankami.   

Finále Hlubocké zimní ligy –  SKP 
dor. – Protivín                       3:4 (1:3) 
Branky: Hornát 2, J. Vorel, Z. Vorel 
Sestava Protivína: Kubička – Rot-
hbauer, Štěpán, Rajtoral /60. J. Miku-
lenka/, J. Mikulenka /46. V. Mikulenka/ 
– Fiala, R. Vojta, Hornát, Křišťál /46. 
Sládek/ –   J. Vorel, Z. Vorel 
Hodně dobrý vstup do utkání nám při-
nesl tříbrankové vedení. Naše hra byla 
přesná a měla kvalitní tempo. Uspo-
kojení s průběhem utkání však přišlo 
brzo. V druhém poločase se hrál vyrov-
naný fotbal s šancemi na obou stra-
nách. Mladíci s SKP nedovolili polevit 
v naší ostražitosti a tak se hrál rych-
lý fotbal, na který se dalo dívat. Jsme 
rádi za vítězství v turnaji, tři obdržené 
branky ale varují. Soutěž bude nároč-
ná a dostávat větší množství branek by 
se nám nemuselo vyplatit. 
Protivín – Netolice  3:1 (2:0) 
Branky Protivína: Z. Vorel 2, J. Vorel 
Sestava Protivína: Hlaváč – Rot-
hbauer, Štěpán, J. Mikulenka, 
Ruczkowski /46. Bartuška/ – Fiala, 
R. Vojta, Z. Vorel, Veselý /70. Křišťál/ 
–   J. Vorel, J. Vojta 
V posledním přípravném utkání se hrál 
zajímavý fotbal, zásluhou obou týmů. 
Šance byly na obou stranách a my 
jsme dokázali dvě využít v prvním 
poločase. Ve druhém poločasu byl sou-
peř aktivnější a zaslouženě korigoval. 
Závěr utkání ale patřil nám, z mnoha 
možností jsme dokázali využít pouze 
jednu. Utkání bylo rušné, víme, že nás 
čekají ale těžší, mistrovské.   
Jarní mistrovské zápasy zahájil „A“ tým 
doma s dalším kandidátem na postup 
do KP –  

Protivín – Katovice  0:2 (0:2) 
Sestava Protivína: Hlaváč – Rot-
hbauer, Štěpán, J. Mikulenka, 
Ruczkowski – Fiala, R. Vojta, Z. Vorel 
/46. Křišťál/, Veselý /75. Sládek/ –  J. 
Vorel, J. Vojta. Souboj mužstev z čela 
tabulky nepřinesl fotbal, na který by 
se vzpomínalo. Bojovné utkání, plné 
nepřesností a nervozity rozhodla první 
branka, kterou tentokrát dali Katovič-
tí. Jejich první vážnější střela šla nad 
a druhá do tyče, po které následova-
la gólová dorážka. Náš únik za obra-
nu skončil v úvodu utkání na nohách 
brankáře a střela do tyče se odrazila 
mimo hřiště. Nedůslednost naší obrany 
po standardní situaci přinesla druhou 
branku v naší síti. V druhém poločase 
hosté zatáhli svojí obranu a nám se 
nepovedlo ani zkorigovat stav utkání. 
Výsledkově jsme nevykročili správnou 
nohou do jarní části. V první půli jsme 
hráli ustrašeně, pozitivum do dalších 
bojů je zlepšená hra v druhém poloča-
se. 

„B“ tým zahajoval také doma, ale 
o týden dříve. Hostil na svém hřišti S. 
Hrazánky. I když se hosté pohybují 
v sestupovém pásmu, trenér Sajtl varo-
val před nějakým podceněním a měl ze 
zápasu obavy. Ukázalo se, že oprávně-
né. Protivínští lehkovážně zahodili asi 
5 „tutovek“, soupeř dal z ojedinělého 
útoku gól a začalo trápení. Domácí do 
poločasu vyrovnali, po obrátce šli do 
vedení a čekalo se, že přidají nějaký 
gól a dohrají zápas v klidu. Po hrubce 
gólmana soupeř deset minut před kon-
cem vyrovnal a schylovalo se k senza-
ci. Domácí však pár minut před kon-
cem přece jen utkání rozhodl. Branky 
Protivína: Srkal 2, Škoda. V Semicích 
chybělo několik hráčů. Zaskočili za ně 
dorostenci, a vypomohl i Jakub Křišťál, 
který svými dvěma brankami mužstvo 
uklidnil. To pak v klidu dovedlo utkání 
do vítězných 4:1. Další branky přidali 
již zmínění dorostenci, D. Ruczkowski 
a T. Soumar. 

Dorost sehrál 2 přípravná utkání. 
Situace v týmu se po příchodu tre-
néra Slavíčka stabilizuje, i když bez 
pomoci starších žáků to asi nepůjde. 
Mistrovské jaro zahájil doma s Neto-
licemi. V jednostranné partii se hráči 
několikrát zastřelovali do tyčí, nakonec 
střeleckou smůlu protrhli a jednoznač-
ně zvítězili 4:0. O branky se rozdělili: 
Bartuška 2, Ruczkowski, M. Smitka. 

Starší žáci absolvovali dlouhodobý 
halový turnaj v Týně. Pohybovali se 
ve spodní polovině tabulky, ve finálo-
vém turnaji se však nepotkali s formou 
a nakonec skončili poslední. V příprav-

ných utkáních na trávě dokázali vyhrát 
v Dřítni a s Netolicemi. V prvním mis-
trovském zápasu hráli na Hradišti. Bez 
svého nejlepšího střelce Šefránka, kte-
rý hraje na střídavý start v Písku, neby-
li v útoku vůbec nebezpeční a prohráli 
6:1. Jediný gól vstřelil Ludvík.

Mladší žáci hráli v hale v Oseku 
a o vítězství přišli pouze proto, že měli 
o jediný gól horší skóre než Prachatice. 
V generálce s Netolicemi si i bez hrá-
čů, hrajících střídavě v Písku, poradili 
dvouciferně 13:4. 
Jaro začali také na Hradišti a vyso-
ko zvítězili 12:0. O branky se rozdělili 
Bečvář a Vojík po 3, Novotný 2, Štěp-
ka, Svatoš, Šedivý a Urban po 1. 

Starší přípravka v Týně bojovala 
o finálovou účast. Té se nakonec dočka-
la, ve finálových bojích se jim bez hlav-
ních opor už tolik nedařilo a nakonec 
skončila na 5. místě. Také toto mužstvo 
zahájilo svou sezónu poslední březno-
vý víkend s Hradištěm. Byl to Český 
pohár. V zápase, ve kterém se mužstva 
několikrát střídala ve vedení, nakonec 
v závěru strhli vítězství na svou stranu 
protivínští hráči a zvítězili 8:6. O bran-
ky se rozdělili Urban 5 a Sochora 3, 
dvě největší opory týmu. 

Mladší přípravka sice ještě hrála halo-
vý turnaj v Týně jako jeden tým, na mis-
trovská utkání se kluci rozdělili do dvou 
mužstev, aby jejich zápasové vytížení 
bylo intenzivnější. V Týně skončili na 8. 
místě tabulky, Tomáš Kubec byl nejlep-
ším střelcem skupiny o 6. –  10. místo 
s 8 brankami. Premiéru nově sestave-
ných týmů jsme viděli koncem března. 
„A“ hrálo v domácím prostředí s Pís-
kem D. V bojovném zápase kluci stále 
vedli, soupeř vždy jen snižoval, nako-
nec zvítězili 5:3. Branky stříleli Matou-
šek 3, Říha a Šípek. „B“ zajíždělo do 
Záhoří. Tým benjamínků sehrál celé 
utkání pouze v základní sestavě, bez 
střídání, přesto bojoval o remízu. Přišel 
o ni v posledních sekundách, přesto si 
zaslouží velkou pochvalu. Naše branky 
stříleli Schánělec 4, Kubec 2, Kohout 2. 

V sobotu 15. 3. se uskutečnila valná 
hromada klubu, na které se zhodno-
til uplynulý rok. Kromě toho byl zvolen 
výkonný výbor. Bude pracovat ve stej-
ném složení, tudíž Václav Křišťál, Petr 
Bečvář, ing. Jaroslav Färber, Radomil 
Jíra ml., Danuše Hlouchová, ing. Radek 
Slavíček, Miroslav Bláha, František 
Rychlý. Valná hromada taktéž schváli-
la návrh příspěvků pro členy volejbalu 
a nohejbalu. Diskuze se točila hlavně 
kolem nastávajících bojů dospělých 
týmů, které mají oba šanci na postup do 
vyšší soutěže. Ale to byly pouze teorie, 
praxe v podobě mistrovských zápasů 
začala a my si můžeme jen společně 
přát, aby nadcházející fotbalové jaro 
bylo pro všechny protivínské fotbalisty 
úspěšné.  Václav Křišťál
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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
„Dobře myslet je mnohem těžší, než jakákoliv jiná činnost. Mnozí z nás proto udělají skoro všechno, jen aby se vyhnuli ...tajenka (1. – 5. díl).” Lee Smolin
Vyluštěnou tajenku zašlete do 5. května 2014 na adresu MěKS, Mírová 337, 398 11 Protivín, nebo e-mailem karfikova@kultura-protivin.cz. Výhercem 
knižní odměny za správnou tajenku březnové křížovky se stává paní Kalusová z Protivína. Blahopřejeme. 

FOTOHÁDANKAFOTOHÁDANKA
INFOCENTRA PROTIVÍN

Správná odpověď na březnovou 
soutěžní otázku zněla: 
Jedná se o elektrárnu, jejíž maji-
telkou v čase, na který jsme se 
ptali, byla paní Terezie Kloub-
ková. 
Vítězkou symbolické odměny se 
stala paní Jana Kalusová z Pro-
tivína. 
Blahopřejeme!

Nová otázka zní: 
Na kterém místě v Protivíně se 
nachází tato kouzelná vodní 
kaskáda?
Odpověď nám přijďte sdělit do 
5. května do infocentra na náměs-
tí, volejte na telefonní číslo: 

382 203 354 
nebo zašlete na e-mail: 

infocentrum@muprotivin.cz. 
Na vylosovaného výherce čeká 
opět symbolická odměna. 
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UZÁVĚRKA
pro dodání příspěvků

do květnových
„Protivínských listů“ 

je 5. května 2014. 
Noviny vyjdou

v pondělí 19. 5. 2014. 

V sobotu 15. března se konal již 
11. ročník COBRA CUP ve sportov-
ním boji. Turnaje se zúčastnilo celkem 
300 závodníků nejen z České republi-
ky, ale též oddíly ze Slovenska, Polska 
a Ukrajiny. Z našeho oddílu se zúčastnili 
tři borci. Přesto, že měli prázdniny, tak šli 
do bojů s plnou vervou. 

Jako první nastoupil Filip Chalupský, 
kterému nepřál los, jelikož organizátor 
sloučil váhové kategorie a Filip musel 
bojovat s o dva roky starším a o hlavu 
větším soupeřem. Filip se ale nedal 
a bojoval, co mu síly stačily. Nakonec 
prohrál na body 17:12 a obsadil čtvrté 
místo. Druhý v pořadí nastoupil již 
zkušený Štěpán Král. Na Štěpánovi se 
podepsala mírná nervozita a rozhodčí, 
kteří zaspali a nebodovali spravedli-
vě. Přesto vše prohrál jen o dva body 
22:20, a též obsadil krásné čtvrté místo. 
V odpoledních hodinách nastoupila naše 
již zkušená Martina Babáková, která 
ve finále porazila polskou závodnici 
a zvítězila. 

Umístění: 
Martina Babáková  1. místo
Štěpán Král, Filip Chalupský     4. místo

Před tímto turnajem o jarních prázd-
ninách protivínští taekwondisté též neza-
háleli. V sobotu 8. března předvedli ve 
Skalách na oslavách MDŽ přítomným 
ženám své umění. Akce se zúčastnili 
Martina Babáková, Marcela Kalná a Ště-
pán Král. Všichni byli po svém vystoupení 
odměněni velikým potleskem. 

Milan Zobal, trenér
Foto Zdeněk Král

Honzík Seidl zahájil BMX sezónu 
v anglickém Manchesteru na „Halo-
vém mistrovství Anglie“ pátým mís-
tem. V nádherné hale, která je umístěna 
ve sportovním areálu s oválem, atletic-
kým stadionem a fotbalovým stadionem 
klubu Manchester City byl Honzík již 
potřetí a změřil síly se svými starými 
známými anglickými soupeři. Poprvé 
letos v kategorii devítiletých. Sobot-
ní trénink a nedělní závod i s rychlým 
odjezdem na letiště proběhl v moc pěk-
né atmosféře. BMX závodů se zúčast-
nilo více než 800 jezdců  z různých 
zemí. V Honzíkově kategorii startovalo 
35 závodníků. 

V rozjížďkách se mu vedlo moc dobře. 
Dojel pokaždé první. Ve čtvrtfinále také 
zvítězil. Semifinále dojel druhý a ve finále 
si vybral start z první dráhy. Bohužel se mu 
nepovedl start tak, jak by chtěl a v první 
zatáčce ho skřípli. Rázem se ocitnul na 
sedmé pozici, ze které se probojoval na 
páté místo. 

Honzíkovi gratulujeme k tak pěk-
nému umístění a zároveň k devátým 

narozeninám. V dubnu startuje na prv-
ním Evropském šampionátu v Belgic-
kém Zolderu, v kontrolním reprezentač-
ním závodě a závodě Českého poháru 1 

Protivínští taekwondisté na COBRA CUP

v Pardubicích  v kategorii 9 – 10 let, kde 
bude mít o rok starší soupeře. 

O výsledcích vás budeme průběžně 
informovat. 

HONZÍK SEIDL PÁTÝ V MANCHESTERUHONZÍK SEIDL PÁTÝ V MANCHESTERU


