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RADA MĚSTA ZASEDALA

Vážení spoluobčané, 
dovolte mi vás informovat o výstavbě 
supermarketu, který bude otevřen do 
konce letošního roku. Bude postaven na 
soukromém pozemku u sjezdu do Proti-
vína. Prodejna bude mít cca 1000 m2 pro-
dejní plochy a 350 m2 plochy skladovací 
+ přilehlé parkoviště. Dle informací výše 
uvedené společnosti v základním sorti-
mentu bude nabízet cca 1200 druhů zboží 
a zákazníci budou mít možnost zároveň 

nakoupit ve specializované prodejně 
řeznictví a lahůdek, a to díky propojení 
prodejních ploch. Společnost NORMA 
je úspěšná česká společnost s němec-
kou matkou a v Čechách provozuje cca 
50 prodejen, v Německu přes 1000 a celo-
evropsky více než 1450 prodejen.
Věřím, že vybudováním marketu odpadne 
obyvatelům Protivína a přilehlých obcí 
nutnost dojíždět za nákupy do jiných 
měst. Jaromír Hlaváč, starosta města

Vážení spoluobčané, 
dovolte mi vás informovat o dokončení další investiční 
akce města, kterou byla výměna kanalizace a vodovodu 
vč. vodovodních přípojek v ul. Purkyňova. Tato investice 
byla nutná zejména z důvodu špatného technického 
stavu inženýrských sítí a vozovky a zároveň z důvodu 
navazující investice „nad sítěmi“, kterou jsou nový 
asfaltový povrch, nové chodníky, veřejné osvětlení, 
zeleň atd.
Při plánování těchto investic město vycházelo zejména 
z velké vytíženosti této komunikace jako cesty do naší 

základní školy, špatného stavu vozovky a chodníků. 
Zároveň po dokončení rekonstrukce bude moci město 
plánovat společně s krajem opravu Mírové ulice, kte-
rá se právě odvíjí od rekonstrukce Purkyňovy ulice. 
V okamžiku, kdy tato bude hotová, máme objízdnou 
trasu náměstí a tím pádem může začít postupná oprava 
Mírové ulice od staré pošty směrem na náměstí.
Věřím, že po dokončení této složité rekonstrukce bude-
me mít páteřní silniční komunikace směrem od náměstí 
kompletně opravené a tím se nám výrazně zlepší doprav-
ní situace ve městě.  Jaromír Hlaváč, starosta města

VYBRÁNO Z USNESENÍ RM 23. DUBNA 2014 

–  souhlasí s předloženým návrhem trasy kabelu 
NN pro navýšení výkonu hydrogenerátoru pro 
parcelu č. 921/2 kú Protivín

–  souhlasí s nezbytnou opravou přejezdu můstku 
stoky na komunikaci v kú Krč na p. č. 1475/1 
na náklady ZD Krč

–  bere na vědomí zápis ze schůze zdravotní 
a sociální komise ze dne 16. 4. 2014 

 a souhlasí s pronájmem bytu Masarykovo nám. 
21 (DPS), Protivín 

–  souhlasí s uzavřením MŠ v Krči v době letních 
prázdnin, konkrétně v období od 30. 6. 2014 do 
29. 8. 2014

USNESENÍ RM ZE DNE 24. DUBNA 2014 

Usnesení č. 104/2014 – rada města Protivín
– schvaluje Rozhodnutí o výběru nejvhodnější 

nabídky na veřejnou zakázku s názvem 
„Rekonstrukce ulice Purkyňova“ v tomto pořadí: 
1. SWIETELSKY stavební s. r. o., nabídková 
cena bez DPH 3 974 589 Kč

 2. AKORD –  s tavební  a  obchodní 
společnost, spol. s r. o., nabídková cena  bez 
DPH 5 987 502 Kč

 3. Š + H Bohunice, s. r. o., nabídková cena 
bez DPH 6 299 592 Kč

Ve dnech 23. 5. – 24. 5. 2014
proběhnou volby do 

EVROPSKÉHO PARLAMENTU

NOVÁ KANALIZACE A VODOVOD V PURKYŇOVĚ ULICI 
DOKONČENY – NOVÉ POVRCHY DO 15. ČERVENCE 2014

SUPERMARKET V PROTIVÍNĚ BUDE PROVOZOVAT „NORMA“
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� ZE ŽIVOTA ŠKOLY � 

pokračování na 6. stránce

Třídní učitelé 1. až 3. ročníků si vylo-
sovali pro svou třídu jeden strom, jedno 
zvíře a jednoho zástupce ptačí říše, žijícího 
v našich lesích. Děti si sbíraly materiály, 
kreslily, lepily, vyprávěly si o nich a nád-
herně vyzdobily své třídy. Naučily se je 
poznávat a i mezi sebou si jednotlivé třídy 
předávaly své poznatky. Čtvrťáci a páťáci 
sestavovali společenstva rostlin a živoči-
chů našich lesů. Ve třídách i na chodbách 
můžete potkat lišku, jezevce, srnky, ale 
i divoké prase. Přijďte se podívat!

 Starší žáci pracovali na čtyřech téma-
tech: Jak se chovat v lese, Jak roste strom 
od semínka k těžbě, Kdo žije v lese a Co 
roste v lese. Téma měly třídy zpracovat 
tak, aby je předvedly svým mladším 
spolužákům na prezentaci v aule. Bylo 
vidět, že se všichni připravovali, ale je 
nutno říci, že čím starší žáci, tím horší 
výsledek. V bloku 8. –9. tříd zaujala pouze 
třída 9. B, která si pro svou prezentaci na 
téma Jak roste strom vypůjčila písničku 
z večerníčku a oblékla se do kostýmů 
v čele s Křemílkem a Vochomůrkou. 
Horší rozhodování měla porota v bloku 
6. –7. tříd. Jejich prezentace byly dost 
rovnocenné a pěkně připravené. Nakonec 
byla vybrána třída 7. b, která jednoduchou 
a zábavnou formou předvedla několik 
scének, jak bychom se neměli chovat 
v lese. Všichni ti, kteří vystupují před 
publikem, se musí naučit mluvit nahlas, 
pomalu, zřetelně a sebejistě. To asi nejlé-
pe předvedla třída 7. A. Problémem také 
je adekvátnost připravených prezentací 
k věku posluchačů. Někteří vystupující 
bojují i s trémou a někteří podcení pří-
pravu. Některým třídám více vyhovovaly 

prezentace v menších skupinkách, a proto 
si ještě domluvily vystoupení v některých 
třídách prvního stupně. 

Všichni své projekty také vystavili 
v aule, na chodbách a ve třídách. Věříme, 
že většina si odnesla jak z doby přípravy, 
tak ze samotné prezentace spoustu nových 
poznatků, naučila se více znát les, uvědo-
mila si jeho bohatství a hlavně to, jak se 
v něm chovat.

Kromě prezentace v aule probíhaly 
v projektový den další akce. Mezi žáky 
4. tříd přišel pan Jan Tomka, k páťákům 
pan Zdeněk Řezáč. Oba dlouholetí mys-
livci, ochránci a milovníci lesa. Poutavě 
vyprávěli dětem o tom, jak pečují o zví-
řata, jak se k myslivosti dostali, co se 
jim zajímavého přihodilo. Na řadu přišly 
i trofeje a otázky dětí. Do šestých tříd 
jsme pozvali pana ing. Míška, který dětem 
povídal o problematice lesního hospo-
dářství v současné době. Žáci 7., 8., a 9. 
tříd se postupně vystřídali na přednášce 
ing. Wittingerové z Českých Budějovic 
o obnovitelných zdrojích energie.

Završením krátkého předvelikonoč-
ního „Týdne Země“ ve středu byl již 
tradiční úklid města a okolí. Děti vyrazily 
se svými učiteli městem a i směrem do 
okolních obcí. Sebraly spoustu odpadků, 
uklidily nepořádek po spoluobčanech, 
kteří asi neví, že existují kontejnery 
a sběrný dvůr. Ve spolupráci s TS Protivín 
se nám snad podařilo přispět k zlepšení 
čistoty v našem městě. Též ve středu 
probíhala sběrová akce, o jejímž výsledku 
vás budeme informovat. Děkujeme všem, 
kteří sběr dovezli. 

Text a foto Mgr. Martin Johanna

ÚKLID MĚSTA A OKOLÍ
Každý rok se škola účastní úklidu města 

a jeho okolí. Což pro všechny žáky protivín-
ské školy znamená pytle, rukavice, pláštěnky 
nebo taky svačinky a pití. Každá třída má na 
starost jednu z částí města nebo přilehlých 
vesnic. Tento rok jsme měli nádherné počasí 
a dokonce i výbornou náladu. Pytlů s odpad-
ky jsme naplnili hodně. Naše třída 9. B šla jen 
do Milenovic a zpátky a o to více času jsme 
pak měli na svačinu. Zastavili jsme se u hřiš-
tě, kde byly houpačky a skluzavka. Ačkoliv 
jsme deváťáci, tak někteří z nás jsou pořád 
více, či méně děti. (Jáne!) Asi si dokážete 
představit, co se dělo potom. Jakoby to 
nestačilo a na cestě zpátky jsme se zastavili 
u ohradníku s koňmi. Kluci s přesvědčením, 
že ohradník je bez proudu, samozřejmě 
museli dělat hrdiny. Skončilo to skákáním 
na jedné noze, cucáním prstů a nepřetržitým 
smíchem. (Samozřejmě to trochu přeháním. ) 
Nakonec jsme se vrátili do školy o něco dříve 
a k závěru dne jsme si na interaktivní tabuli 
pouštěli písně a zpívali jsme. Byl to nádherný 
den těsně před prázdninami.

Veronika Svatková

PROJEKT LES 
VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 

Žáci ve školní družině pracovali na pro-
jektu a zaměřili se na zvířata v lese. V prv-
ním a druhém oddělení žáci vystřihávali, 
lepili, kreslili zvířata a vyprávěli si o životě 
zvířat v lese. Ve třetím oddělení žáci měli 
různé křížovky a kvízy o lese a zvířatech. 

Na závěr školního projektu se ve školní 
družině uskutečnila výtvarná soutěž „V lese“, 
pro žáky prvního a druhého ročníku. Děti 
kreslily zvířata, ale také les s odpadky, 
které jsme viděly při vycházkách se školní 
družinou a nelíbilo se nám, jak se někteří 
lidé chovají k přírodě. Nejlepší práce máme 
vystaveny na nástěnce u školní družiny. 
Výsledky: 
1. třídy 
 1.  Beáta Morávková, 1. B 
 2.  Nikola Klimešová, 1. B 
 3.  Sára Slepičková, 1. A 
 a Jaroslav Hájek, 1. A 
2. třídy 
 1.  Natálka Fenigbauerová, 2. A
 2.  Veronika Bílková, 2. B
 3.  Viktorie Čurdová, 2. B 
 a Eliška Němcová, 2. B 

CELOŠKOLNÍ PROJEKT LES
 Letošní celoškolní projekt na téma „LES“ jsme načasovali do období oslav „Dne 
Země“. Již téměř měsíc před termínem začaly děti pracovat na zadaných tématech 
a finišovaly hlavně tři dny před velikonočními prázdninami. 

ordinace všeobecného praktického lékaře 
ZDRAVÍ-FIT, s.r.o. 

MUDr. Ludmila Ježková 
MUDr. Jan Kolář

OZNAMUJE ZMĚNU ORDINAČNÍ DOBY 
od 12. května 2014

pondělí
 7 – 12 hodin, 14 – 18 hodin
úterý 
 11 –16 hodin
středa 
 7 – 12 hodin
 odpoledne jen objednaní
čtvrtek 
 7 – 13 hodin
pátek
 7 – 12 hodin

telefon 382 251 160 
www.zdravi-fit, s.r.o.
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TRADIČNÍ 
STAVĚNÍ MÁJEK 
A PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Jako každý rok ke 30. dubnu 
patří stavění májek a pálení 
čarodějnic. 
Ani letos tomu nebylo jinak. Děti 
i dospělí se dobře bavili. Někde 
se opékaly špekáčky, jinde se 
peklo prase. Zkrátka všude vlád-
la dobrá nálada, proto je nutné 
tuto tradici udržovat. 

Starosta města Protivína v souladu s ustanovením § 32 odst. 2. a 3. zákona číslo 62/2003 Sb., 
o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, oznamuje:

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční
dne 23. května 2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 24. května 2013 od 8.00 do 14.00 hodin. 

OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb

do Evropského parlamentu v roce 2014

Místem konání voleb ve volebním 
okrsku číslo 1 je volební místnost 
v Městském kulturním středisku 
v Protivíně, Mírová 337, pro voliče 
s trvalým pobytem v ulicích:

Krátká, Lesní, Partyzánská, Šver-
mova, Jiráskova, Husova, Hav-
líčkova, Čechova, Zborovská, 
Luční, Svatoanenské náměstí, M. 
Krásové, Ve Školce, U Nadjezdu, 
Mírová, Smetanova, Dvořákova, 
Studniční, K Rybníčku, Pivovar, 
Oborská a Bor. 

Místem konání voleb ve volebním 
okrsku číslo 2 je volební místnost 
v družině ZŠ v Protivíně, Komen-
ského 238, (přístup od školního 
hřiště) pro voliče s trvalým poby-
tem v ulicích:

Sportovní, Fučíkova, Tyršova, Na 
Chmelničkách, B. Němcové, Pur-
kyňova, Palackého, Komenského 
a Družstevní. 

Místem konání voleb ve volebním 
okrsku číslo 3 je volební místnost 
v klubovně Domu s pečovatelskou 
službou v Protivíně, Masarykovo 
náměstí 21, pro voliče s trvalým 
pobytem v ulicích:

Masarykovo náměstí, Zámec-
ká, Fügnerova, Zelenohorská, 
Chelčického, Jeronýmova, Zá-
mek, Ostrov, Blanická, Zábořská, 

Žižkova, Rabiňská, Krčská, Na 
Vyhlídce, K Lomu, Třešňová, Na 
Skále, Pod Lesem, Šípková, Jab-
loňová, Nad Rybníkem, Zahradní, 
Hřbitovní. 

Místem konání voleb ve volebním 
okrsku číslo 4 je volební místnost 
ve Chvaleticích čp. 28, pro voliče 
s trvalým pobytem ve Chvaleti-
cích. 

Místem konání voleb ve volebním 
okrsku číslo 5 je volební místnost 
v Milenovicích čp. 75 – požární 
zbrojnice, pro voliče s trvalým 
pobytem v Milenovicích. 

Místem konání voleb ve volebním 
okrsku číslo 6 je volební místnost 
v Záboří čp. 83 – požární zbrojni-
ce, pro voliče s trvalým pobytem 
v obci Záboří. 

Místem konání voleb ve volebním 
okrsku číslo 7 je volební místnost 
v Těšínově čp. 8 – požární zbrojni-
ce, pro voliče s trvalým pobytem 
v obci Těšínov. 

Místem konání voleb ve volebním 
okrsku číslo 8 je volební místnost 
v Krči čp. 111 – požární zbrojnice, 
pro voliče s trvalým pobytem v obci 
Krč. 

Místem konání voleb ve volebním 
okrsku číslo 9 je volební místnost 
v Myšenci čp. 26 – budova bývalé 
ZŠ, pro voliče s trvalým pobytem 
v obci Myšenec. 

Místem konání voleb ve volebním 
okrsku číslo 10 je volební místnost 
v Maleticích čp. 19, požární zbroj-
nice, pro voliče s trvalým pobytem 
v obci Maletice. 

Místem konání voleb ve volebním 
okrsku číslo 11 je volební místnost 
v Selibově čp. 43, bývalá knihov-
na, pro voliče s trvalým pobytem 
v obci Selibov. 

Voliči, který alespoň druhý den 
voleb dosáhl věku 18 let, a občan 
jiného členského státu, který je po 
dobu 45 dnů přihlášen k trvalému 
pobytu nebo k přechodnému poby-
tu na území ČR, bude umožněno 
hlasování poté, kdy prokáže svou 
totožnost a státní občanství České 
republiky (platným občanským průka-
zem, cestovním, diplomatickým nebo 
služebním pasem České republiky, 
cestovním průkazem České republi-
ky) nebo totožnost a státní občanství 
jiného členského státu Evropské unie. 
Neprokáže-li volič tyto skutečnosti, 
nebude mu hlasování umožněno. 

Každému voliči budou dodány 
3 dny přede dnem konání voleb do 
Evropského parlamentu hlasovací 
lístky. Ve dnech voleb do Evropského 
parlamentu volič může obdržet hla-
sovací lístky i ve volební místnosti. 

Volič může požádat o vydání 
voličského průkazu ode dne vyhlá-
šení voleb, a to písemným podáním 
opatřeným ověřeným podpisem voli-
če, doručeným nejpozději 15 dnů 
přede dnem voleb městskému úřadu 
nebo zastupitelskému úřadu, u kte-
rého je zapsán ve zvláštním voleb-
ním seznamu. Voličský průkaz bude 
vydán nejdříve 15 dnů přede dnem 
voleb. Voličský průkaz opravňuje voli-
če ve dnech voleb do Evropského 
parlamentu k hlasování v jakémkoliv 
volebním okrsku na území ČR. 

Jaromír Hlaváč, starosta
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z deníku
POLICIE ČR V PROTIVÍNĚ

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

Vzpomínka na květen 1945 začala v Protivíně ve středu 7. 5. již tradičně příjezdem 
konvoje historických vojenských vozidel. Kromě malé přehlídky uctili protivínští 
občané památku pietním aktem a položením věnce u pomníku padlých. 

Foto Marie Černá

Kůlna u domu
 Mladý muž z Protivína postrádá přilbu 

na motorku, moto rukavice i palivo 
ve svém stroji značky Suzuki. Zatím 
nezjištěný pachatel se totiž vloupal do 
kůlny u domu, kde majitel motocykl 
parkoval. Kromě škody na odcizených 
věcech zloděj motorku také poškodil, 
celková škoda činí 7 400 korun. Policisté 
oznámení o vloupání přijali 9. dubna 
v podvečer na lince 158. Protivínští 
policisté společně s kriminalistickým 
technikem zajistili stopy, provedli prvot-
ní úkony a případ dále prošetřují. 

Kradli kabely
 Protivínští policisté sdělili podezření ze 

spáchání trestného činu krádež mladé 
ženě (1980) a muži (1969), kteří v sou-
časné době pobývají ve Chvaleticích. 
Měli zde škodit ve firmě, kde odcizili 
desítky metrů kabelů od pil, čerpadla 
a prodlužovacího kabelu. Škoda přesa-
huje 100 000 korun. Podezřelí z kabelů 
získali měď, kterou prodali ve sběrně. 
Policisté oznámení o krádeži přijali dne 
14. dubna, případ řeší ve zkráceném 
přípravném trestním řízení. 

Vloupání do baru
 Ve středu 23. dubna dopoledne přijali 

policisté oznámení o vloupání do baru 
v Protivíně. Zatím nezjištěný pachatel 
škodil v podniku během noci z úterý na 
středu. Do baru vnikl po překonání okna 
a bral vše, co našel. Odcizil cigarety, 
kufr s kadeřnickými potřebami, SAT 
přijímač, videopřehrávač, setop box 
a také poškodil juke box, ze kterého vzal 
drobné mince. Škoda se vyšplhala na 
čtyři desítky tisíc korun. Policisté místo 
činu ohledali a zajistili stopy, případ dále 
prošetřují. 

Zadrženi na místě činu
 V neděli 27. dubna 2014 v noci vyra-

zili tři muži krást do domu v Protivíně. 
Vybrali si neobývaný objekt a společ-
ně překonali oplocení, vypáčili dveře 
garáže a začali shánět, co by mohli 
odcizit. Připravili si sekačku a šli dále 
do domu, zalíbil se jim televizor i obraz. 
Postupně prohledali celý dům, ale byli 
poměrně hluční, a to se jim stalo osudné. 
Na podezřelé zvuky upozornil na lince 
158 policisty svědek! Protivínští policis-
té na místě činu okamžitě zadrželi jedno-
ho ze spolupachatelů a věděli, že v domě 
je ještě někdo další. Na pomoc kolegům 
přijel i policejní psovod se služebním 
psem a další dva spolupachatele zadrželi 
po pár minutách. Policisté zadržené 
muže (1987, 1965 a 1962) umístili po 
policejních cel. V pondělí probíhaly 
výslechy a všichni tři čelí obvinění 
z trestných činů krádež a poškozování 
cizí věci. Po provedení potřebných úko-
nů trestního řízení kriminalisté obviněné 
propustili, další vyšetřování vedou na 
svobodě.

OSLAVY 69. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ
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V Pivovaru Protivín vysadili nové platany
Pivovar Protivín zasadil ve svém areálu dvanáct 

nových platanů. Konkrétně se jedná o vzrostlé stromy, 
které dosahují výšky čtyř metrů. Platany v Protivíně 
mají již více než stoletou tradici. V současnosti je 
místní trojřadá alej, v našem podnebí ojedinělá, 
vedena jako chráněná a čítá na 57 stromů. Dalších 
17 platanů je v přilehlé aleji, jeden na náměstí 
a 15 v areálu pivovaru. 

Platanová alej ale není pro pivovar výjimečná 
pouze zvýšenou státní ochranou, ale je především 
symbolem místního 11% světlého ležáku. A to už 
od roku 1973. Právě od tohoto roku nese protivínský 
ležák název Platan. „Naše platany jsou pro nás velice 
důležité a snažíme se je maximálně chránit. V loňském 
roce jsme museli některé původní stromy v areálu 
pivovaru pokácet. Jinak by totiž hrozilo, že by byla 
ohrožena bezpečnost. Nahradit je novými platany 
je určitě logický krok,“ říká Michal Voldřich, výrobní 
ředitel a sládek Pivovaru Protivín a dodává: „Těší 
nás, že i díky našim partnerům Casta Písek a GEA 
process engineering můžeme rozšířit platanovou 
výsadbu v pivovaru.“

 „Pivovar Protivín ukázal, že mu tradiční hodnoty 
a stav životního prostředí nejsou lhostejné. Tento 
postoj velice kvitujeme a přejeme, ať se stromům 
v novém prostředí daří. Doufám, že si lidé vezmou 
z tohoto kroku inspiraci,“ řekl starosta města Protivína 
Jaromír Hlaváč. 

Ve čtvrtek 24. dubna byla na v nádvo-
ří protivínské kaplanky slavnostně zahá-
jena nová turistická sezóna 2014. 

Letošním „lákadlem“ pro turisty 
bude především Leonard – komodský 
drak. Jedná se o novou expozici Zoolo-
gického muzea Protivín. Je zde vystavena 
kompletní kostra a dermoplastický preparát 
(lidově vycpanina) varana komodského, 
nejmohutnějšího ještěra na světě. 

Tento druh, žijící na ostrově Komodo 
a několika přilehlých ostrůvcích v Indoné-
sii, dosahuje délky až 3,6 metru a váhy až 
150 kg. V dospělosti se živí velkými savci 
a může být nebezpečný člověku. Varan 
komodský patří mezi ohrožené druhy zví-
řat a přesuny do zoologických zahrad jsou 
přísně regulovány. 

Samec Leonard, jehož kostra a dermo-
plast jsou vystaveny v kaplance, se dostal 

do České republiky v polovině devadesátých 
let. Původně byl darován indonéskou vlá-
dou prezidentu Václavu Havlovi, ten však 
z důvodu údajného porušování lidských 
práv v Indonésii dar odmítl přijmout. Osud 
samce Leonarda a s ním i samice Aranky, 
kteří čekali v Indonésii na přesun do ZOO 
Plzeň, která byla místem jejich dalšího 
chovu, tak zachránila česká vláda, která dar 
přijala. Leonard žil v plzeňské zoo, po smrti 
samice Aranky v roce 2005 se přesunul do 
pražské zoo. Zde uhynul stářím před dvěma 
lety. Nadace Tomistoma, provozovatel pro-
tivínské zoo a zoologického muzea získala 
kadaver Leonarda do svých depozitářů. 

Vystavená kostra a dermoplast jsou 
jediné svého druhu v České republice, takže 
mají šanci zaujmout turisty navštěvující 
Protivín.   Foto Marie Černá 

LEONARD – KOMODSKÝ DRAK V KAPLANCE
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JIHOČESKÝ ZVONEK 2013
 Ve čtvrtek 10. dubna se rozezně-

ly píseckým Domem dětí a mládeže 
dětské hlásky. Konala se zde soutěžní 
přehlídka nejlepších zpěváčků v rámci 
píseckého okresu – Jihočeský zvonek. 
Naši školu zastupoval v 0. kategorii 
(3. – 4. třída) Matěj Kliš ze 3. třídy. 
Vyzpíval si umístění v bronzovém pás-
mu. V1. kategorii (4. – 5. tř.) si Aneta 
Matoušková odnesla čestné uznání. 
Ve 3. kategorii (8. – 9. tř. – lidová 
píseň) se představilo duo Zuzana 
Doubková, 8. B a Eliška Sobotková, 
9. B, obě odcházely s čestným uzná-
ním. V poslední kategorii 4. (8. – 
9. tř. – pop, folk) si Eliška Sobotková 
s písničkou Spomáľ vyzpívala bronz, 
Zuzka Doubková se Svatou Kateřinou 
čestné uznání. 

Všem zpívajícím blahopřejeme. 
Poděkování patří i Kristíně Nídlové za 
klavírní a kytarový doprovod. 

Na fotografii Matěj Kliš. 

BERLÍN
Již v září letošního školního roku jsme 

začali s němčináři 7. – 9. tříd plánovat 
návštěvu Berlína. Ve spolupráci s Goe-
thezentrem a panem Martinem Polákem 
a jeho CK Detour jsme se skupinkou 
14 dětí vyrazili na 3denní poznávací 
pobyt. Doprava byla zajištěna luxusním 
mikrobusem, ubytování s polopenzí 
v hostelu Die Etage v bývalém Východ-
ním Berlíně.

Od 2. 4. až do 4. 4. jsme my žáci 
ze 7., 8., a 9. tříd jeli do Berlína. Jako 
doprovod s námi jela paní učitelka 
Přástková, její tatínek a pan průvodce 
Polák. Sraz na odjezd jsme měli ve 
3:45 hodin ráno. Ve 4 hodiny jsme vyjíždě-
li z Protivína.  V autobuse jsme nemohli 
usnout, ale při příjezdu do Německa jsme 
skoro všichni „vytuhli“. V úterý dopoled-
ne po příjezdu do Berlína nás pan řidič 
dovezl do Haus der Wannsee-Konferenz, 
hned vedle tohoto domu byla zahrada 
a právě zmíněné jezero Wannsee. Tento 
den jsme ještě navštívili zámek Charlot-
tenburg. Po tomto dobře prožitém dni js-
me se vydali na náš hostel ve Východním 
Berlíně. Ubytovali jsme se a hned po tom 
na nás čekala večeře – boloňské špagety. 
Po večeři jsme si ještě udělali hodinovou 
procházku v okolí našeho hostelu. Ve 
čtvrtek ráno jsme se nasnídali a ihned 
vyrazili na S-Bahn. Celý den nás na cestě 
po Berlíně doprovázel S-Bahn (tramvaj, 
vlak) a U-Bahn (metro). Navštívili jsme 
Alexanderplatz, centrum Východního 
a Západního Berlína, Brandeburskou brá-
nu, Reichstag, pozůstatky Berlínské zdi, 
památník zavražděných evropských Židů 
a spousta jiných památek. Večer jsme se 
dojeli podívat do Turecké čtvrti. V pátek 
jsme si sbalili a jeli jsme domů. Cestou 
nás pan řidič vysadil v Drážďanech. Pro-
hlédli jsme si památky a paní učitelka nám 
dala rozchod. Zašli jsme do McDonaldu, 
do různých obchodů, a pak huráá domů. 
Po příjezdu do Protivína si už nás rodiče 
převzali. Nikdo se neztratil, nebyly žádné 
problémy, takže všechno v pořádku. Všem 
se nám tam moc líbilo.                                                                                 

Zuzana Doubková, 8. B

Je brzké ráno 3:45 hod., středa 2. 
dubna. Žáci ZŠ Protivín odjíždějí na 
třídenní výlet do Berlína. Na místo jsme 
dorazili okolo10. hodiny dopolední. Prv-
ní zastávka byla v Konferenčním domě, 
ve Wannsee, prohlédli jsme si městeško 
Spandau. Poté jsme přejeli do Berlína. 
Následovala prohlídka zvonice u olym-
pijského stadionu. Na tu jsme se vyvezli 
výtahem a vyběhli pár schodů. Berlín 
jsme si prohlédli z výšky. Zajeli jsme se 
podívat i na Charlottenburg. A pak už 
jsme jeli na hostel, dali si večeři a ještě 
lehkou procházku v okolí hostelu. 

Druhý den ráno, 3. dubna, jsme vstávali 
v 7:30, posnídali a vydali vstříc novým 

JAZYKOVÝ KURZ
Jazykový kurz žáků 4. a 5. tříd se 

letos uskutečnil nedaleko Albrechtic 
v rekreačním středisku Nová louka. 
Zdokonalit se v angličtině letos odjelo 
34 dětí. Téma bylo „Příroda a lidé“ 
– děti si rozšířily slovní zásobu, hrály 
hry, konverzovaly, zpívaly písničky 
a soutěžily v družstvech o největší 
počet získaných bodů za své nasbírané 

vědomosti i fyzické zdatnosti. Navští-
vili jsme známý hřbitůvek v Albrech-
ticích, vesničku, podívali se na okolí 
z rozhledny na Kamýku a měli jsme 
možnost vidět ukázku výcviku psů 
– Dog´s dancing. Ve volném čase 
pak děti hrály minigolf, míčové hry 
a vyráběly těžítka z kamínků. Fotogra-
fie z pobytu můžete vidět na školním 
webu. 
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Vzhledem k rychlému příchodu 
letošního jara, začala letošní turistická 
sezona o několik týdnů dříve. Jak je 
již dobrým zvykem i letos v dubnu 
protivínští myslivci provedli údržbu 
dvou naučných stezek v Zelendárkách. 
Všechna stanoviště byla nově natřena 
a některé textové tabule byly nahraze-
ny novými. Na stanovištích, kde byly 
odcizeny lavičky, byly instalovány 
nové. Věříme, že odolají nenechavcům 
a budou dlouho sloužit k odpočinku 
všem milovníkům přírody. 

Na fotografii vlevo Jan Sobotka se 
svou dcerou Eliškou při údržbě stezky 
Zelendárky. 

Výstava o nejstarších exponátech 
protivínského muzea, o historii muzej-
nictví, významu muzeí, protivínského 
obzvlášť, potrvá ve výstavní síni 
Památníku od 1. května do 3. srpna 
2014.

O založení muzea v Protivíně se 
uvažovalo od r. 1927. S myšlenkou 
zprvu přišli protivínští rodáci žijící 
v Praze v čele s historikem Karlem 
Slepičkou, tehdejším pracovníkem 
Ministerstva školství a osvěty. Nako-
nec přípravy trvaly až do r. 1932. 
Během tohoto pětiletého období vzni-
kl ještě Okrašlovací spolek. Muzejní 
spolek pak pod vedením učitelů zdejší 
chlapecké měšťanské školy – Františ-
kem Krhounem a Janem Kuttou, sbíral 
ve škole za součinnosti s žáky první 
budoucí exponáty. Naprosto nejstarší, 
jak vypovídá inventární seznam, jsou 
panem Krhounem darované muzeálie 
– starý pergamen s podpisem císaře 
Leopolda a fotografie starých protivín-
ských stavení a budov.

Založení muzea a tvorba sbírek 
byla záležitostí celého města. Městský 
úřad v létě 1927vydal vyhlášku v níž 
oznamoval úmysl zřídit v nejbližší době 
městské muzeum a občany města a okol-
ních obcí žádal, aby pro toto muzeum 
prozatím uschovali nebo městskému 
úřadu odevzdali cenné památky.

Ohlas byl značný. Vždyť po zaevi-
dování všech položek v době před 
otevřením muzea mohlo být konstato-

váno, že až na dvě muzeálie, které byly 
zakoupeny, byly ostatní dary!

 Dnes se Památník – muzeum 
nachází v 1. poschodí domu č. 19 
na Masarykově náměstí v tzv. „sta-
rých školách“ (nacházela se zde 
v 19. století obecná škola. Tehdy 
mělo muzeum dvě místnosti a pro-
story zde získalo po „Důchodkovém 
úřadu“, který se odstěhoval r. 1931 
do Vodňan. Bylo slavnostně otevřeno 
ve výroční den vzniku republiky – 
28. 10. 1932.

Na výstavě je možno spatřit i věci, 
které ještě neměla veřejnost možnost 
vidět. Dne 10. 12. 1931 byl ve starém 
inventárním seznamu zapsán velký 

bronzový kravský zvonec – dar od 
Josefa Vilingera, vetešníka z Proti-
vína, zuby divokého koně nalezené 
v cihelně p. J. Řežábka – dar pana 
K. Maxla, protivínského holiče. 
Housle s neupraveným povrchem, 
stejně jako příbor s rukojetí v podo-
bě ryb vyrobený vojáky za 1. světové 
války patří k nejstarším exponá-
tům.

Naši předkové vytvořením muzea 
a dalším zájmem a péčí o ně vyjádřili 
hrdost k místu, v němž žili. My sou-
časníci bychom zájmem o tuto kulturní 
památku měli v odkazu našich dědů 
a otců pokračovat. 

Mgr. Věra Piklová, správce muzea

STEZKA ZELENDÁRKY 
PŘIPRAVENA NA SEZÓNU

DĚJINY SCHOVANÉ V PAMÁTNÍKU
Výstava o nejstarší historii 
protivínského muzea a muzejnictví vůbec
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Pro začátek jednoduchá otázka – co vaše koníčky spo-
juje natolik, že jste se rozhodli uspořádat společnou 
výstavu?

MB: Jedním slovem – hračky. Zkrátka si rádi hrajeme 
a rádi bychom ukázali veřejnosti, že i v dospělosti si lidé 
mohou krásně hrát. 
V čem spočívá základ mode-
lařiny?

MB: My většinou nakoupí-
me modely vlaků, ty pak roze-
bereme na součástky a vyrobí-
me model úplně nový. Ovšem 
rozebíráme modely i velmi 
drahé, proto se také říká, že 
tam, kde má plastikový mode-
lář vrchol Everestu, tam želez-
niční modelář zakládá první 
tábor. 
Jsou takové modely funkční?

MB: Samozřejmě, jezdí, 
houkají, kouří, dělají všechno, 
co skutečné vlaky. 
Zmiňovali jsme se o klubu 
Zababov. Můžete nám ho 
nějak přiblížit?

MB: Zababov je virtuál-
ní klub pro všechny nadšené 
železniční modeláře. Členové 
jsou v kontaktu v podstatě den-
ně prostřednictvím klubové 
diskusní skupiny na internetu, 
kromě toho se přibližně jednou 
za dva až tři měsíce setkáváme 
na různých místech s moduly 
za účelem společného provozu 
modulového kolejiště. 
Co je principem modulové železnice?

MB: Každý člen vlastní část modulu, neboli té želez-
niční trati, a na setkáních společně postavíme trať, kde 
znázorníme průmysl, jízdní řády nebo nákladové listy 
a hrajeme si právě na železniční dopravu. Celkově jsme 
omezeni pouze velikostí výstavní haly a naší fantazií. Pře-
vážíme náklad mezi stanicemi vzdálenými 4 metry od sebe 
a dorozumíváme se pomocí telefonů. Pro nezasvěceného 
návštěvníka, který na náš sraz zavítá, to musí být zřejmě 
neuvěřitelná podívaná. 
Druhou částí výstavy jsou plastikové modely. Co zde 
návštěvníci uvidí?

MM: Náš Dům dětí zde bude zabezpečovat část se sta-
tickými leteckými modely. Tyto modely zde budou pouze 
stát, i když ve skutečnosti jsou také funkční a umí létat. 
Dále chceme ukázat pár RC modelů aut – pro laika autíčka 
na ovládání – a přivezeme i modelové stavebnice, které si 

zde děti budou moci vyzkoušet sestavit. 
Jaké modelářské kroužky najdeme v DDM v Písku?

MM: Máme zde letecké modeláře, plastikové modeláře 
a dokonce i malý kroužek železniční modelařiny, i když 
u nás nejsou tak šikovní modeláři jako pan Bělohlávek. 

Jak jste se k vašemu koníčku 
dostali? Vzpomenete si na své 
první modely?

MB: Mě k tomu přivedl 
můj otec, po kterém jsem zdě-
dil i spoustu krásných histo-
rických modelů z druhé svě-
tové války. Ale na svůj úplně 
první model si asi nevzpome-
nu, i když z dětství jich mám 
schovaných hodně. 

MM: U mě to víceméně 
také bylo zděděno. V době 
mého mládí navíc jedna z mála 
pořádných věcí, které mohl 
člověk dělat, bylo vystřihovat 
papírové modely z „Ábíčka“. 
A můj první model byl La – 7, 
Kovozávody Prostějov. 
Máte v rodině pokračovatele?

MM: Mé dvě dcery i syn 
dříve modelařili, syn byl 
dokonce dvakrát mistr repub-
liky v mladších žácích, jedna 
z dcer také, ale teď už je to tro-
chu opustilo a raději se věnují 
jiným koníčkům. 

MB: Dětí mám hodně, ale 
zatím žádné se k tomu nemá. 
Říká se, že největší můra sbě-
ratele je ta, že po jeho smrti 

manželka prodá všechny modely za tu částku, kterou jí 
celý život tvrdil…
A to se dostáváme k další otázce – je to finančně náročný 
koníček?

MB: Neuvěřitelně. Ty částky se často ani doma nemůžou 
vyslovit, jinak by hrozil rozvod. 

MM: V praxi to ale funguje tak, že v rámci rodinného 
rozpočtu je povolena jedna krabice s modelem za určitou 
dobu, proto se výrobci přizpůsobili a malé krabičky s něko-
lika modely naskládají do jedné velké, takže spokojení jsou 
nakonec všichni. 

MB: Také jsem slyšel, že je dobré krabice často přerov-
návat, protože jakmile zůstanou na místě, tak si manželka 
vždycky všimne, když nějaká přibude. Ale když se jejich 
poloha každých 14 dní změní, tak ztratí přehled. 

Tak to raději aby manželky tento článek ani nečetly, to 
by mohla být tato skvělá strategie prozrazena…

KDO SI HRAJE,
Ve dnech 31. května a 1. června se v protivínském kulturním domě u příležitosti Dne dětí uskuteční výstava 
modulového kolejiště členů klubu Zababov a modelů (nejen) letadel z Domu dětí a mládeže z Písku. Pan Milan 
Bělohlávek je členem Klubu modelové železnice Zababov a zároveň vede modelářský kroužek v Milevsku, pan 
Milan Malík je ředitelem DDM Písek a také vášnivým sběratelem leteckých modelů. S oběma pány jsme si 
o tomto koníčku a připravované výstavě povídali. 

Mgr. Milan Malík
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Na co byste rádi nalákali návštěvníky připravované výsta-
vy? Máte nějaký unikátní model?

MB: S modely je potíž ta, že pro mě to může být rarita, 
ale pro laika naprosto nezajíma-
vá záležitost. Mám ale například 
krásnou lokomotivu za 12 tisíc, 
ručně dělaný model, jezdila zde 
za druhé světové války a říkalo se 
jí Létající Hamburčan. Vyrobila 
ji japonská firma, ale na zakázku 
je laděná do českých barev včet-
ně zvukového dekodéru. 

MM: My určitě přivezeme uká-
zat modely, se kterými se naše děti 
staly mistry republiky nebo s nimi 
dokonce prorazily i do světa. 
V jakém věku je nejideálnější 
začínat s modelařinou?

MB: Nikdy není pozdě začít, 
u dětí je nejlepší věk okolo 8 
let, kdy už něco trochu zvládají 
tvořit. S dětmi je navíc výborná 
práce, nebojí se vymýšlet něco nového a neověřeného. 
Jedním z motivů vaší výstavy je zajisté i nalákání nových 
zájemců o modelařinu. Pokud by tedy chtěl někdo zkusit 
začít, co pro to musí udělat?

NEZLOBÍ…
MM: Stačí se jednoduše přihlásit, buď k nám do Písku 

nebo do Milevska. Pokud by byl zájem větší, nebyl by 
problém otevřít i kroužek přímo v Protivíně. Pak kromě 

svých modelů nepotřebuje nic 
jiného, veškeré barvy, štětce nebo 
další pomůcky si u nás půjčí. 
A co kdyby projevil zájem začít 
někdo dospělý? Může také zajít 
do Domu dětí?

MB: Samozřejmě může, ten-
hle koníček není v žádném pří-
padě o věku, ale o chuti. Nám 
se například stalo, že přišel tatí-
nek se synem, kterého přivedl 
do klubu, syna to po pár týdnech 
přestalo bavit, ale tatínek už je 8 
let členem. 

MM: K nám teď každý pátek 
dochází pravidelně 5–6 dospě-
lých, kteří s modelařinou začali 
jako děti, pak přestali a nyní se 
k tomu zase vrátili. Takže rádi při-

vítáme každého, kdo k nám zavítá a bude mít chuť tvořit!
Děkuji za příjemný rozhovor a přeji spousty úspěchů 
a radosti s vašimi modely a hodně radostných očí náv-
štěvníků protivínské výstavy.  Tereza Procházková

Milan Bělohlávek
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UZÁVĚRKA
pro dodání příspěvků

do červnových
„Protivínských listů“ 

je 6. června 2014. 
Noviny vyjdou

v pondělí 23. 6. 2014. 

 V sobotu 26. dubna jsme se v Písku na 
Americe zúčastnili důležité mise. Snažili 
jsme se pomoci Asterixovi posbírat ingre-
dience, aby Panoramix mohl zase uvařit 
kouzelný nápoj, který mu došel. 

Vesnici zrovna obléhali Římané a k tomu 
všemu se Obelix někam zatoulal při lovu 
divočáků, tak Asterixovi nezbylo nic jiné-
ho, než požádat o pomoc světlušky a vlčata 
v rámci tradičního skautského závodu. 
Tentokrát k plnění úkolů nastoupilo celkem 
16 hlídek z Písku, Milevska, Protivína a Jin-
dřichova Hradce. Z protivínského střediska 
Blanice nastoupily do závodu dvě hlídky a to 
jedna „světlušácká“ a jedna „vlčácká“.

Po trase dlouhé necelé 4 kilometry bylo 
rozmístěno 10 stanovišť, kde děti plnily 
různé úkoly. Těmi úkoly se rozumí neje-
nom skautské znalosti a dovednosti, tzn. 

že vlčata a světlušky ošetřovali jednoduchá 
zranění, prokazovali znalost rostlin a zvířat, 
logické myšlení a fyzickou zdatnost, řešili 
krizové situace a další a další. Na každém 
stanovišti dostali za splnění úkolu bylinku 
do kouzelného nápoje.

Nakonec došlo na vyhlášení výsled-
ků, kam se dostavil i Asterix s čerstvě 
uvařeným kouzelným nápojem, aby všem 
poděkoval za účast a za záchranu jejich 
vesnice. A ještě tedy něco k výsledkům 
závodu, na prvním až druhém místě 
se umístila naše protivínská vlčata 
společně s vlčaty z píseckého střediska 
Gahál celkově ze sedmi hlídek a svět-
lušky na druhém místě z devíti hlídek. 

Tak nám 13. – 15. června držte pěsti pro 
štěstí, protože obě naše hlídky postoupily 
do krajského kola. Skauti Protivín

Na rozdíl od Velikonoc loňských, které 
počasím připomínaly spíše Vánoce, svítilo 
letos na všechny, kteří se rozhodli trávit 
velikonoční víkend návštěvou Pohádkové 
kovárny, sluníčko již od časného rána.

VÝSTAVY. Přijďte se podívat na díla 
klientů O. S. Horizont do podkrovních 
prostor kaplanky. Jejich milé výrobky  
budou vystaveny do konce května a jsou 
též prodejné. 

V prostorách Infocentra bude po celý 
měsíc květen  výstava fotografií Václava 
a Radka Lenemajerových a „Strašidla“ 
Štěpána Mikuláše Mareše. 

V Infocentru je možnost zakoupit 
novou knihu  „Kresby historické architektu-
ry z Protivína a okolních vesnic“ od Lukáše 
Martinka a dále nová pexesa a kvarteta 
s různou tématikou. 

Jsou jí plné časopisy a každá z nás po ní 
určitě minimálně jednou zatoužila. Málokdo 
však má asi to štěstí se jí zúčastnit. A my ho 
měly! Díky skvělému nápadu Milušky Šálkové 
z MC Pastelka, která ji zařadila do celoročního 
projektu „Křídla a kořeny naší rodiny“, a také 
díky Komunitní nadaci Blanicko–Otavské, 
která na tento projekt schválila dotaci. A pak 
přišla ta vysněná sobota! Čekala nás sice jen 
„MINIPROMĚNA“, ale přesto se každá z nás 
8 maminek z MC Pastelka a Klubu žen Pro-
tivín s velkým očekáváním výsledku svěřila 
do rukou šikovných odbornic – kadeřnice 
Pavlíny Šípkové a kosmetičky a vizážistky 
Lucie Loudínové. Nejprve proběhlo potřebné 
zdokumentování vizáže před proměnou – to 
nám zajistil pan fotograf Marek Loudín. A pak 
již půlhodinka na úpravu vlasů a další půlho-
dinka na nalíčení. Byl to sice krátký čas, ale 
přesto jsme si ho užily. Změna byla pro každou 
z nás překvapením až do konce, neboť jsme 
ji neměly možnost průběžně sledovat, a tak 
jsme se na konci nedočkavě vrhaly k zrcadlu 
a „zíraly“. „Opravdu jsem to já, kdo se to na 
mě dívá? Ty holky jsou ale šikovné! A kéž by 
to takhle vypadalo každý den a zvládla jsem 
to sama! Musím se sebou něco dělat!“ – tyto 
a spoustu jiných vět nás napadalo při prvním 
pohledu na „sebe“. Ještě nezbytná fotografie 
od Marka, který nejen že v průběhu proměny 
fotografoval, ale také dost často přispěl cennou 
radou k vizáži.

Snad mohu napsat, že jsme si svou MINI-
PROMĚNU opravdu užívaly nejen na místě 
samém, ale i po celý zbytek dne. Všem výše 
uvedeným patří velký dík za to, že se tato 
krásná akce uskutečnila.

J. Kubecová, Klub žen Protivín

SVĚTLUŠKY A VLČATA ZÁVODILI S ASTERIXEM

VELIKONOCE V POHÁDKOVÉ KOVÁRNĚ
Na louce u kovárny těšilo malé i velké 

příchozí Divadlo Na Nitích Karla Matěje 
Kopeckého, který přivezl oblíbeného Kaš-
párka i jeho kamarády. Velikonočně vyzdo-
benou kovárnou pak prováděla slepička, která 
vyprávěla o nejrozšířenějších velikonočních 
zvycích. V pohádkové dílně si každý mohl 
vymalovat vajíčko, vyrobit plyšové zvířátko 
a ti nejšikovnější se dokonce pokusili uplést 
pravou pomlázku. Nutno říct, že tatínkům při 
pletení pomáhaly i maminky – a jak jim to šlo! 
A nevěřili byste, kolik dětských očí rozzářila 
obyčejná slepička s deseti maličkými kuřátky, 
to byla ta pravá jarní podívaná!

Nakonec jsme společně ozdobili veliké 
vajíčko a budeme netrpělivě čekat, co se z něj 
tentokrát vylíhne. Vloni se nám z něj vyklubal 
dráček Bucifálek, tak uvidíme, jestli to letošní 
vajíčko také snesla dračice, nebo třeba jenom 
slepička… 

Tak takhle jsme vítali jaro v Pohádkové 
kovárně v Selibově. A ti z vás, kteří tuhle slávu 
nestihli, mohou přijít navštívit naše pohádko-
vé kamarády v květnu a červnu o víkendech, 
o prázdninách pak každý den. T. Procházková

P R O M Ě N A

POZVÁNÍ 
DO KAPLANKY
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✿ SPOLEČENSKÁ KRONIKA ✿
NARODILI SE

❀ 8. 4. syn Šimon Schánilec
 Janě Kneblové z Protivína
❀ 15. 4. syn 
 Doan Hoang Minh Tiep
 Doan Thi Thuy z Protivína
❀ 22. 4. dcera Beáta
 Jiřině Sobkovčíkové 
 z Protivína
❀ 26. 4. syn Zděněk Peroutka
 Haně Turkové 
 ze Záboří

❀ 4. 5. dcera Regina
 Zdeňce Zimmermannové 
 z Protivína

ZEMŘELI
✝ 24. 4. Jaroslav Písařík,

 68 let, Protivín
✝ 26. 4. Markéta Gocalová,

 78 let, Protivín
✝ 30. 4. Marie Růžičková,

 93 let, Selibov
✝ 6. 5. Ludvík Trčka, 
 74 let, Protivín

VZPOMÍNKA

Dne 31. května 2014 
uplyne dvacet let, kdy ode mne 
a od svých přátel navždy odešel 
pan Jaroslav Jaroš. 

Všem, kteří vzpomenou na jeho 
veselou a přátelskou povahu 
děkuje 

Libuše Jarošová, manželka

Dne 11. dubna se měla uskutečnit první 
letošní jízda autobusem Fotbalového 
klubu Protivín na místní hřbitov. Bohužel 
autobus nepřijel. Moc se omlouváme všem, 
kteří na něj čekali a s jízdou počítali. Na 
vině byla nedostatečná komunikace mezi 
organizátory. Velmi nás to mrzí, ale lidský 
faktor občas zklame. Věříme, že dále už 
bude všechno v pořádku a autobus pojede 
podle zveřejněných termínů. 
Pro lepší informovanost veřejnosti uvádíme 
všechny příští termíny jízd v roce 2014:
 23. května
  6. června
 20. června
  4. července
 18. července
  1. srpna
 15. srpna
 29. srpna
 12. září
 26. září
 10. října
 24. října
Odjezdy vždy v 17.30 hodin od prodejny 
Flop a z Masarykova náměstí. 

OSZP Protivín

Správná odpověď na dubnovou sou-
těžní otázku zněla: Vodní kaskáda, 
kterou můžeme spatřit z můstku po 
pravé straně, když půjdeme z města 
na Zátah.   Vítězkou symbolické ceny 
se stala paní Strnadová z Protivína. 
Blahopřejeme! 
Nová otázka zní: 
Kde se v Protivíně nachází tento 
sloupek (nárožní kámen)? 
Odpověď nám přijďte sdělit do Infocen-
tra na Masarykově náměstí 37, zavo-
lejte na telefonní číslo 382 203 354 
nebo zašlete na e-mail: infocentrum@
muprotivin.cz. Na vylosovaného výher-
ce čeká opět symbolická odměna. 

V sobotu 12. dubna 2014 ve věku 83 let ode-
šel novinář a publicista Jan Chmelík.

Pro Protivínské listy spolehlivý profesio-
nální dopisovatel a kolega. Od roku 2002 pat-
řil neodmyslitelně prakticky ke všem vydáním 
novin. První setkání s panem Chmelíkem se 
uskutečnilo v září 2002, kdy vstoupil do redakce 
s nabídkou „Fejetonu povodňového“. S radostí 
jsme příspěvek uvítali.

Za třináct let naší intenzívní spoluprá-
ce obohatil Protivínské listy o 140 příspěvků 
– převážně rozhovorů, ale i článků či fejetonů. 
Ve svých profilech zajímavých osobností pro-
kazoval mistrnou znalost češtiny, ale i velký cit 
pro lidské osudy.  Svou práci nebral jako zdroj 
výdělku, ale jako koníčka. Dokázal psát jak 
o starší generaci, tak současném dění v jakém-
koli oboru. Novinařině zůstal věrný do posled-
ních dní. V redakčním „šuplíku“ zbylo ještě pár 
nepublikovaných příspěvků.

Televizní pamětníci si ho jistě ještě pama-
tují z vysílání jihočeské televize, mnoho dalších 
také jako konferenciéra pořadů včetně vyhlašo-
vání našich anket o nejlepší sportovce kraje  

redakce Protivínských listů

FOTOHÁDANKAFOTOHÁDANKA
INFOCENTRA PROTIVÍN

Zemřel novinář a publicista Jan Chmelík

Takhle jsme jej znali – s otázkou na 
jazyku a diktafonem v ruce...

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA 
NA HŘBITOV 

OMLUVA



PROTIVÍNSKÉ LISTY – 12. stránka

zážitkům a informacím. Tento den jsme si 
prohlédli: Hlavní nádraží, Reichstag – Par-
lament, sídlo kancléře, Brandenburskou 
bránu, pomník a muzeum zavražděných 
Židů, které bylo pro všechny smutnou 
návštěvou a zároveň připomínkou našich 
dějin. Něco málo jsme posvačili a vydali se 
k slavné Berlínské zdi, k muzeu teroru. Zde 
se naše kroky rozdělily: jedna skupina šla 
k televizní věži, druhá skupina k letišti. Já 
jsem šla k televizní věži. Bohužel o výstup 
na věž je veliký zájem a návštěvy se musely 
předem objednat, a tak jsme se smutkem 
odešli, , domů“ na hostel. Po večeři jsme 
se vydali do víru velkoměsta. Mohli jsme 
pozorovat noční život ulic např. muslim-
ských nebo tureckých menšin. Unavení 
jsme padli do postelí a spali až do rána do 
sedmi hodin, kdy byl budíček na poslední 
den. Sbalili jsme si věci a vyrazili k ber-
línské ZOO, Lví bráně, Gedächtniskirche, 
obchodnímu centru KaDeWe a dále trasou 
k Brandenburské bráně, kde jsme nasedli 
do mikrobusu a odjeli do Drážďan. 

V Drážďanech jsme viděli: místní 
galerii, kostely, most a další zajímavosti. 
Po prohlídce Drážďan jsme najeli na 
dálnici a uháněli k domovu. Počasí bylo 
dobré, učebnice a školní lavice nikomu 
nechyběly a to vše díky p. u. Přástkové 
a jejímu kolektivu. Děkuji jí za všechny 
účastníky, za krásný zážitek a odvahu se 
s námi „puberťáky“ někam vydat. Díky. 

Eliška Zimová, 9. B

A POSTŘEHY OSTATNÍCH?
Návštěva Berlína mě mile překvapila. 

A rozhodla jsem se, že jestli se nedostanu 
do Ameriky, tak budu bydlet tam. 

Svezli jsme se S-Bahnem i U-Bahnem 
a poznali jsme večerní život v Berlíně. 
Rozhodně to bylo odlišné od života v Pra-
ze, i když se to zdálo velice podobné. Teď 

už jen umět pořádně německy a příště si 
i popovídám.  Veronika Svatková, 9. B

Zaujalo mě, jak se Němci staví ke své 
historii, neutíkají před ní. Spousta staveb 
– Berlín byl po r. 1945 téměř srovnaný 
se zemí a dnes? Spousta emigrantů, což 
jsem nečekala. Památky byly úžasné, náš 
průvodce pan Polák nám říkal spoustu 
zajímavostí. Cítím lehké zlepšení v něm-
čině i angličtině. Eliška Zimová, 9. B

Zaujala mě Berlínská zeď – na západní 
části pomalovaná. Nejvíce jsem prožívala 
návštěvu v Muzeu Židů – skvěle udělaná 
výstava, mezi oběťmi jsem našla i česko-
slovenskou rodinu, dokonce dvě jména 
byla přímo z Protivína. Velký zážitek jízda 

S-Bahnem a U-Bahnem, nejprve jsem se 
bála, že se ztratím. Tři dny byly pro mě 
krátké, určitě pojedu do Berlína znovu. 
Skvělý zážitek.  Adéla Kubičková, 9. A

Památník Židů – velmi zajímavé. 
Dokonce díky počítačům jsme mohli 
hledat lidi, kteří zemřeli v koncentračních 
táborech a byli z míst, která známe. 

Miroslav Roušal, 9. B

Všude spousta kol a lidí, kteří jeli 
na kole do práce, „kolaři“ dokonce mají 
vyhrazený svůj pruh na chodníku a mají 
absolutní přednost i před chodci! Brána do 
ZOO. Vnitřek kostela Gedächtniskirche.

Filip Kroutil, 7. A

Kostel bez hlavní věže – vzpomínka na 
bombardování Berlína. Vyšlo nám super 
počasí. Hlavní nádraží – mohutná moder-
ní stavba. Na pultech už měli další díl 
Deník malého poseroutky, u nás vychází 
až teď.  Martin Jekl, 7. A

Charlottenburg – osově souměrná 
zahrada. Muzeum trabantů.

Josef Červenka, 7. A

Berlínská zeď, bylo zajímavé se u ní 
zamyslet, jak se asi lidé na obou stranách 
měli, když k sobě 28 let nemohli. Dopra-
va – naprosto skvělé – S-Bahn, U-Bahn 
– rychlé. Vzpomínky na 2. světovou vál-
ku.  Pavel Smolík, 7. B

Německo je o krok napřed, i plastové 
lahve jsou zálohované a v obchodě se 
vykupují zpět. Cyklisté mají vlastní pruh 
a přednost. Spousta rozestavěných budov. 
Šlapací vozítka pro sedm lidí. Památník 
Židů – příběhy rodin, fotografie, dopisy. 
Všechno bylo super, užili jsme si to. 

Martin Zelinský, 7. A

dokončení ze 6. stránky

� ZE ŽIVOTA ŠKOLY � 

Olympijský stadion v Berlíně. 

Naše skupina, v čele pan průvodce M. Polák. 
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V dubnu jsme se v Pastelce opravdu 
nenudili. Podnikli jsme několik akcí. Jed-
nou z nich byl výlet do písecké Sladovny 
na výstavu „S jídlem si (ne)hrajem!“ 

Mnozí navštívili krásné a rozlehlé 
prostory Sladovny vlastně úplně poprvé. 
Výstava probíhala ve dvou patrech. V tom 
prvním se děti seznamovaly s tím, jak se 
pěstuje obilí, seděly v kombajnu, aby obilí 
mohly posekat, udělaly si mouku a z ní 
si směly upéct chleba. Hra na pekaře se 
líbila nejen jim, ale také jejich maminkám. 
Zajímavé byly slepice, které snášely vajíč-
ka. Myslím, že takové slepice by chtěla 
mít doma každá hospodyňka nebo každý 
podnikavec. Děti je tak zásobovaly, že 
nestíhaly snášet a nejednou musel přijet 
veterinář, aby jim zprůchodnil otvor. Taky 
si mohly podojit krávu, zásobovat obchod 
potravinami, ovocem a zeleninou. Když se 
malí cvrčci dost vyřádili, přešli jsme o patro 
výš. Tam na děti čekala ohromná pusa se 
zuby, jazyk s chuťovými pohárky, sklouzly 
do pomyslného žaludku a putovaly dlouhým 
klikatým tunelem, který představoval tlusté 
střevo. Tam se dětem líbilo nejvíc. Mohly 
si také zahrát na hudební nástroje vyrobené 
jen z kuchyňského nádobí. Pro větší děti 
byl přichystaný vojenský oblek z vidliček, 
struhadel, místo přilby měly na hlavě misku 
s bodci a štětinami. Výstavu ocenili i rodiče, 
protože jejich dítka směla běhat, zkoušet 
a učit se, zatímco oni se mohli usadit do 
připravených polohovatelných lehátek. 
Z výstavy jsme se vracely sice unavení, ale 
nadšení. Děkujeme Komunitní nadaci Bla-
nicko-Otavské, z jejíhož grantu jsme v rámci 
kampaně Křídla a kořeny naší rodiny tuto 
akci financovali.  M. Šálková

Klub žen v dubnu opět nezahálel. 
Všechny zájemkyně, ať již zdatné 
pletařky nebo začátečnice, si na kurzu 
upletly z papíru ošatku s velikonočním 
zajíčkem.“ J. Kubecová

S JÍDLEM SI (NE)HRAJEM`!

▼▼▼
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Poslední dubnové odpoledne a večer 
patří již tradičně pálení čarodějnic a sta-
vění májky. Rej čarodějnic se konal 
i na Belvederu, kde na odpoledne a večer 
byl připraven již tradiční program, který 
připravuje Společnost pro rozvoj Protiví-
na, o. s. Na děti čekalo několik menších 
soutěží o ceny a možnost ozdobit si máj-
ku. Obrovský zájem byl o pečení buřtů, 
na které se všichni po zimě tolik těšíme. 
Počasí nám vyšlo skvěle a akce se i díky 
tomu povedla. Narůstající počet návštěv-
níků je jasným signálem, že o májku je 
zájem a proto se ji pokusíme napřesrok 
opět uspořádat.

Děkujeme Zahradní restauraci Belve-
der za poskytnuté zázemí a nadaci KONA-
BO za grant, díky kterému byla akce usku-
tečněna.  Za organizátory Jiří Morávek

Foto vpravo Martin Johanna

Tak by se dala nazvat přednáška, 
kterou jsme v Pastelce připravili pro 
rodiče, abychom se pobavili o tom, 
jak nám může internet sloužit, jak je 
skvělý, ale čím je také nebezpečný. 
Kyberšikana hrozí každému, kdo vlastní 
mobil nebo využívá sociálních sítí. Poví-
dali jsme o tom, na které věci si máme 
dávat pozor, jak co možná nejúčinněji 
chránit své soukromí a samozřejmě 
své děti. V době facebooků, twiterů, 
chatů a mnohých dalších sociálních sítí 
či komunikačních technologií je velmi 
snadné se spojit s lidmi a přáteli. Zrov-
na tak je ale velmi snadné pro mnohé 
lidi zjistit si o nás věci, které třeba ani 
nechceme, aby věděli. Navíc dětem 
hrozí, že se „spřátelí“ s někým, kdo ve 
skutečnosti vůbec není tím, za koho se 
vydává. A pokud se někdo rozhodne 
někomu ublížit, sociální sítě jsou pro to 
naprosto ideální. Co v takových přípa-
dech dělat? Jak se to pozná? Kdo může 
pomoci, kam se obrátit o pomoc nebo 
radu? Jak se tomu vyvarovat? O tom 
jsme si povídali v Pastelce v pátek 
odpoledne 25. dubna. Nakonec jsme 
se dostali i na klasickou šikanu. Jsem 
ráda, že i na půdě Pastelky se může 
o takovýchto tématech hovořit a že je 
místem, kam dospělí i děti mohou přijít 
pro radu nebo pomoc. M. Šálková

MC Pastelka Protivín 
zve na 

DĚTSKÝ DEN S HASIČI 
v sobotu 7. června od 14 hodin 

na hokejbalové hřiště za sokolovnou 

Velikonoční ZUMBA párty

Ve středu 16. dubna se konala ve spor-
tovní hale v Protivíně Velikonoční Zumba 
párty. Všechny „Zumbice“ se oblékly netra-
dičně ve stylu velikonočních barev a všem 
to neskutečně slušelo. Pro účastnice byly 
připraveny „velikonoční“ zelené čelenky, 
kterými nás ozdobila Gábina Slavíčková, 
které bych chtěla ještě jednou moc podě-
kovat. Mám radost, že se zúčastnily i ty 
nejmenší a opět jsme zjistily, že Zumba nás 
baví a zvláště pak ta netradiční. Jako vždy 
jsme si to užily a vůbec se nám nechtělo 
skončit. Dobité energií jsme byly připravené 
na velikonoční svátky a hodování. Večer po 
akci jsme se sešly na after party v cukrárně 
Cafe Gallery, kde jsme doplnily ztracené 
kalorie a spřádaly plány do budoucna. 
Děkuji všem účastnicím, které přišly 
a vytvořily skvělou atmosféru!

UPOZORNĚNÍ! 
Ráda bych vás tímto chtěla pozvat 

na III. VELKOU ZUMBA PÁRTY na 
Belvederu v pátek 6. června od 18 hodin, 
kde oslavíme další úspěšnou „Zumba 
sezónu“. Přijďte si společně s námi zatančit, 
nebo alespoň prožít večer plný tance, radosti 
a energie, která je neskutečně nakažlivá. 
Podrobné informace sledujte na plakátech 
a webových stránkách.

Na závěr bych chtěla poděkovat za 
hojnou účast na lekcích zumby v Protivíně 
a Písku a zvu další zájemce, neváhejte 
a přijďte bez obav mezi nás.

vaše instruktorka Zumby 
Hana Bísková                                                                                            

PRAVIDELNÉ LEKCE ZUMBY:
Protivín – sportovní hala, pondělí a středa 
od 18 do 19 hodin

MÁJKA 
NA BELVEDERU

▼ ▼ ▼

(Ne)bezpečný internet
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� ZE ŽIVOTA ŠKOLY � 

Týden po Velikonocích byl ve zna-
mení oblíbeného fotbalového turnaje 
škol – McDonald´s Cup. Naše škola 
je tradičním účastníkem těchto klání 
a kluci přivezli domů nejeden úspěch. 
Ten největší – účast v celostátním kole 
v minulém roce máme ještě mnozí v ži-
vé paměti.

Ani v letošním roce se naši fotbalisté 
neztratili. V mladší kategorii, mužstvo 
„třeťáků“ a „druháků“ vybojovalo 2. mís-
to ve skupině (Šobrova Písek 3:0, TGM 
Písek 0:4, JAK Milevsko 3:2, Mirovice 
2:0) a postoupilo do boje o 3. místo. Tam 
bohužel prohráli s Husova Písek 0:2, a sen 
o medaili se rozplynul. V této kategorii 
nás reprezentovali: A. Fakol, A. Jirášek, 
R. Pikl, Š. Král, K. Viktora, O. Vikto-
ra, O. Matoušek, F. Koštel, T. Sháněl, 
M. Pechouš, D. Kohout, T. Kubec.

Ve starší kategorii, „čtvrťáků“ 
a „páťáků“, nastupovalo několik účast-
níků loňského úspěšného tažení. Svou 
skupinu vyhráli bez problémů (Husova 
Písek 5:0, TGM Milevsko 4:0, Mirotice 
2:0) a postoupili do finálového turnaje. 
Tam nás čekal favorit – TGM Písek, se 
kterým jsme sehráli vynikající zápas 
a jen štěstí nám chybělo k vítězství – 0:0. 
V dalším finálovém boji jsme se utkali 
s JAK Milevsko. Dolehla na nás únava 
z minulého zápasu, ve kterém se kluci 
vydali ze všech sil, a už jsme se nedo-
kázali střelecky prosadit – 0:0. V rozho-

dujícím zápase zvítězila TGM Písek na 
JAK Milevsko 2:0 a Protivín mohl slavit 
postup do krajského kola, jako v minu-
lém roce. Uskuteční se opět v Písku ve 

Fotbalisté se stříbrnými medailemi – zleva – stojící: Štěpán Šedivý, Jára Nečas, 
Vojta Sochora, Dominik Hodál, David Fakol, Vojta Branštýl, Kuba Svatoš. Sedí: 
Kuba Leškanič, leží Vojta Štěpka a Michal Urban. 

středu 28. května. Celostátní finále se 
letos koná na stadionu ligového Slovácka 
a kluci jsou odhodláni se o účast znovu 
poprat.

Na závěr musím pochválit všechny 
hráče obou kategorií za vzornou reprezen-
taci školy a města. A to nejen za výkony, 
ale i za bezproblémové chování po celou 
dobu turnajů. A nesmím zapomenout na 
poděkování pro trenéry a rodiče, kteří nás 
přišli povzbudit a pomoci s dopravou. 

Václav Křišťál

„Vážení a milí sportovní přátelé, 
dne 15. dubna 2014 se uskutečnilo ve vašem areálu Fotba-
lového klubu Protivín, na požádání Okresního fotbalového 
svazu Písek, poslední kolo Okresních výběrů U11 a U12 mezi 
Okresním fotbalovým svazem Písek a Okresním fotbalovým 
svazem Český Krumlov. Vzhledem k tomu, že počasí nám všem 
příliš nepřálo a chtělo to organizační změny na poslední chvíli, 
musím jménem své osoby a tím celého výkonného výboru Okres-
ního fotbalového svazu Písek vyslovit nejen poděkování, ale 
i veliké uznání za vše, co nás tak mile potěšilo a čekalo ve vašem 
sportovním areálu. Součástí pronájmu není povinnost přípravy 
tří hracích ploch pro daná utkání, proto jsme byli překvapeni 
při příjezdu, když na nás čekala nejen dobře připravená tráva, 
ale postavená všechna tři hřiště.

Po vstupu do klubovny místní budovy i nádherné teplo, které 
jsme museli ocenit vzhledem k tomu, že venku byla velká zima. 
Tím, že jsme měli již vše připravené, mohli jsme se věnovat nejen 
včasnému zapsání zápisu o utkání, ale i dětem samotným.

Zima byla tak velká, že jsem musel požádat přítomného 
pana Křišťála o uvaření teplého čaje pro všechny děti. Jak 
úžasné bylo slyšet slovo „samozřejmě“ a samotný čaj byl 
hotový během půl hodiny. Je krásné sledovat děti ve vyhřáté 
klubovně, všechny pohromadě, jak o poločasové přestávce 
usrkávají teploučký čaj.

Není samozřejmostí dostávat takový servis a pohoštění pro 
naše mužstva okresních výběrů. Právě proto i takové maličkosti 
dokážou potěšit a dát naději, že některým opravdu záleží na 
dětech a obzvláště na těch našich okresních. Přítomný zástupce 
nám poskytl vše, co jsme chtěli a to musel ještě plnit požadavek 
občerstvení pro Okresní fotbalový svaz Český Krumlov.

Dovolte mi, prosím, vám všem poděkovat za podmínky, které 
jste našim dětem a nám poskytli ve vašem areálu, poděkovat za 
přístup a snahu, kterých si nesmírně vážíme a ceníme.

Přeji vám všem hodně sportovních úspěchů a zdaru ve vaší 
další práci, ještě jednou za celý výkonný výbor Okresního 
fotbalového svazu Písek děkuji a určitě se budu těšit na další 
společnou spolupráci.“ Michal Řezáč,

předseda výkonného výboru OFS Písek

STŘECHY KOUTNÝ
❖ tesařství ❖ klempířství ❖

❖ pokrývačství ❖ sádrokartony ❖ 
❖ půdní vestavby ❖

koutny.tpk@gmail.com
telefon 775 648 665

McDonald ś Cup opět úspěšně

Poděkování Fotbalovému klubu Protivín 
za spolupráci s Okresním fotbalovým svazem Písek
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Bitva o první místo mezi Vltavou a Protivínem trvala až do 
posledního kola. V něm měli vše ve svých rukou protivínští 
hokejbalisté, kteří se po výhře nad Prachaticemi nakonec mohou 
radovat z poháru pro vítěze základní části a v play-off je čeká 
osmý Tábor. 
HC Olešník – TJ Platan Protivín  4:3 (2:1, 2:2, 0:0)
Olešník překvapil favorizovaný Protivín, který doma porazil 4:3. 

Zde je pohled na utkání za domácí stranu. „V prvním víkendo-
vém zápase jsme přivítali hráče Protivína, kteří okupují první příčku 
KHbL. Již tradičně se dalo očekávat hektické a vyhrocené utkání, 
s čímž se měla poprat dvojice rozhodčích P. Horák a F. Navrátil 
(jenž se vinou zpoždění dostavil až po první přestávce). Do první 
třetiny jsme doslova vlétli a hostujícího brankáře pravidelně pro-
věřovali. V 5. minutě byl vyloučen hostující Brůžek za bránění ve 
hře, ale přesilová hra branku nepřinesla. Brankář Protivína Pavlík 
odolával až do 10. minuty, kdy se trefil F. Mádl (J. Micso) – 1:0. V té 
samé minutě, přesněji po 40 vteřinách, jsme přidali druhou branku 
po trefě J. Nováka (F. Mádl) – 2:0. Ve 12. minutě byl za bránění 
ve hře vyloučen Hyreš a i hosté dostali příležitost zahrát si přesi-
lovou hru. Bohužel, k naší smůle ji využili a zkorigovali prozatímní 
stav utkání. Branku vstřelil J. Bican (M. Brůžek) – 2:1. V posled-
ních dvou minutách první třetiny byli posupně vyloučeni hostující 
P. Kříž za sekání a náš Micso za napadení, ale branka již nepadla. 
Ve druhé třetině Protivínští smazali náš náskok z první třetiny – 2:2. 
Ve 24. minutě se hosté během jedné naší akce dopustili dvou faulů, 
za což byli posláni do tří. Faulujícími P. Kříž, sekání a Javůrek, 
krosček. Téměř minutu a půl se hosté bránili takovým způsobem, 
že jsme nebyli schopni téměř zavést míček, natož ohrozit branká-
ře. Nakonec jsme přeci jen výhodu dvou hráčů v poli po brance 
F. Mádla (P. Ruprecht) využili – 3:2. Ve 26. minutě byl vyloučen náš 
Koudelka za sekání a hosté dostali další přesilovku. Místo branky 
hostí se diváci dočkali branky naší. M. Dvořák se chopil míčku za 
vlastní brankou, proběhl s ním celé hřiště a míček poslal do branky 
protivínského brankáře – 4:2. Hosté ve druhé třetině ještě snížili, 
ale po závěrečném hvizdu platil stav 4:3.“ 
TJ Platan Protivín – HBC Prachatice B   3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

 Platan měl před utkáním s Prachaticemi vše ve svých rukou. 
Vltava totiž v posledním kole nezvládla zápas s Táborem a Proti-
vínští tak věděli, že když vyhrají, poputuje pohár pro vítěze sou-
těže k nim. To se jim také nakonec povedlo a zrodilo se tak jedno 
z největších překvapení letošní sezony. Před ní by si na Protivín 
jako vítěze soutěže asi vsadil málokdo, avšak až na ostudnou nedis-
ciplinovanost předváděli protivínští hokejbalisté solidní výsledky 
a pohár pro vítěze základní části k nim putuje právem. 

Zápas popsal pochopitelně spokojený Miloslav Pexídr: 
„Nástupem a větším tlakem domácích začala první třetina, kterou 
ve druhé minutě korunovali brankou a v sedmé minutě to již bylo 
dva nula.”

Zdálo by se, že to bude pohodový zápas, ale opak byl pravdou. 
Do druhé třetiny šli domácí za svým cílem, toto jim vydrželo až 
do poloviny utkání a zde se začaly karty obracet, hosté měli více 
ze hry a byli v útoku nebezpečnější. Přesto jejich snaha byla pla-
tonická bez kýženého efektu, prostě nebyli neschopni dát branku 
i díky velice dobře bránícím domácím hráčům a výborného Pav-
líka v brance, a když už byli překonáni pumelicí od modré, tak ji 
zastavilo břevno domácí branky. Hosté ještě ve druhé třetině dostali 

šanci na snížení při hře pět na tři, ale ani to se nepodařilo a vzápětí 
tu samou šanci dostali domácí, ale ani oni ji nevyužili. Tak se šlo 
do třetí třetiny, kde pořád nebylo jednoznačně rozhodnuto o vítězi. 
Hosté se snažili, měli i šance a domácí zase hlídali svůj náskok. Ve 
čtyřicáté druhé minutě měli hosté opět hru pět na tři, paradoxně 
v tomto oslabení domácí Stejnocher zachytil přihrávku soupeře, 
obhodil si beka a tváří v tvář brankáři, ač faulován mu nedal šanci 
a upravil mezi nohy na tři nula – krásná akce. I když se to nezdá, 
zápas více méně vyrovnaný, i soupeř měl dost šancí i tutovek. 
Na střely též vyrovnané. 

Domácí i díky svému nasazení a bojovnosti zaslouženě vyhrávají 
a stávají se tak vítězi základní části KHBL – jih. 

Všem klukům blahopřeji, ať si pohár a vítězství užijí a přeji 
úspěch i v play-off. “ 
Branky: domácí – Holý ( Vencl ), Steinocher (Bican, Stropnický), 
Steinocher ( 0 )
Střely: 22:22 Vyloučení:5:6 Přesilovky:6:5 Využití:0:0 Oslabe-
ní:1:0 Góly (A1, A2): 

KHbL – ČECHY JIH 2013–2014 – po základní části

pořadí  název týmu Z V VP R P skóre body

 1.  TJ Platan Protivín 24 18 1 0 5 100 : 54 56
 2.  TJ Vltava Deviants České Budějovice 24 17 1 2 4 120 : 66  55
 3.  HC Švantlův Dvůr Písek B 24 14 4 1  5 96 : 44  51
 4.  TJ Blatná Datels 24 13 3 2  6 89 : 62  47
 5.  SK Beer Stars Pluhův Žďár 24 15 0 1  8 92 : 65  46
 6.  C Olešník 24 13 1 1  9 82 : 67  42
 7.  HBC Prachatice B 24 12 2 1  9 90 : 85  41
 8.  SK Tábor B 24 11 1 1 11 97 : 89  36
 9.  SK Suchdol nad Lužnicí B 24  9 1 1 13 87 : 89  30
 10.  SK HC Rosa České Budějovice 24 7 0 4 13 88 : 89  25
 11.  HC Dranreb Nová Včelnice 24 5 2 2 15 48 : 93  21
 12.  HBC Betonova Holubov B 24 3 2 1 18 83 : 128  14
 13.  HBC Vikings České Budějovice B 24 0 1 2 21 32 : 173 4

KRAJSKÁ HOKEJBALOVÁ LIGA
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ŘÁDKOVÁ INZERCE

I takhle nějak by se dal definovat vstup 
protivínských hráček JAFA do jarní fotba-
lové sezony letošního roku. Po úspěšných 
turnajových vystoupeních, a to především při 
finále MČR futsalu s obsazením páté příčky 
mezi nejlepšími týmy s účastnicemi reprezen-
tace, jsme se s potěchou vrhli i na trávu. Tady 
se ukazuje skutečnost nedostatku venkovních 
taktických společných tréninků. S ohledem 
na obtížnost dopravy a soukromé časové 
vytížení hráček nejde téměř vůbec tréninko-
vě pracovat podle fotbalových představ, ale 
i přesto se na hřištích děvčata z našeho týmu 
prezentují velmi dobrou hrou. Je pravda, že 
z prvních utkání jsme si body nepřipsali, ale 
při těchto zápasech se podepsalo i „sportovní 
štěstíčko“, které se přiklánělo k týmům 
soupeřek. Nebo snad platí staré známé heslo 
„bez gólů se nevyhrává“ a to se pak může 
hrát jako o život.

Velkou měrou na těchto zápasech a na 
našich zápasech  všeobecně  se podílí i zdra-
votní problémy klíčových hráček a někdy 
i liknavý přístup k nastoupení na hřiště 
u některých jedinců. Ale to je, bylo a asi stále 
bude velkou slabinou ženských týmů, které 
nemají tak rozšířené základny.

Pro začátek jara nám chyběla hlavně vel-
ká opora a jistota v bráně Petra Brožová, která 
byla na několik týdnů zcela mimo hru a tak jí 
musela nahradit hráčka z pole Denisa Peče-
ná. Svou roli zvládla velmi dobře. Bohužel 
však na úkor hry, jelikož Denča je nosným 
herním pilířem našich zápasů a tak se musel 
změnit celý herní pojem, na který jsme nebyli 
připraveni, ale holky rády a nařízení trenéra 
perfektně zvládly. Další velikou nepříjem-
ností a ztrátou je nemožnost hraní pro naší 
novou velmi důležitou a schopnou posilu 
Adélku Kubičkovou, která ještě nastupuje 
za svůj mateřský  chlapecký protivínský tým. 
Díky administrativním peripetiím ve vedení 
fotbalu v Praze je pro nás celé jaro bez  její 
účasti v našem týmu pouze smutné čekání na 
přestupové období.

Prvním utkáním 6. dubna jsme pohostili 
soupeřky z Borovan a i když jsme předvedli 
pěkný herní výkon se spoustou šancí, tak 
jsme soupeřkám nabídli tři chyby v obraně 
a z ojedinělých akcí  a s náhradnicí mezi třemi 

tyčemi  podarovali týmu pod Novohradskými 
Horami 3 body. Důležité poznání je v tom, 
že se opakují situace se střelkyněmi gólů 
soupeřek a u borovanských děvčat to v tomto 
případě byl dvojnásobný úspěch z Kaplice 
hostující Pavly Křivové. Té jednou brankou 
domácích kontrovala Denisa Krejčová, u kte-
ré je velká škoda, že se zúčastňuje jen velmi 
málo zápasů. 

Marodka týmu vyvrcholila ve druhém 
zápase, který se měl odehrát 13. dubna 
v Sezimově Ústí. Toto utkání jsme byli nuceni 
pro onemocnění  hráček odložit po vzájemné 
dohodě na termín 18. května, kdy sehrajeme 
víkendový dvojzápas se stejným soupeřem. 
Nejprve doma v sobotu 17. května a následný 
den v neděli jsme si udělali „výlet“ do „Sezi-
máku“ (po uzávěrce novin).

Utkání doma s Lažištěm byl další kolotoč 
neproměněných domácích šancí a to v deseti 
hráčkách s trestem v domácí brance v podobě 
tří gólů po třech rychlých příležitostech za 
zády stále chytající náhradní, ale výborně 
chytající gólmance  Denise Pečené.

Že se v Mokrém nevyhrává a zápasy 

s domácím týmem jsou vždy opepřeny čas-
tým nesportovním chováním a herní i lidské 
vulgarity se již ví, a tak jsme očekávali, co se 
ukáže 26. dubna při naší fotbalové návštěvě. 
Nezklamali a to ani na lavičce. Když při skóre 
1:3 začal zápas dostávat ve svém konci ten 
správný adrenalinový náboj, tak rozhodčí 
neodpískal jistý pokutový kop pro naše bar-
vy a ještě došlo k vážným zraněním našich 
klíčových hráček Lenky Vajsové, která však 
své zranění kotníku ustála a byla již v dalším 
zápase na hřišti, ale hlavně naší „Achylovy 
paty“ stoperky Nikoly Trnkové, u které si 
zranění kolena vyžádá několikatýdenní léče-
ní. Zápas se podařilo domácímu týmu otočit 
a po vstřelení čtvrté branky rozhodčí utkání 
ukončil. Zajímavý byl i moment z lavičky 
domácích, když místní trenér pan Hrabánek 
křičel na rozhodčího velmi hlasitě výtku 
v podobě „Jak to pískáš ty…, před zápasem 
jsme se nějak dohodli a tak pískej, jak jsem 
ti říkal.. “ Každý ať si toto přebere jak chce! 
Je to ale zajímavé. Nutno však dodat, že jsme 
nastupovali ke hře opět pouze v základní 
sestavě 11 hráček a dohrávali jsme v devíti 
bojovnicích!

V posledním utkání, před uzávěrkou 
novin, nás v Protivíně navštívily soupeřky 
z Hradiště. V tomto utkání jsme již v bráně 
měli naší Peťu a  na lavičce s podporou berlí 
Nikuši. I přes změny v sestavě jsme si trochu 
opravili skóre a po hezké hře si  Denča Pečík 
zpravila chuť ve hře a „hetrikem“ ochutila 
utkání se ziskem tří bodů. Soupeřky slavily 
též jeden úspěch, když po zmatku při jedné 
obranné akci a neshodě v komunikaci využila 
útočnice soupeřek nepozornost a jediným 
gólem do naší sítě tak rozhodčí ukončil zápas 
za stavu 3:1. 

V tabulce nám stále patří páté místo 
a radost ze hry. 

Rádi bychom touto cestou oslovily další 
hráčky z týmů v okolí ve věku mininálně 
13 let věku, aby v případě zájmu o fotbal 
kontaktovali jakoukoliv hráčku z  týmu JAFA 
Protivín  nebo přímo na tel. 725 702 917; 
605 185 638 Iveta, vedoucí týmu; 737 806 
127 vedení TJ Platan Protivín – trenér. 

Případně facebook : JAFA PROTIVÍN
Radovan Koleš

●  Prodám pozemky na stavbu RD 
a pozemky k rekreaci či podniká-
ní. Sevevrní hranice Písku. Krásný 
výhled. 

 Tel. 775 697 775, 775 980 995. 

●  Prodám nebo pronajmu objekt 
826 m2 v Albrechticích nad Vlta-
vou k bydlení nebo podnikání 
(sklady, dílna). Možná výměna za 
byt v Písku. 

 Tel. 775 980 995. 

●  Prodám zděnou garáž Na Ryb-
níčku v Protivíně cca 18 m2, 
zavedená elektřina a voda. Cena 
105 tisíc korun

 Tel. 604 265 128. 

PI

OPAKOVANÁ LOŇSKÁ SEZÓNA

Naše nová hráčka Maruška Tichá (Bavorov 
– Praha) v souboji při obraně naší svatyně. 
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Fotbalové informace
„A“
Planá nad Lužnicí – Protivín 0:1 (0:0) 
Branka: J. Vorel
V zápase bral tři body šťastnější tým. Po 
našich úvodních šancích, kdy dobře zasáhl 
domácí gólman, nás zachránilo 2x břevno 
Hlaváčovy branky. Hrál se agresívní fotbal, 
který moc krásy nepobral. Do druhého 
poločasu jsme zlepšili rychlost kombinace 
a začali jsme dřív odebírat míč domácím. 
Naše snažení dospělo do vedoucí branky, 
která se ukázala jako rozhodující. V závě-
rečném tlaku domácích jsme již nepustili 
vítězný zápas. 
Protivín – Mirovice 4:1 (2:1)
Branky: J. Vorel 3, Z. Vorel – Císař 
Dobrý vstup do utkání, v pohybu a v rych-
lé kombinaci nám přinesl dvou brankové 
vedení. Místo toho abychom přidali ještě 
další branku, přenechali jsme iniciativu 
hostům, kteří srovnali hru a snížili. Těsně 
před koncem poločasu jsme zvládli něko-
lik ošemetných situací kolem naší branky. 
Do druhého poločasu jsme nastoupili opět 
koncentrovaní a už žádnou šanci hostům 
jsme neposkytli. Rozhodnutí přineslo 
zaváhaní hostujícího brankáře, kdy jeho 
špatnou rozehrávku vrátil s vlastní polo-
viny do branky střelec tří branek. Hezkou 
tečkou utkání byla čtvrtá branka, kdy jsme 
zakončovali v těsné blízkosti branky po 
pohledné kombinaci. Utkání mělo docela 
dobrou úroveň, o kterou se zasloužila obě 
mužstva, i když hluchá místa by se taky 
dala najít. 
Protivín – Sokol Sez. Ústí 2:2 (1:1)
Branky: J. Vorel 2 
Další utkání, které si za rámeček nedáme. Po 
klidném začátku se začaly rodit naše bran-
kové příležitosti, které nám mařil brankář 
hostí. Paradoxně po jeho chybě jsme šli do 
vedení, ale navýšit skóre utkání se nevedlo. 
Naopak soupeř srovnal a začínalo se znovu. 
Měli jsme převahu, ale drtivý tlak to taky 
nebyl. Vedení po dobré kombinaci jsme 
mohli navýšit, pokutový kop kryl brankář 
hostí. Když jsme se nedokázali prosadit ani 
po příležitostech ze standardních situací, 
přišel trest, který nečekal nikdo a myslím, 
že ani soupeř. Naše netaktická rozehrávka 
v posledních okamžicích zápasu k vlastní 
brance nás stála ztrátu míče i vítězství. 
Vodňany – Protivín 0:3 (0:1) 
Branky: J. Vorel 2, Veselý
Zasloužené vítězství. Po kvalitním 1. polo-
čase, kdy jsme se ujali vedení a po druhém 
dějství, kde bylo kvality míň, ale na zvýšení 
rozdílu ke konci utkání to stačilo. Po dvou 
neúspěšných utkáních přišlo od hráčů víc 
bojovnosti a výsledek se dostavil.
 
„B“
Protivín – Chyšky 0:0
Penalty: 4:2, rozhodující Jakub Křišťál
Vyrovnaný zápas, ve kterém byli domá-
cí lepší v první části, hosté ve druhé. 
Obrany tentokrát pracovaly na výbornou, 

vyložených šancí měla obě mužstva 
poskrovnu. Remíza je spravedlivým vyjá-
dřením sil na hřišti. 
Albrechtice – Protivín 2:2
Penalty: 2:4 Branky: Dolejš 2
Protivínským nevyšel úvod zápasu a po 
dvou individuálních chybách v obraně 
prohrávali o dva góly. Dokázali ještě do 
poločasu snížit, ve druhém vyvinuli velký 
tlak, hrálo se téměř v v šestnáctce soupeře, 
jeho výsledkem však byl pouze vyrovná-
vací gól. 
Protivín – Krč 3:0 
Branky: Dolejš, Bartuška, Jelínek
Očekávané derby přineslo solidní fotbal. 
Hosté v sestavě prošpikované bývalými 
odchovanci FK hráli pěkný kombinační 
fotbal, bohužel pro ně bez finální přihrávky 
a zakončení. Domácí sehráli zápas velmi 
dobře takticky. Nenechali se strhnout k bez-
hlavému útočení, čekali na svou příležitost 
a přesto, že je v prvním poločase dvakrát 
zastavila tyč, dokázali se dvakrát prosadit. 
Ve druhé části hru kontrolovali. Hosté se 
sice snažili vstřelit kontaktní gól, pozorná 
obrana domácích v čele s Kubičkou je 
však do vyložených šancí nepustila. Opět 
dvakrát zvonila tyč hostující branky, ale 
nakonec v závěru Protivín své vítězství 
zpečetil třetím gólem. 
Milenovice – Protivín 1:2
Branky: Jakub Křišťál 2
V prvním poločase se hrálo nudné utkání 
bez nasazení, dalo by se říci pěší fotbal bez 
vzruchu před brankami. Přesto šli po oje-
dinělé akci do vedení domácí. Na začátku 
druhé části se ještě jednou dostali domácí 
do velké šance, ale Kubička zachránil. 
Od té doby se obraz hry změnil. Trenér 
Sajtl vsadil na útok, přišel V. Mikulenka 
a Jakub Křišťál, který po deseti minutách 
na hřišti hlavou vyrovnal. Tentýž hráč opět 
hlavou skóre otočil a od té doby byli hosté 
lepším týmem. Dobře kombinovali, jen už 
nepřidali žádnou branku. Domácí zahro-
zili v závěru z trestného kopu, na který si 
Kubička počkal a vyrazil na roh. 
Protivín – Kovářov 2:0
Branky: Jakub Křišťál 2
V prvním poločase se domácí nedokázali 
prosadit střelecky. I když měli územní 
převahu, nedokázali své šance zakončit 
gólem. To se podařilo hned po přestávce 
střídajícímu Jakubu Křišťálovi a od té doby 
byli výrazně lepší. Opět však neproměnili 
několik velkých šancí. Zlomový moment 
přišel v 80. minutě, kdy Soumar vykopl 
míč, směřující do naší branky a téměř 
z protiútoku se podařilo vstřelit uklidňující 
gól. 

„D“
Osek – Protivín 2:3 
Branky: Cingroš, Soumar, Cina
Protivín – Čkyně 4:1 
Branky: Soumar 2, Cina, Janeš
Stř. Hoštice – Protivín 4:1 

Branky: Soumar z penalty
Protivín – Vacov 6:1 
Branky: Ruczkowski 2, Cingroš, Bartuška, 
Cina, Roušal
Vl. Březí – Protivín 0:3 
Branky: Cingroš, Vejšický, Ruczkowski

Starší žáci
Protivín – Volyně 6:0 
Branky: Ludvík 2, Roušal 2, Kozma, 
Vlach
Zliv – Protivín 5:0
Protivín – Vodňany 1:4 
Branka Červeňák
Písek B – Protivín 6:3 
Branky: Ludvík, Šefránek, Roušal
Protivín – Vimperk 1:2 
Branka Šefránek
Protivín – Strakonice B 3:3 
Penalty: 5:3. Branky: Slavíček Adam, 
Ludvík, Roušal

Mladší žáci
Protivín – Volyně 13:0 
Branky: Novotný 5, Bečvář 4, Studený 2, 
Sochora, Záleský (pen.)
Zliv – Protivín 1:2 
Branky: Branštýl, Štěpka
Protivín – Vodňany 11:2 
Branky: Vojík 3, Novotný 3, Bečvář 2, Štěp-
ka, P. Urban, Šedivý
Písek B – Protivín 3:8 
Branky: Vojík 3, Novotný 3, Bečvář 2, 
Protivín – Vimperk 5:5 
Branky: Vojík 3, Bečvář 2
Protivín – Strakonice B 9:2 
Branky Bečvář 3, Novotný 3, Vojík 3

Starší přípravka
Bernartice – Protivín 4:5 
Branky: Sochora 3, Pikl 1, Urban 1
Protivín – Sepekov 15:1 
Branky: Pikl 4, Leškanič 3, Polanský 3, 
Viktora O. 2, Sháněl 2, Pechouš 1
Hradiště B – Protivín 10:14 
Branky: Polanský 5, Urban 4, Sochora 2, 
Viktora Ondřej 2, Koštel 1
Písek C – Protivín 7:7 pen. 1:4, 
Branky: Urban 3, Pikl 1, Sochora 1, Viktora 
O. 1, Sháněl 1

Mladší přípravka „A“
Čížová – Protivín 6:12 
Branky: Matoušek 7, Šípek 4, Říha
Protivín „A – Protivín „B“ 4:2 
Branky: Matoušek 3, Říha, Šípek + Kohout, 
Kubec
Záhoří – Protivín 4:6 
Branky: Matoušek 3, Říha, Šípek, vlastní
Protivín – Milevsko B 7:9 
Branky: Matoušek 3, Šípek 3, Říha
Bernartice – Protivín 1:7 
Branky: Matoušek 4, Šípek 2, Říha

Mladší přípravka „B“
Protivín – Milevsko B 9:7 
Branky: Kohout 5, Kubec 3, Malý
Protivín – Mirotice 17:2 
Branky: Kubec 12, Malý 5
Mirovice – Protivín 9:12 
Branky: Malý 5, Kohout 4, Kubec 3
Protivín – Hradiště „A“ 3:13 
Branky: Kohout 2, Kubec

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
„Trpělivost a vytrvalost mají magický efekt, před kterým se ...tajenka.”  – John Quincy Adams 
Vyluštěnou tajenku zašlete do 9. června 2014 na adresu MěKS, Mírová 337, 398 11 Protivín, nebo e-mailem karfikova@kultura-protivin.cz. Výhercem 
knižní odměny za správnou tajenku květnové křížovky (Dobře myslet je mnohem těžší, než jakákoliv jiná činnost. Mnozí z nás proto udělají skoro 
všechno, jen aby se vyhnuli nutnosti myslet na to, co a proč to dělají.) se stává paní Opelková z Protivína. Blahopřejeme. 

Od minulého vydání Protivínských listů 
má Honzík za sebou několik moc pěkných 
úspěchů. Duben začal závody Evropské 
ligy v belgickém Zolderu 24 a 28 pozicí ze 
120 jezdců kategorie 9 – 10 let. Celkem star-
tovalo 2 400 jezdců z celé Evropy. Dalším ze 
závodů byl závod reprezentace a první závod 
Českého poháru v Pardubicích, kde si Honzík 
za krásného počasí dojel pro bronz a stříbro.  

Závody v Klatovech Honzík dojel v sobot-
ní Velké ceně na prvním místě a v nedělním 
Českém poháru – 2 na 2. místě. Sváteční 
1. Máj oslavil závodem „Bavorské ligy“ 
v německém Erlangenu druhou pozicí.

Jako příjemnou změnu ovšem v deštivém 
počasí si v sobotu 3. května Honzík zajel Gala-
xy sérii 1 v nedalekém Tálíně. Ostřílené jezdce 
horských kol pokořil dojezdem pro zlato. Je 
vidět, že se mladý jezdec nenechá zahanbit 
i v jiném odvětví cyklistiky. Víkend pokra-
čoval v Řepích ve zlatém opojení a  v Čes-
kém poháru je po čtyřech závodech na první 
pozici. Dalšími závody jsou 10. a 11. května 
ČP 5 a ČMP 1 v Benátkách nad Jizerou, 17. 
a 18. května Evropská liga 5, 6 ve Švýcarsku 
a 24. a 25. května ČMP 2, 3 v Míkovicích.

Úspěšný vstup do Českého poháru

Tálín 3. května – Galaxy série 1 – zlato pro Jana Seidla. 
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III. ROČNÍK 
SETKÁNÍ TRAKTORŮ 

V ZÁBOŘÍ 
„ZETOR 2014“

Sbor dobrovolných hasičů Záboří 
u Protivína pořádá 

v sobotu 21. června 
od 11 hodin 

„NA VRCHU“ v Záboří 
traktorovou show

Budou zde probíhat jízdy traktorů 
různých kategorií – Zetor 15, 25, 50 
a jiných traktorů i traktůrků domácí 
výroby. Soutěžit se bude v jízdách 
zručnosti a v jízdách na čas a v teré-
nu. 
Také pro děti je připravena soutěž. 
Občerstvení zajištěno. 

Přihlášky a bližší informace 
u ředitele závodu na telefonním 
čísle 607 920 842 do 10. června. 

Srdečně zveme všechny přízniv-
ce nejen značky ZETOR. 

www.sdhzabori.cz

Po krátké zimní přestávce se zase 
naplno rozběhla nová soutěžní sezo-
na. Jako první naše jednotlivé týmy 
(celkem jde o čtyři týmy) prově-
řila „Okrsková soutěž v požár-
ním sportu okrsku Protivín“. Ta se 
letos konala v nedalekých „Opičích 
horách“,   pro neznalce místních země-
pisných názvů se soutěžilo v Záboří. 

 Naše týmy vyhrály všechny své 
kategorie do kterých nastoupily! 
Naše ženy soupeřily pouze s domácímí 
ženami ze Záboří a tuto bitvu vyhrály 
díky lepšímu požárnímu útoku. Senioři 
v cestě za vítězstvím měli také jediného 
soupeře a to seniory z Milenovic. I přes 
drobné zaváhání v požárním útoku, také 
senioři svou kategorii vyhráli. Mužskou 
kategorii ovládlo naše družsvo mužů I. 
před Milenovicemi a Zábořím. Na 4. 
místě skončilo družstvo mužů II., kte-
ré se o vítězství připravilo jen vinou 
neplatného pokusu v požárním útoku, 
protože po disciplíně 100m překážek 
byly na prvním místě těsně před svými 
konkurenty ze sboru a to muži I.

Velkého úspěchu také dosáhli naši 
běžci na 100 m překážek, když obsadili 
první tři místa ve své kategorii, časem 
pod hranicí 20 vteřin! Vítězem se stal 
David Jenší před druhým Filipem 
Smolíkem a třetím Jiřím Hanzlem. 
 V ženské kategorii brala naše Hanka 
Kohoutová 3. místo, když ji předběhla 
děvčata ze Záboří a to druhá Hanka 
Strouhová a vítězka Tereza Křiváková. 
 Nyní se náš sbor připravuje na 
„Okresní kolo v požárním sportu“, 
které se uskuteční 31. května v Měst-
ském sportovním areálu v Písku, kde 
bude mužstvo mužů obhajovat své 
loňské vítězství, které bylo minulý 
rok již šesté v řadě! 

Více informací o dění v našem sboru 
najdete na www.sdhkrc.cz

Dne 3. května uspořádali v Tálíně 
za studeného a deštivého sobotního 
počasí i závod pro nejmenší jezdce 
na odstrkovadlech a odstartovali tak 
letos první závod Galaxy série. 

Je to pro nejmenší závodníky a jejich 
rodiče velká zábava. I tentokrát se 
zúčastnilo okolo 15 ti nejmladších 
závodníků.  

Jedním z nich byl také tříletý Fran-
tišek Seidl z Protivína, který si na 
vlastní kůži poprvé zazávodil v cyklis-
tice. Z druhého místa za ostřílenějším 
závodníkem z Českého Krumlova se 
velice radoval. Odměnou mu byla stří-
brná medaile a pěkné ceny. František 
doprovází svého bratra Honzíka po 
závodech v Čechách a moc se mu líbí 
stát s bratrem na stupních vítězů. 

Eva Seidlová

KRČ, KRČ A ZASE TA KRČ

Vítězná hasičská družstva z Krče. 

Jezdec František Seidl v cíli závodu. 

Že by v bratrovi 
viděl svůj vzor? 

▼▼▼


