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ZASTUPITELSTVO MĚSTA
USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROTIVÍN 
KONANÉHO DNE 5. ÚNORA 2015

1.  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje Smlouvu 
o podmínkách poskytnutí dotace s ROP NUTS II 
Jihozápad na projekt s názvem „Rekonstrukce 
ulice Purkyňova“ 

 a pověřuje starostu města jejím podepsáním. 

2.  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje poskyt-
nutí návratné finanční výpomoci Základní škole 
Protivín na financování projektu „Modernizace 
výuky přírodovědných předmětů“ v celkové výši 
1 190 651,35 Kč investičních a 153 760,75 Kč 
neinvestičních prostředků. Celá finanční výpomoc 
bude navrácena po obdržení dotace od ROP 
Jihozápad. 

3. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje příspěvek 
na provoz ZŠ Protivín 210 114,95 Kč investičních 
a 27 134,25 Kč neinvestičních prostředků na 
dofinancování projektu „Modernizace výuky 
přírodovědných předmětů“.

Pro zajímavost uvádím ty nejvýznam-
nější: 

1.  Opravy majetku z dotačních titu-
lů  – opravy majetku po povodni 
2013 

–  propojení katastru Myšenec a Žďár 
a s tím související oprava mostu 
přes Blaničku 

–  oprava části komunikace Ve Škol-
ce

– oprava komunikace v Záboří za 
potokem

– oprava komunikace Maletice – Klo-
kočín

– obnova kanalizace přes řeku Bla-
nici pod pivovarem

– vodovod Myšenec – čerpací stani-
ce. 

Tyto investiční akce můžeme realizo-
vat jen díky získání dotace z MMR ve 
výši 85 %. 

2.  Investice do školství a tělový-
chovy 

– školní jídelna ZŠ Protivín – jedná 
se o kompletní výměnu oken, dveří 
a provedení nové fasády

– 1. MŠ Protivín – zastřešení vcho-
du, oplocení a úprava zahrady 

– dokončení rozšíření zázemí pro 
sportovce na fotbalovém hřišti. 

3.  Opravy majetku a investice 
– DPS – rekonstrukce garsoniér vč. 

nových kuchyní a nového sociální-
ho zařízení 

– čp. 890 a 892 v Družstevní ulici 
– výměna vchodových dveří 

– čp. 892 v Družstevní ulici – zřízení 
krizového bytu 

– tepelné hospodářství – moderni-
zace otopné soustavy

– zřízení kanceláří finančního a majet-
kového odboru Městského  úřadu 
v čp. 21

– nákup nákladního automobilu pro 
svoz odpadu. 

Jen velmi dobrá současná finanční 
situace města umožňuje zahájit a zre-
alizovat všechny výše naplánované 
investiční akce za předpokladu, že 
příjmová stránka rozpočtu bude shod-
ná s odhady Ministerstva financí ČR. 

Jaromír Hlaváč, starosta města

Město Protivín děkuje za poskytnutou dotaci z FONDU SOLIDARITY 
EVROPSKÉ UNIE (FSEU) na nápravu povodňových škod z června 2013. 
Jedná se o: 
 • opravu místní komunikace Milenovice ke mlýnu
 • opravu místní komunikace Zelená Hora – Bor
 • opravu části obtokové stoky Protivín
Poskytnutá  dotace byla ve výši 2 176 878 Kč, což činí 85% celkového 
nákladu na opravu ve výši 2 561 030 Kč.

Obnovení aleje u místní komunikace nádraží (Bramac) do Chvaletic. K obnovení 
došlo za pomoci příspěvku Nadace ČEZ ve výši 200 tisíc korun, když celkový 
náklad činí 259 061 Kč. 

INVESTIČNÍ AKCE V ROCE 2015
Vážení spoluobčané, 
dovolte mi vás informovat o některých investičních akcích, které budou realizovány v roce 2015. I přes obrov-
skou investiční činnost města v roce 2014, která pro nás byla velmi ekonomicky i administrativně náročná, nás 
v nadcházejícím období čeká mnoho další akcí, které jistě zlepší život jak ve městě, tak v přilehlých obcích. 
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Ve dnech 16. a 17. ledna 2015 
se uskutečnil zápis do prvních tříd. 
K zápisu se dostavili rodiče s dět-
mi, které dosáhnou věku 6 let do 
31. 8. 2015. Tak splnili svou zákonnou 
povinnost. 

K zápisu přišlo 54 dětí, 3 další 
ještě očekáváme, protože z důvodu 
nemoci nemohly ve stanoveném 
termínu přijít. 

Hochy a děvčátka čekaly slav-
nostně vyzdobené třídy nově zrekon-
struovaného pavilonu. Zde je přijaly 
zkušené paní učitelky, kterým pomá-
haly usměvavé slečny z 9. ročníku. Ke 
klidné a příjemné atmosféře přispěly 
i paní učitelky z mateřských škol, které 
již tradičně přišly podpořit své svěřen-

ce. Všechny děti chtěly předvést své 
dovednosti v nejlepším světle a tak se 
podařilo překonat i počáteční rozpaky 
nebo trému. 

Z uvedeného počtu dětí jsme dopo-
ručili 12 děvčatům a chlapcům nav-
štívit Pedagogicko psychologickou 
poradnu v Písku k vyšetření školní zra-
losti. Odborná rada je potřebná hlav-
ně u dětí, které jsou drobnější, často 
nemocné, popřípadě dosáhnou věku 
6 let až po 1. září 2015. 

Přejeme všem dětem a jejich rodi-
čům dobré vykročení do školního 
období. Pro rodiče přijatých dětí bude 
zorganizována v aule ZŠ informační 
schůzka v červnu 2015. 

T.Vojtěchová, foto J. Mošovská

Před Vánocemi 2014 proběhlo školní 
domácí kolo vybraných žáků z 5. ročníku, 
respektive ze třídy 5. B. Měli řešit čtyři velice 
záludné slovní úlohy, které však vybízely 
k logickému řešení s výpočtem. K výslednému 
cíli vedlo několik cest, všechny byly správné, 
pokud byly výpočtem doplněny a logicky došly 
ke správnému výsledku. 

Žáci tuto práci dostali na zpracování 
domů na začátku prosince, termín odevzdání 
byl do vánočních prázdnin, kdy proběhlo 
vyhodnocení a vybrání čtyřčlenného týmu, 
který se posléze měl ucházet o nejvyšší posty 
v okresním kole v Písku. Celkově byly výsled-
ky shodné, až na velmi zajímavé řešení třetí 
úlohy, které nabídla Zuzana Šourková, jež se 
k výsledku dostala pomocí soustavy rovnic. 

Nakonec byly vybrány dvě dívky a dva 
hoši, všichni podle dosažených bodů ve 
školním kole: Zuzana Šourková a Kristýna 
Štětinová, za hochy Kryštof Kalina a Jaromír 
Pouzar. 

Okresní kolo proběhlo 21. ledna a bylo 
náročnější v tom, že trvalo čistého času hodi-
nu a půl na tři obdobné slovní úlohy, které však 
mohly mít i vícero řešení a za každé správné 
řešení byl uznán bod. Nakonec si poradili 
s těmito úkoly naši žáci napříč výsledkovou 
listinou. Nejvíce bodů – čtrnáct získal Kryštof 
Kalina a umístil se tak celkově o jeden bod 
na 2. místě. Na dalším děleném 8. – 9. místě 
zabodovala Zuzka Šourková, na děleném 
10. – 13. místě Kristýna Štětinová, a na děle-
ném 14. – 15. místě Jaromír Pouzar. 

Za celkovou úroveň práce a přípravu na 
toto matematické klání všem žákům děkuji 
a přeji jim do budoucích klání hodně štěstí 
a jasnou mysl. 

Mgr. Jan Linhart, 
učitel matematiky ve třídě 5. B

WORKSHOP PRO NĚMČINÁŘE
Dne 26. ledna se naše skupina 

„deváťáků – němčinářů“ vydala do 
Goethezentra v Českých Budějovicích. 
Sraz byl v 7,15 hodin ráno na vlako-
vém nádraží v Protivíně. Cesta netr-
vala dlouho. Po příjezdu do Českých 
Budějovic jsme měli půlhodinkový roz-
chod v Mercury centru. V půl deváté 
jsme rychle přeběhli na českobudějo-
vické náměstí do budovy Goethezen-
tra. Paní lektorka už na nás čekala. 
Pustila nám německý animovaný pří-
běh „Das doppelte Lottchen“ (v češtině 
Luisa a Lotka). Film byl pouze v něm-
čině. Příjemně nás překvapilo, že byl 
vtipný, moderní, dokonce jsme dost 
dobře rozuměli! K příběhu dvojčat se 
vztahovaly další hry a úkoly, které si 
pro nás paní lektorka připravila. Když 
jsme po cca 2 hodinách skončili, spě-
chali jsme na vlak. V 11,40 hodin jsme 
už byli v Protivíně. Všem se nám tento 
workshop líbil a doufáme, že tento rok 
Goethezentrum ještě navštívíme.  

 Zuzana Doubková, 9. B

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA 
5. ROČNÍKU
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RADA MĚSTA ZASEDALA
VYBRÁNO Z USNESENÍ RM 21. 1. 2015 

1. RM souhlasí s pronájmem pozemku 
p. č. 2250, orná půda o vým. 478 m2 v kú 
Záboří u Protivína 

2. RM projednala materiál předložený Osadním 
výborem Milenovice ve věci protipovodňových 
opatření v Milenovicích 

 a pověřuje starostu města k jednání s Pozem-
kovým úřadem v Písku o započetí realizace 
protipovodňového opatření v Milenovicích 
navazujícího na obdobnou stavbu na okrese 
Strakonice v kú Radčice u Vodňan 

3. RM souhlasí s umístěním sídla spo-
lečnosti Sdružení hasičů Čech, Moravy 
a Slezska – Sbor dobrovolných hasičů 
v Milenovicích, Protivíně a Maleticích 
na nemovitostech čp. 77 v Milenovicích, 
čp. 572 v Protivíně a čp. 19 v Maleticích, jež 
jsou ve vlastnictví města Protivín 

4. RM bere na vědomí zápis č. 1 z jednání 
komise bytové, místního hospodářství 
a dopravy ze dne 12. 1. 2015

 a souhlasí s pronájmem bytu č. 4, 2+1 
o celkové vým. 74,95 m2, na adrese Protivín, 
Zámek 3

 a dále souhlasí s pronájmem bytu č. 2, 1+0 
na adrese Masarykovo nám. 31, Protivín 

5. RM bere na vědomí návrh zadání Územní 
studie Myšenec, lokalita: část parc. č. 170/1 
kú Myšenec v předloženém znění – bez 
připomínek 

6. RM schvaluje nabídku Ing. Jana Papeže, 
KOORDINACE Otovice na zpracování aktu-
alizace Povodňového plánu města Protivín 
s podrobnými rozpisy jednotlivých částí 
povodňové dokumentace dané do souladu 
s platnou legislativou 

7. RM schvaluje předloženou nabídku 
B-CONSTRUCT s. r. o., Lesní 2204/14, Blan-
sko na vypracování projektové dokumentace 
a výkon inženýrské činnosti na stavbu „Roz-
hledna – Záboří u Protivína“ 

8. RM souhlasí se zapůjčením stánků OS Spo-
lečnost pro rozvoj Protivína, která dne 31. 1. 
2015 v Protivíně pořádá MASOPUST

VYBRÁNO Z USNESENÍ RM 11. 2. 2015

1. RM bere na vědomí podrobné informace 
tajemníka MěÚ k dané problematice 

 a schvaluje Standardy kvality výkonu soci-
álně-právní ochrany dětí a zároveň s nimi 
i potřebné materiální a hygienické vybavení 
pracoviště 

2. RM bere na vědomí přehled hospodaření 
na lesním majetku dle uzavřené Smlouvy 
o obhospodařování lesa za rok 2014 

 a souhlasí s plánem těžby 250 m3 dřeva 
a plánem sadby 10 280 ks nových sazenic 
na rok 2015 

3. RM souhlasí s umístěním sídla společnosti 
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 
– Sbor dobrovolných hasičů v Záboří na 
nemovitosti čp. 83 v Záboří u Protivína, jež 
je ve vlastnictví města

4.  RM bere na vědomí a nemá žádné námit-
ky k předložené projektové dokumentaci 
Úprava křižovatky I/20 a II/159 u Nového 
Dvora 

5. RM souhlasí s ukončením nájmu neby-
tových prostor v čp. 337, Mírová ulice 
v Protivíně ke dni 31. 1. 2015 (bufet vestibul 
MěKS)

 a zároveň souhlasí se zveřejněním záměru 
pronájmu nebytových prostor na úřední 
desce 

6. RM bere na vědomí předložené zprávy 
o činnosti ZJ SDH zřizovaných městem 
Protivín za rok 2014 

7. RM schvaluje rozhodnutí zadavatele 
o výběru nejvýhodnější nabídky na veřej-
nou zakázku malého rozsahu „Obnova 
obecního a krajského majetku po živelných 
pohromách v roce 2013 – město Proti-
vín“ 

 a akceptuje nabídku firmy Š+H Bohunice, 
s. r. o. Temelín 3, 373 01 Temelín s nabídko-
vou cenou 3 888 392 Kč bez DPH 

8. RM schvaluje přijetí sponzorského daru 
a jeho následného použití na financo-
vání vzdělávání, případně na financo-
vání dalších aktivit ZŠ Protivín ve výši 
2 000 Kč od Gustava Čibery, montáže 
a kompletace, Protivín 

V další etapě budování nových sportovišť byla vybudována nádrž na užitkovou vodu a zahájena stavba zázemí pro sportovce. 
Na vybudování nádrže na vodu a na přípojky ke stavbě zázemí obdrželo město Protivín příspěvek od Nadace ČEZ ve výši 
400 tisíc korun, když celkový náklad činil 977 274 Kč. 

V územním obvodu Protivína bylo 
k 31. prosinci 2014 přihlášeno k trva-
lému pobytu celkem 4 790 obyvatel. 
Z počtu 4 790 obyvatel bylo 2 420 
mužů a 2 370 žen. 

 celkem  muži  ženy 
Protivín  3 761  1 903  1 858
Chvaletice  81  42  39
Krč  207  112  95
Maletice  37  21  16
Milenovice  176  95  81
Myšenec  250  119  131
Selibov  65  32  33
Těšínov  85  36  49
Záboří  128  60  68

V roce 2014 se v Protivíně narodilo 
40 dětí (22 chlapců a 18 dívek). Zemřelo 
56 osob (33 mužů a 23 žen). 
Během roku se do Protivína přistěhova-
lo 92 osob a odstěhovalo se 130 osob. 
V roce 2014 bylo na Městském úřadě 
Protivín uzavřeno 18 sňatků. 

Věková skladba obyvatel města k 31. 
prosinci 2014
věk   celkem  muži  ženy 
 0 – 5 let  243  129  114
 6 – 17 let  546  282  264
 18 – 29 let  709  380  329
 30 – 39 let  695  369  326
 40 – 49 let  691  364  327
 50 – 59 let  636  334  302
 60 – 69 let  717  349  368
 70 – 79 let  363  149  214
 80 – 89 let  168  60  108
 90 – 99 let  22  4  18
100 let a více  0  0  0

Bc. Olga Jandová, 
matrikářka-správní odbor

POČET OBYVATEL K 31. 12. 2014
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V rámci hodin přírodovědy pokračují 
skupinové experimentální a badatel-
ské práce na dané téma: Vlastnosti 
látek. 

Žáci 4. tříd zkoumali ve skupino-
vých týmech vlastnosti látek, prováděli 
pokusy a ověřovali si nabyté vědomosti 
z vyučovacích hodin. Na třech stanoviš-
tích se mohli žáci přesvědčit o hustotě 
(dřevo, guma, kov, polystyren, papír, 
textil, keramika), magnetismu (kov, 
keramika, měď, guma, dřevo, papír, 
plast, měď, hliník) a rozpustnosti (cukr, 
sůl, mouka, káva, písek) jednotlivých 
materiálů.  O. Matoušek, 4. B

Dnes jsme v hodině přírodovědy 
měli rozpoznat, co se rozpouští, potápí 
a přitahuje magnetem. Paní učitelka nám 
rozdala baňky s vodou. A my rozpouš-
těli ve skupinkách různé látky – jediné, 
co se nerozpustilo, byl písek a mouka. 
Dále jsme zkoušeli magnetickou při-
tažlivost. Nepřitahuje se látka, papír, 
protože neobsahují železo. Poslední 
pokus bylo zanořování materiálů do 
vody. Z tohoto pokusu jsme zjistili, že 

se potopila guma, lžička a keramický 
talířek.  A. Jirášek, 4. B

Při pokusech jsme zkoumali, jak 
se chovají různé materiály v různém 
prostředí. Zjistili jsme, že polystyren, 
dřevo, vosk na vodě plavou a por-
celán, guma, modelína, železo se 
potopí. 

Dále jsme zjistili, že se cukr, sůl, 
rozpustná káva ve vodě rozpouštějí 
a písek a mouka se nerozpustí. Víme 
také, že železo je magneticky vodivé 
a hliník, měď a textil jsou materiály 
magneticky nevodivé. Také jsme zjisti-
li, že magnety se opačnými póly přita-
hují a stejnými odpuzují. Magnety mají 
severní a jižní pól.  A. Hofhanslová, 4. A

Nejzáhadnější mi ze začátku přišlo, 
že jednu minci magnet přitahoval a dvě 
ne. Potom jsem přišla na to, že každá 
mince byla z jiného materiálu….

N. Pompa, 4. B

Pokusy se mi líbily a těším se na 
další hodinu přírodovědy. 

K. Hauserová, 4. B

LETNÍ TÁBORY 
NA KOCANDĚ

1. běh – „Hobit“ 
neděle 5. 7. – sobota 18. 7. 

Dobrodružná hra motivovaná svě-
tem a knihou, které vytvořil J. R. R. Tol-
kien. Nechte se najmout jedním z trpas-
ličích klanů a pomozte jim získat zpět 
jejich zlato a zneškodnit mocného dra-
ka Šmaka. Zažijete dobrodružnou ces-
tu plnou nebezpečí, ale i zábavy a pou-
čení. Naučíte se trpasličí runy, historii 
Středozemě, číst v mapách, orientovat 
se v divočině a mnoho dalšího. Čekají 
vás epické bitvy proti skřetům, obrům, 
zlobrům a dalším tvorům. Pomocí své-
ho klanu jistě zvítězíte a i ten nejmenší 
z vás může změnit dějiny celé země. 
Cena: 3 550 Kč (při platbě do 31. 3. sle-
va 300 Kč)
Hlavní vedoucí: 
„Stanley Skóťa“ – Stanislav Skotnica st. 
(25 let praxe ve funkci hl. vedoucího)
Přihlášky a bližší informace:
Stanislav Skotnica, K Rybníku 18, 
Č. Budějovice, PSČ 370 10
telefon: 602 887 295 
e-mail: stanleyskota@seznam. cz

3. běh – „Pra, pra“
neděle 2. 8. – sobota 15. 8. 

Dobrodružná táborová hra přene-
se účastníky do doby dávno minulé. 
Děti si vyzkouší, jak žili pravěcí lidé 
bez elektřiny. Chceš si vyzkoušet život 
pračlověka? Zažít nečekaná dobro-
družství? To vše můžeš prožít na vlast-
ní kůži na našem táboře a přitom se 
naučit všemu, co každý táborník musí 
znát. Pojeď s námi na Kocandu!
Cena: 3 700 Kč (členové spolku Kocan-
ďáci 3 400 Kč)
Hlavní vedoucí: 
„Lenčík“ – Radek Lenemajer, 
Pivovar 147, Protivín, PSČ 398 11
telefon: 731 148 301 
e-mail: kocandato@seznam. cz

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 
V PROTIVÍNĚ

Připravované termíny: 
7. – 10. 7., 13. – 17. 7., 20. – 24. 7 2015 
(vždy pondělí – pátek)
Hry, soutěže, rukodělné činnosti, výle-
ty. V ceně program, pitný režim, oběd. 
O děti se stará tým zkušených pracov-
níků. 
Cena: týden 1 200 Kč / den 260 Kč. 
Kontakt: Radek Lenemajer, 
Pivovar 147, 
Protivín, PSČ 398 11
telefon: 731 148 301 
e-mail: kocandato@seznam. cz

Další informace a on-line přihlášky 
na www.kocandaci.cz. 

VLASTNOSTI 
LÁTEK
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z deníku
POLICIE ČR V PROTIVÍNĚ

Spolek Kocanďáci ve spolupráci s Městem Protivín 

nabízí pořádání kurzů práce na PC
PRO DŘÍVE NAROZENÉ ZAČÁTEČNÍKY (věk 55+)

Základní PC kurz je určen pro všechny, kteří chtějí mít dobré základy 
obsluhy počítače. Naučí se mailovat, posílat a ukládat přílohy, vyhle-
dávat informace na internetu, volat zdarma, psát texty, přehrávat hud-
bu a filmy, aktualizovat svůj počítač a mnohé další praktické doved-
nosti. 

Opakovací PC kurz je vhodný pro všechny zájemce, kteří již základy 
znají a potřebují si je upevnit, být si jistí v tom, co na PC dělají nejčas-
těji. Zčásti si účastníci sami budou moci říci, jaké počítačové problé-
my potřebují vyřešit, co je trápí, v čem se budou chtít zdokonalit. 

Kurz v rozsahu 16 hodin (2 x 45 min jedna lekce), trvání 8 týdnů, 
předběžná cena pro účastníka 600 Kč (dle naplnění kurzu – max. 
10 osob na jeden kurz). Den konání středa podvečer (od 17 – 19 hodin)
Předpokládané zahájení – začátek března 2015. 

Předběžné přihlášky: Infocentrum Protivín – telefon 382 203 354 
nebo Radek Lenemajer – telefon 731 148 301

Upozornění
 Upozorňujeme širokou veřejnost před 

další vlnou podvodných e-mailů, kte-
ré se tváří jako neškodné potvrzení 
objednávky z e-shopu Obchody24.cz. 
Jde o zavirovaný spam. Buďte opatrní, 
pokud jste si nic neobjednávali, rozhod-
ně přílohu neotevírejte a e–mail rovnou 
smažte. Zpráva vypadá věrohodně, je 
psaná poměrně dobrou češtinou a na 
první pohled nepůsobí nebezpečně. 

Krádež telat
 Protivínští policisté řeší případ krádeže 

v zemědělském družstvu v Krči. Zatím 
nezjištěný pachatel odcizil v době od 
2. ledna do 4. ledna z venkovních boxů 
dva býčky a dvě jalovičky. Telata jsou 
stará necelý měsíc a váží průměrně 
65 kilogramů. Zloděj vzal také čtyři 
speciální kýble na napájení a z traktorů 
odčerpal 120 litrů motorové nafty. Cel-
ková škoda přesahuje 30 tisíc korun. 

Pronásleduje bývalou přítelkyni
 Vulgární nadávky, vyznávání lásky 

a vyčítání ukončení vztahu, to vše něko-
lik měsíců snášela mladá žena z Proti-
vína. Bývalý přítel jí již od podzimu 
loňského roku dlouhodobě a vytrvale 
pronásleduje, vyhledává její blízkost, 
píše zprávy i telefonuje. Policisté 
muži dne 12. ledna sdělili podezření 
ze spáchání trestného činu nebezpečné 
pronásledování, do dvou týdnů by se měl 
dostat před soud. 

Výtržnictví v baru
 Protivínští policisté řešili dne 18. ledna 

výtržnictví v jednom z místních barů. 
V ranních hodinách se zde dva mladí 
muži (1985 a 1988) nejprve uráželi slov-
ně a poté se vzájemně fyzicky napadli. 
Pěstní rvačka skončila zraněními obou 
aktérů, ani u jednoho ale nenastala pra-
covní neschopnost. Starší z výtržníků 
již byl dokonce v minulosti za takovéto 
jednání i odsouzen. Oba muži nyní čelí 
podezření ze spáchání trestného činu 
výtržnictví a policisté případ řeší ve 
zkráceném přípravném trestním řízení, 
do dvou týdnů by se měl dostat před 
soud. 

Krádež peněženky objasněna
 Protivínští policisté sdělili dne 27. 

ledna podezření ze spáchání trestného 
činu krádež mladé ženě z Písku. Dne 
18. ledna měla využít neopatrnosti hosta 
v baru v Protivíně a měla mu odcizit 
peněženku. Muž (1988) nechal peněžen-
ku odloženou na barovém pultu v podni-
ku na Mírové ulici v Protivíně. Policisté 
případ řeší ve zkráceném přípravném 
trestním řízení, žena by se před soud 
měla dostat do dvou týdnů. 

Krádež a usmrcení koně
 Protivínští policisté řeší od dopoledne 

dne 10. ledna velmi ohavný případ 
usmrceného koně. Podle doposud zjiš-
těných skutečností kdosi během noci 
koně  odcizil z pastviny u obce Štětice, 
v úterý ráno nalezl svědek zvíře přibliž-
ně půl kilometru od ohrady u odbočky 
na obec Humňany usmrcené. Policisté 
dokumentují a shromažďují všechny 
poznatky k případu a pracujeme i s ver-
zí, že koně pachatel usmrtil pro maso. 
Na místě nálezu zůstala pouze hlava, 
končetiny a vnitřnosti. Policisté případ 
dále řeší a samozřejmě přijmou od 
případných svědků jakékoli informace, 
které by mohly pomoci k objasnění 
případu. 
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HÁDANKA HÁDANKA INFOCENTRA PROTIVÍN

úterý 10. března od 19 hodin 
NEBE STUDÁNEK 
Beseda s Ondřejem Fibichem, auto-
rem již 3. dílu knihy „Nebe studánek“ 
– pověstné prameny Šumavy, Pošu-
maví a jihozápadních Čech. Doplně-
no promítáním. 
Vstupné 45 Kč

neděle 15. března od 16 hodin
POHÁDKY PROTI PLÁČI 
V převážně maňáskovém představe-
ní divadla ŠUS obveselují herci upla-
kanou mochomůrku. 
Vstupné 50 Kč

„NEJLEPŠÍ ČTENÁŘ JE TÁTA“ – 
výstavka fotografií tatínků, kteří čtou 
svým dětem. 
Máte fotografii, jak tatínek čte vašim 
dětem? Pokud nám fotografii doručí-
te do knihovny do 6. 4. 2015 – (mini-
mální rozměr fota 10x15 cm), pří-
padně zašlete na e-mail knihovna@
kultura-protivin.cz (ve formátu PDF 
nebo JPG). Z  fotografií uspořádá-
me v dubnu výstavku s následným 
hlasováním „O nejsympatičtějšího 
čtenáře“, kterého čeká knižní odmě-
na. 

Zajímavosti o H. Ch. Andersenovi 
v Protivínských listech – vzpomíná-
me 210. výročí narození známého 
pohádkáře. 

„Podivuhodný svět Julese Verna“ 
– 110. výročí úmrtí spisovatele 
Výstavka z autorovy tvorby v měst-
ské knihovně

Soutěžní test pro školáky „Podivu-
hodný svět Julese Verna“ 
K dispozici: Protivínské listy, Měst-
ská knihovna Protivín, Základní ško-
la Protivín, Informační centrum Pro-
tivín. Vyplněný test odevzdávejte do 
6. 4.  2015 na uvedných místech. 
Vylosovaný výherce získá 2 volné 
vstupenky na libovolný film v kině 
Protivín uvedený v dubnu 2015. 

Soutěžní test pro nejmenší náv-
štěvníky Městské knihovny Proti-
vín „Poznáš oblíbené postavičky 
z Večerníčků?“ 
Test je k dispozici v knihovně. Za 
správné odpovědi, dodané do 
6. 4. 2015, získá vylosovaný výherce 
odměnu. 

Knižní odměna pro 1000. čtenáře 
Městské knihovny Protivín Vojtě-
cha Sochoru. 

• 2. duben byl ustanoven Mezi-
národním dnem dětské knihy 
na památku výročí narození nej-
většího evropského pohádkáře 
Hanse Christiana Andersena?

• Hans Christian Andersen je 
autorem 156 pohádek a poví-
dek s pohádkovými motivy?

• Teprve v roce 2012 byla objeve-
na údajně jeho první pohádka 
Lojová svíčka, kterou napsal 
zřejmě již jako student střední 
školy?

• Andersenovy pohádky byly 
přeloženy zhruba do 125 
jazyků?

Na otázku v lednových Protivínských listech jste správně odpovídali, 
že alianční znak nad vchodem do nádvoří kostela a kaplanky patří 
manželům Vratislavovým. 
Symbolickou výhru získává kolektiv skvělých výtvarníků z protivínského 
Horizontu, o. s. Blahopřejeme!

Únorová otázka zní: U kterého rybníka stojí tato krásná boží muka?

Odpověď pošlete na e-mail infocentrum@muprotivin.cz, volejte na tele-
fonní číslo 382 203 354 nebo nám ji přijďte sdělit osobně do 5. března. 
Těšíme se na vaši návštěvu. 

MĚSTSKÁ 
KNIHOVNA 
PROTIVÍN 
PRO VÁS 
PŘIPRAVILA:

• První český překlad jeho pohá-
dek nazvaný Pohádky a báchor-
ky pochází z roku 1863?

• České vydání jeho „5 pohádek“ 
svazku vydaného roku 1905 
přeložil Jaroslav Vrchlický?

• Andersenovo dílo bylo vydáno 
v češtině celkem ve 238 titu-
lech?

• Nejslavnějšími ilustrátory čes-
kých překladů byli Jiří Trnka 
a Cyril Bouda?

• Andersenův pohřeb 4. srpna 
1875 byl vyhlášen v jeho rod-
ném Dánsku dnem národního 
smutku?

Víte, že… � Zajímavosti ze života 
   Hanse Christiana Andersena
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ZPRÁVIČKY 
Z MATEŘSKÉ ŠKOLIČKY

Počasí si s námi pohrává, ale konečně 
jsme se dočkali alespoň trochy sněhu 
a děti si mohly s radostí zabobovat na 
kopečku za školkou. Odměnou byla jejich 
spokojenost a jiskřičky radosti v očích. 
Ty, co zrovna nechtěly bobovat, se pustily 
do práce a postavily krásného sněhuláka, 
který byl ozdobou naší zahrady. 

Ani v tomto sychravém počasí děti 
nezapomněly na hladové ptáčky v přírodě 
a nasypaly jim směs zrní do připravených 
krmítek a s radostí pozorovaly, kdy přiletí 
první hladovec. 

Ve čtvrtek 29. ledna k nám do naší 
školičky opět zavítali zaměstnanci ZOO 

Dvorce u Borovan a přivezli s sebou krás-
ného pásovce Esmeraldu a výra bengál-
ského Bublinku. Děti se zaujetím a nad-
šením poslouchaly zajímavé vyprávění 
o tom, kde tato zvířátka ve volné přírodě 
žijí, čím se živí a jak se jim daří v našich 
podmínkách. Už se těšíme na další akce 
naší školičky. 

Od ledna opět probíhá každý čtvrtek 
v době od 15 do 16 hodin v naší školičce 
Baby studio. Zde se pravidelně setkávají 
maminky s dětmi od 1,5 roku. Děti se zde 
seznamují s prostředím, což jim usnadňu-
je jejich následnou adaptaci. Srdečně vás 
všechny zveme.  Kolektiv 2. MŠ

Skautské středisko Blanice Protivín zve všechny děti ve věku od 7 do 
12 let na letní příměstský tábor, kde je čeká spousta zábavy, venkovních 
aktivit a výletů. 
 Termíny a základní informace: 1. běh 6. – 10. 7. 2015 
      2. běh 13. – 17. 7. 2015

ZÁPIS DĚTÍ 
do 1. Mateřské školy 
Protivín, Ve školce 586, 

se bude konat 
v úterý 24. března 2015

od 8 do 15 hodin. 
Zveme rodiče s dětmi 

i na prohlídku mateřské školy

ZÁPIS 
do 2. Mateřské školy 

Protivín
ul. Boženy Němcové 806

(v sousedství MUDr. I. Pacaltové)

se koná 24. března 2015 
od 8 do 15 hodin

Bližší informace: 
www.ms2protivin.estranky.cz

První letošní skaut-
ský výlet se z mého 
pohledu moc vydařil. 
I když měly protivín-
ské děti celý týden 
jarní  prázdniny, 
sešly se nás v sobo-
tu 7. února na vlakovém nádraží na 
dvě desítky a nějaké drobné. Cesta do 
Horažďovic trvá asi čtyřicet pět minut. 
K bazénu se volnou chůzí dojde tak za 
čtvrt hodinky, přičemž se zachází i na 
horažďovické náměstí. 

A už jsme v bazénu. Všechny děti 
se okamžitě rozprchnou vstříc vodě. Do 
bazénu, na tobogán… Velkou atrakcí 
byla hra „na autíčka“ v bazénu s divo-
kou řekou. Tři hodinky utekly „jako 
voda” a my se musíme odebírat do 
šaten. Zvlášť s holkama je to na dlouho, 
než si usuší všechny vlasy. Samozřejmě 
nechybí sváča v bufíku. 

Na cestu zpět na nádraží máme téměř 
dvě hodiny. Zadáváme tedy bojovou 
hru – Najít a nafotit zajímavé budovy 
v Horažďovicích. Kdo je z vody unavený 
a chce volit méně akční zábavu, odebírá 
se do klášterního parku. 

Když se v půl čtvrté vracíme na pro-
tivínské vlakové nádraží, už nás tu vítají 
rodiče v očekávání, jestli dětem třeba 
nenarostly žábry. Tak zase za rok. 

Skauti Protivín

VÝLET DO AQUAPARKU

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V PROTIVÍNĚ

Cena? 1 400 Kč za jednoho účastníka.
Kde? Na skautské základně „Na Ostrově“ za rybní-
kem Eliáškem.
Začátek programu každý den mezi 7.30 a 8.00 hodin, 
konec mezi 16.30 a 17.00 hodin. 
V ceně je zahrnuto: oběd, 2x denně svačina, pit-
ný režim na celý den. Více informací na internetové 
adrese www. junak-protivin.cz.
Kontaktní osoba: 
Martina Kandová, telefon 605 188 997
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Pan Jiří Plachý z Volar fotografuje své okolí již od mládí. 
V galerii Kaplanka probíhá v současné době jeho výstava foto-
grafií, které zachycují přírodní krásy Šumavy. 
Narodil jste se v Kadani, co vás tedy přivedlo na jih Čech?

Rodiče byli původem Jihočeši. Po skončení 2. světové války 
šli pomáhat do pohraničí a vybrali si Kadaň. Tam jsem se v roce 
1948 také narodil. Ale už po roce jsme se vrátili zpět do jižních 
Čech. 
Fotit jste začal již v 60. letech, v době, kdy focení nebylo ještě tak 
rozšířené jako je v současnosti. Co vás k tomu přivedlo? 

Počátek zájmu o fotografování spadá do období základní 
školní docházky (cca čtvrtá až pátá třída), to bylo takové to 
objevování a zkoušení. Bratr tehdy dostal k Vánocům fotoaparát 
značky Altissa. Vyvolávání filmů a následně fotografií v temné 
komoře bylo velkým tajemnem a dobrodružstvím. Dále jsem 
šel studovat SPŠ zeměměřickou v Praze. Zde jsem začal vnímat 
fotografii jako prostředek sebe vyjadřování. Vstoupil jsem do dnes 
již legendárního foto klubu Nekázanka 
a absolvoval jsem Akademii fotografo-
vání s panem doc. Šmokem. 
Vystudoval jste i Školu výtvarné fotogra-
fie v Brně. Myslíte si, že jste tím získal 
nějakou výhodu oproti fotografům bez 
vzdělání v oboru?

Po skončení základní vojenské služby 
jsem se ucházel o studium na FAMU. 
Tehdy jsem skončil na 21. místě a do 
užšího výběru postupovalo pouze prvních 
17 uchazečů. A v následujícím roce jsem 
tedy začal navštěvovat Školu výtvarné 
fotografie. 

Co se týče důležitosti, nebo výhody 
odborného vzdělání před tak zvanými 
„samouky“ se ve výtvarných oborech 
nedá jednoznačně posoudit, protože 
v obou případech mohou být dosahovány 
dobré výsledky. Zde jde jednoznačně 
o talent a jeho rozvíjení. Určitě ale 
má vzdělání smysl a to nejen proto, že 
získáte papír, abyste měli možnost se vystudovaným oborem 
i uplatnit. 
Vzpomenete si na svou první výstavu a některé další, které vám 
utkvěly v paměti?

První výstavu jsem měl v KD Vysočany v roce 1967. Dal-
ší pak v Českých Budějovicích roku 1982 v Galerii Nahoře. 
Vystavoval jsem cyklus „U nás“, zobrazující vesnickou archi-
tekturu Doudlebska. V paměti mi zcela určitě utkvěla výstava ke 
150. výročí objevení fotografie. Výstava byla v prostorách 
Staroměstské radnice v Praze. Zde se moje fotografie ocitla ve 
společnosti fotografických velikánů jako například pana Sudka. 
Velkým zážitkem byla i výstava ve švédském Malmö. Od té doby 
jich bylo na třicet. 
Zúčastnil jste se také nějakých fotografických soutěží?

V roce 1967 během studií na SPŠZ v Praze jsem se zúčastnil 
první soutěže. Tehdy se to jmenovalo STMP (Soutěž tvořivos-
ti mládeže a pracujících). Soutěž byla dvoukolová, obvodní 
a městská. V obou případech jsem se umístil na 1. místě. Pak už 
jsem pravidelně obesílal soutěže doma i v zahraničí (Andorra, 
Anglie, Belgie, Francie, Japonsko, Polsko, Německo včetně 
bývalé NDR, Rakousko, Švýcarsko, Španělsko) a získal řadu 
ocenění. Na základě těchto výsledků mi byl udělen titul ASČF 
(autor svazu českých fotografů). Některé mé fotografie jsou 
uloženy ve sbírce SČF v Praze a Národním muzeu fotografie 
v Jindřichově Hradci. 
Jaké náměty nejraději fotografujete?

V poslední době se věnuji převážně krajinářské fotografii, tím 
však nechci říci, že pokud uvidím něco, co upoutá moji pozor-
nost, tak to nevyfotím. Ve Volarech probíhá každý rok soutěž 

pod názvem „Volarský sekáč“, nebo městské Slavnosti dřeva. To 
jsou velmi dobré příležitosti k fotografování. Nyní jsem se sice 
zaměřil převážně na fotografii Šumavy, ale z dřívějších lokalit to 
bylo například také Novohradsko. Realizoval jsem projekty „Rok 
na Cetvinách“ nebo „Poutní místa na Malši“. 
V Protivíně vystavujete snímky šumavské krajiny. Šumava je 
tedy místem, které nejraději fotografujete? 

Když pokládáte tuto otázku a zmiňujete Protivín, nemohu 
nevzpomenout nestora jihočeské fotografie pana Hampla, který 
ve vašem městě dožil svůj plodný život. Musím připomenout 
jeho loňskou výstavu, která byla pro mě velkým obohacením. 
Byť jeho fotografie důvěrně znám, po léta jsme spolupracovali 
v Budějovické skupině Fotos, překvapily mne svojí autentičností 
i výtvarnou hodnotou. 

A dále připomenu, že zde nevystavuji poprvé, byl to právě pan 
Hampl, neúnavný organizátor, který mě sem v roce 1992 pozval. 
Tehdy probíhaly výstavy ve vestibulu zdejšího kina. 

Ale abych se vrátil k otázce – Šumava 
se mi nyní stala druhým domovem. Od 
roku 2012, kdy jsem ukončil podnikání 
v Doudlebech, jsem přesídlil do Volar. 
Tím jsem se ocitl Šumavě na dosah
V čem vás Šumava tak uchvátila, že 
jste se rozhodl podrobně věnovat jejímu 
fotografování?

Těžko vyjmenovat všechny důvody, 
ale po vzpomenutém přestěhování mi 
to přišlo jako naprosto logické vyústění 
v mé fotografické činnosti. Šumava svojí 
rozmanitostí mě okouzlila a doslova uča-
rovala. Stala se pro mě velkou výzvou. 
Po několik let sbírám materiál a pokud se 
to podaří, rád bych vydal své fotografie 
v knižní podobě. 
Máte pro zachycování fotografií oblíbe-
nou roční nebo třeba i denní dobu?

Nelze jednoznačně upřednostnit něk-
terý ze jmenovaných aspektů, neboť to 
jsou ty výtvarné prostředky, díky kterým 

můžete vyfotografovat danou skutečnost jinak, než ti, kteří byli 
před vámi. Ano je to změna roční doby nebo hodiny, kdy světlo 
mění charakter a plastičnost krajiny. Já jsem ale zvyklý na ranní 
vstávání a tak mi nedělá problémy navštívit určité místo, kde se 
krajina probouzí, často utopená v ranních mlhách, které dávají 
fotografii atmosféru tajemna. Pokorné čekání s obdivem, a napě-
tím na první sluneční paprsky, to vnitřní uvědomění být u toho, 
kdy se vše opakuje, ale současně je to pokaždé jiné, mi dává pocit 
uspokojení a naplnění. 

ŠUMAVSKÁ MEDITACE

 >  >  >  >  >
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Novinky
městské
knihovny

Zachycujete raději barevné momenty nebo naopak dáváte před-
nost černobílé fotografii? 

Přes celkový technický pokrok ve mně zůstane zafixovaná 
černobílá fotografie. Je nejen výtvarná, ale je to kus poctivého 
řemesla. Ano, obdivuji černobílou fotografii, ale v současné době 
ji už klasickým způsobem nejsem schopen udělat. Už nemám ani 
vlastní komoru. Pokud se rozhodnu pro černobílou verzi, provedu 
to úpravou barevného digitálního snímku. Naposled jsem takto 
zpracoval fotografie z předloňské návštěvy Paříže. 
Jak hodnotíte nástup digitálních fotoaparátů, a s tím i souvi-
sející masové rozšíření, které vedlo k tomu, že fotit dnes může 
opravdu každý? 

Můj názor je takový, že vývoj lidstva a s tím spojený i vývoj 
techniky je nezastavitelný proces, který s sebou přináší nejen vše 
pozitivní. Mizí určité návyky, které ještě před několika desetiletí-
mi lidstvo mělo. A to jak samo k sobě, či ke svému okolí. Nové 
prostředky vytlačují ty staré a to se děje ve všech oborech lidské 
činnosti. Nástup digitální techniky umožňuje každému udělat 
technicky dokonalou fotografii. Ale že by tato skutečnost měla 

způsobit úplný odliv od profesionálních produktů, si nemyslím. Je 
zcela jasné, že například pohlednice jsou v současné době mobilních 
telefonů a tabletů na ústupu. Určitě ale zůstane okruh těch věrných, 
kteří vydrží. Vzpomeňme na nástup CD. A nyní se vinylové desky 
zase začínají lisovat. Možná, že si lidstvo brzy uvědomí nebezpeč-
nost elektromagnetického smogu, začne přemýšlet o své záchraně 
a alespoň částečně se vrátí k některým technologiím. 
Vyšly již nějaké knižní publikace s vašimi fotografiemi?

Některé fotografie byly publikované mimo jiné ve sborní-
cích „Bilder aus Böhmen“,,Zwei-Seiten-Buch / Oboustranná 
kniha“ a „Böhmen-Blick über die Grenzen“ a v časopisech 
Československá fotografie, Creativ NSR, Foto Video. Poslední 
fotografie byla publikovaná v loňském roce, v knize „Prachatice 
ve fotografii.“
Můžete naše čtenáře pozvat i na některou z vašich dalších 
výstav?

Pokud vše dopadne, jak je naplánováno, bude z počátku léta 
ve spolupráci s NP Šumava repríza této výstavy k vidění v infor-
mačním centru na Kvildě. Tereza Procházková

PRO DOSPĚLÉ
Peter Heigl: 
Jak mluvit na veřejnosti – příručky, 
mluvený projev, komunikace
Deepak Chopra: 
Znovuobjevení těla, vzkříšení duše 
– psychologie, sebepoznání, harmo-
nie
David Deida: 
Cesta nespoutané ženy – partnerství, 

vztahy, duchovní cesta
Kurt Tepperwein: 
Intuice – vnitřní hlas, sny, vjemy, vní-
mání
Richard Dostál: 
Žižka – historický román
Zdeňka Hamerová: 
Klejinčino tajemství – detektivní 
román, záhada staré vily
Mireille Calmel: 
Eleonora Akvitánská – historický 
román, Francie, 12. – 13. století
Elizabeth Chadwick: 
Císařovna – historický román, Anglie 
ve 12. století
Michelle Moran: 
Koruna císařovny Josefíny – román 
o choti císaře Napoleona I. 
Simon Scarrow: 
Legie – historický román, Řím, Egypt, 
vojenská tažení

PRO DĚTI
Ján Uličiansky: 
Analfabeta Negramotná – pohádkové 
dobrodružství
Markéta Vydrová: 
Můj skřítek Šalvěj – pohádky o skřít-
cích kamarádech
Miloš Kratochvíl: 
Prázdniny blbce č. 13 – chlapecké 
příhody
Ivona Březinová: 
Fotbal s Fandou – příhody malého 
fotbalisty
Ivona Březinová: 
Lucka Luciperka – příběhy pro děti 
o malé dívence
Lubor Vokrouhlický: 
Příběhy doktora Pacičky I, II – pan 
doktor léčí zvířátka
Patrick Carman: Elyonova země – 
5. část fantasy románu pro mládež

JIŘÍHO PLACHÉHO
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V MŠ Krč se snažíme umožnit dětem co nejčastější přímý kontakt s přírodou, 
a proto jsme moc rádi přivítali ve čtvrtek 15. ledna návštěvu ze ZOO Ohrada Hlubo-
ká nad Vltavou. Ve výukovém programu Kamarádi ze zoo jsme se dozvěděli mnoho 
zajímavostí o životě morčátek, želv i hadů. Děti mohly zvířátka nejen pozorovat, ale 
i pohladit a pochovat. Morčátkům jsme spočítali drápky, zkoumali jsme pevnost žel-
vího krunýře a zjistili jsme, že had je na dotek nečekaně suchý a příjemný. Našlo se 
i hodně dětí, které si se zájmem a bez obav pochovaly i krajtu královskou.   –mskrc–

V pátek 23. ledna se náš oddíl Kocan-
ďáci vypravil do Plzně. Tradiční setkání 
účastníků 3. běhu LT Na Kocandě 
„Tajuplný ostrov 2014“ s vedoucími 
oddílu. Příležitost zavzpomínat na tábor 
a připravit se na další. 

Cesta plným vlakem uběhla celkem rych-
le. Po příjezdu na nás už čekali naši kama-
rádi z Prahy, kteří přijeli autem, nastoupili 
jsme kousek od hlavního nádraží na tramvaj 
a jeli chvilku na zastávku Liliová. Když 
jsme došli ke skautské chatce, kde jsme měli 
přespat, vedoucí zatopili a my se nastěhovali 
do místnosti na spaní. Po ne moc prosněné 
noci jsme se nasnídali, oblékli a vyrazili na 
tramvaj. Navštívili jsme Loutkové muzeum 
na krásném plzeňském náměstí, muzeum 
bylo velice zajímavé a poučné. Naše další 
zastávka měla být v restauraci, jenže by to 
nebyl výlet bez potíží, samozřejmě dotyčná 
restaurace zde nestála. Museli jsme tedy jít 
do McDonalda, kde jsme se pěkně najedli. 
Po obědě nám oznámili, že navštívíme 
Techmanii. Tam jsme si vyzkoušeli spoustu 
zajímavých a poučných věcí, ať už fyzikál-
ních, chemických nebo prostě zábavných. 
Bylo to obrovské a strašně krásné. Poté jsme 
přešli do 3D planetária, kde jsme si prošli 
krásné, ale ne moc podstatné exponáty, pro-
tože to nejlepší bylo vidět 3D vesmír, bylo 
to opravdu moc krásné a film vedl člověka 
k zamyšlení. Vrátili jsme se do chatky, kde 
jsme po výborné večeři ulehli do teplých 
spacáků. Ráno jsme se po snídani vydali 

do zoologické zahrady, kde jsme viděli 
spoustu krásných zvířat a rostlin. Následoval 
rozchod v obchodním centru, kde si děti 
koupily spoustu sladkostí a podobně. Po 
příchodu na hlavní nádraží jsme si pohodlně 
sedli do vlaku a odpočívali jsme, všichni 
jsme se po náročném, ale krásném víkendu, 
strašně těšili domů. Po příjezdu děti skočily 
rodičům do náručí a s radostným úsměvem 
vyprávěly, co všechno prožily. Myslím, že se 
všichni shodneme na jednom, víkend v Plzni 
byl krásný a nezapomenutelný!

R. Lenemajer

Od září se v Pastelce rozběhl nový 
kurz angličtiny pro nejmenší. Přihlásilo 
se tolik dětí, že je kroužek zcela naplněn. 
Děti se setkávají jednou týdně na čtyřicet 
pět minut, které vyplňují písně, říkadla 
a povely, všechno samozřejmě v anglič-
tině. Smyslem je, aby se děti seznámily 
s angličtinou, dostala se jim do uší a nau-
čily se zábavnou formou základní slovíčka, 
která používají nejčastěji. Během hodi-
ny nemají čas se nudit, protože aktivity 
navazují plynule na sebe a střídají jedna 
druhou. Děti jsou pod vedením paní uči-
telky Manové, která to s nimi umí opravdu 
skvěle. A protože je to učitelka každým 
coulem, nezapomněla dětem přinést jejich 
první vysvědčení, English Passport. Děti 
oslavily pololetí, zahrály si hry, zazpívaly, 
zatancovaly a nakonec převzaly s vysvěd-
čením i malou sladkost. 

Za MC Pastelka M. Šálková

Galerie Dolní brána v Prachaticích od 
3. do 28. února vystavuje díla členů 
Asociace jihočeských výtvarníků. Na 
snímku je můj obraz „Psycholožka“ 
(2013, olej, plátno, 50 x 40 cm). 

Akademický malíř Petr Pfleger

KAMARÁDI ZE ZOO

Na fotografii Magdalénka Křečková a krajta Mireček. 

LEDOVÁ PLZEŇ

V PASTELCE SE ROZDÁVALO VYSVĚDČENÍ
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Pokud jste se v sobotu 31. ledna vydali 
po obědě ke sv. Anně nebo na náměstí, 
určitě nelitujete. V parku údery zvonu 
v kapličce začal v jednu hodinu už potřetí 
masopustní rej. Pan starosta Jaromír Hla-
váč předal klíč od města a povolení maso-
pustu do rukou organizátorů veselí – členů 
Spolku fór Protivín (dříve Společnost pro 
rozvoj Protivína) a průvod začal prvním 
kolečkem. 

Nutno dodat, že hojnou účast masek 
podstatně podpořili zkušení „masopust-
níci“ ze Skal pod vedením Vaška Viktory 
a paní starostky Pavly Poláčkové. Ti nejen 
že přijeli, ale hlavně nám pomohli i radou 
a zkušenostmi a všechna setkání s nimi ve 
skalské hospůdce byla moc fajn. 

Průvod šel od Svatoanenského náměstí 
ke staré poště Mírovou ulicí, pak ulicí Na 
Chmelničkách, B. Němcové a Fučíkovou 
na náměstí. Po trase se koledníci zastavo-
vali u nadšených hospodářů a hospodářek 
a snažili se nějaký ten hmyz ubytovat 
v teplých příbytcích. Odměnou za upuš-
tění od tohoto záměru byl taneček pro 
hospodáře a hospodářku a nějaké to sousto 
a hlt na zahřátí pro průvod. Společné téma 
bylo Ze života hmyzu aneb Nech brouka 
žít. Mohli jste tak potkat brouka Pytlíka, 
pavouky křižáky, housenky, cvrčky, beruš-
ky, mouchu, včely, vosy, Ferdu mravence, 
motýly, broučky jak od p. Karafiáta, vče-
laře i deratizéry, ale i návštěvu z Mexika, 
klauna či Obelixe v čele s lovcem motýlů. 
Nejmladším účastníkem byl bezesporu 
pětiměsíční Adámek Kolářů vystrojený 
jako vosí kuklička. 

Na náměstí sehrály masky symbolickou 
scénku s uzdravením včeláka medem od 
české včelařky, velitel průvodu to prohlásil 
za dobré znamení pro zdraví a budoucnost 
náš všech a mohlo se předat žezlo dalšímu 
masopustu, tentokrát na téma středověk. 

Vepřové hody a spoustu dobrot zajišťo-
vali všichni z restaurace U Rychtářů, sor-
timent doplnili další stánkaři. Ve velkém 
vyhřátém stanu pak proběhlo dětské maš-
karní rejdění a k tanci i poslechu hrála kape-
la Slávy Polanského. Ta také doprovázela 
po celé trase průvod a ještě večer v salónku 
U Rychtářů hrála skoro až do rána. 

Jako ozdobu celého dne připravoval 
a servíroval na pozvání Spolku fór Proti-
vín hmyzí gurmánské speciality brněnský 
šéfkuchař Milan Václavík s kolegou. Lidé 
mohli ochutnat grilované saranče, cvrčka 
na másle, velké moučné červy nebo složit 

hmyzí maturitu pozřením smaženého švába. 
Podle obou kuchařů z iniciativy Hmyz na 
talíři by se hmyz jednou mohl zařadit do 
normálního jídelníčku. Červi obsahují totiž 
hodně bílkovin, takže se hodí jako doplněk 
pro sportovce nebo i starší osoby. Ale nedá 
se zase žít jenom z nich. No nevíme jak vy, 
ale my jsme si dokonce i pochutnali. 

Ukázalo se, že je akce dobře přijata, 
že se lidé chtějí bavit a hlavně pro děti 
je maškarní rejdění skvělou zábavou. 
Oproti loňsku jsme upustili od ukázky 
staročeské růžičkové koledy, sehnali jsme 
pódium do parku i na náměstí a přidali 
další vylepšení. Zároveň jsme si jako 
parta nadšenců hrábli na dno svých orga-
nizačních a fyzických sil a do budoucna 
budeme hledat další pomocníky z řad 
dobrovolníků a firem na zajištění celého 
toho masopustního kolotoče. 

Poděkování podle mne patří především 
Čendovi Švarcovi a jeho rodině a pracovní-
kům jeho firmy, všem od Rychtářů, pekař-
ství Klas za koblihy, žákům a pracovníkům 
základní školy a mateřským školám za 
podporu a dalším aktivním členům přede-
vším „Spolku“ – Pavlovi Šrámkovi, Mírovi 
Roušalovi, Lídě Singerové, Honzovi Kotr-
líkovi a také jejich rodinám za trpělivost, 
také všem dobrovolným dárcům na ulici 
a několika sponzorům, kteří si nepřejí být 
jmenováni. 

Pokud chcete být u zdroje informací 
o našich dalších akcích, sledujte nás buď na 
facebooku nebo na nástěnce mezi bufetem 
Srdíčko a restaurací U Rychtářů. 

Nejbližší akcí je již 5. charitativní 
ples pro sokolovnu. Slibujeme dobrou 
zábavu, pestrý program, podporu dobré 
věci a odvoz zdarma. 

Za Spolek fór Protivín
Jirka Morávek, Pavel Koc

ZE ŽIVOTA MASOPUSTNÍHO HMYZU
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PI

WOTAN FOREST a.s.
Prodejní místo

pila Protivín

Řezivo – truhlářské, stavební (hranoly, prkna, střešní latě)

Řezivo hoblované – palubky obkladové, 

palubky podlahové, terasová prkna, plotovky

Sypké materiály – mulčovací kůra, štěpka

*možnost hoblování, sušení a impregnace řeziva

Nově výroba a prodej 

DŘEVĚNÝCH BRIKET

cena 3,80Kč/kg + 15% DPH

*odvoz do 15 km ZDARMA

VÝKUP PALET (EUR, EPAL)

Otevírací doba: Po – Pá 7.00 – 15.30

Kontakt: 

Bláhová Jitka, tel. 602 121 358, jitka.blahova@wotan.cz

Mach Václav, tel. 725 835 124, vaclav.mach@wotan.cz
PI

1)  Která tvář na obrázku patří spi-
sovateli Julesi Vernovi?

 
 A   B   C   D

2)  Jules Verne byl národností: 

 a) Němec 

 b) Angličan 

 c) Francouz

3)  Jules Verne zemřel:

 a) 24. března 1905

 b) 24. března 1900

 c) 24. března 1910

4)  Jules Verne je pokládán za 
zakladatele literatury:

 
 a) dobrodružné

 b) fantasy

 c) vědeckofantastické

5)  Spisovatelovo souhrnné dílo 
vycházelo pod názvem:

 a) Knihy odvahy a dobrodružství

 b) Podivuhodné cesty

 c) Cesty za dobrodružstvím

6)  Kterou z těchto tří knih Jules 
Verne NEnapsal?

 a) Pět neděl v balóně

 b) Tajuplný ostrov

 c) Syn lovce medvědů

7)  V několika Verneových romá-
nech je známá postava námoř-
ního kapitána. Jmenuje se:

 a) Nemo 

 b) Korkorán 

 c) Blood 

8)  Režisér Karel Zeman natočil 
na motivy Verneových romá-
nů v 50. a 60. letech 20. století 
několik filmů. Jeden ze tří uve-
dených mezi ně NEpatří:

 a) Cesta do pravěku

 b) Ukradená vzducholoď

 c) Na kometě

příjmení a jméno:

rok narození:

adresa bydliště: 

telefon: 

e-mail:

 Soutěžní test 
 k Březnu – měsíci čtenářů

PODIVUHODNÝ SVĚT JULESE VERNA 
Správnou odpověď zakroužkujte, doplňte identifikační údaje, 
odstřihněte test a odevzdejte jej v knihovně MěKS Protivín 
(nebo v pokladně kina) do 6. dubna 2015. Ze správných odpo-
vědí vylosujeme čtenáře, který obdrží dvě vstupenky do Kina 
Protivín. 

�

�
A   B    C   D
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PĚŠINOU DÁVNÝCH ČASŮ – 5. díl
U KONÍČKA
Jsou v našem okolí místa nám tak dobře známá a pře-
sto stále dále zajímavá. Bloudí tam naše vzpomínky, 
cítíš z nich historii, ale vlastně i přítomnost. Stále je 
okolo takových lokalit co objevovat a obdivovat. Kaž-
dá roční doba dá takovému místu svůj osobitý punc. 
Ale teď zasněžený les dosud spí. 
V lese Obora na západ od města leží, vlastně – promiň-
te – stojí pomník, kde se letitě říká „U Koníčka“. Každý 
z rodilých Protivíňáků má k tomuto velice známému 
místu svůj osobitý vztah. Jsou to citlivé vzpomínky 
zavřené na moudrý zámek mlčenlivosti. A tak místo, 
kde skonal nešťastný kůň, znají houbaři jdoucí lesní 
rosou, milenci hledící do sebe, ale i všichni, co jdou 
špacírem pro jarní pugítek vonících konvalinek. Nikdo 
tomuto místu na špici 
lesa nemůže upřít dávné 
kouzlo příběhu knížecí-
ho koně Bayarda. Kolik 
osobní bolesti asi vedlo 
kněžnu Terezii k postave-
ní tohoto pomníku. Silná 
pouta bývají nejen mezi 
lidmi, ale i mezi člověkem 
a zvířátkem. Proto zde 
v posledních létech vznikl 
okolo malý cintorín domá-
cích mazlíčků. Často jsem 
mlčky svědkem, že se se 
zemřelým zvířetem při-
jde rozloučit celá rodina. 
Což je v této uspěchané, 
ničeho si nevážící době 
velice vznešené. Večerní 
plamínky svíček poska-
kují po stromech a dáva-
jí tak vědět, že s lidmi to 
není zase tak špatné. Jen 
nepřechválit! – Koníček! 
Tady jsme čistili tvrdé les-
ní hřiby rostoucí okolo starých mezních dubů. Kde je 
jim konec, stejně jako i mechových polštářů. Po léta 
několikrát opravil můj děda lavičky k odpočinku. Měl 
tohle místo rád. Sem se stále vrací rodáci z celého světa 
a vypravují příběhy ze svého života. Staré duby s drs-
nou kůrou sledují vše a mohly by sepisovat románky 
lidiček z okolí, co zde započali svůj vztah společného 
života. Zrovna, když se nad lesy Zadního Boru klenul 
barevný oblouk duhy, starý pán žijící již léta u syna, 
vypravuje, jak zde čekával na svoji budoucí manžel-
ku s perníkovým srdcem z protivínské anenské pouti. 
Sem také chodívala babička několika vnoučat trhat 
heřmánek a listy hojivého jitrocele. Cesty byly tehdy 
tiché, bílé od prachu lesů a z mokra dolní muchomůr-
kové doubravy byl cítit tichý žal. A tak vzpomínky 
nám zůstaly, ale ta vůně pravého heřmánku odlétla 
a těžko se bohužel již vrátí. Až srdce zabolí na ta blahá 
léta… vzpomínala stařena. Však i dnes je z krajiny cítit 

jakási hořkost moudrosti, jakoby tudy přešla sama 
smrt utěšitelka. Nedivte se, to je osud takových míst. 
Vždyť mnoho těch, co zde sedávali, mnoho našich 
přátel z mládí již na tomto světě není. 
A právě v těchto místech koník Bayard (1862 – 1880) 
dle starého psaní bělouš, odhadl špatně skok přes 
rozblácený lesní potok. Osudný skok tak ukončil dobu 
jeho pozemské pouti. Však dej ruku na syrovou zem 
u meze a ona ti povypravuje stejně jako starý dub. Ale 
stromy si raději nechávají svá tajemství pro sebe. Jis-
tě bylo tehdy smutno na protivínském zámku, odkud 
kněžna vesele ráno vyjela netušící nic zlého. Pravdě-
podobně to byla manželka zámeckého pána Jana 
Nepomuka II. ze Schwarzenberga. To on zde někdy 
rád u tiché Blanice pobýval. Kněžna Terezie pocházela 

ze starého štýrského rodu 
Trauttmansdorfů mající 
ve znaku růži podobné 
té rožmberské. Kníže Jan 
Nepomuk II. byl onen 
kníže, co prosadil šumav-
ské lokálky okolo Boubí-
na a také nechal postavit 
rozhlednu na hoře Kleti. 
Byl to dobrý hospodář, 
ale to je již z jiného soud-
ku historie. Vícekrát se již 
kněžna v tato místa nepo-
dívala, i přesto, že je měla 
tak ráda. 
Zajímavé je, že se zde na 
okolních rovných polích, 
které se dodnes nezměni-
ly, pěstovala cukrová řepa 
pro místní velice vynáše-
jící cukrovar. Schwarzen-
bergský cukrovar udělal 
z městečka blahodárné 
místo, kde si zdejší furi-
anti zapalovali doutníky 

a cigárka v hospodách bankovkami. Však brzy je tato 
marnotratná zábava přešla. Dodnes jsou pole ohra-
ničená dubovou mezí. Kam, proboha, zmizela u polí 
modrá čekanka, koření sv. Petra, ta bleděmodrá 
radost, ze které si lidé dříve dělávali náhražku kávy. 
To chemie ji vyhnala z mezí jako vlčí máky. 
Tak vidíte, že nezemřel koník Bayard zbytečně. Dří-
ve tak obyčejné místo je dodnes dějištěm událostí 
a cílem pamětníků. Často sedáváme na lavičce u ces-
ty. Za Zelenou horou zapadá tiše slunko, sníh již dáv-
no odtál a po pěšině popolézá zlatý střevlík. Cítím 
vůni mokrých polí, lesního chvojí a listí. Starý děda 
je tu jistě se mnou – jako bych cítil kouř jeho cigare-
tek s krásným názvem Lípa. Genius loci – duch tohoto 
místa je zde navždy zapsán při vzpomínce na koníka 
jménem Bayard. 

– Sládek Petr –
Autor kresby Petr Pišan
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…vešel jsem a pozdravil. V kanceláři řídících pracovní-
ků protivínského nádraží mne přivítal výpravčí, se kterým 
se na peronu vždy přátelsky zdravím. „Dnes nikam neje-
dete? Copak vás k nám přivádí – posaďte se“, pravil. Mezi 
tím zazvonil telefon – zaznělo několik služebních odpovědí 
– „Ano, ano, …rozumím …na první kolej …ano.“ Obrátil se 
ke mně „Už vás poslouchám.“ Začal jsem. „Včera ráno jsem 
přispěchal k vlaku v 6.14 do Českých Budějovic a požádal 
u pokladny o jízdenku do Budějovic a zpět. V té chvíli rozhlas 
již oznamoval příjezd rychlíku. Popadl jsem aktovku, přešel 
ke třetí koleji a nastoupil. Vlak se rozjel. V kupé jsem odložil 
klobouk, bundu, šálu a sáhl do náprsní kapsy, kam pokaždé 
ukládám jízdenku. Kapsa byla prázdná. Začal jsem šacovat 
všechny kapsy své kožené bundy, kapsy kalhot a venkovní 
kapsy aktovky. Studentka z protějšího rohu kupé zvedla oči 
od učení a se zájmem sledovala mé počínání. Slyšel jsem, 
že přichází průvodčí. Situace byla dramatická. Dveře kupé 
se otevřely. Pan průvodčí se na mne zadíval a pravil: „Vy 
nemáte jízdenku, že?“ Udiveně jsem se zeptal, kde získal tu 
schopnost poznat na první pohled černého pasažéra – prů-
vodčí se jen usmál. Já se zeptal: „Vy jste tu jízdenku našel? 
Asi jsem ji vytrousil kvůli rukavicím při nastupování.“ Mladý 
průvodčí řekl, že jsem ji nechal ležet na odkládacím pultíku 
vedle okénka pokladny a paní pokladní ji zahlédla, zatele-
fonovala do ústředny, uvedla označení vlakové soupravy 
a požádala o číslo služebního telefonu průvodčího. „A tak mi 
mohla zavolat, pokračoval průvodčí, že ve vlaku sedí starší 
člověk s kloboukem a bílým vousem, který zapomenul jíz-
denku u pokladny a že jízdenku stornovala. Teď vám bez 
dalšího příplatku vystavím jízdenku novou a až se do Proti-
vína dnes nebo zítra vrátíte, vyzvednete si u pokladny pení-
ze za to zrušené jízdné.“ Vzmohl jsem se jen na „Děkuji.“. 
Průvodčí se usmál. 

„Tak to dobře dopadlo“, poznamenal výpravčí druhý den 
v kanceláři. „Dopadlo“, řekl jsem, „nejvíce mne potěšil lidský 
přístup k roztržitému důchodci“. „Děkujeme, že jste nám to 
přišel říci. Máme z toho stejnou radost jako vy.“ „Musel jsem 
přijít, vždyť na vašich dveřích je napsáno: Ohlašovna mimo-
řádných událostí.“

O pár dnů později jsem měl možnost poděkovat i paní 
pokladní, která si dala tolik práce, aby mou nepozornost 
napravila. Řekla jen „Od toho jsme tady a až nás vystřídají 
a nahradí automaty pro výdej jízdenek, tak něco takového 
nebo podobného automat nenapraví.“ Ještě jednou jsem 
poděkoval. Při odchodu jsem si pomyslel – To je dobře, že 
na našem nádraží stále ještě vládne tradice Zlatých časů. 

Protivín, začátek února Štěpán M. Mareš

ZAKLEPAL JSEM NA DVEŘE 
S NÁPISEM 

„OHLAŠOVNA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ“
PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, 

oznamuje svým zákazníkům, 
že opět prodává slepičky 

snáškových plemen Tetra hnědá a Dominant.
(černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý) 

Stáří 14 až19 týdnů. 
Cena 149 až 180 Kč / ks dle stáří.

Prodáváme slepičky pouze našeho chovu! 
Prodej se uskuteční 

ve čtvrtek 26. března od 9,20 hodin 
u vlakového nádraží v Protivíně 

Při prodeji slepiček – VÝKUP KRÁLIČÍCH KOŽEK 
Cena dle poptávky. 

Případné bližší informace: 
po – pá od 9 do16 hodin 

na telefonních číslech 
601 576 270, 606 550 204, 728 605 840 

PI
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✿ SPOLEČENSKÁ KRONIKA ✿
VZPOMÍNKA

Dne 27. března 2015 
uplyne dlouhých 35 let 
od doby, kdy zemřela 
moje maminka, 
paní Marie Hrdinová 
z Protivína. 

S bolestí v srdci 
 vzpomíná syn Milan. 

Tento bývalý písecký kriminalista 
a spisovatel detektivních příběhů se na-
rodil 11. 12. 1945 v Portyči, hrdě se k ní 
hlásí a stále je jeho citlivým místem. 

Vyučil se zprvu strojním zámečníkem 
a už na střední škole začal psát příspěvky 
do regionálních novin. U policie začínal 
od „píky“, přes pořádkovou službu v uli-
cích, což dodnes pokládá za výbornou 
školu, až k pozici předního píseckého 
kriminalisty. 

Jeho písečtí přátelé a literární vzory 
nabádali L. Berana, aby zajímavé příbě-
hy z pracovního prostředí vydal knižně. 
Např. režisér Karel Kachyňa při svých 
pobytech v jižních Čechách a na Písecku 
vyjádřil názor, že příběhy vyprávěné mezi 
přáteli a vycházející z kriminalistické 
praxe už měly být napsané, a tak L. Beran 
začíná psát. 

Prvotina autora se nazývá Aukce 
(1987) a je zasazena do prostředí písecké-
ho zemského hřebčince. Následuje Posta-
vení mimo hru (1989), Plavba ve snech, 
Mrazivé doteky zločinu, Děravé aliby, 
Četnická pátračka, Velký pitaval z malého 
města I, II, III aj. V knize Vraždy v afektu 
(2002) nastiňuje i protivínské příběhy 

(Střelba v domě pod hřbitovem o Veli-
konocích roku 2001…). Z lásky k svému 
městu, Portyči a Písečákům se vyznal 
v povídkové knize Člověčiny (1991).

Ze všech knih, většinou ilustrovaných 
přítelem Fr. Doubkem, vyzařuje moud-
rost, nadhled, pochopení pro lidské rado-
sti, ale i slabosti, prostě člověčina. 

Přijďte si autora poslechnout, pobe-
sedovat s ním 20. března od 17 hodin 
do salonku R-erka u Rychtářů. Vstup-
né dobrovolné. Srdečně zve Klub žen 
Protivín.

Do konce února se můžete v pod-
kroví kaplanky potěšit poetickými 
fotografiemi Jiřího Plachého na 
výstavě „Šumavská meditace“ a v pro-
storách infocentra zjistíte, v jakých 
životních situacích pomáhají člověku 
zaměstnanci i dobrovolníci Českobu-
dějovické pobočky charity. 

Na březen a duben jsou pro vás 
připravovány výstavy obrazů a grafik 
Václava Lamra (bližší na www.lamr. 
estranky.cz) a fotografie pana Jiřího 
Kvasnovského z Milenovic. 

Kolektiv infocentra děkuje za vaši 
přízeň a přeje příjemné chvíle strávené 
ve výstavních prostorách kaplanky. 

Zahájení rybolovu 
16. června 2015!

revír: 
Myšenecká přehrada, 

421 008 Blanice Vodňanská 2
Platí územní a celosvazové povolenky

Ke konci roku, jak už to tak bývá, jsme 
si my maminky nenašly čas na společný 
večer. Vynahradily jsme si to tedy hned 
v lednu. Sešly jsme se, abychom si popo-
vídaly, povzbudily se, poradily si nebo 
zjistily, že řešíme vlastně stejné problémy, 
jen s různými jmény. Jedna maminka při-
nesla výborné tiramisu, jiná zase oříšky, 
prostě skvělé dobroty na to podpořit večer 
všemi smysly. 

Většinou naše večery probíhají v poklid-
ném a pohodovém duchu plném zábavy. 
Tentokrát jsme se ovšem zamýšlely spíše 
nad vážnějšími tématy. Velmi mne potěšil 
zájem maminek o dění kolem nich a o dru-
hé. Tyhle ženy vážně nechodí zahleděné jen 
samy do sebe, nežijí jen pro sebe, ale umí se 
vcítit do problémů druhých a jsou ochotné 
pomoci těm, kdo to potřebují. Je fajn, když 
se bavíme, ale ještě lepší je, když projeví-
me, že jsme ženy se srdcem, které bije, je 
měkké, citlivé a vnímavé. Holky, děkuji, že 
jste přišly, máte smysl pro humor, a zároveň 
jste plné porozumění a solidarity. 

Za MC Pastelka M. Šálková

Této fotografii bude 100 let – byla pořízena 1. března 1915 píseckým fotografem 
Josefem Skalickým. Je na ní ošetřovna lazaretu Červeného kříže v protivínském 
zámku. Lékař se jmenoval MUDr. Kristian Pokorný a byl to můj pradědeček. Na 
zadní straně je uvedeno i jméno zdravotní sestry Fričové. 
Ihned po vypuknutí 1. světové války byla nařízena mobilizace polních zdravotnic-
kých zařízení. Počet transportů raněných z fronty rychle narůstal a byly zřizovány 
další vojenské nemocnice a lazarety. Neodkladné první zákroky a někdy dokonce 
i operace se prováděly již na obvazišti. Potom byli ranění roztříděni a odsunuti do 
polních nemocnic v týlu. 
Do té doby se ve válkách umíralo daleko více na epidemie a infekce než na násled-
ky zranění. První světová válka byla přelomem, kdy se poměr obrátil. Rakouská 
armáda zavedla, kromě řady hygienických opatření, očkování proti tyfu a tetanu. 
Ošetřovna lazaretu Červeného kříže v protivínském zámku byla zrušena dle zápisků 
mého pradědečka na počátku roku 1917. 
MUDr. Kristian Pokorný nastoupil jako obvodní lékař v Protivíně v roce 1902, kdy mu 
bylo 31 let. V roce 1906 se stal zároveň vrchním železničním lékařem s obvodem 
na úseku trati Hluboká – Ražice. Po roce 1918 se účastnil intenzivně spolkového 
a politického života, byl městským radním, pracoval v Ústřední jednotě českých 
lékařů, byl zvolen členem zastupitelstva Lékařské komory pro zemi českou. Ve 
svých 67 letech byl pensionován jako státní obvodní lékař a zdravotní konsulent 
ČSD a působil dál jako praktický lékař. Zemřel v Protivíně ve své vile HYGIEA 
v roce 1957.  Ing. Helena Mašindová

ZEMŘELI
✝ 10. 2. Anna Havlová
 79 let, Protivín
✝ 15. 2. Anna Tůmová
 93 let, Protivín
✝ 16. 2. Miroslav Zítek
 59 let, Protivín
✝ 16. 2. Ing. František Urban
 83 let, Protivín

Ladislav Beran – kriminalista a spisovatel

VEČER PRO ŽENY V PASTELCE

VÝSTAVY V KAPLANCE
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Na první společnou jízdu vyráží CYKLOZASTÁVKA až v květ-
nu. Sešlo se nás sedm a jedeme na sochy. Přes Putim, kde je nově 
odhalena socha Švejka. Kolem soutoku Blanice s Otavou, Čertovou 
stezkou až ke kamennému mostu a sochám z písku v Písku. Podél 
Otavy sjíždíme k Sulanovi, který je vyhlášen grilovanou makrelou. 
Domů přes Tálín a Žďár. Hezkých skoro 50 kilometrů. 

Švejkovy padesátky se účastní pouze Míra Štěpka, protože je 
Písečák. Pro nás bylo velmi špatné počasí a za pořadatele této známé 
akce nás to moc mrzí. 

O tom, že nejezdíme pouze na kolech, svědčí výlet 7. června do 
rozkvetlé Prahy. Tedy už řádně odkvetlé. Původně to tak mělo být, 
ale než jsme se rozhoupali a dohodli na termínu, byly skoro zralé 
třešně. I tak to bylo hezké. Jelo nás jedenáct. Vlakem na Smíchovské 
nádraží. V Čimelicích jsme stačili zamávat strojvedoucímu protějšího 
Pendolína z Berouna Vaškovi Louženskému. Z nádraží jsme popojeli 
tramvají na Újezd a pak už pěšky na Petřín. Někteří z nás se popovezli 
i známou lanovkou. Odvážlivci se kochali pohledem z Petřínské 
rozhledny. Zrcadla jsme vynechali 
s tím, že si radši někde dáme pořádný 
oběd. Lituji mladé rodiny s dětmi, 
které se na Petřín vypraví – ty ceny! 
Stíháme zvonkohru v Loretě. Pánská 
část navštěvuje restauraci „U Černého 
Vola“, kam chodíval známý spisovatel 
pan Karel Pecka. Dámská část dává 
přednost cukrárně. Přes Hradčany 
a Karlův most směřujeme k hlavnímu 
nádraží a zase vláčkem domů. 

Hned další týden jedeme na kolech 
do Vodňan. Odtud se přepravuje vla-
kem do Prachatic. Prohlížíme si hezké 
náměstí a zacházíme i do muzea na 
expozici k výročí Solné stezky. Velmi 
zajímavá a zdařilá výstava. Domů 
se vracíme přes zámek Kratochvíle 
a Netolice. V libějovické hospodě 
stavíme na Platánka. V Milenovicích 
zajíždíme na hřiště povzbudit Blaní-
kovce. Asi dobře, protože vyhráli. 

A je tu srpen. Pro nás kluky z Cyklozastávky dlouho očekávaný 
třídenní výlet bez „ženských“, tentokrát na horu Říp. Letos jsme se 
museli na Zastávce sejít již v předvečer odjezdu. Nakládali jsme 
kola a bagáž do dodávky s logem: „Drogerie z Písku pro město 
i vísku“. To nám ušetřilo dost starostí a problémů další den. Ráno 
7. srpna se nás na protivínském nádraží sešlo osm: Vaškové Jaroš, 
Mazín – Schánilec, Růžička, Zdeněk Jenší – táta, Milan Brůžek, 
Míra Uhlíř, Jirka Čížek a Jarda Neškodný. Chyběl devátý člen týmu 
Míra Štěpka, který se vezl v dodávce. Jeli jsme vlakem s přestupem 
v Praze až do Roudnice nad Labem. Zde jsme museli chvíli čekat 
na dodávku, která se zdržela kvůli vážné nehodě před Prahou. Před 
polednem už šlapeme do pedálů a po krátké prohlídce Roudnice 
míříme k nejznámějšímu českému kopci – hoře Říp. Kola i batohy 
necháváme na úpatí a táta Jenší se ochotně hlásí o hlídání. Prý už 
tam byl pětkrát a všechno viděl. My ostatní stoupáme v pěkném 
horku nahoru. Je sice hezky, ale pro opar není ze známých rozhledů 
vidět moc daleko. Je to však příslib pěkného počasí pro další dny 
a tak nám to moc nevadí. Za odměnu si dáváme předražené pivo, 
ale když tu byl ten praotec, tak proč ne. Vracíme se za Zdenkem, 
kterého by ukradli i s kolama. Jeho něžné spaní bylo slyšet do půli 
kopce. Nejkratší cestou se vracíme k Labi a začínáme polykat km 
proti proudu směrem k Mělníku. Jsme ve skluzu a itinerář Milana 
Brůžka nám říká, že za to musíme pořádně vzít. Pravdou je, že cesta 
byla povětšinou rovinatá a vedla téměř kolem řeky. Povrch stezek 
byl však opravdu dost „hustej“ (zlatá naše cyklostezka z Purkarce 
do ČB). A to jsme ještě netušili, co nás čeká za hrůzu za Mělníkem. 
Je až s podivem, že nikdo nepíchl, neprorazil plášť ani jinak nepo-
škodil kolo či nehavaroval. Dojeli jsme až do městečka Kostelec nad 
Labem, kde jsme odbočili vpravo směrem ku Praze. V Kostelci jsme 
si dopřáli občerstvení a doplnění tekutin. Ruce byly tak vyklepané, 
že udržet pohár se zlatavým mokem a hlavně ho dostat k ústům byl 
nadlidský výkon. Což ocenila i sličná servírka. Jen co jsme kousek 

popojeli, přišla blesková bouře s průtrží a museli jsme se schovat. 
Po chvíli opět svítilo sluníčko a nechalo se jet. Za krátkou dobu už 
vidíme první ceduli hlavní město Praha (ještě jich při tomto putování 
uvidíme mnoho). Do centra Prahy je to však mnohdy ještě 40 a více 
km. Prostě velkoměsto. Prahu objíždíme severovýchodním směrem 
až do cíle dnešní etapy: malého motorestu v obci Nedvězí Mejto. 
Máme za sebou přes 80 km. Jdeme se hned ubytovat a hlavně umýt. 
Večer nás čekala družba s rodinou majitelů Motorestu – byli to fajn 
Slováci a došlo i na domácí borovičku, kudly netahali. Ráno nám 
připravili bohatou snídani a vynikající česnečku, která zahnala chuť 
po jehličí. 

Druhý den pokračujeme v objíždění Prahy. Dálnici D1 přejíž-
díme po starém dnes již nepoužívaném mostě místní komunikace 
nedaleko dříve známého tenisového centra p. Jiřího Kodeše. Objet 
necelou půlku Prahy nám podle mých odhadů trvalo skoro pět hodin. 
Odbočujeme směrem k jihu k řece Sázavě do vesnice Lešany. Zde 
navštěvujeme vojenské muzeum – pro nás chlapi úžasný zážitek 

– vřele doporučuji a podotýkám, že 
vstup je ZDARMA. Dále pokračujeme 
kopcovitou krajinou do Neveklova. 
Dáváme si oběd a pak asi 2 km za 
Neveklovem na paloučku ve stínu 
lesa tzv. šlofíka. Nespí akorát Číža, 
který pobíhá s mobilem a fotí nás 
s vyvalenýma neopálenýma břichama 
a má z toho hroznou legraci. Tak po 
něm létají boty a různé cyklistické 
vybavení. Pokračujeme do Sedlčan 
a cíle dnešní etapy vesničky Vysoký 
Chlumec. Máme tu zajištěnu pro-
hlídku místního pivovaru. Když pan 
průvodce viděl naše trička s logem 
Platana, řekl, že je zbytečné, aby nás 
po pivovaře tahal a že jdeme rovnou 
na ochutnávku místních piv. Uměl 
i hezky vyprávět a to nejen o pivo-
varu, také o hradu Vysoký Chlumec, 
jeho minulosti a hlavně současnosti. 
Ochutnávka se tak hezky protáhla. Do 

kempu, kde byl zajištěn nocleh, jsme kola raději odvedli. I zde byla 
příjemná obsluha a tak se večer trochu protáhl. 

Ráno nám i zde v kempu připravili vydatnou snídani a popřáli 
šťastnou cestu domů. Krajina je zde stále kopcovitá, silnice pěkně 
upravené s minimálním provozem. Jedeme přes Petrovice do Ková-
řova a na Zvíkovské Podhradí. Zajíždíme se podívat na Svatou Annu. 
Z vyhlídky nad řekou Otavou je vidět na protějším břehu chata 
bývalého vysokého funkcionáře před sametkou Lubomíra Štrougala. 
Máme štěstí, že zrovna otvírá místní hospůdka. Šenkýřka je veselá 
kopa a vypadá to, že ani neodjedeme. Milan však nekompromis-
ně zavelí a musíme. Posloucháme všichni. Jedeme přes Oslov na 
Cajsku a proti Otavě do Písku. Prvního Platánka dáváme U Sulana. 
Domů známou cestou přes Tálín a Žďár. Za tři dny jsme ujeli kolem 
240 km. 

V září se již tradičně účastníme povedené turistické akce „Cesta 
k Protivínu“. Trasa byla letos vedena i přes obec Záboří. Akce se 
účastní i známý trumpeťák od Babouků Vašek Novák s manželkou 
Marií z Protivína. On se vždy těší, že při neplánované tajné kontrole 
u zábořské hasičárny může ukázat své umění s vypůjčenou trumpe-
tou. Ale ani Maruška nezůstala pozadu a ukázala, že také umí. Do 
cíle jsme dorazili všichni a v pořádku. Protivínská se opět povedla 
a dokazuje to i počet účastníků. 

V sobotu 27. prosince se v 9.30 hodin scházíme Na Zastávce. 
Máme před sebou poslední akci roku 2014 – výstup na Kamýk. 
Je nevlídné počasí a proto nás asi není tolik jako jiné roky. Šerpa 
Mazín nás vede přes Krč, Podkrčí (Zde musíme vyslechnout pověst 
o chcíplé kobyle a  hostině v nedaleké obci. ) k seníku. Pak po žluté 
až na Kamýk. Počasí je opravdu protivné a studený vítr. Moc nám 
nepomáhá ani něco na zahřátí. K rozhledně zaskočíme jen pozdravit 
Láďu Voneše a hurá dolů za teplem na Zastávku. 

Takový byl rok Cyklozastávky.  Přejeme všem čtenářům PL 
hodně štěstí a hlavně zdraví v roce 2015.  Za Cyklozastávku VR a VMS. 

CYKLOZASTÁVKA PROTIVÍN V ROCE 2014
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V sobotu 17. ledna se měla uskutečnit 
krajská eliminace našich vítězných dívek 
ze III. kategorie, tedy žaček 6. – 7. ročníků 
základních škol ve Strakonicích. I přes 
opětovné a několikeré volání, nejen naší 
školy, o změně termínu, neboť v tomto 
termínu probíhají lyžařské výukové kurzy 
žáků 7. ročníků, eliminace proběhla bez 
účasti našich děvčat. Doufáme, že si už 
konečně někdo kompetentní uvědomí, 
že lyžařské výukové kurzy jsou povinné 
a pro budoucí sezónu se tomuto termínu 
krajské utkání vyhne, protože by to opět 
postihlo ty, kteří by jeli na kurz na hory. 
Jednoduše tedy řečeno, i když naše děvča-
ta vyhrála okresní kolo, z důvodu konání 
lyžařského výukového kurzu naší školou, 
se nezúčastnila krajské eliminace a tím 
z ní vypadla. 

Alespoň ve II. kategorii to dopadlo 
jinak. Ve čtvrtek 22. 1. proběhla ve spor-
tovní hale v Českých Budějovicích kraj-
ská eliminace vítězů okresních kol ve 
florbale, respektive žáků základních škol 
4. – 5. ročníků. Na třech hřištích probí-
haly zápasy jak v kategorii chlapců, tak 
v kategorii dívek. 

Celkem hráli hoši pět zápasů a dívky 
rovněž. Konkurence byla již velká a výko-
ny parádní, takže se bylo na co koukat, 
i když výsledky okresního kola byly dost 
vzdálené, myslím nyní na výsledky hochů. 
Oproti okresnímu kolu příliš statická hra 
bez přečíslení byla příčinou konečného 
výsledku, 8. místa hochů a 6. místa dívek. 
Nicméně i tak byly zápasy velmi pěkné, 
dynamické, hra se často měnila z poloviny 

soupeře na polovinu vlastní a obráceně 
a teprve až v závěru, jako by naši hráči 
a hráčky chytali dech a rozehrávali se, stá-
vali se odolnějšími a jakoby až v průběhu 
hry ztráceli naši respekt vůči soupeřům. 
Děvčata to měla o něco lehčí než hoši, 
tam konkurence tak velká nebyla, což 
se také odrazilo na konečných výsled-
cích jednotlivých utkání. Naší smůlou 
ale také bylo, že z důvodu nemoci nám 
chyběl hlavní brankář Filip Koštel, jehož 
nahradil Dominik Kůrka, který ale chytal 
zatím jen tři tréninky. Přesto i tak odvedl 
parádní výkon. Bohužel družstva, která 
nastoupila proti nám, byla opravdu dobře 
připravena a předvedla opravdu skvělou 
sehranost. Nicméně skončit na takových 
místech v kraji, jaká jsme vydobyli, není 
opravdu žádná ostuda. Navíc, když naše 
brankářka Kristýna Štětinová byla vyhlá-
šena nejlepší brankářkou turnaje a třetí 
nejlepší dívkou turnaje vůbec. 

Ať už dopadly jednotlivé zápasy jak-
koli, je toto velká zkušenost pro všechny 
hráčky a hráče naší školy, neboť měli mož-
nost poznat sílu konkurence a do příštích 
zápasů mohou ještě mnoho natrénovat 
a vypilovat strategii. 

Osobně jsem s přípravou obou družs-
tev spokojen a děkuji jim za vzornou 
reprezentaci naší školy a za bezvadné 
vystupování, jimž naši školu reprezen-
tovali v tom nejlepším světle také. Do 
budoucích zápasů jim přeji jen to nejlepší, 
přesnou mušku a mnoho zdraví. 

Mgr. Jan Linhart, 
vedoucí kroužku florbalu

Zápasy hoši:
Protivín : Poděbradka Strakonice  1:7
Sobíčci Soběslav : Protivín  3:1
Protivín : ZŠ J. Hradec  1:3
ZŠ Nerudova ČB : Protivín  6:5
 – zápas o 7. místo
Sobíčci Soběslav : Protivín  6:1

Zápasy dívky:
Protivín : Sobíčata Soběslav  1:2
Komety Soběslav : Protivín  10:1
ZŠ Malonty : Protivín  6:1
ZŠ Kam. Újezd : Protivín  5:0
Protivín : Vlčice Štěkeň  1:2

� ZE ŽIVOTA ŠKOLY � 

UZÁVĚRKA
pro dodání příspěvků

do únorových
„Protivínských listů“ 

je 5. března 2015. 
Noviny vyjdou

v pondělí 23. 3. 2015. 

OLYMPIÁDA Z DĚJEPISU
V prosinci 2014 proběhlo školní kolo 

olympiády z dějepisu. Dva žáci z naší 
školy postoupili do okresního kola DO, 
které se uskutečnilo 27. ledna. Na výbor-
ném čtvrtém místě, z celkového počtu 
27 účastníků, se umístil a jako úspěšný 
řešitel byl vyhodnocen žák naší školy 
– Milan Eliášek z 9. B. Gratulujeme. 

KRAJSKÁ ELIMINACE FLORBALOVÝCH TÝMŮ



Fotbalové informace

STROJNÍ ČIŠTĚNÍ 
interiérů vozidel, 

koberců, čalouněných souprav
Ladislav Viktorin

telefon 776 384 735

„A“. Tým zahájil přípravu 20. ledna 
a hned v neděli nastoupil k prvnímu 
utkání Hlubocké zimní ligy. Od 4. –  8. 
února  absolvovalo 19 hráčů náročné 
zimní soustředění v Loučovicích. 
Trenér naordinoval náročný třífázo-
vý trénink. Je nutno podotknout, že 
hráči přistoupili k tréninku velmi zod-
povědně, všichni si přejeme, aby tu 
zimní dřinu dokázali přetavit v body 
v mistrovských zápasech. Dosavadní 
výsledky v přípravě hodnotí trenér 
Kobetič:
Protivín – SKP U19 6:1 /5:0/
Branky: Prášil, R. Vojta, J. Vorel, 
Z. Vorel, Hornát, vlastní

Od prvních minut jsme na hřišti 
byli lepším mužstvem. I přes velké 
množství nevyužitých brankových pří-
ležitostí jsme se prosadili střelecky. 
Hrdějovice – Protivín 2:3 /1:1/
Branky: Prášil 2, J. Vorel

Odehráli jsme slušné utkání. V prv-
ních minutách jsme sice nedokázali 
udržet míč, ale dobrá obranná hra 
nepřipustila soupeře k vážnější šanci. 
Po vstřelení naší vedoucí branky se 
hrál už vyrovnaný zápas, ve kterém 
jsme byli kompaktnějším mužstvem, 
a i když vítězství nebylo nejdůležitěj-
ším záměrem, potěšilo. Po tréninkové 
práci na dobrém soustředění to byla 
pěkná třešnička na dortu. 

„B“. Tréninkový proces se roz-
jíždí velmi zvolna, proto trenéři Sajtl 
a Motyčák přihlásili mužstvo na halový 
turnaj OFS v Písku. Pro hráče, kteří 
se zúčastnili, to byla dobrá příprava. 
Mužstvo skončilo sice až na 8. místě 
vzhledem k velmi vyrovnané skupině, 
ale mnohem důležitější byla zátěž. 

„D“. Kluci se scházejí jedenkrát 
týdně v hale, od února i na hřišti. Tré-
ninková morálka je prozatím dobrá, 
jen musíme doufat, že to tak bude 
nadále. I oni se zúčastnili již zmiňo-
vaného turnaje. V souboji o poslední 
místo porazili dorostence Hradiště, 
ostatní mužstva dospělých byla nad 
jejich síly. 

Starší žáci. Nejpilněji trénující 
mužstvo. Trénují poctivě od konce 
podzimní sezóny po minimální pře-
stávce. My si jen přejeme, aby se 
jejich tréninková píle zúročila a na 
jaře se odlepili z nelichotivých skoro 
sestupových příček. Kluci pokračují 

v dlouhodobém turnaji v Týně. Bohužel 
koncovka, která jejich výsledky sráží 
od začátku sezóny, se stále nelepší. 
I zde okupují spodek tabulky. Výsledky 
lednového 2. kola. Další turnaj je čeká 
v sobotu 14. 2. 
Protivín Vodňany 0:3
Protivín – Dříteň 2:4 
Branky: Hečko, Měšťan
Protivín – Rudolfov 2:6 
Branky: Měšťan 2
Mladší žáci. Také trénují s minimální 
přestávkou. Nehrají žádný dlouhodo-
bý turnaj, zúčastňují se jednodenních. 
V posledním z nich, v Týně porazili 
všechny své soupeře a zvítězili. Tre-
nér J. Šedivý hodnotil: Všichni kluci 
hráli výborně a minimálně dělali chyby. 
Vojta Štěpka byl vyhlášen nejlepším 
střelcem s 11 góly. 
Výsledky: 
Protivín – Týn 6:5 
Štěpka 3, Urban, Branštýl, Svatoš
Protivín – Dříteň 9:0 
Štěpka 3, Branštýl 2, Svatoš 2, 
Urban 2
Protivín – Hradiště 6:1 
Štěpka 3, Svatoš, Sochora, Branštýl
Protivín – Lomnice 9:2 
Svatoš 3, Urban 2, Štěpka 2, Branštýl, 
Kouba 

Starší přípravka. Ani zde si trenéři 
nemohou stěžovat na tréninkovou 
docházku. Hrají také dlouhodobý tur-
naj v Týně. Postup do elitní pětky jim 

unikl o skóre, hrají o 6. –10. místo. 
Výsledky 1. kola nadstavbové části:
Protivín – Hradiště 0:3
Protivín – Jankov 3:0 
Branky: Matoušek 2, Jirášek
Protivín – Temelín 4:0 
Branky: Jirášek 2, Kohout, Král
Protivín – Vodňany 2:0 
Branky: Kohout, Moravec 

Před posledním turnajem jsou klu-
ci prozatím na 6. místě. O konečném 
umístění se rozhodne 28. 2. 

Mladší přípravka. Kluci trénují 
zatím pouze jedenkrát týdně v hale, 
zato s plným nasazením a skoro 
stoprocentní účastí. V obou dlou-
hodobých turnajích si vedou velmi 
dobře a postoupili do finálových pětek. 
U ročníku 2006 v Týně jsme to tak 
nějak předpokládali, v Č. Budějovicích 
je to pro ročník 2007, doplňovaný hrá-
či mini, pěkný úspěch mezi mužstvy 
hrající krajský přebor. 
Výsledky 3. kola v Týně:
Protivín – Hradiště 5:0 
Branky: Schánělec 3, Kohout, Kubec
Protivín – Týn n. Vlt. 9:0 
Branky: Kohout 4, Kubec 4, 
Schánělec
Protivín – Vimperk 0:4

Po kvalifikačních bojích skončili 
kluci na 3. místě. První nadstavbový 
turnaj je čeká v neděli 22. 2. 
Výsledky 3. kola v Č. Budějovicích:
Protivín – FA mládeže ČB 7:2 
Branky: Hájek 4, Malý 2, Lednický
Protivín – Písek 1:5 
Branky: Malý
Protivín – Strakonice 4:3 
Branky: Malý 3, Hájek

První nadstavbové boje čekají 
kluky 21. 2. 

Mladší žáci pod vedením trenérů Novotného a Šedivého dosahují pravidelně velmi 
dobrých výsledků i v přípravném období. Na snímku vítězové tradičního vánočního 
turnaje v Písku. 
Stojící zleva: M. Urban, A. Viktorová, V. Sochora, J. Svatoš, trenér Novotný
Ležící zleva: V. Štěpka, V. Branštýl

PI
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KŘÍŽOVKA O KNIŽNÍ ODMĚNU

Křížovky jsou věnovány moudrým výrokům známých i méně známých osobností.  Autor křížovek P.  Šoba
„Člověk 1. tajenka, aby se 2. tajenka, ani tehdy, když jeho 3. tajenka ztroskotal. “ – Tennessee Williams
Vyluštěnou tajenku zašlete do 5. března 2015 na adresu MěKS, Mírová 337, 398 11 Protivín, nebo e-mailem karfikova@kultura-protivin.cz. Výhercem 
knižní odměny za správnou tajenku lednové křížovky se stává pan Hanák z Protivína. Blahopřejeme!

Členská schůze 
Českého rybářského svazu 

MO Protivín
Kdy? 

v pátek 13. března 2015 od 18 hodin
Kde? 

Pivovar Platan Protivín – bednárna
Všichni členové jsou srdečně zváni. 

SDH Záboří 
Nově zvolený výbor se starou funkční 
stříkačkou Sigmund z roku 1938. 
Zleva – sedící: Marie Márová – hospo-
dář, Iveta Kulhová – jednatel, 
Zleva – stojící: náměstek starosty Jaro-
slav Křivák, člen KRR Václav Šupitar, 
předseda KRR František Rejda, člen 
výboru Zdeněk Bláha, člen výboru 
Václav Brož, člen výboru strojník Sig-
mundky Pavel Krejčí, velitel JSDH 
Ondřej Soukup, starosta SDH Josef 
Kovářík, 
Chybí: Denisa Janošcová a Štěpánka 
Bláhová. 

Foto Josef Kovářík ml. 
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PRODEJ RYB
dovolujeme si Vám oznámit zahájení 

prodeje ryb včetně zpracování

KDY: vždy v pátek 12.00 – 16.00 hod.
KDE: Masarykovo nám. 12, Protivín

Objednávky přijímáme po celý pracovní týden 
na tel.: 382 251 140 (6.00 - 14.30 hod.)

Krajské školní hospodářství České Budějovice, 
středisko Školní rybářství Protivín

www.kshcb.cz
PI

V rámci zimní přípravy se opětovně sešli jezdci gravity disciplin na sjezdu obchodním 
domem. Letošní rok byla tato divácky velmi vyhledávaná ukázka dovednosti předních evrop-
ských bikerů uspořádána hned ve třech městech. Polském Těšíně, Berlíně a finále tradičně 
v obchodním domě Arkády v Praze. 

Ve všech třech závodech se Jakub bez problémů probojoval do finále a nakonec dojel na 
4., 7. a 6. místě. I když sám nebyl s umístěním moc spokojený a přesně věděl, kde udělal v jízdě 
chybu, která ho stála setinky vteřiny a lepší umístění, je celkový výsledek dobrým příslibem 
na novou sezónu. 

Domácí zápasy protivínských hokejbalistů:
sobota  7. 3.  od 14.30 hodin  TJ Platan Protivín : SK Hospříz
sobota 21. 3.  od 14.30 hodin TJ Platan Protivín : HC ŠD Písek B
neděle 29. 3.  od 14.30 hodin  TJ Platan Protivín : TJ HC Dranreb City N. Včelnice
sobota 11. 4.  od 14.30 hodin  TJ Platan Protivín : TJ Blatná Datels

Výsledky dalších kol stolních tenistů 
Slavoje Protivín v krajských a okres-
ních soutěžích.   

Divize 12. – 15. kolo
Slavoj A : Bechyně A 6:10
(Votava 3, Dubský 1, Weber 1, debl)
Slavoj A : Soběslav A 8:10
(Dubský 4, Votava1, Mareš 1, Weber 1, 
debl)
Studená A : Slavoj A 10:2
(Votava 1, debl)
Hluboká nad Vlt. A : Slavoj A 10:3
(Mareš 2, Dubský 1)

Krajský přebor 12. – 15. kolo
Dačice A : Slavoj B 10:7
(Topinka 3, Brabec 2, Weber 2)
Studená B : Slavoj B 10:3
(Topinka 2, debl)
Slavoj B : Orel ČB A 0:10
Slavoj B : Třeboň A 1:10
(Brabec 1)

Krajská soutěž 12. – 15. kolo
Mirotice A : Slavoj C 10:2
(Macháček 1, Tománek 1)
Milevsko A : Slavoj C 10:1
(debl)
Slavoj C : SKP Strakonice A 7:10
(Pártl 3, Macháček 1, Tománek 1, deb-
ly)
Slavoj C : Vodňany C 4:10
(Macháček 2, Tománek 1, Soumar 1)

Okresní přebor 12. – 16. kolo
Slavoj D : Slavoj E 5:13
(Marková 3, Vařečka K. 2 – Vařečka P. 
4, Pártl 3, Polanský 2, Zeman 2, deb-
ly)
Slavoj D : Kovářov A 13:5
(Vařečka K. 3, Marková 3, Soumar 2, 
5 x WO)
Svatkovice : Slavoj D 10:8
(Vařečka K. 3, Marková 3, Soumar 2)
Slavoj D : Kovářov C 10:8
(Soumar 4, Vojta 2, Koula 2, Benedikt 
1, debl)
Slavoj E : Mirotice B 11:7
(Vařečka P. 4, Pártl 4, Martan 1, debly)
Písek B : Slavoj E 4:14
(Vařečka P. 4, Pártl 4, Martan 2, Zeman 
2, debly)
Slavoj E : Mirotice D 13:5
(Vařečka P. 4, Pártl 4, Martan 3, debly)
Písek A  : Slavoj E 6:12
(Vařečka P. 4, Pártl 2, Martan 2, Zeman 
1, debl, 2 x WO)
Karel Vařečka

JAKUB ŘÍHA V EVROPSKÝCH OBCHODNÍCH DOMECH

KHbL – ČECHY JIH 2014 – 2015 – základní část
poř.  název týmu Z V VP R P  skóre  body 
 1.  SK Tábor  12 11 0 0 1  82 : 24  33
 2. J Blatná Datels  13 10 1 0 2  64 : 19  32
 3.  HBC Prachatice B  13 8 0 3 2  41 : 36  27
 4.  TJ Platan Protivín  14 7 0 0 7  51 : 42  21
 5.  HC Dranreb Nová Včelnice  14 5 3 0 6  38 : 40  21 
 6.  HC Švantlův Dvůr Písek B  13 6 0 0 7  37 : 37  18
 7.  SK HC Rosa České Budějovice  14 5 1 1 7  33 : 40  18
 8.  SK Suchdol nad Lužnicí B  14 3 2 3 6  39 : 62  16 
 9. SK Hospříz  13 4 1 1 7  42 : 67  15
 10.  HC Olešník  13 4 1 0 8  38 : 48  14
 11.  HBC Vikings Č. Budějovice   13 1 0 1 11  22 : 72  4

KRAJSKÁ HOKEJBALOVÁ LIGA

Klub žen Protivín a MěKS Protivín 
pořádají Burzu dětského jarního 
a letního oblečení, obuvi a sportov-
ních potřeb
 Kdy? 
v pátek 27. 3. od 14 do 17 hodin 
 Kde? 
vestibul kina Protivín
 Jak? 
Každý si prodává věci sám. Prodejní 
místo je nutno si rezervovat nejpoz-
ději do 20. 3. na e-mailu janos@cen-
trum, kde obdržíte i bližší informace 
k prodeji. Počet prodejních míst je 
z kapacitních důvodů omezen!

SLAVOJE
PROTIVÍN

STOLNÍSTOLNÍ
TENISTENIS


