
ROČNÍK XXIII ● číslo 4 ● duben 2015 ● 18  Kč

Vážení spoluobčané, 
dovolte mi vás informovat o dalších 
investičních akcích, které naše město 
bude v měsíci dubnu zahajovat a které 
jistě zase trochu zlepší kvalitu živo-
ta v našem městě a obcích. Jedná se 
o následujících pět investičních akcí: 
1)  Rekonstrukce vozovky v obci 

Záboří za potokem. 
 Zde bude položen nový asfaltový 

koberec vozovky zasažené povodní 
v roce 2013. 

2)  Rekonstrukce cesty v obci Myše-
nec včetně opravy mostu přes 
Blaničku.    

     Zde se jedná o opravu komunika-
ce v délce cca 400 m, která spojí 
katastry Myšenec a Žďár   a propojí 
tak hojně využívanou cyklistickou 
trasu. 

3)  Oprava povrchu vozovky ulice 
Ve Školce. 

      Jedná se o položení nového povr-
chu od 1. Mateřské školy směrem 
k bytovkám. 

4)  Oprava části vozovky Maletice  
– Klokočín. 

      Taktéž zde bude položen nový 
asfaltový povrch. Po dokončení 
této poslední části vznikne ucelený 
okruh Myšenec – Maletice – Klo-
kočín – Skály. 

5)  Oprava kanalizace přes řeku 
Blanici pod pivovarem. 

     Jedná se o kompletní  výměnu 
prasklého potrubí s připojením na 
ČOV. 

Všechny výše uvedené investiční akce 
zahájíme v měsíci dubnu a naše město 
na všechny získalo dotaci z Minister-
stva pro místní rozvoj ve výši 85 %. 
Předpokládané dokončení těchto akcí 
je v měsíci červnu t. r. 

Jaromír Hlaváč, starosta města

Děti z dětských pěveckých sborů 
při ZŠ Protivín Vás zvou na
XXII. JARNÍ KONCERT 

DĚTSKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ
 KDY? V pátek 15. května od 18 hodin
 KDE? Dům kultury Protivín
 Hosté: Dětské pěvecké sbory Nokturňáček 
 a Koťata při ZŠ Sezimovo Ústí

Město Protivín 
zve občany

ve čtvrtek 7. května 2015
na Masarykovo náměstí 

v Protivíně

VZPOMÍNKA NA KVĚTNOVÉ DNY
Program:

v 9.00 hodin 
 – příjezd 
  historických vojenských vozidel

v 9.30 hodin 
 – uctění památky 
  a položení věnce 
  u pomníku padlých

VYBRÁNO USNESENÍ RM 1. 4. 2015 

– předběžně souhlasí se směnou pozemku pod 
místní komunikací v ulici Fučíkova p. č. 1515/41, 
ost. plocha, ost. komunikace  o  výměře 
90 m2 ve vlastnictví paní Vomastkové, Ostrov, 
za pozemek p. č. 1496/3, orná půda o výměře 
342 m2 ve vlastnictví města Protivín, vše v kú 
Protivín, 

 pověřuje FO – správu majetku zveřejněním 
záměru směny 

 a doporučuje zastupitelstvu města směnu ke 
schválení

– souhlasí se směnou pozemku p. č. 864/4, 
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 
19 m2 a pozemku p. č. 797/4, ostatní plocha, 
ostatní komunikace o výměře 39 m2 v kú Pro-
tivín ve vlastnictví města Protivín za pozemek 
p. č. 793/7, ostatní plocha, ostatní komunikace 
o výměře 51 m2 a pozemek p. č. 795/4, ostatní 
plocha, zeleň o výměře 7 m2 v kú Protivín ve 
vlastnictví firmy POLANSKÝCH s. r. o. Proti-
vín

 a doporučuje zastupitelstvu města směnu 
pozemků ke schválení

– souhlasí  s výkupem pozemku p. č. 564/3, 
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 
420 m2 a části pozemku p. č. 1504/6, ostatní 
plocha, sportoviště a rekreační plocha o výmě-
ře 166 m2, nově označena jako p. č. 1504/9, 
vše v kú Krč u Protivína od paní Pavlíčkové, 
Čimelice do vlastnictví města Protivín za cenu 
70 320  Kč 

 a doporučuje zastupitelstvu města výkup 
pozemků ke schválení

– schvaluje Podklad pro zpracovatele projek-
tového řešení – průtah silnice III. třídy č. 1404 
– rekonstrukce vodovodu a kanalizace

 I. etapa – Mírová ulice (roh Masarykovo náměstí 
– Svatoanenské náměstí)

 II. etapa – Jiráskova ulice (Švermova ul. – Sva-
toanenské náměstí);

 souhlasí se zadáním projektů jednotlivých 
etap 

 a souhlasí s tím, že budou ve výběrovém 
řízení zakázky malého rozsahu osloveny tyto 
projektové kanceláře:

 – Projekta Tábor s. r. o., Fügnerova 859/13, 390 
02 Tábor

 – Sweco Hydroprojekt a. s., odštěpný závod 
České Budějovice, Zátkovo nábřeží 7, 370 01 
České Budějovice

 – VAK projekt s. r. o., Boženy Němcové 12/2, 
370 01 České Budějovice

– schvaluje nabídku výkonu funkce technického 
dozoru investora na akci: „Oprava kanalizační-
ho převaděče Protivín“ s firmou MZ TENDER 
Písek

 a pověřuje starostu města podpisem příslušné 
smlouvy, objednávky

 souhlasí se zadáním projektové dokumentace 
rekonstrukce požární zbrojnice v Protivíně 
u projektové kanceláře PROGES s. r. o., 
Rudolfovská 88, 370 01 České Budějovice

RADA MĚSTA ZASEDALA

Foto Mgr. J. Hájek

DALŠÍ INVESTIČNÍ AKCE ZAHÁJENY
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� ZE ŽIVOTA ŠKOLY � 

V úterý 24. března v 17 hodin se 
otevřely dveře Alšovy síně v proti-
vínské škole, aby mohli vstoupit náv-
štěvníci vernisáže a koncertu mladých 
hudebníků. Na deseti paravanech byly 
vystaveny nejlepší výtvarné práce žáků 
a na parapetech oken výtvory dětí naší 
školní družiny. Na jednom ze zadních 
stolů mohli všichni posoudit šikovnost 
žáků, kteří navštěvují kroužek „Doved-
né ruce“. Na zbývajících stolech jsme 
instalovali výstavu velikonočních vají-
ček a jiných velikonočních dekorací, 
která měla být zároveň vyvrcholením 
soutěže o nejhezčí velikonoční kraslici. 
Návštěvníci mohli obodovat nejhezčí 
výrobek, soutěž jsme poté uzavřeli. 

Vernisáž zahájili žáci 2. B, kteří 
si pod vedením pani učitelky Tamary 

Vojtěchové připravili úvodní pásmo 
písniček a básniček. Pak vystoupili 
mladí hudebníci – Denisa Mádlová, 
Martina Babáková, Patricie Lafatová, 
Matěj Kliš, Tereza Pilná, Michaela 
Koubová, Nikola Koubová, Jaromír 
Pouzar, Nela Hollerová, Vojtěch Cim-
bura, Jan Cimbura a Silvie Mlejnko-
vá. 

Všechny musíme pochválit. Hráli 
krásně, bez chyb a zpříjemnili všem 
tento jarní podvečer. 

Poděkování patří všem vystupu-
jícím, všem pedagogům, kteří výsta-
vu instalovali a připravovali děti na 
vystoupení. V neposlední řadě děkuje-
me rodičům, prarodičům a známým, že 
se přišli podívat a podpořit nás v této 
činnosti. 

Žákyně naší školy Veronika  Kropáčková se díky postupu 
z okresního kola konverzační soutěže v AJ v Písku zúčastnila 
kola krajského v Č. Budějovicích.   

Dne 12. března se společně s dobrými angličtináři ze ZŠ 
v Č. Krumlově, v Prachaticích, J. Hradci, Č. Budějovicích, 
Strakonicích  a Táboře  a pochopitelně píseckého Protivína 
setkala v českobudějovické bývalé Hardtmuthově vile a spo-
lečně podstoupili měření sil v poslechu, porozumění a pocho-
pitelně hlavně v konverzaci ve studovaném jazyce. 

Dle závěrečného hodnocení poroty byla úroveň soutěží-
cích vysoká, vyrovnaná a o to příjemnější je, že pro naši školu 
i vítězná. 

Veronice blahopřejeme, děkujeme a společně s porotou 
budeme držet palce, aby dosud získané vědomosti nadále využila 
a houževnatě obohacovala a zúročila ve svůj prospěch. 

VERNISÁŽ A KONCERT MLADÝCH HUDEBNÍKŮ

Na snímku Mar tina Babáková 
ze 4. B. při vystoupení.

Autorkou kresby je Nela Rajczeková 
z 9. B.

PŘIŠLA, VIDĚLA 
A PŘIVEZLA 2. MÍSTO Z KRAJE

Umístění 
v jednotlivých kategoriích:

1. třída 
1. Anastázie Urbanová 
2.  Adéla Hronková
3.  Michaela Marková, Filip Cha-

lupský, Lenka Macháčková          

2. třída 
1.  Denisa Mádlová
2.  Andrea Míšková
3. Klára Hazuková, 
 Marek Hanzlík 
4.  Radim Pexídr, Sára Foučková
5. Eliška Klinkáčková, 
 Jakub Hruška

3. –  5. třída 
1. Barbora Holečková
2. Václav Macháček
3 Pavlína Čecháčková, 
 Jana Bicanová

6. – 7. třída 
1. Barbora Svatková
2. Sára Houdková
3. Kristýna Hečková

8. – 9. třída 
1.  Kateřina Moravcová
2.  Nella Rajczeková
3.  Veronika Hornátová

VYHODNOCENÍ 
 SOUTĚŽE 
   O NEJHEZČÍ 
      KRASLICI
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pokračování na 5. stránce

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

USNESENÍ 
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

PROTIVÍN KONANÉHO
DNE 26. BŘEZNA 2015

1.  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
kontrolu usnesení ze zasedání ZM kona-
ných ve dnech 16. 12. 2014 a 5. 2. 2015. 

1.1.  Zastupitelstvo města Protivín neschvaluje 
směnu části pozemku pod místní komu-
nikací p. č. PK 133, nově označeného 
dle GP č.  146 – 162/2014 ze dne 18. 
12. 2014 jako p. č. 1482/6 o vým. 123 
m2 ve vlastnictví paní Bicanové, za části 
pozemku p. č. 1477/1 a 1493/2, obojí ost. 

plocha, ost. komunikace o velikosti cca 
96 m2 ve vlastnictví města Protivín, vše 
v kú Selibov. 

2.2.  Zastupitelstvo města Protivín neschva-
luje směnu částí pozemku pod místní 
komunikací p. č. PK 116, nově označených 
dle GP č. 146 – 162/2014 ze dne 18. 12. 
2014 jako p. č. 162/2, orná půda o vým. 
9 m2 a p. č. 1482/2, ost. plocha, komunika-
ce o vým. 24 m2 ve vlastnictví pana Mgr. 
Váni, Písek, za část pozemku p. č. 1477/1, 
ost. plocha, ost. komunikace ve vlastnictví 
města Protivín, vše v kú Selibov. 

2.3.  Zastupitelstvo města Protivín neschvaluje 
navrhovanou směnu pozemků pod stav-
bou obtokové stoky Divišovka mezi rybní-

Město Protivín v rámci projektu 

„ORANŽOVÝ ROK 2015“ 

uskuteční tyto akce:

14. června
Dětský den – Belveder Protivín

29. srpna
Městské slavnosti protivínské

březen – říjen 
akce v Pohádkové kovárně Selibov 

Generálním partnerem akcí  bude 
Jaderná elektrárna Temelín

Na konci roku 2013 se naše Základní 
škola v Protivíně přihlásila do projektu 
„Modernizace výuky přírodovědných 
předmětů“. Cílem projektu bylo učinit 
fyziku pro žáky, ovládající nové technické 
vymoženosti doby někdy lépe než dospělí, 
přitažlivější a zajímavější. 

V původní učebně a kabinetě fyziky se 
předtím objevovaly ještě pomůcky, kterými 
se snažila vzbudit i můj žákovský zájem 
paní učitelka Branštýlová (Průšová), tudíž 
už neodpovídaly požadavkům moderní doby 
a navíc jich už mnoho bylo i porouchaných. 
V učebně si pomocí nových pomůcek budou 
moci žáci 2. stupně na vlastní kůži vyzkou-
šet fyzikální jevy a následně zpracovávat 
výsledky pokusů pomocí moderní výpočet-
ní techniky. Věřím, že dosavadní frontální 
výuku vystřídá výuka experimentální. Jejím 
smyslem je, že žáci dokáží fyzikální pokusy 
nejen provést, ale ví, jak dopadnou a proč. 
Neslyší pouze teoretický výklad, ale mohou 
si na to i sáhnout. Uvědomí si, že fyzika je 
všude kolem nich. Myslím si, že díky pro-
jektu si oblíbí fyziku i více dětí. 

V rámci tohoto projektu byla zrekonstru-
ována podlaha, ve které vedou nové rozvody 
nejen elektřiny, ale i datové. Nakoupili jsme 
nové laboratorní stoly s možností připoje-
ní na tyto rozvody, demonstrační stůl pro 
učitele, interaktivní tabuli, řadu moder-
ních demonstračních pomůcek pro pokusy, 
z nichž uvádím například meteorologickou 
stanici, model parního stroje, sadu pro poku-
sy s vakuem, model naftového a benzíno-
vého motoru, diodový laser, tellurium, Van 
de Graaffův generátor a mnoho dalších. 
Modernizována byla nákupem mikrosko-
pů i učebna přírodopisu.  Nejmodernější 
pomůckou však je měřící systém Pasco, 

sestava senzorů (pohybu, síly, absolutní-
ho tlaku, barometr, hluku atd.). V systému 
Pasco jde o to umožnit žákům, aby to, co 
se děje ve světě kolem nich, bylo v reálném 
čase zaznamenáno (sběr dat), zaznamenané 
by mělo být viděno (např. formou číselného 
záznamu, tabulky, grafu) a viděné by mělo 
být analyzováno – nějakým způsobem zasa-
zeno do širších souvislostí. Potom mají žáci 
šanci, aby celý proces pochopili.

Na projekt byla schválena dotace z ROP 
Jihozápad ve výši více než 1,3 milionu 
korun. Škola tak zareagovala na trend dotací 
z EU, které se poslední dobou zaměřují na 
podporu odborného vzdělávání technického 
a přírodovědného charakteru v základním 
a středním školství. Reagují tak na pře-

míru absolventů s humanitním vzděláním 
a naopak na nedostatek absolventů technic-
kých oborů. Věříme, že se naše snaha projeví 
ve zvýšeném zájmu žáků právě o technické 
obory, kterých je na trhu práce nedostatek. 
O PROJEKTU:
Realizátor: Základní škola Protivín
Rozpočet projektu: 1 599 811 Kč
Požadovaná výše dotace: 1 359 839 Kč
Termín realizace: září 2014 – únor 2015
Zpracovatel žádosti: společnost G-Projekt, 
v současné době projekt administruje. 

Této společnosti, zejména panu 
ing. Lukáši Trymlovi, našemu bývalému 
žákovi, patří velký dík za bezchybně podaný 
a po celou dobu velmi dobře řízený pro-
jekt. Václav Křišťál, ředitel ZŠ

NOVÁ UČEBNA FYZIKY JE V PLNÉM PROVOZU
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ZPRÁVIČKY 
Z MATEŘSKÉ ŠKOLIČKY

A je tu jaro. I my ve školce jsme ho 
s radostí přivítali. Na dopoledních pro-
cházkách děti pozorovaly, jak se barevně 
mění předzahrádky u domů.  Také třídy 
jsme si jarně vyzdobili. 

Při představení „Jak kytičky rost-
ly a voněly“ si děti zábavnou formou 
na obrázcích připomněly první jarní 
kytičky a s radostí si o nich zazpívaly 
a zatančily. 

V BŘEZNU – MĚSÍCI KNIHY děti ze 
Včelky a Motýlka navštívily městskou 
knihovnu, kde si prohlížely dětské kni-
hy a dozvěděly se spoustu zajímavostí. 
Pro několik dětí to nebyla návštěva 
první, neboť knihovnu již navštěvují se 
svými rodiči. V průběhu celého měsíce 
děti přinášely do školky své oblíbené 
knihy, ze kterých jim bylo předčítáno 
(viz foto vlevo). 

Ve Včelce se do čtení aktivně zapo-
jili i sami rodiče. Jedna maminka si 
dokonce k pohádce vyrobila i loutky 
a dětem zahrála divadlo.

Příchod Velikonoc byl ve školce ve 
znamení oživování tradic a prožívání 
radosti při zdobení vajíček, výrobě 
beránků z rouna, slepiček, krásných 
hnízd z březových proutků, plete-
ní pomlázek, závěsných proutěných 
věnečků...

Předškoláci z Motýlka si veliko-
noční vajíčka dokonce upekli z těsta 
a sami nazdobili. Děti i paní učitelky 
ze Včelky byly na Modré pondělí celé 
v modrém, na Žluté úterý zase celé ve 
žlutém. Byla to hezká podívaná. 

Teď už se ale těšíme, až přijde 
opravdové jaro – se sluníčkem a bez 
sněhu. 

 Kolektiv 2. MŠ 

Památník města Protivína, který je pobočkou Prácheň-
ského muzea v Písku, zahájí 1. května 2015 novou sezonu. 

Až do konce října můžete zhlédnout historické 
exponáty z pravěkého a raně středověkého 
osídlení na dolní Blanici, dějiny města Protiví-
na i předměty každodenní potřeby domácností 
z přelomu 19. a 20. století. Za tuto stálou histo-
rickou expozici byl Památník města Protivína 
oceněn pro přitažlivý způsob ztvárnění tématu 

město – krajina – lidé s řadou interaktivních prvků a expozice patří 
k jedněm z nejmodernějších v jižních Čechách. 

Ve specializované expozici Exotická příroda najdete exotický 
svět hmyzu, svět pod mořskou hladinou, svět pobřeží řek, jezer 
a moře, svět pralesů, hor, savan a pouští. 

Zveme vás také k návštěvě výstavní síně pro krátkodobé 
výstavy. Od 1. 5. do 5. 8. 2015 si zde můžete prohlédnout foto-
grafie na téma Železnice objektivem Ing. Heleny Mašindové. 
Není náhodou, že se s nimi setkáváme právě v Protivíně, kterým 
vedla železnice již od roku 1868, a který je dodnes železničním 
uzlem. Autorka sama pracovala „na dráze“, modrou  železničář-
skou krev má i několik jejích předků. Její pradědeček MUDr. 
Kristian Pokorný byl v Protivíně vrchním železničním lékařem 
a jako městský radní se zasadil i o vybudování a slavnostní 
otevření tohoto muzea v roce 1932. 

Na více jak třech desítkách vystavených fotografiích  je 
zachycena nejen železniční minulost, parní lokomotivy a muzej-
ní exponáty, ale i současnost dráhy, její zařízení, stroje, pracov-
níci i cestující veřejnost.    

Těšíme se na vaši návštěvu.  Helena Mašindová

Památník města Protivína
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ZASTUPITELSTVO MĚSTA
dokončení ze 3. stránky

kem Rabyní a ČOV p. č. 2165/132, 2208 
a 2165/136, vše vodní plocha o celkové 
vým. 52 m2 ve vlastnictví pana Talafouse, 
Krč, za pozemek p. č. 2206/17, trvalý travní 
porost o vým. 2 521 m2 ve vlastnictví města 
Protivín, to vše v kú Protivín. 

2.4.  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
výkup pozemků p. č. 1459/4, ost. plocha, 
ost. komunikace o vým. 36 m2, p. č. 1459/5, 
ost. plocha, ost. komunikace o vým. 51 m2, 
p. č. 1459/6, ost. plocha, ost. komunikace 
o vým. 93 m2 a p. č. 1459/7, ost. plocha, 
ost. komunikace o vým. 184 m2, vše v kú 
Krč u Protivína, tj. celkem 364 m2 za 
26 Kč/m2 a porosty v hodnotě 14 400 
Kč, tedy celkem za cenu 23 864 Kč od 
Ing. Noska, Hořovice. 

2.5.  Zastupitelstvo města Protivín neschva-
luje prodej části pozemku p. č. 2738, ost. 
plocha, ost. komunikace o vým. cca 20 m2 
v kú Protivín panu Jelínkovi, Protivín. 

2.6.  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
předložený návrh plánu společných zaří-
zení pro komplexní pozemkovou úpravu 
Maletice. 

2.7.  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
výkup pozemku nově označeného jako 
p. č. KN 184/9, travní porost o vým. 
217 m2, který vznikl dle GP č. 146 –
162/2014 ze dne 18. 12. 2014, sloučením 
dílu „g“ o velikosti 22 m2, odděleného 
z pozemkové parcely č. PK 186d1 a dílu „i“ 
o velkosti 195 m2, odděleného z pozemko-
vé parcely PK 187, to vše v kú Selibov, ve 
spoluvlastnictví Mgr. Hrubé, Černošice, pí 
Raušerové, Praha 3 a pí Tlapové, Písek, za 
cenu 26 Kč/m2 a pověřuje starostu města 
podpisem smlouvy. 

2.8.  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
 – výkup pozemků nově označených dle 

GP č. 146–162/2014 ze dne 18. 12. 2014 
jako p. č. 162/9, orná půda o vým. 71 m2, 
p. č. 203/7, ost. plocha, neplodná půda 
o vým. 25 m2, p. č. 1482/3, ost. plocha, ost. 
komunikace o vým. 71 m2 a p. č. 203/8, 
orná půda o vým. 26 m2, vše v kú Selibov, 
ve spoluvlastnictví Mgr. Maternové, Písek 
a Ing. Jaroše, Selibov 

 – výkup pozemku nově označeného dne 
GP č. 146–162/2014 ze dne 18. 12. 2014 
jako p. č. 162/7, orná půda o vým. 95 m2, 
kú Selibov, ve vlastnictví pí Nožkové, Krč 

 – výkup pozemků nově označených dle 
GP č. 146/162/2014 ze dne 18. 12. 2014 
jako p. č. 162/3, orná půda o vým. 5 m2 

a p. č. 1482/7, ost. plocha, ost. komuni-
kace o vým. 132 m2, vše kú Selibov, ve 
vlastnictví p. Polanského, Selibov 

 za cenu 26 Kč/m2 a pověřuje starostu 
města podpisem smlouvy. 

2.9.  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
podání požadavku na zahájení komplexní 
pozemkové úpravy v kú Protivín ke Státní-
mu pozemkovému úřadu. 

2.10.  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
účetní závěrku města Protivín za rok 2014. 

2.11. Zastupitelstvo města Protivín souhlasí 
s podáním žádostí o dotaci na nákup auta 
pro svoz odpadu a na rekonstrukci školní 
zahrady MŠ Protivín. 

2.12.  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje
 – smlouvu o poskytnutí dotace Fotbalo-

vému klubu Protivín reg. č. 201501, výše 
dotace pro rok 2015 je 250 000 Kč

 – smlouvu o poskytnutí dotace TJ Slavoj 
Protivín reg. č. 201502, výše dotace pro 
rok 2015 je 140 000 Kč

 – smlouvu o poskytnutí dotace TJ Platan 
Protivín reg. 201503, výše dotace pro rok 
2015 je 11 000 Kč

 – smlouvu o poskytnutí dotace klubu 
Jihočeský TAEHAN reg. č. 201504, výše 
dotace pro rok 2015 je 65 000 Kč. 

2.13.  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje roz-
počtové opatření č. 1 v předloženém znění. 

3.1.  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
určování přesného termínu následujícího 
zastupitelstva vždy na předcházejícím 
ZM. 

3.2.  Zastupitelstvo města Protivín bere na 
vědomí dopis paní Macarové týkající se 
knihovny v Protivíně a ukládá starostovi 
sjednat schůzku pro zastupitele k prohlíd-
ce všech vytipovaných prostor. 

V závěru března řádila také na Protivínsku vichřice, která napáchala řadu škod. 
Na snímku padlý strom na dětském hřišti u sv. Anny – poškozená střecha na 
garážích pivovaru. 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA 
PŘIPRAVUJE PRO SVÉ ČTENÁŘE

Štěpánka Cimlová: Můj kousek Indie 
– netradiční cestopis, autobiografie, dob-
rovolníci
Dana Trávníčková: Příběh černé Afriky 
– cestopis
Václav Cílek: Kameny a hvězdy 
– dávné kultury, mystika, odkaz krajiny
Jan Vymětal: Jaro odchází na sklonku léta 
– společenský román, rok 1968
Jiří Markovič: Lovec přízraků 
– skutečné případy předního českého kri-
minalisty
Stanislav Češka: Krutá smrt, Smrt expre-
miérky – původní české detektivky
Petra Soukupová: Pod sněhem 
– současný román
Touha a naděje 
– vesnické povídky pro ženy
Kafe v pět 
– české povídky ze současnosti
Zdeňka Hamerová: Klejinčino tajemství 
– detektivní román z českého prostředí
Jiří Pánek: Exekutor 
– napínavý román ze současného života
Anne Holt: Smrt démona 
– norský detektivní román
John Grisham: Platanová alej 
– americký thriller oblíbeného autora
Jo Beverly: Hedvábná smyčka, Nestoudná 
hraběnka – romány pro ženy
Lorna Byrne: Nebeská láska – o citu, který 
nás má provázet celým životem

Novinky
městské
knihovny
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Je tady zase JARO a opět se po roce 
objevují jarní květiny a jarní nálady, jarní 
nápady a jarní úklidy a tak vlastně vše je 
jarní a to znamená nové. 

Bohužel i s tímto se velmi často setkáte 
s různými starými nápady. Mezi ty lze 
zařadit takové nápady, které nám přidávají 
kvalitní práci se zaručeným avšak neurči-
telným ziskem a lze velmi často a hojně 
nalézt jako výsledek idealismu naší skvělé 
lidskosti její zralé plody bez růstu, zalévání, 
hnojení, světla a starostí. 

Nedávno jsem se byl projít v okolí naše-
ho města a světe, nebo snad Protivíne, div 
se – nejsme jiní než jinde!

Téměř u každé cesty a pěšiny se naše 
nádherné nápady ukazují. 

Tu zjistíme, že někdo dělal nové pod-
lahy, jiný kousek dál se nechtěl nechat 
zahanbit a tak vyryl svůj výkvět fantazie 
o nové kuchyni o kousek dál u stejné cesty 
do právě se probouzejícího porostu uschlé 
staré trávy, která právě teď se snaží svým 
uhníváním dát možnost prorazit novému 
zelenému jarnímu životu. Po pár krocích 
zjistíme, že se nezviditelníme u této ces-
ty, protože toto asi nebude „IN“ v rámci 
konkurence a tak své monumentální dílo 
uskutečním na druhé straně města a nejlépe 
více jak sto metrů od cesty a kde jinde než 
v lese. To kvůli efektu. 

Bohužel cestou míjím galerii sběrné-
ho dvora a v místech památného setkání 
válečných dějin umístím i svůj pomník a to 
zřejmě nejsem, ale budu pamětník. Vždyť 
jsem na místě zanechal i úklidové náčiní 
pečlivě zaimponované do černé plastové 
třípytlové busty. 

Prostě bych chtěl naznačit, že se dá 
neustále nově nalézat mnoho starého podob-
ného pohádkovým pokladům. 

K tomuto nemusíme však chodit po 
lesích a nejen v okolí našeho města, ale 
i v samém centru. V uplynulém roce (letech) 
jsme si mohli někteří všimnout fenomenál-
ního nápadu. 

Pokud do odpadkového koše předměty 
odpadní nejsou vkládány, zůstávají ležet 
v okolí  tohoto skladovacího zařízení a pro-
tože nejsou vloženy, tak je nikdo nesebere, 
neodveze a podpis zůstává na svém místě. 
Toto i po údržbě vzrůstající zeleně. Problém 
v řešení nastává v momentě, když je zjiště-
no, že tento podpis, sic neidentifikovatelný, 
je tvořen něčím spojeným s alkoholem 
a mládeží a tak preventivně k tomuto 
odstraním nádobu odpadní s pocitem, že 
jsem tímto zabránil usměrnění „podpisů“, 
v okolí tohoto předmětné shromaždiště 
odstraním a tudíž není co sledovat a přestává 
býti zajímavým i samotné místo původního 
umístění a též mi bude jistě sděleno, že 
pokud nebude míti co sledovat, tak sledová-
ní ztrácí smysl. Vždyť se jedná jen o odpady 
– pardon o odpadkové uložiště v majetku. 
A co příčina a otázka „PROČ?“. 

Podobně k tomuto je hrdost na třídění 
odpadků, kdy tento způsob je velmi využí-
ván. Pěkné sběrné nádoby, na mnohdy velmi 
nepěkně upraveném povrchu, stojí křivě 
„cik – cak“ a obsety mnohými domovními 
drobnými přebytky, které prostě upadnou, 

ale proč je zvedat – možná bychom se 
umazali a stejně to není moje. Pro jistotu se 
ještě podívám, jestli alibisticky mohu tvrdit: 
„To už tam leželo.“. 

Po zjištění, že do otvorů sběrné nádoby 
se nevejde nábytek a podobné maličkosti, 
tak je prostě opřu či odložím vedle. Vždyť 
je to jedno. A protože vím, že na tom byly 
hřebíky a tak podobně, tak příště půjdu 
z druhé strany, aby se mně nic nestalo. Ale 
co ostatní – to mi je vlastně jedno, protože 
já nemůžu za to, že není v místě nádob 
třeba zpevněná nerozbitná plocha, která 
se dá občas zamést – při vyprazdňování, 
nebo blbě připoznámkuji, že měl mít ten 
pes nebo dítě či jiná osoba nebo stvoření 
obuv nebo návlek s podrážkou, která má 
neproniknutelnou ochranu pro ostré a tvrdé 
předměty či sklo. 

Tímto způsobem bych mohl pokračovat 
velmi dlouho, ale pokud nepochopíme, že 
základem všeho žití je učení a to v základě 
minimálně v rozdílu materiálů základních 
řad a odhadu velikosti. Naznačuji tímto, 
že sklo není papír a papír není kov, nebo 
že stará školní taška hned na první pohled 
nevypadá jako kartonový recyklovatelný 
obal v kontejneru na plasty s prázdnou 
nádobou od parfému. 

Zkrátka lidi, buďme lidi.  RK

Rok se s rokem sešel a Sbor dobrovolných hasičů z Krče zahájil svou sezónu 
na tanečním parketu již IV. hasičským plesem uspořádaným v kulturním domě 
ve Žďáře. V sobotu 28. února se od 20 hodin roztančil plně vyprodaný sál v rytmech 
písní skupiny Ellizabeth. Skvělá zábava byla doplněna bohatou tombolou, kde se 
hrálo o více než 200 cen. 

Dámská volenka byla předvojem k vyvrcholení tohoto večera, kterým bylo 
půlnoční překvapení. Nejen pánům se zatajil dech, když se u tyče objevila svůdná 
Lucie Loo Šimková se svým představením v pole dance. 

SDH Krč si váží všech sponzorů (kompletní seznam na www.sdhkrc.cz) a chtělo 
by jim poděkovat za ceny, které darovali do tomboly. Děkujeme i všem návštěvní-
kům za vytvoření skvělé atmosféry a už teď se těšíme na příští krčskou tanečně 
– hasičskou sezónu.  Za SDH Krč Veronika Klucká

LIDI, BUĎME LIDI MEZI LIDMI

NA PLESE HASIČŮ KRČ TO ZASE PĚKNĚ ŽILO! 
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Všichni čtenáři, kteří mají rádi lite-
raturu o jižních Čechách, si neopo-
menou u nás vypůjčit knihy známého 
jihočeského spisovatele Ondřeje 
Fibicha. Kromě jiných titulů je auto-
rem již třetího dílu knihy „Nebe stu-
dánek“, ve kterém nám přibližuje 
studánky na Šumavě, v Pošumaví 
a jihozápadních Čechách. Právě na 
téma této třetí knihy jsme pozva-
li pana Fibicha na besedu, která 
se konala v Domě kultury Protivín 
10. března a byla doplněna promítáním 
překrásných snímků, které přímo láka-
ly diváky k návštěvě zmiňovaných míst. 
Byla to v pořadí již třetí beseda pana 
Fibicha v našem zařízení. O spokoje-
nosti návštěvníků svědčil zájem o kou-
pi autorových knih spojený se závěreč-
nou autogramiádou. Snímky spolu se 
zasvěceným vyprávěním přednášející-
ho naše posluchače doslova přenesly 
do míst, kde se spojují přírodní krásy 
s uměním lidských rukou. Dokladem 
jsou romantické kapličky, zdobené 
kříže, Boží muka. 

Značně navštívená bývají v našem 
kulturním zařízení nedělní dětská 
divadelní odpoledne, v nichž pohád-
kový příběh ožívá v kombinaci loutek, 
případně maňásků, a živého herce. 
Představení „Pohádky proti pláči“ 
v podání členů divadla ŠUS, uvedené 
15. března, zhlédla padesátka spoko-
jených diváků. 

V Březnu – Měsíci čtenářů již 
několik let nabízíme našim mladým 

návštěvníkům zábavné znalostní tes-
ty o literatuře. Letos jsme připravili 
dva – jeden pro malé děti s názvem 
„Poznáš oblíbené postavičky 
z Večerníčků“ a druhý pro starší 
školáky na téma „Podivuhodný 
svět Julese Verna“. Zvolenými téma-
ty jsme si připomínali 50. výročí trvání 
televizních Večerníčků a 110. výročí 
úmrtí zakladatele vědeckofantastické 
literatury Julese Verna, který zemřel 
24. března 1905. Počet odevzdaných 
a dobře vyplněných soutěžních testů 
nás přesvědčil, že děti soutěží rády 
a pokud jsou vhodně motivovány, to 
s jejich znalostmi vůbec není špatné. 
Pro vítěze obou soutěží máme při-
pravenou odměnu. 

Vítězkou ve znalostním testu 
„Podivuhodný svět Julese Ver-
na“ se stává slečna Marie Šálko-
vá z Protivína, která od nás obdrží 
dvě volné vstupenky do Kina Protivín 
na film dle vlastního výběru uvede-
ný do konce května 2015. V sou-
těži „Poznáš oblíbené postavičky 
z Večerníčků“ byla vylosována 
slečna Gabriela Burdová z Protiví-
na. Máme pro ni připravenu pohádko-
vou knížku. Oběma vítězkám blaho-
přejeme a těšíme se s nimi na další 
setkávání v městské knihovně. 

Knižní odměnu máme v knihov-
ně připravenu i pro tisícího čtenáře 
pana Vojtěcha Sochoru z Protivína. 
Doufáme, že ho dobrodružný napína-
vý příběh potěší.     

V Březnu – Měsíci čtenářů u nás 
pravidelně vítáme školní exkur-
ze. Letos se přihlásila dvě oddělení  
2. Mateřské školy Protivín v počtu 
více než čtyřiceti dětiček. Ty nejmen-
ší zajímaly nejvíce krásné obrázky 
v pohádkových knížkách, ty starší 
– předškoláci – už projevily zájem 
o auta, letadla, dinosaury a též se 
zapojily prostřednictvím paní učitel-
ky do soutěže v poznávání pohád-
kových postav Večerníčků. Všechny 
děti si od nás odnášely pamětní lístek 
jako upomínku na svoji první návště-
vu knihovny. 

Úmrtí spisovatele Julese Ver-
na jsme si též připomněli výstavkou 
autorových knih, které máme v kni-
hovním fondu. Posledních několik 
březnových dnů už bylo ve znamení 
nastávajících velikonočních svátků. 
Jejich atmosféru jsme přiblížili čtená-
řům malou knižní výstavkou, kde byly 
zastoupeny všechny tituly z našeho 
fondu, které mají v názvu Velikonoce. 

Bohužel, našli se jen dva odvážní 
tatínkové, kteří zareagovali na naši 
výzvu k fotografické soutěži „Tatí-
nek  čte dětem“. Na původně pláno-
vanou výstavku to nestačí, ale i tak 
dvěma statečným tatínkům děku-
jeme. Jsou to pan Ryszawy z Velic 
– Dřítně a pan Sobkovčík z Protiví-
na. Vážíme si jich, vždyť vychovávají 
naše budoucí čtenáře. Symbolickou 
odměnou pro jejich dětské poslucha-
če budou omalovánky s pastelkami. 

BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ 
V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ PROTIVÍN

Foto vlevo: Tatínek – Jiří Ryszawy se synem Vašíkem v deštivém odpoledni spolu čtou Káju Maříka. 
Foto vpravo: Příjemná chvíle nad knížkou tatínka Pavla a dětí Lukáše a Nely Sobkovčíkových.   
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Jste velkým odborní-
kem na ornitologii, 
ale to nebyl obor, 
který jste na škole 
studoval, že? 

Začal bych tím, 
že mě od malička 
fascinovali všichni 
živí tvorové. V dět-
ství jsem měl, spíše 
než k obratlovcům, 
přístup k různým 
broukům a motýlům 
a začal jsem je sbírat 
a zkoumat. Byl jsem 
i členem entomo-
logické společnos-
ti v Praze. A to mě 
drželo až do pohovo-
ru na vysokou školu. 
Tam jsem si řekl, že 
o broucích už toho 
vím hodně, věnuji 
se jim prakticky celý 
dosavadní život, proč 
bych tedy nemohl jít 
dělat něco jiného. A rozhodl jsem se, že budu studovat ptáky. 
Bohužel, když nastal čas výběru specializace, z důvodu malé 
kapacity mě na ornitologii nevzali. Šel jsem tedy studovat ryby, 
ale s tím, že si můžu dodělat zároveň i ornitologické zkoušky. 

S odstupem času musím říct, že v muzejnictví uplatňuji 
častěji znalosti o ptácích než o rybách, vzhledem k tomu, že 
ptáci se po krajině rozšiřují víceméně samovolně, kdežto ryby 
do vodních toků lidé nasazují cíleně. Proto dnes už v podstatě 
tok s přirozeným výskytem určitého druhu ryb prakticky neexis-
tuje, takže jejich výskyt se zkoumat, snad s výjimkou vzácných 
hospodářsky nevýznamných druhů, moc nedá. 
Spousta ptáků již přiletěla z teplých krajin do Čech zpátky. 
Způsobily jim nějaké problémy současné mrazíky? 

U stěhovavých ptáků vše funguje tak, že k nám nepřilétají 
zpět masivně, všichni najednou, ale po menších skupinkách. 
Obecně se má za to, že kdo přiletí dřív, tak má relativně lepší 
šanci na zahnízdění. Ovšem je tu riziko toho, co se stalo v letoš-
ním roce a po teplém konci zimy přijde mrazivý začátek jara, 
což může být pro některé jedince ortel smrti. Například vlaš-
tovky se živí hmyzem, který loví v letu, a ty, které již přiletěly, 
v důsledku nedostatku potravy nepřežijí a výhodu budou mít 
tentokrát ti jedinci, kteří přiletí později. Ale není to pravidlo 
u všech stěhovavých druhů, leckteří jiní ptáci samozřejmě i toto 
počasí přežijí. 
A vlaštovky již zahnízdily?

Vlaštovky nehnízdí hned po příletu, ale spíše nějaký čas létají 
po okolí a nabírají sílu po dlouhé cestě, která je stála i značný 
úbytek na váze. Nejvíce se zdržují v okolí rybníků a luk, kde se 
rojí hmyz.  Až po vykrmení se přesouvají na svá hnízdiště. Proto 
mnoho lidí ani nezaznamená, že již po zimě přiletěly zpět. 

Ale jiní ptáci již hnízdit začali, viděl jsem některé vrabce 

polní nebo sýkory, 
jejichž samice mají 
už dokonce holá bři-
cha, což je neklamná 
známka toho, že si 
hnízda staví. Také 
sovy hnízdí v součas-
né době, husy napří-
klad tu byly k vidění 
na konci února, takže 
teď mohou klidně 
vyvádět mladé. 
Jaké faktory ovliv-
ňují hnízdění?

E x i s t u j í  d vě 
důležité podmínky, 
kterými se ptáci při 
stavbě hnízda řídí. 
Tou první je dosta-
tek potravy. Pokud 
nemají potravu sami 
pro sebe, nebudou 
ji mít ani pro své 
potomky, kteří pak 
nebudou schopni 
přežít. Druhou pod-

mínkou jsou určité hnízdní podmínky, neboli něco, v čem budou 
hnízdit. Dutinoví ptáci potřebují dutinu stromů, ptáci, kteří hnízdí 
v rákosí, se nebudou zdržovat u rybníka, kde rákosí chybí. Pokud 
jedna z těchto podmínek nemůže být splněna, pták si najde jiné 
místo pro zahnízdění. Proto jsou ptáci významným ukazatelem 
kvality prostředí. 

Jednou jsme v této souvislosti řešili záležitost, že v celých 
jižních Čechách se přestal objevovat bukač velký, volavkovitý 
pták, který hnízdí v rákosí. Nakonec se přišlo na to, že velké 
počty ryb v rybnících, které rybáři vysazují, spořádaly všechny 
měkkýše a i další jeho potravu. Proto bukač v jižních Čechách 
vymizel a objevuje se jen tam, kde je méně ryb a tím i pro něj 
zbývá něco k snědku. 
A jaký máte názor na ptačí budky, které lidé ptákům staví?

Jsem velmi skeptický k jistému „panelákovému“ druhu 
budek, kdy do dlouhého panelu je vyvrtáno několik otvorů vedle 
sebe. V takové budce může bydlet pouze jeden pták, maximálně 
dva a to za předpokladu, že zahnízdí v obou krajních otvorech, 
aby byli co nejdál od sebe. Vedle sebe v důsledku konkurenčních 
hrozeb ve většině případů bydlet nebudou. „Normální“ budky 
ptáci rádi obsadí. 
Jak se ptáci přizpůsobují takovým náhlým teplotním změnám, 
kdy během jediného dne mohou teploty z mrazu vyšplhat klidně 
na patnáct stupňů?

 Určitě je to těžké. Když trochu zapřemýšlíme, tak si uvědo-
míme, že s takovými teplotními výkyvy jsme se v minulosti tak 
často nesetkávali. Dřív se dalo počasí přibližně určit, vědělo se, 
že v zimě budou mrazy a v létě pravděpodobně nebude sněžit. 
Tím si ale nyní nemůžeme být jisti. A to všechno je ovlivně-
no nemalou měrou působením lidského faktoru. Vezměte si 
třeba město – to jsou jedna velká kamna. A někteří ptáci už 

ČÍM VÍCE PTÁKY ZKOUMÁME,

Volavkovitý pták bukáček malý.

Troufám si říci, že pokud někdo v Protivíně nikdy nezaslechl jméno RNDr. Karla Pecla, minimálně se již seznámil s jeho 
činností. Je autorem stálé výstavy exotické přírody v Památníku města Protivína a podílel se na několika publikacích, které 
se k našemu městu vážou. V Písku navíc dlouhá léta působil jako zoolog Prácheňského muzea. A pokud jsme chtěli zjistit 
pár informací o stěhovavých ptácích, kteří se k nám na jaře vrací, v našem okolí bychom jen těžko hledali většího odborníka. 
Pokud tedy, stejně jako já, považujete vlaštovku za posla jara, možná se nyní dozvíte, že „jedna vlaštovka jaro nedělá“. 
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se naučili, že ve městech přežijí i tuhou 
zimu. Například v Praze i přes zimu potkáte 
rehka domácího, protože se někteří jedinci 
rozhodli, že než absolvovat dlouhou cestu, 
risknou pobyt ve městě, kde se živí odpadky 
nebo je lidé krmí. 
Obecně se říká, že ptáci létají na jih. Je to 
ale pravidlem?

 My jsme zvyklí předpokládat, že ptáci 
odlétají na podzim na jih, protože je tam 
tepleji. Ale někdy se proti našemu očekávaní 
vydají na sever nebo zjistíme, že naše pěnice 
černohlavé chytají v Norsku, ve Švédku 
a v Anglii. Některé pěnice totiž zjistily, že 
v Anglii je díky Golfskému proudu také 
tepleji než u nás a navíc je to kratší cesta, 
tak proč by měly létat do Afriky, kam létá 
zbytek pěnic. Ty anglické jsou u nás po 
zimě dříve než africké kolegyně, nejsou tak 
vysílené po cestě a vyberou si lepší a bez-
pečnější hnízdiště. Otázkou je, co se stane za 
pár stovek let. Zda budou dva druhy pěnic, 
z nichž jedny budou létat do Anglie a druhé 
do Afriky, nebo zda začnou všechny létat do 
Anglie, i když tam by pak nastala otázka vysoké konkurence. 
Stalo se, že některé druhy stěhovavých ptáků letošní zimu 
vůbec neodletěly? Podle čeho se vlastně ptáci rozhodují, kdy 
mají odletět do tepla či přiletět zpět?

Ptáci mají určité biologické hodiny, které jim dají vědět, 
že musí odletět dříve, než tady nastane nedostatek potravy. Je 
možné ještě nějakou chvíli zůstat a více se posilnit na cestu, ale 
kdyby to udělali, tak by jim hrozilo riziko, že najednou nebude 
čím se posilnit, ztratí svou váhu a nebudou mít dostatek energie 
na odlet. 
Odjakživa mě fascinovalo, jak jsou čápi schopni se po zimě 
vrátit zpět do svého starého hnízda. Může za to nějaký speciální 
orgán, který jim pomáhá v orientaci nebo jednoduše mají tak 
dobrou paměť?

Vždy jsme hledali u ptáků nějaký navigační orgán, ale ve 
skutečnosti žádný nemají. Orientují se ale za pomoci spousty věcí, 
jako se dříve dokázali například staří mořeplavci orientovat na 
moři. Ptáci mají jednoduché principy, podle kterých se orientují. 
Jedním z nich je postavení hvězd. Dříve se takové pokusy dělaly 
ve spolupráci s planetárii, kdy se okolo voliéry pouštěla noční 
obloha, a zkoumalo se, kterým směrem chtějí ti ptáci vyletět. Dále 
je to výborná vizuální paměť. Kdo někdy letěl nízko letadlem, 
tak si mohl vyzkoušet, co všechno ptáci při přeletu krajinou vidí 
a mohou se orientovat třeba podle toku řeky. Také vnímají zemský 
magnetismus nebo postavení slunce. Zajímavou skutečností je také 
to, že většina z nich si při přeletu přes moře vybírá co nejdelší úsek, 
kdy může letět nad pevninou, protože (zřejmě podvědomě) ví, že 
když budou unaveni a poletí nad mořem, nebudou mít možnost si 

nikde odpočinout. Jako příklad mohu uvést 
čápy – většina českých čápů létá přes Gib-
raltar, moravští a slovenští volí východnější 
cestu přes Bospor. 

Při přeletu musí ptáci myslet i na to, 
aby měli dostatek potravy. Mazaně tuto 
skutečnost vyřešili třeba ostříži, kteří létají 
s vlaštovkami, takže potravu mají neustále 
s sebou a stačí jim občas si zalovit. 
Není to tak dlouho, co v naší vsi spadnul 
v důsledku silného větru strom a při jeho 
odstraňování jsme ve větvích našli mládě 
hrdličky. Co by lidé, pokud se jim něco 
podobného stane, měli s takto nalezeným 
ptákem udělat?

Na Písecku je Záchranná stanice živo-
čichů v Makově u Čížové, její stránky 
i kontakty jsou na internetu. S nimi se lze 
domluvit a nalezence tam dodat. Školy si 
mohou i domluvit exkurzi do této stanice. 
Tak se děti naučí jak ptáky chránit a i jak je 
v případě potřeby zachránit. 

T. Procházková
Foto: Archiv RNDr. K. Pecla

TÍM MÉNĚ O NICH VÍME

Ledňáček obecný. 

Slavík modráček.
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UZÁVĚRKA
pro dodání příspěvků

do květnových
„Protivínských listů“ 

je 4. května 2015. 
Noviny vyjdou

v pondělí 18. 5. 2015. 

Na Velký pátek se v Mateřské škole Krč 
sešlo téměř 50 zájemců o akci „Velikonoční 
tvoření“. Nejen „školkové“ děti se zabavily 
ručními pracemi z proutí a ovčí vlny. 

Školáci, rodiče i prarodiče si vyzkoušeli 
pletení pomlázky z osmi proutků. Někdo 
tuto techniku zvládl hned sám a prsty 
s proutky se jen míhaly, jiný byl vděčný za 
pomoc od zkušenějších pletařů. Nejmladší 
děti se pokusily společně vyplést v připra-
vené osnově z proutí jarní sluníčko. I tato 
práce dokázala pořádně procvičit prstíky 
a zamotat hlavu. Na závěr bloku pletení 
z proutí se mohli nejvytrvalejší účastníci 
potěšit pohledem na umění paní Žižkové, 
která z pěti proutků hravě vykouzlila ple-
tené vajíčko. 

Ve vedlejší místnosti probíhalo hraní 
s ovčí vlnou. Děti i dospělí si pohráli se 
surovou vlnou z ovce, ze srsti lamy, psa 
i velblouda. Svou sílu potom museli uplatnit 
při kramplování (vyčesávání) vlny – není 
to žádná hračka! Největší pozornost ale 
přitahoval krásný kolovrátek. Nejprve se 
všichni podívali, jak snadno paní Pavlíková 
spřádá na kolovrátku přízi. Každý si chtěl 
tuto netradiční práci vyzkoušet, ale i jen 
samotné šlapání kolovratu dalo mnohým 
zabrat. Ne všechno, co vypadá jednoduše, je 
opravdu snadné. Všechny potěšila darovaná 
upředená nitka. Zájem byl veliký, protože 

V dubnu si připomínáme 100. výročí 
narození Jana Drdy, novináře, spisovatele 
a dramatika (4. 4. 1915  – 28. 11. 1970)

DRDŮV STÁLE ŽIVÝ ODKAZ
– literární: 
Němá barikáda – soubor 11 povídek 
s tématikou druhé světové války, na kniž-
ní motivy vznikly filmy Němá barikáda 
(povídka Pancéřová pěst) a Vyšší prin-
cip 
Městečko na dlani – románovou prvo-
tinu vydal autor již v 25 letech, za války 
zfilmována
České pohádky – 12 lidových pohádek 
s ilustracemi Josefa Lady
České lidové hádanky – poezie pro 
začínající čtenáře
Hastrmani – pohádkové příběhy o vod-
nících, zfilmováno
– dramatický: 
Hrátky s čertem – komedie uváděna ve 
Stavovském divadle v Praze, pro zajíma-
vost – byla zpracována jako opera i jako 
loutková hra
Dalskabáty, hříšná ves aneb Zapo-
menutý čert – komedie na motivy jed-
né z autorových lidových pohádek ožívá 
i v úspěšné televizní inscenaci
– filmové scénáře a náměty: 
Dařbuján a Pandrhola, O princezně 
Jasněnce a létajícím ševci, 
Nejkrásnější hádanka – na motivy kni-
hy České pohádky
Uvedené knihy je možno si vypůjčit 
v Městské knihovně Protivín. 

VZPOMÍNKA NA VELIKONOCE
Velikonoční čas obyvatelům protivínské Rafandy připomenula tato malá 
skupinka řehtáčů. Kaprála Tomáše Schánělce (na snímku chybí), ale 
vzorně nahradil Ondra Viktora. Chlapcům letos nepřálo počasí, ale pře-
sto vytrvali a zvuk jejich řehtaček nám oznámil přicházející jarní čas. 

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ V MŠ KRČ

kdo nosí u sebe nitku utkanou na Velký 
pátek, je chráněný před uhranutím a jiným 
neštěstím. 

V poledne si kromě krásně zdobené 
pomlázky, pašijové nitky a radosti z vlastní 
práce děti odnášely i sladké jidášky, které 
nám napekla paní Hlinková. 

Děkujeme všem za pomoc při zajištění 
této velikonoční akce a těšíme se na další 
společné zážitky. 

Děti a paní učitelky z MŠ Krč
 

výročí
 JANA

 DRDY



KINO PROTIVÍN
květen 2015

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

pátek 1. května v 19 hodin film USA

NOČNÍ BĚŽEC
Akční/krimi/drama. Brooklynský gangster a produktivní zabiják Jimmy Conlon 
(Neeson), kdysi přezdívaný Hrobník, už zažil lepší časy. Nyní 55letého Jimmyho 
pronásleduje kromě hříchů minulosti také zarputilý detektiv.
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 114 minut, vstupné 100 Kč

neděle 3. května v 16 hodin  film USA

SPONGEBOB VE FILMU: HOUBA NA SUCHU
Animovaná komedie pro všechny. Opakování mimořádně úspěšného filmu. Jedna 
z nejžlutějších, nejhranatějších a hlavně nejoblíbenějších postaviček konečně našla 
cestu na filmové plátno.
Mládeži přístupný, dabovaný, 94 minut, vstupné 80 Kč

neděle 3. května v 19 hodin  film USA

JE PROSTĚ BÁJEČNÁ 
Živelná komedie plná zmatků a dobře mířených facek. Nebudeme si nic nalhávat, 
Isabel je lehká holka. Nejstarší profesí se snaží našetřit, aby se mohla stát herečkou. 
Hrají O. Wilson, J. Aniston. 
Mládeži přístupný, titulky, 93 minut, vstupné 110 Kč

středa 6. května v 19 hodin film ČR

DANIELŮV SVĚT
Dokument.  Divácká cena z Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě. 
Příběh lásky, v němž  hlavní hrdiny dělí od hněvu společnosti méně než jediný polibek.  
Daniel je mladý muž s pedofilní sexuální orientací…
Mládeži do15 let nepřístupný, 75 minut, vstupné 90 Kč 

pátek 8. května v 19 hodin film USA

RYCHLE A ZBĚSILE 7
Akční. Pomsta se vrací domů. I auta už můžou létat. Hrdinové této série už stihli prožít 
a přežít neuvěřitelné věci, teď však narazí na nepřítele.
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 137 minut, vstupné 110 Kč

neděle 10. května v 16 hodin 

LOUTKOVÉ PŘEDSTAVENÍ DLOUŠIBY
neděle 10. května v 19 hodin  film Francie

DEJTE MI POKOJ
Komedie. Já že jsem sobec? Vášnivého milovníka hudby Michaela potkalo nečekané 
štěstí – objevil vzácné album muzikanta Neila Youarta. V okamžiku dlouho očekávaného 
klidu a samoty k poslechu se celý svět a všichni jeho obyvatelé spiknou proti němu…
Mládeži přístupný, titulky, 79 minut, vstupné 110 Kč

středa 13. května v 19 hodin film Francie

SAMBA
Drama. Samba se přistěhoval  do Francie před deseti lety ze Senegalu. Pracuje 
načerno a doufá, že brzy dostane povolení k trvalému pobytu. Jeho neradostná rutina 
se změní, když potká Alice – manažerku se syndromem vyhoření. Jejich vztah se však 
nesetkává s pochopením.  
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 120 minut, vstupné 80 Kč

pátek 15. května ve 20 hodin film USA

AVENGERS
Akční/dobrodružný. Výpravné pokračování největšího super-hrdinského filmu všech 
dob. Pokus miliardáře Tonyho Starka oživit program na udržení celosvětového míru 
skončí nezdarem a největší hrdinové světa, včetně Iron Mana, Kapitána Amerika, Thora 
a dalších, musí čelit děsivému nebezpečí. 
Mládeži do12 let nevhodný, dab., 150 minut, vstupné 155 Kč / dĕti 130 Kč

neděle 17. května v 16 hodin film Francie

PÍRKOVO DOBRODRUŽSTVÍ
Animovaný/dobrodružný. Ptačí sirotek Pírko nevyniká ani krásou peří, ani sokolí 
silou. Tak moc chtěl s hejnem ptačích kamarádů táhnout do Afriky. Až jednoho dne 
se naskytne příležitost a on se vydává za dobrodružstvím.
Mládeži přístupný, dabováno, 90 minut, vstupné 130 Kč

neděle 17. května v 19 hodin film USA

LADÍME 2
Komedie. Rozsekáme vás přímo světově. Mají skvělé hlasy, dokonalá těla a jsou krá-
lovnami zpívání a capella. Celá Amerika jim leží u nohou, jsou pozvány k prezidentovi  
Obamovi na jeho narozeniny. Jenže stačí drobná technická komplikace…
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 113 minut, vstupné 110 Kč 

středa 20. května v 19 hodin             film V.Británie/Itálie/Španělsko

S TVÁŘÍ ANDĚLA
Drama. V roce 2007 byla v italské Perugii nalezena zavražděná britská studentka Mere-
dith Kercher. Jednou z obviněných se stala její spolubydlící, Američanka Amanda Knox. 
Film je skutečným příběhem  inspirovaný a jeho hrdinové hledají osobní vyrovnání 
s tímto šokujícím násilným činem.
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky,101 minut, vstupné 110 Kč

pátek 22. května v 19 hodin film USA/Francie

GUNMAN: MUŽ NA ODSTŘEL
Akční/krimi/drama. Sean Penn se ocitne ve smrtící smyčce svých bývalých kolegů 
a jedinou jeho šancí je zásada, že nejlepší obrana je útok. Napětí jako řemen a zuřivý 
souboj dvou oscarových drsňáků – S. Penna a J. Bardema.  
Mládeži od 12  let přístupný, titulky, 105 minut, vstupné 100 Kč

neděle 24. května v 16 hodin film ČR/Slovensko

MALÝ PÁN
Pohádka. Malý Pán žije spokojeně ve svém domečku v Duté Hoře. Jeho poklidný život 
skončí ve chvíli, kdy se mu zdá sen o tajemném domě, ve kterém najde, co mu schází. 
Sám nemá pocit nedostatku a tak se rozhodne  přijít záhadě na kloub. 
Mládeži přístupný, 83 minut, vstupné 110 Kč

neděle 24. května v 19 hodin film ČR

ŽIVOT JE ŽIVOT
Komedie. Humor, fantazie a bláznivé situace. Jak už to tak v životě bývá. Začíná se 
hroutit tradiční oáza a pevný bod manželské dvojice – dovolená. Herecké obsazení: 
O. Vetchý, S. Stašová, B. Poláková,T. Voříšková, P. Vančura.  
Mládeži od 12 let přístupný, 95 minut, vstupné 110 Kč

středa 27. května v 19 hodin film USA

STÁLE JSEM TO JÁ (STILL ALICE)
Drama. Film natočený podle knihy autorky L. Genovy. Šťastně vdaná matka tří 
dětí, která je uznávanou profesorkou lingvistiky, má diagnostikovánu ranou formu 
Alzheimerovy choroby. Její úsilí zůstat stále tím, kým kdysi byla, je děsivé, dojemné i 
inspirující. Za herecký výkon získala J. Moore Zlatý glóbus a Oscara.
Mládeži od 12 let přístupný, titulky, 100 minut, vstupné 100 Kč

pátek 29. května v 19 hodin film USA

POLTERGEIST
Horor. Z čeho máte největší strach? Legenda hororového žánru Sam Raimi přichází s úplně 
novým zpracováním klasického příběhu o rodině, jejíž poklidný život se obrátí naruby.
Mládeži od 12 let přístupný, titulky, 87 minut, vstupné 150 Kč

neděle 31. května v 16 hodin film ČR

TŘI BRATŘI
Pohádka od režiséra Jana Svěráka. Tři bratří (V. Dyk, T. Klus a Z. Piškula) se vydávají do 
světa na zkušenou, aby si našli nevěsty a rodiče jim mohli předat hospodářství.
Mládeži přístupný, 90 minut, vstupné 80 Kč

neděle 31. května v 19 hodin film Německo

DEN BLBEC
Komedie. Prožili jste někdy „Den blbec“? Pokud ne, můžete si to vyzkoušet ve 
stejnojmenné komedii. A pokud ano, pak uvidíte, že to, co označujete za svůj „Den 
blbec“ byla jen malá lapálie. Vybočení z životní rutiny třicátníka Tilla Reinerse přichází 
v podobě maskovaného bankovního lupiče.
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 110 minut, vstupné 110 Kč



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

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

Dům kultury Protivín úterý 19. května od 19. 30 hodin

OneManShow
Hudebně zábavná show s VLADIMÍREM HRONEM. 

Vstupné předprodej 150 Kč/na místě 170 Kč
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Dům kultury Protivín neděle 10. května od 16 hodin

DlouŠiBy
Příběh prince a jeho tří podivných pomocníků. Lout-
ková pohádka pro děti od 4 let v podání Divadla 100 
opic.  Vstupné 50 Kč
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V minulém čísle Protivínských 
listů jsme chtěli znát název uli-
ce, na jejímž začátku (či kon-
ci) můžete spatřit starou lampu 
dřívějšího pouličního osvětlení. 
Správnou odpovědí byla uli-
ce Pivovarská (nebo Pivovar). 
Výhercem symbolické ceny se 
stal Jan Vaňata ml. 
Blahopřejeme. 
Nyní se ptáme, komu je zasvě-
cena kaplička na obrázku. 
Odpověď nám přijďte sdělit do 
infocentra na náměstí nebo 
zavolejte na telefonní číslo 
382 203 354, případně napište 
na e-mail: infocentrum@mupro-
tivin. cz. 

FOTOHÁDANKAFOTOHÁDANKA
INFOCENTRA PROTIVÍN

V galerii Kaplanka můžete do 
konce dubna zhlédnout unikátní 
výstavu obrazů Václava Lamra 
a v prostorách infocentra foto-
grafie Jiřího Kvasnovského. 

V květnu se přijďte do Kaplanky 
podívat na výstavu nazvanou 
Staří mistři (Pepíno Balek a Wil-
ly Vrba vzdávají hold starému 
umění a malují technikami, kte-
ré ve své tvorbě používal např. 
Rembrandt…) a v infocentru se 
do konce června potěšíte svě-
tem obrázků Václava a Radka 
Lenemajerových. 

Těšíme se na vaši návštěvu. 

VÝSTAVY 
V KAPLANCE

Již nějaký čas jsme přemýšleli, jaké programy připravit, 
aby zaujaly. O zdravém vaření, životním stylu se hodně mluví, 
píše, propaguje se. Suchými teoriemi a krásnými obrázky jsme 
přesyceni. Tak jak to udělat, aby to stálo za to? Tuhle otázku 
jsme si kladli řadu měsíců.      

Do mateřského centra chodí Kamila Dunn, maminka dvou 
dětí a žena Američana. A co víc – proškolená lektorka zdravého 
životního stylu Country Life. Na Písecku žije větší skupina takto 
oprávněných lidí, a tak slovo dalo slovo a oni se rozhodli společně 
s námi udělat sérii kurzů zdravého životního stylu. Mnoho lidí, když 
slyší „zdravá výživa, vegetariánství, pohanka, sója, tofu, jáhly“, 
dělá se jim špatně. Těžko si umíme představit svůj jídelníček bez 
masa, uzenin nebo bílého pečiva. Celozrnné nebo tmavé pečivo je 
drahé, výrobky jen z žitné mouky se u nás na Protivínsku nedají 
ani koupit. Naším cílem je přesvědčit širokou veřejnost, že zdravé 
vaření z těchto produktů nutně neznamená neslané, nemastné, bez 
chuti a cenově nedostupné.      

První téma bylo věnováno sóji a tofu. Po úvodu, který měla 
Daniela Homolová, jak zdravě žít a jak se zdravě stravovat, jsme 
se dozvěděli, v čem tkví výhody a čím prospívá našemu tělu sója. 
Kdybychom si nic nepamatovali, asi nám utkvělo v paměti, že 
pomáhá v prevenci proti rakovině prsu a tlustého střeva. Kamila 
Dunn nám ukázala, jak připravuje tofu ala vajíčka. I my masožrouti 
jsme museli uznat, že nám chutnalo. Sójových produktů k ochutnání 

bylo hned několik a nejvíc lákaly očima chlebíčky (doma pečené 
a celozrnné) se spoustou zeleniny a navrchu se sójovými kuličkami 
ala hamburger. Chutnaly znamenitě a místo smažení, abychom se 
vyhnuly zbytečným kaloriím, byly upečené v troubě.     

Budeme se setkávat zpravidla poslední pondělí v měsíci až do 
konce školního roku, abychom se učili žít zdravěji. Kromě recep-
tů, povídání o jednotlivých potravinách a ukázky vaření nebude 
chybět ani ochutnávka. Zkrátka, když člověk neokusí, tak prostě 
neví. Pokud byste se chtěli přidat, další kurz proběhne v pondělí 
27. dubna od 17 hodin v Pastelce. A jaké bude téma? Obiloviny 
– pohanka, jáhly, oves apod. Přihlašujte se e-mailem na adrese 
varimezdrave247@seznam.cz nebo tel. čísle 732 481 300.

ZDRAVÉ VAŘENÍ ZE SÓJI A TOFU



PROTIVÍNSKÉ LISTY – 14. stránka

� ZE ŽIVOTA ŠKOLY � 
TRADICE VELIKONOC V PROTIVÍNĚ

Na základě přednášky PhDr. Jiřího Práška, 
ředitele Prácheňského muzea, konané dne 20. 2. 
2015 v Protivíně a ve spolupráci s Památníkem města 
Protivína byl vytvořen pro žáky osmého ročníku projekt 
na téma Tradice Velikonoc v Protivíně. Obě třídy byly 
rozděleny na hochy a dívky. Jednotlivci se posléze 
věnovali otázkám podle zadání projektu a snažili se na 
ně doma najít odpověď. Kluci se zaměřili na to, která 
parta řehtáčů kudy chodí, resp. chodila za časů jejich 
tatínků, popř. i dědečků. Zapisovali, kterými ulicemi se již 
nesmělo, které ulice tedy nebyly v jejich rajonu, kde se 
party scházely, kdo byl kaprálem a podkaprálem, apod. 
Adam Šípek z 8. B přinesl i notýsek s prvním zápisem 
z 80. let minulého století, ve kterém jsou zapisováni 
jednotliví řehtáči, a to i podle hodností. Notýsek je již 
zcela zaplněn, v současné době píší již do nového. 
Ve zmiňovaném notýsku se kluci dělí na: KAPRÁLA, 
PODKAPRÁLA, NADPÁNA, PÁNA, PODPÁNA, PRAVÉ 
UCHO, LEVÉ UCHO, či BAŽANTA. V tomto notýsku 
jsou u některých jmen poznámky, jak kdo například 
řehtal, kdo byl přítomen v kterou hodinu na řehtání, 
apod. Většina hochů nicméně popisovala dělení jen na 
kaprála/y a podkaprála/y a členy. Shodovali se na tom, 
že kaprálem může být nejstarší ze skupiny řehtáčů, 
přičemž s koncem základní školy přichází i konec 
možnosti vyřehtávat. Projekt vypracovávali i kluci 
z okolních vesnic, a tak bylo možné porovnat řehtání 
v Záboří, Krči, či ve Chvaleticích. 
Pár ukázek z jejich prací:
„Ač se to zdá neuvěřitelné, i ve 21. století se stále 
chodí řehtat.“  (K. K., 8. A)
„Parta, ve které byl můj otčím, se scházela v Protivíně 
v parku u sv. Anny [...]  a měla tyto hranice: ulice 
Fučíkova, ulice Ve Školce, ulice Mírová. Nesmělo se 
na město, na Rafandu, k nádraží a k Libochovu. “ 

(F. K., 8. A)

„V době mého tatínka byly party rozděleny: Libochov 
a Čačarky, měšťáci, zastávka, paneláky, Rafanda, 
školka.“  (A. V., 8. B)
„Na vyřehtávání chodím od školky od šesti let, postup-
ně jsem prošel všechny hodnosti až po nejvyšší. Kap-
rál je vůdce skupiny a rajonů, mám na starosti hlavně 
mladší kamarády a pomáhám jim naučit se popěvek. 
Protivín se rozděluje do několika rajonů podle čtvrtí, 
například: Libochov, Rafanda, měšťáci, nádražáci. 
Náš rajon je celkem velký, zahrnuje ulice Smetanova, 
Dvořákova, Mírová, Studniční, Purkyňova, Na Chmel-
ničkách, K Rybníčku, Ve Školce, Sportovní, Oborská, 
Tyršova.“  (A. Š., 8. B)
Ve Žďáře: 
„Celá skupina se skládá: 1 a více kaprálů – mají 
vyklepávačku, kterou určují rytmus, 1 a více podka-
prálů – řehtačka nebo vyklepávačka, ostatní členové 
– řehtačky a zpěv. “ (M. Z., 8. A)

„Hoši z vesnice Krč jsou seřazení od nejmenších 
po největší vpředu. Skupinu vedou kaprálové, mají 
na starosti veškeré organizování řehtání, udržování 
tvaru, dohled, vedou záznam o docházce a o chová-
ní. Také na Bílou sobotu rozdělují veškerou dobrotu 
(koledy) mezi všechny zúčastněné. Pomáhají jim 
při tom podkaprálové. […] Obcházejí celou vesnici 
a pak ti starší jedou na kolech objet okolní samoty 
Zelendárky, Podkrčí, Bečelov, Pařezí. Na objíždění 
se parta rozdělí na 2 části. V obou jsou kaprálské 
řehtačky (podpisy všech kaprálů v historii řehtačky. 
Jsou na nich podpisy mého dědečka – byl kaprá-
lem v roce 1944 – a mého tatínka – byl kaprálem 
v  roce 1981 – a i mých starších bratrů).“ (J. K., 8. A)
„Mám ještě dodatek. Podle nás [...] děti v taťkových 
letech byly do toho více zapojené a dělaly to proto, 
že na to byly hrdé, ale ne kvůli penězům. Ale dnes se 
to skoro dělá jenom pro peníze.“ (M. J., 8. A)

    Děvčata z osmých tříd zjišťovala, jak se nazývají 
jednotlivé postní neděle, proč se říká pašijový týden, 
co v který den tohoto týdne se tradičně dodržuje, 
a také se zaměřila na to, co ve své rodině na Veliko-
noce pečou, jak barví vajíčka a jak dekorují svůj dům, 
či byt. To vše porovnávala s dobou svých maminek 
a babiček. Vzhledem k rozhovoru s PhDr. J. Práškem, 
ve kterém se věnoval popisu tradic v jednotlivých 
dnech pašijového týdne v minulém čísle PL, uvádím 
ukázky z prací dívek týkajících se dekorací, barvení 
vajíček, apod. 
„Barvení vajíček: dříve se barvila pomocí cibulových 
slupek, kopřivami a dalšími přírodními barvivy. Dnes 
se barví temperami, vodovkami, barvami na vajíčka 
nebo pomocí laku na nehty.“   (K. M., 8. B)
„Dnes barvíme vajíčka barevnými voskovkami, které 
necháme roztéct. A je z nich vosk.“  (R. B., 8. B)
„Nebo se natrhaly okvětní lístky (třeba růže, tulipány, 
atd. ), lístky se přiložily k vajíčkům a dalo se to do 
„silonky“. V silonce se to ponořilo do hrnce s vodou.“ 

(K. Z., 8. B)
„Babička v mládí barvila vajíčka peřím, voskem, 
různými látkami.“  (Š. Z., 8. B)
„Po celém domě [...] máme nalepené obrázky, které 
namalujeme, nebo vytvoříme. Například hokejová 
kuřátka, nebo králík v motoráckém dresu. “(E. H., 8. A)
„Dekorace: Všude se věšely stuhy, vajíčka, staré 
pomlázky. Babička chodila v kroji.“  (Š. Z., 8. B)
„Říká se, že jestli je Zelený čtvrtek bílý, bude léto 
teplé. [...] Babička mi říkala, že pranostika k tomuto 
dni zní takto: jestli v noci na Bílou sobotu prší, bude 
málo třešní.“  (M. V., 8. B)

 
Nebylo možné v tomto článku obsáhnout vše, 

co žáci zjistili a popsali. V projektu se jedná o úzký 
okruh zpovídaných pamětníků, stejně tak o malý 
okruh žáků, kteří projekt zpracovávali. Práce by mohly 
být přínosem nejen pro děti samotné, ale i například 
pro etnografy z Prácheňského muzea. Nejsou totiž 
jen „bezduchým“ stažením textu z internetu, jsou 
vzpomínkami dětí, jejich rodičů a prarodičů. 

P. Čecháčková

V rámci projektu Erasmus plus jsme pro žáky 4. tříd 
uspořádali exkurzi do JE Temelín s přednáškou, filmy 
a prohlídkou vystavených expozic. 

Postřehy a poznámky dětí:
Super bylo, že jsme si mohli vyzkoušet, jak tyto věci pracují. 
Bylo to zajímavé.   O. Viktora
Nejvíce se mi líbilo štěpení atomů a film Cvrčkovo párty 
a Mocný atom... Hezká byla výstava strojů, které vyrábějí 
elektřinu. T. Pexídr
Viděli jsme, jak se štěpí atomy, jaderný reaktor, který je pohá-
něn teplou párou a čistou páru vypouští chladícími věžemi 
a pod nimi je bazén s vodou. A taky víme, že všechno kolem je 
radioaktivní. A odpady se nakonec testují a specielně skladují. 
Jsou tam 4 chladící věže a jedna věž má 150 m.  A. Jirášek
Víme, že ČEZ znamená České energetické závody. Doufám, 
že se tam ještě někdy podíváme.   K. Hauserová
Paní průvodkyně nám ukázala letecké snímky elek-
trárny a okolí, tabletky jaderného paliva. B. Holečková
Je úžasné, že 1 g uranu nahradí 880 kg černého uhlí, 600 l 
benzínu a 1170 kg dřeva.  Š. Král
Měli jsme možnost vidět mlžnou komoru znázorňující radi-
oaktivitu na Zemi.  N. Pompa

Návštěva JE Temelín –  exkurze 4. ročníků
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VELIKONOČNÍ DÍLNY
Letošní velikonoční svátky jsme přivítali 

ve školní družině „Velikonočními dílnami”, 
které byly  ve středu odpoledne pro žáky 
1. stupně a rodiče. Zde tvořili ve čtyřech 
dílnách výrobky s velikonoční tematikou 
– zajíc s překvapením, papírové zajíčky 
a slepičky, beránek, zdobení vajíček kořením 
či ovesnými vločkami. Práce se dětem velmi 
dařila a s radostí si odnášely své výtvory. 

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ 
VESELÉ VELIKONOCE

Poslední akcí v březnu byla tradiční 
výtvarná soutěž „Veselé Velikonoce“. 
Výtvarníci kreslili velikonoční zvyky, 
vajíčka a zajíčky. Soutěže se zúčastnilo  
47 žáků 1. stupně. Těšíme se na další akce 
ve školní družině.  

SPANÍ V DRUŽINĚ     
Začátkem března se uskutečnilo „Spaní 

v družině“. Zájem dětí byl opravdu velký. 
Ze čtyř oddělení družiny se přihlásilo 
72 dětí. Mezi 17. a 18. hodinou se děti 
začaly scházet v družinách. Když už byli 
všichni přítomni, začali si nadšeně chystat 
své místečko ke spánku. Pro mnohé z nich 
to bylo poprvé, co se mohli uložit do spa-
cáků a na karimatky. Od 19 hodin byl pro 
děti připraven společný program v podobě 
„Pyžamové párty“. Děti se zúčastnily mno-
ha soutěží, za které dostaly malé odměny. 
Dále byla na řadě večerní prohlídka školy 
s baterkami. Po prohlídce školy byla na 
řadě osobní hygiena a pohádka na dob-
rou noc. Dětem se družinová akce velice 
líbila. 

Ve dnech 18. – 20. března vyrazilo 25 žá-
ků z 5. a 6. ročníků naší školy opět na třídenní 
pobyt na SEV ve Stožci. Původně nás mělo 
odjet 28, ale díky zdravotnímu stavu museli 
tři žáci zůstat doma. Sraz byl jako vždy na 
vlakovém nádraží v Protivíně, kde nad žáky 
přebraly dozor paní učitelky Horáčková 
a Houdková. Vyrazili jsme rychlíkem na 
České Budějovice a s přestupem v Číčeni-
cích jsme osobáčkem dojeli až do Stožce. 
Tady nás už na naší známé chatě čekalo 
milé přivítání, paní učitelky nám rozdělily 
pokoje, trochu jsme si vybalili a poté jsme 
šli na oběd do zdejší restaurace U Pstruha. Po 
obědě se musela jedna žákyně vrátit domů, 
protože měla střevní potíže. Přijela si pro ni 
maminka s dědečkem. Zrovna ona, která se 
nejvíc těšila! Ale co se dá dělat. Tak nás bylo 
zase o jednoho méně. Odpoledne nás čekal 
program na uvítání v NP Šumava a poté 
jsme ještě vyrazili na vycházku spojenou 
se Stezkou naučných her. Bylo to zábavné 
a naučné a hlavně nám přálo počasí. Večer 
jsme pak měli ještě vlastní program v učebně 
na chatě. To však začaly mít dvě žákyně bole-
ní břicha. Měli jsme trochu náročný večer, 
ale vyspali jsme se. Druhý den ráno jsme 
po snídani vyšli opět do přírody. Byl trochu 
mrazík, ale vycházka s naučným programem 
byla úžasná. Zmíněná dvě děvčata čekala 
dopoledne s dozorem na chatě a odpočívala 
v postelích. Po obědě si pro ně raději přijeli 
rodiče. Odpoledne jsme se opět vypravili 
ven a strávili jsme příjemné chvíle kolem 
Studené Vltavy. A protože v pátek 20. března 
mělo být částečné zatmění Slunce, ve čtvrtek 
jsme po večeři vyráběli ve skupinách modely 
Slunce, Měsíce a Země, abychom si v pátek 
ukázali, jak vůbec k zatmění Slunce dochází. 
Všechny nás to moc bavilo. Druhá a zároveň 
poslední noc už byla klidná. V pátek jsme 
po snídani měli poslední program, tentokrát 
v učebně na naší chatě. Povídali jsme si 
o ptácích na Šumavě a připravovali jsme si 
ve skupinkách krátké prezentace. Během 
programu jsme dělali přestávky a vybíhali 
jsme před chatu pozorovat, jak Měsíc pomalu 
zakrývá Slunce. Bylo to velmi zajímavé.  Ješ-
tě před obědem jsme si sbalili věci a uklidili 
pokoje, protože jsme už po obědě předávali 
chatu. Ještě před odchodem jsme hlasová-
ním vybrali nejhezčí modely Slunce, Země 
a Měsíce z předešlého večera a paní učitelka 
Horáčková poté navázala vesmírná tělesa 
za provázky na násadu od koštěte a názorně 
předváděla, jak dochází k zatmění Slunce. 
Všem se to moc líbilo. A pak už jsme se 
rozloučili s chatou,  někteří si cestou zašli 
koupit suvenýry na památku do informač-
ního centra  a kdo nechtěl, mohl ještě chvíli 
řádit na zdejším hřišti před infocentrem. 
Když nastal čas, sebrali jsme batohy a kufry 
a pochodovali jsme na vlakovou zastávku. 
Vlak přijel na čas. Pohodlně jsme se všichni 
usadili a vzpomínali na zážitky ze Stožce. 
Do Číčenic jsme dorazili se zpožděním, ale 
rychlík na nás čekal, a tak jsme po půl páté 
dorazili v pořádku na nádraží v Protivíně, 
odkud se všichni se svými rodiči rozjeli do 
svých domovů. Ale nechtělo se jim, ještě by 
prý zůstali na Stožci. Tak zase někteří třeba 
příští rok. Budeme se těšit!
< < < < < < <

Po roce opět na StožciŠKOLNÍ DRUŽINA V BŘEZNU

▲ ▲ ▲
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Všichni nemáme to štěstí být zdraví, 
žít plnohodnotný život bez handicapů. 
O to více  musíme obdivovat ty, kteří 
nějakým způsobem postiženi, „bojují“ 
o důstojné místo ve společnosti. Logo 
píseckého Občanského sdružení  Hori-
zont – Slunce svítí všem – to přesně 
vyjadřuje.   

Svěřenci Domova pro občany se zdra-
votním postižením z Prahy 4 – Krče 
při sobotní derniéře  výstavy obrázků 
pražské malířky paní Vichrové a jejího 
sedmiletého syna Jáchyma to dokázali. 

V protivínské cukrárně Café Galle-
ry mladší i starší svěřenci „Domova“ 
svými pozitivně naladěnými písničkami 
především  z našich televizních pohádek  
vytvořili příjemné, dvouhodinové setká-
ní. Písně střídalo vyprávění malířky 
o  své i synově tvorbě.  Zpívající  a na 
různé nástroje hrající skupina se  nazý-
vá  AJETO a již několik let ji vedou paní 
Jitka Sittová a Kateřina Šlerová.       

Umění, literaturu a historii milující 
Protivínští se již těší na další setkání.     

Mgr. Věra Piklová  

Občanské sdružení svazu zdra-
votně postižených v Protivíně svo-
lává během každého roku tři val-
né hromady – jarní, letní a zimní. 
Letošní první valná hromada se 
konala 24. března s dobrou účastí 
70 členů. Program této valné hroma-
dy zpestřilo vystoupení pěveckého 
sboru Základní školy Protivín pod 
vedením paní učitelky Lenky Přástko-
vé za doprovodu kytary pana učitele 
Michala Nováka. Velmi pěkný výkon, 
hezké melodie a dobře vybrané texty 
byly příjemným zahájením. Všichni si 
zaslouží naše poděkování. 

Předseda sdružení pan František 
Muzika podrobně zhodnotil uplynulý 
rok. Všechny slíbené aktivity jsme splnili 
v rámci současných finančních možnos-
tí. Zprávu o finančních zdrojích a jejich 
čerpání podala paní Vojtová a před-
sedkyně revizní komise paní Jarošová 
seznámila přítomné s revizní zprávu. 
Nebyly shledány žádné závady. 

Pro rok 2015 jsou připravovány 
v podstatě stejné aktivity jako v uply-
nulých letech, protože finanční zdro-
je se nenavyšují – spíš ubývají. A tak 
v rámci možností dodržíme zavedené 
návštěvy starých a nemocných členů, 
na červnové valné hromadě blahopřá-
ní 80letým členům a písemná blaho-
přání budeme zasílat členům s kula-
tým a půlkulatým výročím od dovršení 
80 let. I tady jsme limitováni zvyšující-
mi cenami (hlavně poštovného). 

V září počítáme se zájezdem na 
zámek Kozel. Vzhledem k cenám 
autobusové dopravy a také ke zdra-
votním možnostem členů nemůžeme 
vybírat vzdálenější lokality. Doufejme, 
že letos nám bude počasí přát víc než 
loni. 

Po skončení divadelní sezóny 
Jihočeského divadla na otáčivém hle-
dišti v Českém Krumlově objednáme 
vstupenky na vhodné představení do 
Českých Budějovic. Předpokládaný 
termín je září až listopad dle progra-
mu Jihočeského divadla. 

V červnu bude druhá – letní valná 
hromada a rok zakončíme v prosinci 
zimní valnou hromadou, jako obvykle 
v adventním čase. 

Děkujeme Městu Protivín za 
finanční dotaci a sponzorům 
– Lékárna  „U Palmy“ Protivín 
a Zemědělskému družstvu Krč za 
finanční pomoc a za materiální pod-
poru Fotbalovému klubu Protivín 
a restauraci „R–erko“ v Protivíně. 

Přejeme všem členům i sponzo-
rům příjemné jaro i léto jako malované 
a těšíme se na shledání v červnu na 
druhé valné hromadě. 

Za OSZP Zdeňka VojtováLetošní první jarní skautská výprava zakončená opékáním buřtů.  Ali

Na snímku skupina AJETO.  Foto M. Hlaváčová

SLUNCE SVÍTÍ VŠEM

VALNÁ HROMADA 
zdravotně postižených 
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Prvním občánkem roku 2015 
je Eliška Polanská. Do obřadní 
síně k slavnostnímu přivítání do 
života ji přinesla maminka Kate-
řina Rychtářová (foto nahoře). 

Dne 26. března přivítal pan 
starosta Jaromír Hlaváč nové 
občánky našeho města. 

Na fotografii zleva:
Ivana Pešáková se synem 
Davidem, Sandra Leskovcová 
a Zdeněk Šafařík se synem 
Patrikem, 
Monika Vokatá a Martin Hečko 
s dcerou Laurou, Jana a Patrik 
Měšťanovi se synem Antonínem, 
Iveta a David Žižkovi s dcerou 
Vendulkou, Miroslava Nováková 
a Kamil Lenc s dcerou Eliškou. 

Fotbalový klub Protivín po dohodě s Občan-
ským sdružením zdravotně postižených 
bude i v letošním roce zajišťovat dopravu na 
místní hřbitov. Jezdit se bude 1x za 14 dní 
vždy v pátek v 17.30 hodin. Zastávka u pro-
dejny FLOP a na náměstí. Cena 10 Kč. 
Termíny:
 24. 4. 2015
   7. 5. 2015  čtvrtek
 22. 5. 2015
   5. 6. 2015
 19. 6. 2015
   3. 7. 2015
 17. 7. 2015
 31. 7. 2015
 14. 8. 2015
 28. 8. 2015
 11. 9. 2015
 25. 9. 2015
   9. 10. 2015
 23. 10. 2015
Nabídka platí pro všechny občany města. 

OSZP Protivín

NARODILI SE
❀ 17. 3. dcera Eliška
 Radce Loutchanové z Chvaletic

❀ 23. 3. 
 dcera Liliana Kozmová
 Vendule Hronové z Protivína

❀ 10.4. 
 dcera Natálka Žemličková 
 Lence Andělové z Myšence

❀ 5. 4. syn Jiří
 Lucii Morávkové z Protivína

ZEMŘELI
✝ 22. 3. Antonín Fryč
 67 let, Protivín

✝ 31. 3. Anna Kuncová
 83 let, Protivín

OBEC ŽĎÁR 

HLEDÁ NÁJEMCE 

na provoz 

místního pohostinství.  

Nájemné 1 500 Kč/měsíc. 

Volné od 1. 5. 2015. 
Možnost 

dlouhodobého pronájmu, 

spolupráce s obcí 

na pořádání kulturních akcí. 

Více na tel. 724 524 640 

– Martin Lang, starosta. 

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji všem příbuzným, 
známým a kamarádům, kteří se přišli 
27. března rozloučit s mým manželem 
Ferdinandem Šmitmajerem. 
Děkuji rovněž za květinové dary. 

Manželka Emilie a dcery s rodinami

VZPOMÍNKA
V životě se loučíme mnohokrát, 

ale jen jednou navždy. 
Dne 5. května uplyne smutných 13 let 
od úmrtí, kdy nás opustil milovaný 
manžel, tatínek, dědeček, pradědeček, 
bratr a strýc pan Milan Trnka z Protivína. 

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

synové Milan a Petr s rodinou, 
vnoučata, pravnoučata, sestry Míla 

a Olga s rodinou. 

✿ SPOLEČENSKÁ KRONIKA ✿

Autobusová doprava na hřbitov

PI
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Již potřetí, v pátek 20. března, zavítal mezi protivínské 
ženy bývalý písecký kriminalista a spisovatel pan Ladislav 
Beran. 

Ženám i ostatním zúčastněným vyprávěl o své milované 
rodné Portyči, rodině, o své cestě k práci kriminalisty, o posta-
vách a postavičkách ve svých knihách. Jeho zajímavé a poutavé 
vyprávění nepostrádalo mravní podtext a aktuální paralely. 
Pozorní posluchači slyšeli, jak velmi křehká je hranice mezi 
dobrem a zlem, mezi „poctivým“ životem a chvilkou, kdy se 
změní jedinci i celým rodinám  kvalita života. Tak ve Vraždách 
v afektu se objevují i známé protivínské kauzy.   

Spisovatel  zavzpomínal na své učitele v oboru i ty, kteří 
ho povzbudili k spisovatelské dráze (Karel Kachyňa, Karel 
Čabrádek, Milena Brůhová). Malíř a přítel František Doubek 
pak mnoho  autorových knih citlivě ilustroval. A těch postav 
a postaviček, často píseckých legend (revírní Slávek Vlasatý, 

letec Bedřich Liška...), o jejichž povedených kouscích vypráví 
v kouzelné povídkové knize Člověčiny (1991)! 

Hold a úctu k těžké a nebezpečné práci Četnické pátračky 
v Písku vzdal v 6 knihách o píseckých četnících. Písecká pátračka 
sídlila na Pražské, v domě proti kruhovému objezdu. Víte, kde 
byla v Písku Plechárna či Jedová chýše?

Poslední kniha z 25 vydaných – Staré kriminální přípa-
dy– vyšla již tradičně před Vánocemi, v r. 2014. Díla vycházejí 
v nakladatelství p. Měšťana v Písku, v Olomouci, některé povíd-
ky vyšly v Linci a v Německu. V rámci každoročně pořádaných 
Zeyerových  Vodňan   beseduje autor s vodňanskými žáky 
a studenty. Protivínští „besedníci“ měli možnost zakoupit si 
autorovy knihy přímo od nakladatelů a dát si je podepsat. Více 
jak dvouhodinové setkání s panem L. Beranem bylo příjemným 
zastavením na konci týdne a doslova pohlazením na duši. 

                                                        Za  Klub žen Protivín Mgr. Věra Piklová 

Po zimní přestávce se ihned po Novém roce 
rozjel kolotoč ženského sálového fotbalu 
v kraji a i naše holky z JAFY se těchto 
utkání zúčastnily. Turnaj o postup do bojů 
o mistryně ČR nevyšel tak, jak se povedlo 
v minulých letech a ve Zruči nad Sázavou, 
kde se finálové boje i opět uskutečnily, 
tentokráte byly bez účasti JAFY. 

Halovým turnajům jsme se tentokráte 
nevěnovali tak jako v uplynulých sezonách 
a to především proto, že se po příchodu 
nových hráček začal formovat tým pro 
jarní část sezony. Přípravné zápasy – nej-
dříve prověření od chlapů z Prachatic, 
kteří svými zkušenostmi a radami hodně 
pozvedli  hráčkám sebevědomí  a potom 
i přátelské utkání proti soupeřkám z Vole-
nic – dorostenky hrající II. ligu ukázaly, 
že se podařilo doplnit hráčskou základnu 
o kvalitní spoluhráčky. 

Nejdůležitějším prvkem změn nebyly 
jen samotné nové hráčky, ale i posílení 
trenérské práce v osobě Vaška Mráze z Pra-
chatic, který svými zkušenostmi z fotbalově 
akčního života přinesl nové rady a oživení 
hry našemu klubu. 

Prvního mistrovského zápasu jsme se 
dočkali o velikonoční neděli 5. dubna, když 
jsme přivítali za krásného jarního počasí na 
protivínském fotbalovém stánku soupeřky 
z Hradiště. Utkání se herně velmi příznivě 
rozběhlo a po pár minutách spadla z našich 
holek nervozita a vytvořily si tlak, který 
téměř dvacet minut byl hrou na jednu bran-
ku. Bohužel se někdy ve fotbalu těžko hledá 
logika a to se stalo i v tomto utkání. Při oje-
dinělé útočné akci Hradiště došlo k nešťast-
nému sražení soupeřky v pokutovém území 
a naskytnutou příležitost využila penaltou 
k vedení 0:1 pro Hradiště  Mužíková. Netr-

valo dlouho a po stále aktivní hře, velmi pěk-
nou dorážkou po přihrávce Lenky Vajsové, 
usměrnila míč do prázdné branky novicka 
našeho týmu Klárka Mrázová. Na 2:1 zvyšo-
vala Maruška Králíková ve 33. minutě  a do 
šaten jsme odcházeli po poločase s tímto 
vedením. Po změně stran se začaly soupeřky 
osmělovat a postupně si vynucovaly stále 
více chyb naší obrany a to i díky drobným 
změnám v naší sestavě.  V 59. minutě využila 
jednoho takového zaváhání  hostující Jančis-
ková a skóre se srovnalo na 2:2. Další hra se 
odvíjela ve velmi bojovném stylu a se štěstím 
se podařilo i za pomocí horního břevna naší 
svatyně ve dvou případech udržet remízo-
vý stav. Postupně jsme se vrátili opětnou 
změnou postavení hráček na hřišti do hry 
a v závěrečných deseti minutách se znova 
podařilo hru dostat pod kontrolu a to přede-
vším hrou zálohy (Denisa Pečená, Maruška 
Tichá (Eliška Hrabová) a Adéla Kubičková) 
když holky perfektně podpořily hru obrany 
pod vedením Nikolky Trnkové, která se po 
zotavení opět v pozici kapitánky postavila na 
svůj post dirigentky obranné řady. Její bránící 
spoluhráčky: Štěpánka Bláhová, (Pavla Chu-
manová), Míša Vítovcová a Magda Melková 
nedovolily soupeřícím hráčkám více ohrozit 
bránu, kde opět střežila svým obvyklým 
výborným výkonem síť před rozvlněním 
Peťa Brožová. 

Stav se stejným skóre by se zřejmě 
líbil více než 70 divákům a to z důvodu 
pokutových kopů při shodné dělbě vstře-
lených branek. S tímto však nesouhlasila 
naše útočná řada (Maruška Králíková, 
Klárka Mrázová, (Nikolka Hrdličková) 
Lenka Vajsová a právě poslední jmenovaná 
v 85. minutě překonala po rychlé akci bran-
kářku hostů a stav se změnil na 3:2 pro JAFU. 
V samotném závěru měla Lenka ještě dvě 
velké šance, ale bohužel neproměnila. Po 
dlouhé době plně obsazená domácí  lavička 
(15 hráček) měla k dispozici ještě jedno 
želízko do ohně – Mirku Vondráškovou, 
která sice do hry tentokráte nezasáhla a to 
hlavně s ohledem k herní situaci a k  tvrdosti 
hry a jejímu čerstvě doléčenému zranění 
stehenního svalu z přípravného období.  RK

Portyč – Ladislav Beran – Člověčiny  

Na snímku uniká soupeřce v zápase proti Volenické MABAPĚ Pavla Chumanová.

JARNÍ JAFOVÁNÍ e-on KP přeboru žen
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V termínu od 19. 3. do 22. 3. měly naplá-
nované fotbalové soustředění přípravky 
FK Protivín. Cílová stanice Přední Výtoň 
– Penzion Na Vyhlídce. Někteří kluci se 
již nemohli dočkat, i když ještě ani pořádně 
nevěděli, co je vlastně čeká, někteří jeli poprvé 
bez maminky. 

Po příjezdu, ubytování a večeři je vedoucí 
trenér Václav Křišťál seznámil s programem 
soustředění a podrobným tréninkovým plá-
nem. Hned na další den měli kluci naplánova-
ný přátelský zápas v Českém Krumlově (Ten 
se obzvlášť povedl těm nejmenším, poprvé 
si dali vítězný pokřik.). Poté si příjemně 
zarelaxovali v Aquaparku ve Frymburku. 
Ještě neměli dost a po večeři okusili tíhu 
bowlingové koule. Nechyběla ani spousta 
soutěží, při kterých se kluci náramně bavili 
a ukazovali svoji bojovnost. Za tyto jednotlivé 
soutěže byli odměněni  diplomy a drobnými 
dárky.  Medaile, diplomy a dárky získali i za 
umístění v celkovém bodování soustředění.  
Pro zajímavost, nejvíce bodů z ročníku 2006 
získal Adam Říha, 2007 Ondřej Jíra a 2008 
Ondřej Štěpka.

V sobotu, po náročném tréninkovém 
dni, je čekalo večerní překvapení v podobě 
slavnostního ohňostroje, který byl součástí 
diskotéky. 

Počasí jsme měli přímo objednané a neděl-
ní sněhový poprašek už nám nemohl zkazit 
náladu. 

Klukům patří velká pochvala za jejich 
chování po celou dobu pobytu. 

Za všechny bych chtěla poděkovat hlav-
nímu trenérovi V. Křišťálovi, za perfektní 
průběh celého soustředění, ostatním trené-

rům – Kubovi Křišťálovi, Radkovi Kajero-
vi, Martinu Bartuškovi a Jardovi Hájkovi. 
Dále trenérům – tatínkům, pomáhajícím 
při soutěžích, V. Chalupskému za finanční 
zaštítění koupání, manželům Kozmovým 

SLAVOJE
PROTIVÍNSTOLNÍ TENISSTOLNÍ TENIS

Sezona 2014 – 2015 stolním tenistům Slavoje Protivín skončila a ani 
závěrečná kola nepřinesla mužstvům v krajských soutěžích vítězství. 
Lépe se opět vedlo mužstvům v okresním přeboru, kde Éčko nepoznalo 
hořkost porážky a bez ztráty bodu se stalo okresním přeborníkem. 
Divize 19. – 22. kolo
Vodňany B : Slavoj A 10:2
 (Votava 1, Mareš 1)
Sokol ČB A : Slavoj A 10:1
 (Mareš 1)
Slavoj A : Pojbuky A 5:10
 (Dubský 2, Mareš 2, Votava 1)
Slavoj A : Tábor A  3:10
 (Votava 2, Dubský 1)
Dvě vítězství a čtyři remízy Slavoje Protivín A stačily pouze na před-
poslední jedenácté sestupové místo. 

Krajský přebor 19. – 22. kolo
Slavoj B : Libín PT C 0:10
Slavoj B : Orel ČB B 3:10
 (Brabec 2, Topinka 1)
Kardašova Řečice A: Slavoj B 10:2
 (Brabec 1, Topinka 1)
Týn nad Vltavou A : Slavoj B 10:2
 (Brabec 1, Topinka 1)
Pouze jediné vítězství nestačilo na lepší než poslední dvanácté místo 
a taktéž se s touto soutěží loučí. 

Krajská soutěž 19. – 22. kolo
Slavoj C : Osek A  5:10
 (Macháček 2, Pártl 2, Najmanová 1)
Slavoj C : So Strakonice A 1:10
 (debl)
Cehnice A : Slavoj C 10:3
 (Tománek 2, Marková 1)

El. Strakonice B : Slavoj C 0:1
 (Pártl)
Céčku se nepodařilo udržet tuto soutěž, jelikož jediná remíza za celou 
soutěž k záchraně nestačila. 

Okresní přebor 
Slavoj D : So Písek A 7:11
 (Vařečka K. 2, Soumar 2, Marková 1, debly)
Mirotice B : Slavoj D 3:15
 (Vařečka K. 3, Marková 3, Soumar 2, Vojta 1, debl, 5xWO)
Slavoj D : So Písek B 11:7
 (Marková 4, Najmanová 3, Soumar 2, Koula 1, debl)
Mirotice D : Slavoj D 8:10
 (Soumar 4, Marková 3, Vojta 1, Koula 1, debl)
Déčko Slavoje obsadilo celkové šesté místo.
Slavoj E : Kovářov C 14:4
 (Martan 4, Polanský 4, Vařečka O. 2, Vařečka P. 1, 
 Klárner J. 1, debly)
Mirotice C : Slavoj E 3:15
 (Vařečka P. 4, Martan 4, Zeman 4, Polanský 2, debl)
Slavoj E : Kovářov B 11:7
 (Pártl 4, Vařečka P. 3, Zeman 2, Polanský 1, debl)
Vítězství Slavoje Protivín E v okresním přeboru dává možnost tomuto 
perspektivnímu týmu postoupit do vyšší soutěže a vystřídat tak spad-
nuvší céčko. 
Na závěr sezony se uskutečnil tradiční losovaný turnaj čtyřher s těmito 
výsledky:
1. Dubský – Pártl
2. Tománek – Soumar
3. Votava – Najmanová
4. Vařečka K. – Macháček
5. Vařečka P. – Vařečka O. 
6. Färber – Polanský
7. Mareš – Koula
8. Topinka – Vojta (Klárner J.) Karel Vařečka

Na snímku těsně před odjezdem horní řada zleva: R. Jíra, M. Pavolková, M. Bar-
tuška, J. Hájek, R. Doubek, J. Chalupský, A. Čiháková, P. Štěpková, J. Křišťál. 
Prostřední řada zleva: V. Křišťál, O. Štěpka, J. Čajan, M. Gocala, J. Hruška, 
O. Křišťál, M. Křišťál, K. Doubek, K. Krs, J. Hájek, L. Kajer, J. Živnůstka, K. Sláma, 
O. Jíra, R. Kubec. 
Dolní řada zleva: J. Handschuh, A. Kubecová, P. Staník, J. Veselý, L. Niebauer, F. 
Chalupský, A. Říha, T. Kozma, P. Mikulenka, T. Kubec. 
Na snímku chybí V. Chalupský, R. Kajer, a maželé Kozmovi, kteří odjížděli svými 
auty dříve.

Soustředění přípravek v Přední Výtoni

za slavnostní ohňostroj, řidiči R. Jírovi, 
a všem „náhradním maminkám” za zažeh-
návání slziček.  Na závěr sponzorům, kteří 
věnovali finanční částky a drobné věcné 
dary na odměny pro kluky.  PŠ
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Díky sponzorskému daru Pivovaru 
Protivín, a. s., si mohli protivínští hokej-
balisté pořídit, jako jedni z posledních 
účastníků jihočeského hokejbalu, elek-
tronickou časomíru. Děkujeme tímto 
Pivovaru Protivín, a. s. za spolupráci 
a snad budeme dělat svými výsledky 
dobrou reklamu s naším názvem oddí-
lu Platan Protivín tak, jako protivínský 
pivovar vaří vynikající pivo. 
Výsledky:
TJ Platan Protivín – SK Hospříz 4:6 

(2:4, 1:1, 1:1)
„Musím říct, že začátek jarní části 

nemohl dopadnout lépe. V sobotu jsme 
nastoupili k druhému utkání, tentokrát 
na půdě Protivína, kde nikdo z nás body 
asi ani nečekal. Ale výhra 6:4 se prostě 
počítá. S celým zápasem jsme mohli být 
spokojeni až na to, že jsme měli pouze 
dva hráče na střídání. Za odvedenou 
práci patří klukům velký dík,“ uvedla 
Hospříz na svém facebooku. 

Branky: Holý, Bican, Bican (Steino-
cher), Bican (Stropnický, Steinocher) 
– Málek (Paščenko), Sabol, Málek 
(Šrámek), Šrámek ( Málek), Paščenko 
(Vojta), Paščenko (Málek)
SK HC Rosa České Budějovice – 
TJ Platan Protivín   0:3 (0:0, 0:3, 0:0)

Hosté do zápasu vstoupili aktiv-
něji a měli převahu, skórovat se jim 
ale v první třetině nepovedlo. To však 
napravili v následující části, kdy utkání 
třemi branky rozhodli. V závěru sice 
další gól nepřidali, ale ani neinkasovali. 

Platan tak porazil Rosu bez větších 
potíží 3:0. 

Branky: 17. Bican (Stropnický), 23. 
Hrdina (Bican), 28.  Steinocher. 
TJ Platan Protivín – HC Švantlův 
Dvůr Písek B 4:5  (1:1, 3:2, 0:2)

Zápas mezi Platanem a Švantlákem 
začal lépe pro domácí. Ti se dostali 
první do vedení, ale hosté ještě do 
přestávky stačili vyrovnat. Druhá třetina 
patřila ze začátku také domácím, ale 
hosté zkorigovali stav. Platan ještě před 
koncem třetiny šel opět do vedení, ale 
ve třetí třetině nic navíc nepřidal. Písek 
se prosadil v závěru dvakrát, čímž skóre 
otočil a zvítězil 5:4!

Branky: Bican (Stropnický), Bican, 
Bican (Stropnický), Bican (Stropnický) 
– Vážný, Sup, Vážný (Všetečka), Vážný 
(Všetečka), Všetečka (Vážný)
TJ Platan Protivín – HC Dranreb
Nová Včelnice 7:4  (1:2, 3:2, 3:0)

Zápas Platanu s Novou Včelnicí se 
proměnil v pěknou přestřelku. První 
třetinu ovládli hosté, kteří ji vyhráli 2:1. 
Platan však druhou třetinou vyrovnal 
skóre a to na 4:4. O vítězi tak musela 
rozhodnout třetí třetina. V té byli lepší 
domácí, kteří zápas rozhodli dalšími 
třemi trefami. Konečný stav 7:4. 

„Před tímto zápasem měli hosté play 
off  jasné, ale šlo o postavení v tabulce 
a o případného soupeře pro nadstavbu. 
Zápas začali mnohem lépe hosté a ve 
čtvrté minutě šli do vedení Voštou a ve 
třinácté minutě za výrazné převahy 
zvýšili Voštou, když trefil přes bránící-
ho hráče na zemi beton a tyč domácí 
branky. Pak se přece jenom půl minuty 
před koncem třetiny trefili i domácí, když 
střílel od modré Steinocher,  Stropnický 
dorazil a Hrdina zametl odražený míček 
do branky.  Druhá třetina byla pro 
domácí opět šokem, když hosté doká-
zali potrestat dvakrát vyloučení domá-
cích Brusem a Strašíkem. Dvě minuty 
před koncem třetiny se ale domácímu 
mužstvu podařilo také využít přesilovku 
a vzápětí hned po buly z pravého kruhu 
přesně trefil Javůrek. Po dvou třetinách 
se začalo od začátku. Ve třetí třetině 
přece jenom již hosté nebyli tak aktivní 
v napadání, domácí hru vyrovnali i díky 
tomu, že hosté měli z předešlého dne 
zápas v nohách navíc. Domácím se 
podařilo odskočit o dvě branky, když 
využili Javůrkem opět vyloučení hos-
tů, pak se trefil Bican. Minutu před 
koncem si soupeř vzal oddechový čas 
a šel do hry bez brankáře. Opět Bican 
bekhendem vyhodil z obraného pás-
ma a trefil prázdnou branku, tak dal 
výsledku konečnou podobu.  Bojovný 
zápas s nasazením a aktivním útoče-
ním, napřed lepší hosté potom zase 
domácí. Tímto výsledkem je určeno, že 
se tito soupeři setkají i v nadstavbové 
části. Začínat se bude ve Včelnici,“ 
takto shrnul utkání Miloslav Pexídr 
z Protivína. 

 Branky: Hrdina (Stropnický, Stei-
nocher),  Stropnický (Bican, Brůžek), 
Bican (Stropnický), Javůrek, Javůrek, 
Bican – Vošta, Vošta (Sváček), Brus 
(Strašík), Strašík (Vošta)

Domácí zápasy protivínských hokej-
balistů s rozpisem zápasů play–off 
najdete na http://www.hokejbal-jih. 
cz/soutez/khbl/

KHbL – ČECHY JIH 2014–2015 – základní část

poř.  název týmu Z V VP R P skóre body 

 1. SK Tábor 18 17 0 0 1 131 : 31 51 
 2.  TJ Blatná Datels 18 13 1 1 3 80 : 30 42 
 3. HC Dranreb Nová Včelnice 20 9 3 1 7 58 : 53 34 
 4. HBC Prachatice B 18 8 3 3 4 49 : 53 33 
 5. TJ Platan Protivín 19 10 0 0 9 75 : 57 30 
 6. SK Hospříz 19 7 2 1 9 70 : 101 26 
 7. HC Olešník 19 7 1 2 9 54 : 62 25 
 8. SK Suchdol nad Lužnicí B 19 5 2 3 9 47 : 72 22 
 9. SK HC Rosa České Budějovice 19 6 1 1 11 39 : 56 21 
 10. HC Švantlův Dvůr Písek B 19 7 0 0 12 52 : 72 21 
 11. HBC Vikings České Budějovice 18 1 0 1 16 28 : 96 4

KRAJSKÁ HOKEJBALOVÁ LIGA
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LETNÍ TÁBORY 2015
BENEŠOVSKÝ MLÝN u Heřmaně

Tábor s ANJ, NEJ, FRJ
11.7. – 18.7.2015 18.7. – 25.7.2015
11.7. – 25.7.2015 22.8. – 29.8.2015

Cyklistický tábor s ANJ, NEJ, FRJ
11.7. – 18.7.2015 18.7. – 25.7.2015

11.7. – 25.7.2015
Robotický tábor 11.7. – 18.7.2015
Výtvarný tábor s ANJ, NEJ 11.7. – 18.7.2015
Taneční tábor s ANJ, NEJ, FRJ 11.7. – 18.7.2015
Tábor pro nejmenší s ANJ 11.7. – 18.7.2015

Příměstský tábor s ANJ, NEJ, FRJ
13.7. – 17.7.2015 20.7. – 24.7.2015

24.8. – 28.8.2015
Kontakt: 777 631 236 • WWW.DETSKETABORY.CZ

Žáci ZŠ Protivín mohou uplatnit slevu 10% z ceny poukazuPIPI

Rádi bychom informovali veřejnost, 
že byl založen Tenisový klub Protivín, 
který se bude v sezóně 2015 účastnit 
Krajského přeboru v JČ. 

Rovněž bychom veřejnost pozvali 
na domácí tenisové zápasy (areál FK 
Protivín), jejichž termíny jsou:

sobota  9. května 2015 od 9 hodin 
TK Protivín – TK Veselí nad Lužnicí
sobota 30. května 2015 od 9 hodin 
TK Protivín – TK Soběslav
sobota 20. června 2015 od 9 hodin 
zápas o umístění KP V
(pozn. venkovní zápasy 2. 5. proti 
TK Záboří B, 13. 6. proti TK Blatná)

Jedná se o oficiální tenisovou sou-
těž smíšených družstev Českého teni-
sového svazu, kdy k duelu nastupují 
min. 4 muži a 2 ženy, kteří odehrají 
4 pánské dvouhry, 2 dámské dvouhry 
+ 2 pánské čtyřhry a 1 dámskou čtyřhru. 

Bude to pro nás i veřejnost novin-
ka a možnost nahlédnout do soutěžní 
úrovně tenisu, který pro diváky nabízí 
už pěknou tenisovou podívanou. 

Pronájem kurtů pro veřejnost 
TENIS
NOHEJBAL 
BEACHVOLEJBAL
Od této sezóny je možný komerční 
pronájem kurtů. 
Hodinová cena u všech kurtů:
TENIS
NOHEJBAL 
BEACHVOLEJBAL 
je 120 Kč a v ceně je využití šatny 
a sprchy v nové budově. 

Objednávky přijímá 
František Kozma 
na telefonním čísle 602 229 242. 

Tenisová školička 
Aleše Černého 
a individuální 

tenisový trénink
Aleš Černý připravuje pro zájemce 
o tenis „tenisovou školičku“. 
–  školička je určena pro děti ve věku 

5 – 15 let
–  první blok: od poloviny května do 

konce června (cca 12 tréninkových 
hodin)

–  druhý blok: září a říjen (cca 16 tré-
ninkových hodin)

–  děti budou rozděleny do několika 
skupin podle věku a počtu přihlá-
šených dětí, stejně tak budou sta-
noveny dny a časy tréninku (patrně 
úterý a čtvrtek)

Samozřejmě lze sjednat individuální 
trénink s Alešem Černým. 
Informace k „tenisové školičce“ a indi-
viduálnímu tréninku na telefonním čís-
le 731 309 695 nebo na e-mailu gori-
sek@centrum.cz.

Také je ve sportovním areálu 
k dispozici zcela ZDARMA tréninková 
tenisová stěna, kterou může využít 
kdokoli. 

Všechny důležité informace nalez-
nete také na oficiálních stránkách: 
www.tkprotivin.cz

Článek připravil Jiří Hejsek 

TENIS
Tenisový klub a účast v krajské soutěži družstev

Tenisový tým v přípravě na Lipně.

Kapitán týmu a trenér Aleš Černý.
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PI

„A“ tým ladil formu v posledních přípravných zápasech. 
V závěru přípravy bylo mužstvo doplněno o zkušeného 
brankáře Jiřího Nováka z Vodňan a nadějného Radka 
Uhlíka z Putimi. 
Dříteň – Protivín   2:2 (1:1) 
Branky: J. Vorel, P. Bartuška
První zápas na přírodní trávě přinesl spoustu nepřesnos-
tí. Na menším hřišti bylo hodně kontaktů a tak hra nepři-
nášela souvislé akce. Ze začátku jsme byli tvořivější, no 
postupem času se zápas vyrovnal a hrál se vyrovnaný 
zápas. Po čas celého utkání se nám nevedlo dostat na 
hřiště náš způsob hry a světlých okamžiků bylo málo. 
Věřím, že tyto okamžiky jsou dobrou předzvěstí do mis-
trovské části. 
Slavia ČB – Protivín 1:2(1:1) 
Branky: Z. Vorel, J. Vorel
Generálka na soutěž, ovlivněna hodně nerovným teré-
nem, dopadla dobře jak výsledkově, tak herním proje-
vem. Hodně brzy jsme šli do vedení. Domácí srovnali ke 
konci poločasu, kdy jsme vypadli ze hry a domácí nás 
potrestali. Na začátku druhé půle jsme měli ještě hluché 
místo, pak už byla snaha o kombinaci v pořádku a mys-
lím, že jsme byli lepším týmem.  
Protivín – Katovice  1:0 (0:0)
Branka:  J. Vorel
Sestava Protivína: Novák – Rothbauer, Štěpán, Rei-
dinger, J. Mikulenka, Veselý (78. Bartuška) – Prášil 
(86. Ruczkowski), R. Vojta, Z. Vorel – J. Vorel, J. Vojta 
(2. Fiala)
Hodně bojovné a vyrovnané utkání jsme odehráli proti 
lídrovi tabulky. Již v prvních minutách jsme museli stří-
dat, když J. Vojta utrpěl po střetu s brankářem hostů otřes 
mozku. Jako by to byla předzvěst toho, co nás čeká. Hrál 
se důrazný fotbal s velkým množstvím osobních sou-
bojů. Příležitosti na vstřelení branky nepřicházely a tak 
poločas bez branek byl logickým vyústěním. Na začát-
ku druhého poločasu jsme byli lepším týmem. Měli jsme 
územní převahu a po hodině hry přišla vedoucí branka. 
Pár minut po ní jsme ale šli do deseti a soupeř se hodně 
snažil o vyrovnání. Obrana odolávala a gólman taky. Po 
našem druhém vyloučení už vyrovnání bylo na spadnutí, 
ale velkou bojovností a odhodláním všech zbylých hráčů, 
někteří dohrávali se zraněním, jsme vítězství uhlídali. 
Radost z vítězství kazila skutečnost dvou červených 
karet, které byly udělené v rámci pravidel a zranění dvou 
hráčů, které si vyžádá delší čas. 
Milevsko B – Protivín  1:0 (0:0)
Sestava Protivína: Novák – Štěpán, J. Mikulenka, Reidin-
ger – Veselý (M. Bartuška), P. Bartuška  (Cina), Prášil, 
R. Vojta, Fiala – J. Vorel, Křišťál 
Velmi vyrovnané utkání, ve kterém obrany převyšova-
ly útočné vozby. Ani jedno mužstvo nechtělo inkasovat, 
i když pár nebezpečných situací si vytvořila obě. Bohužel 
Protivínští žádnou ze svých šancí nedotáhli do konce, 
chyběl buď krok, nebo trefovali náruč brankáře. V závěru 
utkání však nebyli pozorní při standadce soupeře a inka-
sovali. Zasloužili si bod, nevezou žádný, navíc přišli o tře-
tího hráče – s poraněným kolenem nedohrál Veselý. 
„B“ tým začal svou cestu za záchranou impozantně. Nej-
dříve porazil Čížovou B 8:0 a v Semicích 6:2. Bohužel 
administrativní chybou (přehlédnutí členství ve FAČR) 
o body přišlo a začíná znovu s ještě větším odstupem od 
soupeřů. 

Protivín B – Milenovice  2:0 (1:0) 
Branky: Sládek 2
Domácí hráli trochu křečovitě, vědomí, že musí vyhrát, 
aby neztratili kontakt se soupeři, se na výkonu podepsal. 
Přesto se ujali do poločasu vedení, které ve druhé části 
pojistili druhou brankou. 
„D“ zahájil své jarní mistrovské zápasy vítězstvím. 
Protivín – Střelské Hoštice/Katovice  4:3 
Branky: Cina 2, Ruczkowski 2. 
Do prvního jarního utkání jsme nastoupili velmi „vlažně“ 
a po chybách obrany jsme již v desáté minutě prohráva-
li 0:2. Naštěstí jsme se nevzdali a postupně jsme zlep-
šenou hrou vyrovnali. Ve druhé poločase jsme dokonce 
vedli 4:2 a vše vypadalo na jednoznačnou záležitost. Pak 
nám začaly docházet síly, ze zdravotních důvodů musel 
odstoupit Tomáš Soumar a soupeř začal opět „zlobit“. 
V závěru snížil na 4:3, avšak víc již nestihl. 
Osek – Protivín  0:6 
Branky: Cina 2, Bartuška 2, Vejšický, Ludvík
Jednoznačné vítězství, soupeř na naše mužstvo nesta-
čil. 
Žáci a přípravky začali své zápasy na začátku dubna. 
Vzhledem ke špatným terénům a velké nemocnosti hráčů 
byly jejich zápasy odvolány. 
Minipřípravka už svou soutěž zahájila, bohužel vysokou 
prohrou. 
Protivín – Kestřany  1:16 
Branka: Chalupský

V. Křišťál

Fotbalové informace
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KŘÍŽOVKA O KNIŽNÍ ODMĚNU

Křížovky jsou věnovány moudrým výrokům známých i méně známých osobností.  Autor křížovek P.  Šoba
„Učíš-li se proto, aby sis zapamatoval, zapomeneš. Tajenka (1., 2., 3., 4. díl), zapamatuješ si.“ – Čínské přísloví
Vyluštěnou tajenku zašlete do 4. května 2015 na adresu MěKS, Mírová 337, 398 11 Protivín, nebo e-mailem karfikova@kultura-protivin.cz. 
Výhercem knižní odměny za správnou tajenku březnové křížovky se stává pan Pohl ze Seletic. Blahopřejeme. 

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 Protivíně vznikla další zájmová cyklistická 
skupina. Po Cyklo Zastávce a Cyklo Rafandě 
se vytvořila i sportovně laděná větev Spolku 
fór Protivín se samostatným názvem Cyklo 
fór Protivín. Letošní zahájení sezóny pořá-
dal Cyklofór v sobotu 4. dubna na Louckém 
mlýně. Hlavním bodem slavnostního odpo-
ledne bylo předání zbrusu nových dresů 
jako sponzorského daru od firmy Ascend. 
Cyklofór bude pořádat pravidelné cyklistické 
výlety po bližším i vzdálenějším okolí i pro 
zájemce mimo spolek, sledujte nástěnku 
mezi bufetem a restaurací U Rychtářů nebo 
facebookový profil.  Pavel Koc

> > > > > > > > >
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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 – 19 týdnů. 
Cena 149 – 180 Kč/ ks dle stáří. 

Prodáváme slepičky 
pouze  našeho chovu! 

Prodej se uskuteční:                                                                                         
v pondělí  27. dubna v 9.20 hodin 
u vlakového nádraží v Protivíně

Při prodeji slepiček
– výkup králičích kožek –

cena dle poptávky. 
Případné bližší informace: 

pondělí až pátek 9 –16 hodin 
tel. 601 576 270, 606 550 204, 

728 605 840  

●  PRONAJMU byt 1+1 v Protiví-
ně. Telefon 723 270 521

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Letošní mistrovství bylo jiné než obvyk-
le. Skládalo se ze dvou samostatných 
závodů.   Halové mistrovství je prvním 
závodem sezóny. Konalo se 7. a 8. března 
na supercrosové dráze v Manchesteru. Při-
jela tisícovky jezdců, z nichž 47 startovalo 
s Honzíkem v kategorii. 

Honza říká:  „V sobotním závodě jsem 
se pral s dráhou, moc mi nesedla. Byla hod-
ně technická a soupeři byli rychlí. Do čtvrt-
finále jsem se dostal z rozjížděk z 26 pozice.   
Čtvrtým místem jsem si pojistil postup do 
semifinále, kde jsem obsadil druhé místo, 
které mi zaručovalo lepší pozici na startu ve 
finále. Po dobrém startu jsem bojoval mezi 
prvními pěti jezdci, pořadí se stále měnilo 
a bylo z toho čtvrté místo. 

Po prohlídce Manchesteru jsem relaxo-
val a připravoval jsem se na nedělní závod. 
Chtěl jsem být lepší. 

Po nedělních rozjížďkách jsem byl na 
osmém místě. Cítil jsem se dobře. Trať 
jsem už lépe znal. Čtvrtfinále a semifinále 
jsem vyhrál. 

Finále se mi také povedlo. Po výborném 
startu jsem vedl celý závod a na posledním 
skoku jsem zachyboval a anglický soupeř 
mě na cílové čáře předjel. O vítězství 
Alexandra Talbotta rozhodli rozhodčí na 
základě cílové fotografie. Na třetím místě 

byl Josh Barsby, vítěz sobotního závodu. 
Teď se připravuji na první závody 

Evropského poháru v belgickém Zolderu, 
kde se mi trať líbí a dá se tam pěkně skákat. 
Většinu mých trofejí můžete nyní vidět 
vystavené ve výloze protivínského obchodu 
Sedma na náměstí.“. 

Pokud by měl někdo z vás chuť si 
vyzkoušet tento olympijský sport, nevá-
hejte mě kontaktovat na bmxprotivin@
seznam.cz.

První víkend v březnu proběhl v Protivíně 
basketbalový turnaj. Utkalo se mezi sebou 
šest týmů: Protivín A, Protivín B, Vodňany, 
Lišov, Telč a Litoměřice. Protivínu se poda-
řilo obhájit vítězství z loňského roku. 
Výsledková listina turnaje:
1.  Protivín B (ve složení: Tryml, Hronek, 
   Vojtěch, Nováková, Kolář, Colas, Mašek)
2.  Litoměřice
3.  Telč
4.  Protivín A ( ve složení: Jelínek, Škoda
   Novák, Bílek, Sova, Nečas, Benedikt, 
   Řezáč, Wolf)
5.  Vodňany
6.  Lišov
Na fotografii (dole) hráči vítězného týmu 
Protivín B: Patrik Mašek, Marek Vojtěch, 
Guillaume Colas, Zdeněk Hronek, Marie 
Nováková, Ondřej Tryml, Filip Kolář. 

A. Pártlová

Nedělní start. Se startovním číslem 97 J. Seidl.

Jan Seidl vybojoval stříbro na halovém mistrovství Anglie

BASKETBALOVÝ TURNAJ
PI


