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Vážení spoluobčané,
dovolte mi Vás informovat o dokončené 
rekonstrukci dalších sedmi bytových 
jednotek v našem Domě s pečovatel-
skou službou.

Tento rozsáhlý projekt zahrnoval 
kompletní rekonstrukci, která spočívala 
zejména ve výměně elektroinstalace, 
rozvodů vody a topení, podlahových 
krytin, truhlářských výrobků, kuchyň-
ských linek včetně nových elektrospo-
třebičů, šatních skříní a samozřejmě 
v kompletní výměně dlažby a obkladů 
sociálního zařízení, kde jsou osazeny 
všechny bezpečnostní prvky tak, aby 
umožňovaly bezproblémové provádění 
hygieny uživateli bytů. Na závěr re-
konstrukce byly prostory vymalovány 
pastelovými barvami.

Dovolte mi na tomto místě podě-
kovat ostatním nájemníkům za jejich 
trpělivost při výstavbě, protože zejména 
bourací práce a s nimi spojené prašnost 
a hluk byly velice obtěžujícími prvky. 
Výsledek však stojí zato a nově oprave-
né garsoniéry jistě velmi zkvalitní život 
uživatelům těchto zrekonstruovaných 
bytů v DPS.

Jaromír Hlaváč,
starosta města

RADA MĚSTA ZASEDALA
VYBRÁNO Z USNESENÍ RM 8. 2. 2017
– byla seznámena
 s  vyúčtováním nákladů a  výnosů nájemného 

z  provozování veřejného vodovodu a  kanalizace 
za hospodářský rok 2016

– bere na vědomí
 předložené zprávy o činnosti zásahových jednotek 

SDH Protivín, Milenovice, Záboří a Krč za rok 2016

– schvaluje
 smlouvu o dílo „Protivín – Obnova kanalizace a vodo-

vodu v ulicích Fučíkova a Ve Školce“ mezi zadavatelem 
Městem Protivín a zhotovitelem Š+H Bohunice, s.r.o. 
Temelín a  pověřuje starostu města podpisem této 
smlouvy

SEDM NOVĚ OPRAVENÝCH GARSONIÉR V DPS

– schvaluje
 nabídku výkonu funkce technického dozoru stavební-

ka na akci „Protivín – Obnova kanalizace a vodovodu 
v  ulicích Fučíkova a Ve  Školce“ se společností MZ 
TENDER s.r.o., Strakonická 268, Písek

– schvaluje
 Příkazní smlouvu s EWAA s.r.o. Sedlečko 3, Sedlečko 

u Soběslavě k výkonu zadavatelských činností k re-
alizaci řízení „Revitalizace sídelní a krajinné zeleně 
ve správním území města Protivína“

– souhlasí
 s vypsáním výběrového řízení na zakázku malého roz-

sahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných 
zakázkách, v  platném znění pro akci „Revitalizace 

sídelní a krajinné zeleně ve správním území města 
Protivína“ a stanovuje okruh účastníků pro obeslání 
zakázky:

 1) Zahradní architektura Tábor s.r.o., Chotoviny
 2) Ing. Václav Šmejkal, Milevsko
 3) Ing. Jiří Ševčík, Kestřany

OZNÁMENÍ
ÚŘAD PRÁCE V PROTIVÍNĚ
Od  13. 3. 2017 probíhá rekonstrukce prostor na   
Masarykově náměstí 21, Protivín.
Z tohoto důvodu je Úřad práce ČR – krajská pobočka 
v Č. Budějovicích, Kontaktní pracoviště Písek, praco-
viště Protivín dočasně přesunuto na adresu Protivín, 
Masarykovo náměstí 128 (Městský úřad Protivín –  
2. patro) a provoz je omezen:

pondělí 8 – 10 hod.
středa 15 – 17 hod.

Žádosti je možno též podávat na  Úřad práce ČR 
– krajská pobočka v Č. Budějovicích, Kontaktní pra-
coviště Písek, nábřeží l. Máje 2259, Písek v úředních 
hodinách:

pondělí 8 – 12 hod. a 13 – 17 hod.
úterý  8 – 11 hod.
středa 8 – 12 hod. a 13 – 17 hod.
čtvrtek 8 – 11 hod.
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 ZE ŽIVOTA ŠKOLY 
OPĚT VELKÁ RADOST

KOCANĎÁCKÉ TÁBORY 2017

V polovině února nám naši žáci opět 
udělali radost svým umístěním v okre-
se. Tentokrát se jednalo o okresní kolo 
konverzační soutěže v anglickém jazyce. 
Po absolvování školního kola byli do kola 
okresního nominováni za starší žáky Patrik 
Urban a za mladší David Liebl. Patrik 
přivezl místo desáté, ale i tak je ho třeba 
pochválit, protože z výsledkové tabulky lze 
vyčíst, že od přednějších pozic ho dělilo jen 
minimum bodů.

O Davidovi jsme psali touto dobou už 
loni, protože ve své kategorii (6. a 7. tříd) 
byl už jako šesťák v okrese na 3. místě. 
Letos ho nic nezviklalo, ani zodpovědnost 
a závazek z roku minulého, a přivezl vlastně  

1. místo. Rovnost bodů mu sice určila 
stejnou pozici se stejně starým žákem (stu-
dentem) gymnázia, ale i tím je jeho vítězství 
víc než chvályhodné, pokud jsou jeho vě-
domosti hodnocené stejně jako vědomosti 
gymnazisty.

(Studenti gymnázií mají svou zvláštní 
kategorii, ale protože do této kategorie se 
přihlásil letos jen jeden účastník, přiřadili 
ho, pravidla to umožňují, do kategorie  
určené pro základní školy.)

Máme z chlapců upřímnou radost a vě-
říme, že jim jejich jazykové dovednosti 
pomohou i v dalších letech nejen ve škole, 
ale i v osobním životě.

J. Čížková

Jako každý rok i letos se konalo v Písku 
na ZŠ J. K. Tyla okresní kolo zeměpisné 
olympiády. Letos v úterý 28. února. I naši 
školu jeli reprezentovat tři žáci, resp. žáky-
ně. Kategorii A, což jsou žáci 6. ročníků, 
zastupovala Pavlína Čecháčková z 6.A; 
kategorii B, což jsou žáci sedmých roční-
ků, zastupovala Lenka Hornátová ze 7.B 
a kategorii C, což jsou žáci 8. a 9. ročníků, 
zastupovala Eliška Králová z 9.B. Všechna 

OKRESNÍ KOLO ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY
tři děvčata pracovala s plným nasazením 
ve třech částech testů – práce s atlasem, 
praktická část a test geografických znalostí. 
V celkovém hodnocení obsadila Pavlína Če-
cháčková krásné 7. místo, Lenka Hornátová 
10. místo a Eliška Králová krásné 7. místo.

Všem děvčatům moc děkuji za účast 
a spolupráci a přeji hodně štěstí v dalších 
didaktických soutěžích.

J. Houdková

Žáci ZŠ Protivín Vás zvou na

XIII. vernisáž
výtvarných a ručních prací

Kde: Alšova síň ZŠ Protivín
Kdy: 23. března 2017 od 17 hod.

(vstup hlavním vchodem)

Ředitelství ZŠ v Protivíně oznamuje, že
ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU ZŠ

pro školní rok 2017 – 2018  
(se zahájením výuky 1. 9. 2017)

bude proveden
ve třídách 1. A a 1. B v přízemí nového 

pavilonu Základní školy v Protivíně.

Datum zápisu:
pátek 7. dubna 2017 od 14.00 – 17.00 hod.
sobota 8. dubna 2017 od 9.00 – 11.00 hod.

K zápisu se dostaví rodiče s dětmi, které dovrší  
6 let věku do 31. 8. 2016 a děti, které měly povo-
lený odklad školní docházky. Rodiče, jejichž dítě 
se narodilo po 31. 8. 2010, nejsou povinni s ním 
k zápisu chodit.
Rodiče vezmou s sebou k zápisu svůj občanský 
průkaz, rodný list dítěte a oznámí, zda dítě bude 
docházet do školní družiny. Dále s sebou rodiče 
vezmou 60,- Kč na jmenovku dítěte a vyplněný 
dotazník z mateřské školy.

Václav Křišťál,
ředitel školy

OZNÁMENÍ

Letní tábory Na Kocandě. 
Tábor se nachází u obce Skočice 
(okr. Strakonice) na malém les-
ním palouku, funguje zde již více 
než 30 let. V jeho areálu se na-
chází dřevěná jídelna, ošetřovna, 
srub vedoucího, kuchyně, ve které 
5x denně připravují kvalifikovaní 
kuchaři čerstvé jídlo. Účastníci 
tábora jsou ubytováni ve stanech 
s podlážkou, dvěma válendami 
a stolkem. Pro dokonalou atmo-
sféru lesa zde doposud nebyla 
zavedena elektřina. Mimo celotá-
borové hry na děti čeká spousta 
zajímavých aktivit, sportovní 
vyžití, táboráky, celodenní výlet 
a další pestrý program. O zábavu 
dětí a jejich pohodlí se postará 
tým zkušených, kvalifikovaných 
vedoucích, včetně zdravotnice 
a kuchařů.

1. běh – „Tajemný hrad v Karpatech”
Termín: 2. 7. – 15. 7. 2017

Vydej se s námi na strastiplnou 
výpravu, za prozkoumáním hradu 
na Orgalské planině. Tento tajemstvím 
a mýty opředený hrad zastrašil nejedno-
ho dobrodruha. Máš odvahu na to zjistit, 
co se v hradu děje?

Cena: 3 700 Kč (při platbě do 31. 3. 
sleva 300, – Kč)
Hlavní vedoucí: „Stanley Skóťa” – Sta-
nislav Skotnica st. (27 let praxe ve funk-
ci hl. vedoucího). Adresa: K Rybníku 
18, České Budějovice 370 10, telefon: 
602 887 295 
E-mail: stanleyskota@seznam.cz

3. běh – „Asterix a Obelix”
Termín: 30. 7. – 12. 8. 2017

Zábavná, dobrodružná hra plná 
vtipných scének a kostýmů je inspiro-
vána příběhy slavných galských hrdinů 
Asterixe, Obelixe a jejich přátel.

Zašpásovat si s Římany, ulovit 
nějakého toho kance k večeři a třeba 
se naučit vařit kouzelný nápoj… To 
vše tě čeká toto léto na našem táboře! 
S ostatními galskými kamarády se také 
naučíš mnohým dovednostem, které 
budeš v boji proti Římanům a Caesarovi 
jistě potřebovat. Takže neváhej a pojeď 
s námi na Kocandu!

Cena: 3 800 Kč (členové spolku Ko-
canďáci 3 500 Kč)
Hlavní vedoucí: „Lenčík” – Radek Le-
nemajer. Adresa: Pivovar 147, Protivín 
398 11, telefon: 704 432 212 
E-mail: kocandato@seznam.cz

Přihlášky a další informace na 
www.kocandaci.cz
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27. ročník Mezinárodního pivního fes-
tivalu (International Beer Festival), během 
kterého je pořádána soutěž o Zlatou pivní 
pečeť, je největší akcí svého druhu v České 
republice. Konal se ve dnech 13. - 18. února 
2017 v areálu Výstaviště České Budějovice 
a.s. Příjemné prostředí, připravený dopro-
vodný kulturní program, velká nabídka 
kvalitních, méně známých a zajímavých piv, 
pochutin a specialit přilákala na festival více 
než 5000 návštěvníků. Účast v soutěžích 
o Zlatou pivní pečeť byla opět rekordní.

Skupina Pivovary Lobkowicz Group 
potvrdila mimořádnou kvalitu, jedineč-
nou chuť a výjimečnost piv ze svých pivo-
varů, když získala dokonce tři medailová 
umístění v prestižní soutěži o Zlatou pivní 
pečeť 2017. Výsledky jsou oceněním kon-
tinuální práce, tradičního a precizního 
způsobu vaření piva a pomohou podpořit 
značky skupiny Pivovary Lobkowicz 
Group na domácím i zahraničních trzích, 
kde nyní skupina posiluje distribuci.

Ocenění na Zlaté pivní pečeti jsou 
důkazem toho, že tento způsob vaření 
piva je správnou cestou. Největšího 
úspěchu dosáhl Pivovar Protivín s pivem 
Platan Granát v kategorii „polotmavé 
pivo“, které se umístilo na prvním místě 
a získalo tak ocenění Zlaté pivní pečeti. 
Dalším významným úspěchem je druhé 
místo v kategorii „světlé výčepní pivo“, 
na kterém se umístil Ježek Šenkovní 10% 
z Pivovaru Jihlava a získal tak Stříbrnou 
pivní pečeť. Na třetím místě v kategorii 
„světlý ležák premium“ se umístil Lob-
kowicz Ležák Premium, který se vaří 
v protivínském pivovaru.

„Zlatá pivní pečeť je nejprestižnější 
pivovarnickou cenou v České republice. 

PIVA SKUPINY PIVOVARY LOBKOWICZ GROUP  
POTVRDILA MIMOŘÁDNOU KVALITU.

ZÍSKALA ZLATOU I STŘÍBRNOU PIVNÍ PEČEŤ 2017

Na fotografii Richard Procházka, výrobní ředitel a sládek Pivovaru Jihlava, a.s. (vlevo), 
Michal Voldřich, výrobní ředitel a sládek Pivovaru Protivín,a.s. (uprostřed), Michal Bárta, 
obchodní zástupce Pivovaru Protivín a.s. (vpravo) při přebírání cen.

Naše značky dosáhly skvělých výsledků 
v opravdu velmi velké mezinárodní kon-
kurenci, kdy účast v soutěži byla rekordní 
a naše piva soupeřila s tradičními pivními 
producenty z Německa, Rakouska, Belgie 
a mnoha dalších zemí světa. Úspěchy našich 
značek svědčí o kvalitě produktů skupiny 
Pivovary Lobkowicz Group, jsou závazkem 
s ohledem na naše spotřebitele a i nadále 
budeme klást maximální důraz na precizní 
přípravu našich piv,“ uvedla Marcela Hrdá, 
předsedkyně dozorčí rady skupiny Pivovary 
Lobkowicz Group a výkonná viceprezi-
dentka společnosti CEFC (Group) Europe 
Company.

Pivovary skupiny Lobkowicz Group 
oceněním navázaly na úspěchy z minulých 
ročníků, kdy se na prvním místě umístil 
kvasnicový Lobkowicz Premium, na dru-

hém místě v kategorii pšeničných piv Velen 
z pivovaru Černá Hora a na třetím místě 
v kategorii světlý ležák Páter z pivovaru 
Černá Hora.

„Také letošní skvělá umístění jsou oce-
něním práce našich sládků a všech dalších 
pracovníků v pivovarech. Je to další z řady 
důkazů, že náš naprostý důraz na kvalitu 
a tradiční výrobní postupy ve všech našich 
pivovarech se odráží v kvalitě a chuti piva, 
kterou oceňují znalci i všichni zákazníci,“ 
uvedl Kamil Špendla, generální ředitel sku-
piny Pivovary Lobkowicz Group.

Skupina Pivovary Lobkowicz Group 
pod vedením společnosti CEFC China nyní 
posiluje distribuci piva do českých domác-
ností, restaurací a do maloobchodní sítě. 
Připravuje se i na výrazný export českého 
piva na čínský trh a na další trhy.

ROZPIS ČASŮ A ROZMÍSTĚNÍ SHROMAŽĎOVACÍCH PROSTŘEDKŮ (KONTEJNERŮ) NA KOMUNÁLNÍ ODPAD (MIMO NEBEZPEČNÉHO)
3. dubna – 4. června 2017 a 4. září – 5. listopadu 2017

Svoz je prováděn jednou za 14 dnů – každý sudý týden. Ve svátky 17. dubna a 1. května budou svozy uskutečněny.

Den  Čas svozu
16.00 – 16.20 hod. 16.30 – 16.50 hod. 17.00 – 17.20 hod. 17.30 – 17.50 hod.

pondělí ul. Švermova
u nádraží ČD

U Chudých ul. Čechova
stavebniny

ul. M. Krásové
garáže ŠR

úterý ul. Zámecká
u školy

ul. Komenského
výměník

ul. Družstevní
u hrádku

ul. Mírová
u mlékárny

středa ul. Smetanova
špejchar

ul. Ve Školce
u hřiště

na Ostrově
u zámku

ul. Blanická
u zastávky ČD

čtvrtek Čačarky ul. Nad Rybníkem ul. Třešňová ul. Na Skále
pátek Selibov Maletice Myšenec Protivín – Bor

8.00 – 8.20 hod. 8.30 – 8.50 hod. 9.00 – 9.20 hod. 9.30 – 9.50 hod.
sobota Chvaletice Milenovice 1 Milenovice 2  Záboří
neděle Těšínov 1 Těšínov 2 Krč 1  Krč 2



PROTIVÍNSKÉ LISTY 4. stránka

Zprávičky z modré 
mateřské školičky

Několik dní celá školka žila sv. Valen-
týnem. Vystříhávala se a malovala srdíčka 
a na chodbě to vonělo. Děti ze Včelky 
společně s paní učitelkou pekly srdíčka 
z lineckého těsta a zdobily je čokoládovou 
polevou.

Pak přišel den, na který se děti moc 
dlouho těšily. Náš MAŠKARNÍ BÁLE-
ČEK! Děti si přinesly z domova masky, 
do kterých se už brzy ráno oblékly. 
Ve třídách byly k vidění princezny, víly, 
Sněhurky, Carmen, břišní tanečnice, 
zvířátka, roboti, berušky… dokonce 
i policajt s vězněm. Ani paní učitelky 

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek  
prodává slepičky typu  

Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách  
Z našeho chovu! 

Stáří 14 – 19 týdnů.  
Cena 149 Kč – 180 Kč/ks .                                

Prodej:  22. března 2017 v 9.20 hodin  
Protivín u vlakového nádraží  

Při prodeji slepiček – výkup králičích kožek. 
Cena dle poptávky.  

Informace: pondělí – pátek  9 – 16 hod.  
telefon 601 576 270 nebo 728 605 840PI

Jarní sluníčko nabírá na síle a my při dopoledních vycházkách pozorujeme, 
jak začínají vykukovat první poslové jara.

ZMĚNA TERMÍNU ZÁPISU  
DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Na časté dotazy rodičů ohledně zápisu dětí  
do mateřské školy sdělujeme, že:

Zápis dětí  
do 1. Mateřské školy Protivín,  
Ve školce 586 se bude konat  

ve středu 10. května od 8 do 15 hodin

 Prodám byt 2+1 v Protivíně, ul. Komenského, 
48m2, nová střecha, zateplení a plastová okna. 
Cena 699 tis. Kč. Ihned volný. Tel. 775 161 695

ŘÁDKOVÁ INZERCE

nezůstaly pozadu. Zábavné dopoledne 
plné veselých soutěží a tančení děti tak 
zmohlo, že po obědě ulehly do postýlek 
a už jen spokojeně oddychovaly.

• Pastelka srdečně zve na besedu s Mi-
roslavem Procházkou, který bude 
vyprávět o svých cestách v Indii. 
Spoustu exotických zážitků bude dopro-
vázet řada krásných fotografií z přírody 
této nevšední země. Chcete-li se něco 
dozvědět nejen o přírodě, přijměte naše 
pozvání ve čtvrtek 23. března od 18 hodin 
do prostor fary Evangelické církve meto-
distické v Mírové ulici č. 171. (Najdete 
nás naproti parku u svaté Anny.)

• Zveme děti ve věku 6 – 11 let na Veli-
konoční dopoledne v Pastelce. Děti se 
dozví, proč slavíme Velikonoce, o jejich 
smyslu i historii. Ve čtvrtek 13. 4. od  
9 hodin v Pastelce. Více informací 
získáte e-mailem na pastelka@umc.cz 
nebo telefonicky na čísle 608 519 929, 
kde rovněž přijímáme přihlášky dětí 
do 31. března.

POZVÁNKY PASTELKY
• Kukuřici známe snad všichni. Ale mož-

ná ne každý z nás ví, čím nám prospívá. 
Máme ji jíst? Proč? Kolik? Pokud se 
chcete dozvědět odpovědi na tyto otázky 
a navíc ochutnat něco z toho, co se z ní 
dá připravit, přijďte do Pastelky v pondělí  
3. dubna v 17:30 hodin. Navíc si odnesete 
všechny recepty ochutnávek.

• Zveme děti ve věku 6 – 11 let na křes-
ťanský příměstský taneční tábor, který 
se bude konat 17. – 21. 7. v Pastelce. Kro-
mě tancování jsou pro děti připraveny hry, 
výlety, procházky. Přihlášky přijímáme 
na e-mailové adrese pastelka@umc.cz  
do konce 15. května. Bližší informace 
na tel. čísle 608 519 929 nebo e-mai-
lem, popř. na webu www.skp-pastelka. 
webnode.cz. Děti bude učit tanci vy-
školená lektorka na břišní tance Šárka 
Křečková.
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z deníku
POLICIE ČR V PROTIVÍNĚ
Zpronevěra
 Mladý barman (1993) čelí podezření ze 

spáchání trestného činu zpronevěra. Muž 
si měl během směny v protivínském baru 
dne 20. února 2017 přisvojit svěřenou 
finanční hotovost svého zaměstnavatele 
a peníze použít pro svou potřebu. Měl si 
tak přilepšit o více než 35 tisíc korun.

 Protivínští policisté případ řeší ve zkráce-
ném přípravném trestním řízení.

Spolupráce se zdravotnickou 
záchrannou službou
 Písečtí lékaři, zdravotníci i záchranáři 

denně vyjíždějí na pomoc mnoha lidem, 
kteří jsou v ohrožení života, jsou zranění, 
mají zdravotní potíže. Včasná pomoc je 
v mnoha případech zásadní a je bez obalu 
otázkou života a smrti. Každý, kdo se do-
stal do situace, kdy akutní a neodkladnou 
pomoc potřeboval, nikdy nezapomene 
na v tu chvíli dlouhé minuty, než se modré 
majáky k místu dostanou. Nepochopitelné 
jsou proto reakce některých šoférů, kteří 
denně řidičům záchranek komplikují 
výjezdy. Vozům neuhýbají, nedávají jim 
v křižovatkách přednost a dokonce někdy 
využívají k rychlejšímu průjezdu městem 
závěsu přímo za záchrankami, jejichž 
řidiči pak musí svou pozornost zbytečně 
rozptylovat kontrolou těchto „přilepe-
ných“ automobilů. Posádky záchranek se 

dokonce někdy setkávají i se závodníky, 
kteří chtějí vozy předjíždět a nebezpečně 
se před ně zařazovat a brzdit. Problémem 
jsou také řidiči i chodci, kteří vůbec 
nevěnují pozornost dění kolem sebe, 
poslouchají hlasitou hudbu, používají 
mobilní telefony a na výstražná světla 
a zvuky vůbec nereagují, to vše může 
zásadně zkomplikovat a zpomalit příjezd 
zdravotnické záchranné služby na místa, 
kde je zapotřebí.

 Písečtí dopravní policisté v pondělí 20. 
února doprovázeli zdravotnickou záchran-
nou službu na výjezdech, byli připraveni 
bezohledné řidiče okamžitě řešit. Dnešní 
služba s kolegy z integrovaného záchran-
ného systému nebyla poslední, ti co nedo-
držují předpisy, chovají se neohleduplně 
a nebezpečně, nemají za volantem co dělat.

Poškození cizí věci
 Škodu za nejméně 5 tisíc korun způsobil 

zatím nezjištěný vandal, který si v nočních 
hodinách ze 17. na 18. února 2017 vyhlédl 
dva odstavené osobní vagony na nádraží 
v Protivíně. Vandal posprejoval pravé 
boky vagonů různými nápisy a obrazci.

 Případ prošetřují protivínští policisté jako 
přečin poškození cizí věci.

PI

UZÁVĚRKA
pro dodání příspěvků

do dubnových
„Protivínských listů“  

je 10. dubna 2017
do 12 hodin

NOVINY VYJDOU
v pondělí 24. 4. 2017 

PORADENSTVÍ PRO OSOBNOSTNÍ ROZVOJ –  
PŘÍLEŽITOST PRO POZITIVNÍ ZMĚNU  

VE VAŠEM ŽIVOTĚ.

Nerozumíte svým blízkým? Necítíte se dobře v práci?  
Děláte stále ty samé chyby? Máte depresi, splín?  
Chybí Vám sebedůvěra či životní elán a energie?  

Hledáte smysluplnější život?

Nabízím pomoc při řešení těchto a mnoha dalších problémů.  
Vaši situaci můžeme společně změnit. Stačí se rozhodnout a chtít!

Jitka Smrčková, poradkyně pro osobnostní rozvoj
tel. 737 127 306

Masarykovo nám. 22, ProtivínPI

 Policisté se obrací na možné svědky této 
události, kteří si všimli podezřelé osoby 
a mají informace k uvedenému případu, 
aby kontaktovali policisty na telefonním 
čísle 974 235 740 nebo přímo na lince 158.

Fingovaná loupež
 Písečtí kriminalisté zahájili v uplynulých 

dnech trestní stíhání muže a ženy ve vě-
ku třiadvaceti let. Povedená dvojice si 
v polovině ledna naplánovala loupežné 
přepadení baru v Protivíně. Muž se anga-
žoval do role lupiče, a žena, která v baru 
pracovala, si zahrála na vyděšenou pře-
padenou. Vše si domluvili tak, aby bylo 
pro všechny evidentní, že k přepadení 
opravdu došlo. Obviněný zamaskoval ob-
ličej do šály, přes hlavu si dal kapuci a pod 
pohrůžkou použití nože ženu donutil, aby 
mu z trezoru vydala peníze, které si chtěl 
uložit do připravené tašky. Nakonec nepo-
hrdl ani kasírtaškou, která ležela na baru. 
Odcizenou hotovost si pak chtěli rozdělit. 
Obviněná, podle zjištění kriminalistů, 
v baru odcizila 16 000 korun ještě před 
samotným fingovaným přepadením. Pove-
dená dvojice tak stane před soudem a bude 
mít možnost své jednání vysvětlit. Trestní 
stíhání obou osob je vedeno na svobodě.

RADA MĚSTA ZASEDALA

– schvaluje
 plán účetních odpisů Základní školy Protivín na rok 2017 

u skupiny majetku DHM a DNM
– souhlasí
 s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o bezúplatném 

převodu části pozemku p. č. 170/10 v kú Myšenec včetně 
komunikace a  technické infrastruktury (tj. vodovod, 
kanalizace, veřejné osvětlení apod.) mezi paní Karolínou 
Vandovou a Městem Protivín

 a doporučuje
 zastupitelstvu města uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí 

o bezúplatném převodu části tohoto pozemku ke schválení
– vybrala
 nejvýhodnější nabídku na  dodavatele veřejné zakázky 

malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., 
o veřejných zakázkách, v platném znění pro stavbu „Pro-
tivín – oprava zpevněných ploch 2. MŠ v ul. B. Němcové“ 
předloženou firmou Kočí, a.s., K Lipám 132, 397 01 Písek 
s nabídkovou cenou 942.241,- Kč bez DPH

VYBRÁNO Z USNESENÍ RM 1. 3. 2017
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Galerie Kaplanka pro vás v podkrovních 
prostorách připravuje na měsíc březen výsta-
vu obrazů Mariky Zvardoňové z Prahy 
a v dubnu představí svou tvorbu Zuzana 
Bínová z Českých Budějovic. Obě výsta-
vy jsou pořádány v rámci aktivit Volného 
sdružení umělců jižních Čech – velké díky 

POZVÁNKY DO INFOCENTRA PROTIVÍN

Dáte mi jistě za pravdu, že písničky a hud-
ba člověka naplňuje, obohacuje náš život, 
vnáší do něho radost a pohodu, je milosrdnou 
utěšitelkou i v těžkých životních situacích. 
S jednou muzikantskou osobností jižních 
Čech, Mgr. Zdeňkem Voráčem, měli členové 
a příznivci Protivínského vlastivědného klubu 
možnost besedovat. Stalo se tak na 20. setkání 
klubu vpodvečer 16. února.

Pan Zdeněk Voráč je veřejnosti znám nejen 
jako hudební redaktor Českého rozhlasu České 
Budějovice, ale též jako člen nejstarší jihočeské 
dechovky – Babouků (z roku 1868!).

Dvě hodiny zúčastnění poslouchali zají-
mavé vyprávění pana Voráče. Poklidné dětství 
a dospívání prožil v Brandýse nad Labem, Če-
lákovicích a Sedlčanech. Odmalička jej zajímala 
lidová muzika, kterou slýchával hrát při různých 
příležitostech. Už ve 12 letech hrál v kapele! 
Starý svérázný sedlčanský muzikant, který 
rozepisoval jihočeské písničky, říkal mladému 
Zdeňkovi: „Poslouchej Budějce“. Ve Voticích 
si poprvé na „záskok“ zahrál s Babouky. Když 
v Pivovarské zahradě v Českých Budějovicích je 
uslyšel znovu hrát, bylo rozhodnuto. Nastupuje 
na pedagogickou fakultu v Praze, ale táhne ho 
to za muzikou na jih. Logicky následuje přestup 
na PF do Českých Budějovic. Studuje český 
jazyk - hudební výchovu, počíná vystupovat 
s Babouky. Diplomovou práci na téma „Babouci“ 
obhajuje na katedře hudební výchovy.

Několik let učí na střední škole v Lipen-
ské ulici v Českých Budějovicích. Rád na svá 
kantorská léta vzpomíná, se svými bývalými 
studenty se setkává dodnes. V r. 2004 nastupuje 
do Českého rozhlasu.

Pan Voráč odpovídal na spoustu dotazů 
týkajících se kapely Babouci. „Čím to je, že 

Ta naše písnička česká…

Foto Radek Lenemajer

kapela má tolik obdivovatelů, na 150 fan klubů?“ 
Dodržují starodávný způsob hry, po první sloce 
nastupují sóla klarinetů, pak křídlovky, tenory, 
všichni muzikanti musí umět zpívat, hrají a zpí-
vají jen muži, tradičně v 11 lidech.

Babouky obdivovali i posluchači v Ně-
mecku, Belgii, Rakousku. Například kardinál  
G. Coppa (1925 – 2016), obdivovatel Babouků, 
byl s Babouky v pravidelném písemném styku. 
Z. Voráč obléká letos vestičku Babouků již  

29. rok, s kapelou hraje již 36. plesovou sezonu!
Do kroniky klubu napsal pan Z. Voráč: „Dě-

kuji za pozvání, velice rád jsem tak vstřícnému 
a vnímavému publiku představil svou práci 
a koníčky.“

Potěšení ale bylo oboustranné. Zúčastnění 
poznali člověka s bohatým vnitřním životem, 
který umí, zná a je vtipným a poutavým vy-
pravěčem.

Za PVK zapsala Mgr. Věra Piklová

za to patří Pepíno Balkovi – zakladateli 
a hybateli tohoto sdružení. Zuzana Bínová 
získala možnost vystavovat v Kaplance jako 
cenu ARTfestu 2016, který se tradičně koná 
na budějovickém Výstavišti. Loňská hojná 
účast vystavovatelů na této akci si vyžádala 
prostory největšího výstavního pavilonu „Z“.

Do infocentra se v měsících březnu 
a dubnu přijďte seznámit s tvorbou členů 
FOTOKLUBU Protivín, který založil 
Mgr. Martin Johanna. Vstup na tuto výstavu 
je zdarma a čekají tu na vás opravdu krásné 
výjevy.

Těšíme se na vaši návštěvu.



duben 2017

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

Filmy označené tímto symbolem jsou sledovatelné brýlemi 3D-technologie

neděle 2. dubna v 16 hodin film USA
ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE

Animovaný film. Šmoulinka se po nálezu tajuplné mapy vydává společně se svými nejlepšími kamarády 
Koumákem, Nešikou a Silákem na vzrušující a napínavou pouť  Zakázaným lesem plným kouzelných stvoření, 
aby nalezli tajemnou, dávno ztracenou vesnici dříve, než se to podaří zlému kouzelníkovi Gargamelovi. 
V českém znění J. Lábus, P. Novotný, I. Korolová, J. Prachař a další.
Mládeži přístupný, dabováno, 88 minut, vstupné děti 130 Kč / dospělí 150 Kč

neděle 2. dubna v 19 hodin film ČR/Slovensko
MASARYK

Historické drama. Na 24. ročníku předávání výročních cen Český lev kralovalo drama Masaryk (2016) 
režiséra J. Ševčíka. Ze 14 nominací proměnilo v sošku 12, což je historický rekord. Masaryk prožil život 
bohéma, miloval ženy, hudbu, velká gesta. V jeho srdci bojovala nespoutanost extravagantního umělce 
s povinností a morálkou úředníka, diplomata. Velkou část života procestoval, ale nikdy nezapomněl na zemi, 
z níž pocházel. Vynikající herecký výkon Karla Rodena.
Mládeži do 12 let nevhodný, 114 minut, vstupné 120 Kč

středa 5. dubna v 19 hodin film ČR
NECHTE ZPÍVAT MIŠÍKA

Dokument/hraný. Příběh rockera s duší básníka startuje k jeho 70. narozeninám. Životní příběh Vladimíra 
Mišíka, vynikajícího muzikanta, člověka, který si vždycky stál za svým a nenechal se zkorumpovat ani mocí 
a metály, ani komercí.
Mládeži přístupný, 116 minut, vstupné 80 Kč

pátek 7. dubna v 19 hodin film V. Británie
NOČNÍ SMĚNA

První interaktivní film! Před promítáním nutno stáhnout do mobilu aplikaci CtrMovie, která má cca 2 MB.
Nový ojedinělý zážitek, protože si půjčuje prvky jak z filmového světa, tak ze světa počítačových her. Dovoluje 
divákům určovat vývoj příběhu a rozhodovat za hlavního hrdinu.
Thriller. Hlavní postavou je chytrý student Matt, který se dostane do svízelné situace. Okolnosti ho donutí 
zapojit se do brutální loupeže ve slavném aukčním domě v Londýně a on musí prokázat svou nevinu…
Mládeži do 12 let nepřístupný, titulky, 70 – 90 minut, vstupné 120 Kč

neděle 9. dubna v 16 hodin 
NEPROMÍTÁME
neděle 9. dubna v 19 hodin film USA
KRÁSKA A ZVÍŘE

Romantický/rodinný. V hrané adaptaci animované klasiky společnosti Disney, jež je ohromující filmovou 
oslavou jednoho z nejpopulárnějších příběhů vůbec, velkolepým způsobem ožívají příběh a postavy, které 
diváci znají a zbožňují. Pozoruhodný příběh Krásky, bystré, krásné a nezávislé mladé dívky, kterou ve svém 
zámku uvězní děsivé zvíře.
Mládeži přístupný, dabováno, 130 minut, vstupné děti 120 Kč/dospělí 140 Kč

středa 12. dubna v 19 hodin film Francie
ROCCO

Dokumentární film. Životní osud slavného italského porno herce Rocca Siffrediho odhaluje mnohé z jeho 
bohaté kariéry stejně, jako rozebírá hercovo nedávné rozhodnutí opustit byznys nadobro. Ve snímku odkrývá 
svůj příběh, ale i něco, co změní pohled diváků na jednoho z nejslavnějších porno herců.
Mládeži do 18 let nepřístupný, titulky, 105 minut, vstupné 100 Kč

pátek 14. dubna v 19 hodin film USA
ŽIVOT

Sci-fi/thriller. Příběh šestičlenné posádky Mezinárodní vesmírné stanice, která se ocitá na samotném 
pokraji jednoho z  nejdůležitějších objevů lidských dějin: prvního důkazu o  existenci mimozemského 
života na Marsu.
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 96 minut, vstupné 110 Kč

neděle 16. dubna v 16 hodin film USA
LEGO® BATMAN FILM

Animovaný dětský film. Opakujeme. V neotřele odlehčeném duchu, díky kterému se film stal celosvě-
tovým fenoménem, se dočkal vlastního filmového dobrodružství přirozený vůdce celého ansámlu – LEGO 
Batman. Buď sám sebou. Pokud můžeš, buď Batman.
Mládeži přístupný, dabováno, 104 minut, vstupné 90 Kč

neděle 16. dubna v 19 hodin film ČR
BÁBA Z LEDU

Komedie/drama. Divácky úspěšný film od režiséra Bohdana Slámy. Po setkání s otužilcem Broňou (P. Nový) 
začíná ovdovělá Hana (Z. Kronerová) pozvolna měnit svůj stereotypní život, který se doposud točil výhradně 
kolem jejích synů (M. Daniel, V. Neužil), snach (P. Špalková, T.Vilhelmová) a vnoučat.
Mládeži do 12 let nevhodný, 106 minut, vstupné 100 Kč

středa 19. dubna v 19 hodin film USA/ V. Británie/ČR
ÚKRYT V ZOO

Drama/historický. Udělali, co měli, aby zachránili, co mohli. Až za mřížemi byli konečně v bezpečí. 2. sv. 
válka nabízí mnoho podobně paradoxních příběhů, jako je ten o uprchlících z varšavského ghetta, kteří 
našli útočiště ve výbězích tamní zoologické zahrady. Šílený a nebezpečný plán se zrodil v hlavě manželky 
jejího ředitele. Výsledkem bylo přes 300 zachráněných lidských životů.
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 127 minut, vstupné 110 Kč

pátek 21. dubna v 19 hodin film USA
GHOST IN THE SHELL

Akční/sci-fi. Major, (S. Johansson) velitelka Sekce 9, speciální policejní jednotky bojující proti těm nejhorším 
kyberzločinům. Příběh se odehrává v blízké budoucnosti, kdy je svět závislý na moderních technologiích 
ještě víc než dnes a každé narušení technologického řádu může mít nedozírné následky.
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 106 minut, vstupné 140 Kč

neděle 23. dubna v 16 hodin film USA
ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE

Animovaný. Opakujeme ve 2D. Šmoula, Šmoulinka a kamarádi Koumák, Nešika a Silák se vydávají na dobro-
družnou dramatickou cestu plnou akcí a nebezpečí. Jsou na stopě objevu největšího tajemství šmoulí historie.
Mládeži přístupný, dabováno, 88 minut, vstupné děti 100 Kč / dospělí 120 Kč

neděle 23. dubna v 19 hodin film ČR
ŠPUNTI NA VODĚ

Komedie. Rodiče bratrů Igora (J. Langmajer) a Davida (H. Čermák) chystají zlatou svatbu. Z Kanady přilétá 
jejich bratranec Ondra (P. Liška), povahou tak trochu dobrodruh. Bratry napadne vyrazit za rodiči na kánoích 
po řece jen ve třech, tak jako za starých časů. Jenže od dob spanilých jízd se leccos změnilo…V něžných 
rolích T. Vilhelmová, A. Polívková aj.
Mládeži přístupný, 83 minut, vstupné 120 Kč

středa 26. dubna v 19 hodin film Chorvatsko/Slovinsko/ČR
ÚSTAVA

Drama. Milostný příběh o nenávisti. Vysokoškolský učitel Vjeko zasvětil svůj život studiu chorvatského 
jazyka a historie. Tragicky mu zahynula láska jeho života – Bobo. Jediná věc, která ho těší, jsou noční 
procházky městem v ženských šatech. Jednou v noci ho přepadne skupina mužů.
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 92 minut, vstupné 90 Kč

pátek 28. dubna v 19 hodin film USA
KONG: OSTROV LEBEK

Akční/dobrodružný/fantasy/sci-fi. Tým badatelů se vydává na  výpravu do  hlubin neprobádaného, 
stejně krásného jako zrádného, ostrova kdesi v Pacifiku. Nemají sebemenší tušení, že vstupují na území 
mystického Konga. Všichni vítají krále.
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 118 minut, vstupné 120 Kč

neděle 30. dubna v 16 hodin film USA
MIMI ŠÉF

Animovaná komedie. Režisér filmu Madagaskar Tom McGrath vás zve na film, ve kterém se seznámíte 
s hodně zvláštním batoletem. Nosí totiž elegantní oblek s kravatou, mluví hlubokým hlasem a nemístně 
vtipkuje. A  taky se chová jako tajný agent. Toho si všimne jeho starší bratr Tim, který z  jeho příchodu 
do rodiny zrovna velkou radost nemá…
Mládeži přístupný, dabováno, 97 minut, vstupné děti 130 Kč / dospělí 150 Kč

neděle 30. dubna v 19 hodin film ČR/Slovensko/Polsko
ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL

Milostné drama. Největší projekt autorského dua J. Hřebejk – P.  Jarchovský. První z  filmů trilogie 
Zahradnictví, rodinné ságy, kterou považují za své „životní dílo“. Tři mladé ženy (A. Geislerová, G. Míčová 
a K. Melíšková) a dvě jejich děti čekají během okupace na návrat svých vězněných mužů a otců (M. Finger 
a  J. Macháček). Válkou vynucenému rodinnému společenství mezitím obětavě pomáhá rodinný přítel, 
lékař Jiří (O. Sokol).
Mládeži přístupný, 115 minut, vstupné 120 Kč



PŘEDPRODEJ VSTUPENEK ZAHÁJEN
internetový předprodej: www.mujbijak.cz

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

sobota 8. dubna

Velikonoční  
odpoledne
•  od 14 hod. vestibul Domu kultury

Velká dílna
•  od 16 hod. Dům kultury
Velikonoční příběhy  

dávných loutkářů
Představení pro děti i dospělé. Veselé scény  
s obrovským trakařem plným jara a muziky,  

pomlázkou, řehtačkami, velikonočními zvyky,  
malování obří kraslice, pálení Mořeny.

Prodejní stánky.
Občerstvení.

Vstupné 60 Kč
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O tom, že je detoxikace organismu 
prospěšná, jistě každý z nás už někdy 
slyšel. Existuje celá řada osvědčených 
receptů, ať už jednodenních či víceden-
ních, více či méně drastických, na to, jak 
se na jaře ,,očistit“ od všeho škodlivého. 
O tom, že neexistuje univerzální návod 
pro všechny a jak by se měl detox správně 
provádět, jsme si povídali s paní Zuzanou 
Raškovou, zdravotní sestrou, která par-
ticipuje na pořádání kurzů o zdravém 
vaření, konajících se každý měsíc v pro-
tivínském Mateřském centru Protivín.

Na úvod bychom se mohli podívat tak-
zvaně pod poličku věci, povězte nám tedy 
prosím, v čem spočívá proces detoxikace?

Podstata vychází již ze samotného, pů-
vodně latinského, slova detoxikace, kdy de- 
znamená od a toxicus je něco jedovatého. 
Jde tedy o proces odstranění 
nebo zneškodnění toxických 
látek, které se v našem těle 
hromadí.

Proč se toxické látky v na-
šem těle hromadí a neod-
chází pryč samy?

Pro to existuje celá řada 
důvodů. Prvním může být 
přejídání. Náš organismus 
má mechanismy, které akti-
vuje při nedostatku potravy, 
ale na opačnou situaci, kdy 
je potravy přebytek, reagovat 
neumí, proto si vše pečlivě 
ukládá, a to nejen v případě 
živin, ale právě i těch toxinů. 
Se záležitostí přejídání sou-
visí i konzumace nevhodných 
potravin, například konzerv 
a nejrůznějších polotovarů 
z pytlíku, a obecně potravin 
s nedostatkem vitamínů a mi-
nerálních látek. V neposlední 
řadě se toxiny v našem těle 
hromadí kvůli stresu, který 
na nás dlouhodobě působí, ať už se mu 
vystavujeme nedobrovolně, například v za-
městnání, nebo také dobrovolně.

Copak existuje druh stresu, jehož dlouho-
dobé působení člověk vyhledává?

Možná to zní neuvěřitelně, ale je to tak. 
A pro příklad nemusíme chodit daleko, je 
vědecky prokázáno, že stresově na nás pů-
sobí například určité hudební styly. Ale tato 
problematika je složitější, než se na první 
pohled zná a mohli bychom se jí věnovat 
hodiny a hodiny, tak si ji možná necháme 
na případné příští setkání…

Jak by se tedy správně detoxikace měla 
provádět?

Detox by měl probíhat v pěti základních 
úrovních, zahrnut je detox buněk, dále 
krve, jater a žlučníku, střev a v neposlední 
řadě detox ledvin. U detoxikace buněk je 
podstatné podpořit tvorbu glutathionu, 
což je trojkombinace molekul bílkovin, 
která podporuje fungování antioxidantů 
v našem těle a tím nás chrání před volnými 

UŽ JSTE NĚKDY VYZKOUŠELI DETOX?
radikály, které na tělo působí. glutathion 
obsahuje síru jednoduše fungující jako 
,,mucholapka“, na kterou se volné radikály 
nalepí spolu s těžkými kovy a dalšími toxi-
ny. Je tedy jasné, že tvorba glutathionu je 
velmi důležitá pro zachování našeho zdraví 
a při prevenci onemocnění. Velmi efektním 
a účinným způsobem, jak tvorbu glutathionu 
podpořit, je konzumace vhodných potravin. 
Jde o potraviny obsahující síru, jako je 
česnek, cibule, či řeřicha, dále zelené po-
traviny, potraviny bohaté na antioxidanty, 
což mohou být třeba borůvky, červená řepa, 
mrkev, citron či kurkuma.

To byl tedy detox buněk. A co další 
úrovně?

Výborná doba k detoxu krve je jaro, 
kdy je nadzemní část rostlin přímo nabyta 
enzymy a chlorofylem, který podporuje 

produktů. Očistu ledvin pak nejvíce podpo-
říme dostatečným příjmem vody. Dále nám 
mohou pomoci bylinky, například zlatobýl, 
přeslička, jalovec, brusinka, kopřiva, řapí-
katý celer nebo petržel.

Pokud se tedy rozhodnu pro detox orga-
nismu, kdy bych měla začít?

Určitě je důležitá příprava, pro začátek 
doporučuji postupné zařazování detoxikač-
ních dnů do týdne, například první týden 
v měsíci zařadit jeden den detoxu, další 
týden by obsahoval už dva detox dny… 
A takto pokračovat až po sedmidenní detox. 
Po detoxu je vhodné zařadit přechodnou 
dietu, která nám umožní postupný návrat 
k běžnému režimu stravování. Samotný 
průběh detoxu mohou výrazně zlepšit bylin-
kové čaje či zeleninové a ovocné kůry. Dů-
ležité je určitě zařadit pohyb, jako je práce 

na zahrádce, rychlá chůze 
či lehký běh. A v neposlední 
řadě bychom při detoxu měli 
relaxovat a dopřát si alespoň 
osmihodinový spánek.

Určitě je důležité nezapo-
mínat na pozitivní náladu, 
která nám vše usnadní…

Ano, člověk by měl být 
(alespoň) po dobu detoxu 
pozitivně naladěný. Je dobré 
si například vyřídit ,,staré 
resty“, ať už se jedná o ná-
vštěvu příbuzných, neustále 
odkládanou pochvalu či 
pomoc. Doporučuji si sepsat 
tzv. list vděčnosti – sepíšu si, 
za co jsem opravdu ve svém 
životě vděčná. Slouží to jako 
motivace k dalším životním 
krokům a přispívá ke zdraví 
– nezapomínejme, že ne vždy 
ve zdravém těle je zdravý 
duch, ale naopak to určitě 
funguje.

Je detoxikace vhodná pro všechny?
Nedoporučuje se pro diabetiky dru-

hého typu, pro ty, kteří trpí poruchami 
příjmu potravy nebo užívají léky na ředění 
krve. Pokud by si člověk nebyl jistý, zda 
je pro něj detox vhodný, určitě doporučuji 
poradit se s lékařem. Také bych ho určitě 
nedoporučila těhotným a kojícím ženám 
a samozřejmě dětem. Jinak důležité je 
zmínit, že univerzální recept na ten nej-
lepší detox asi neexistuje, každý si musí 
vyzkoušet to, co mu bude nejlépe vyhovo-
vat. Uvedla jsem pár základních potravin, 
které v rámci detoxikace fungují a je jen 
na nás, jak je do našeho jídelníčku zařa-
díme. Zeleninu a ovoce můžeme odšťavnit, 
udělat z nich populární smoothie, semínka 
zase můžeme rozmixovat v kávovém mlýn-
ku. Zeleninové šťávy, které nám nechut-
nají, můžeme schovat do mrkvové šťávy 
s jablkem nebo do paprikovo-okurkové. 
Zde je prostor pro vaše nápady a chuťové 
pohárky.

Tereza Procházková

tvorbu hemoglobinu – červeného barviva, 
které je nositelem kyslíku v cévách. Zde nám 
největší službu prokáže kopřiva mladá, pam-
peliškové listy nebo řeřicha. Dále kurkuma 
v kombinaci s piperinem, který je obsažen 
ve slupkách některých druhů pepře. Játra 
jsou největším filtračním orgánem každého 
organismu, proto bychom na ně při detoxi-
kaci neměli zapomenout. Zde nám pomůže 
dostatečný příjem kyseliny jablečné, kterou 
nalezneme v kyselejších odrůdách jablek, 
a také bylinky – ostropetřec mariánský, 
měsíček lékařský, máta, anýz, fenykl, kori-
andr, řepík…

A ještě nám chybí očistit střeva a ledviny, 
pokud jsem dávala pozor…

Správně, při detoxu střev potřebuje-
me především tři věci – vodu, vlákninu 
a probiotika. Je zapotřebí změkčit nánosy 
ve střevech, k čemuž nám pomůže lněné 
semínko, obiloviny typu vločky, otruby nebo 
rýže, dále cibule, kurkuma a syrová zelenina 
nebo ovoce. Probiotika získáme ve formě 
kysaných rostlinných nebo živočišných 
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Giovanni Filippi a Rudolf II. Jože 
Plečnik a Tomáš Garrigue Masaryk. 
Albert Speer a Adolf Hitler. Dvorní 
architekti, kteří dějinám vtiskli zděnou 
podobu, a jejich nadřízení, pro které 
pracovali. František Krásný, autor návr-
hu protivínské sokolovny, může být tím 
pádem po právu označen za dvorního 
sokolského architekta. Vyprojektoval 
přes sto padesát sokoloven a jako jeden 
z prvních svým plzeňským krajanům 
umožnil přivonět exotické vůni secesního 
ornamentu vídeňské školy.

Architekt František Krásný se narodil 
6. července 1865 ve vsi Koterov, která je 
dnes součástí Plzně. Byl dítětem prostého 
selského prostředí. Jeho otec, sedlák Jakub 
Krásný, hospodařil společně s manželkou 
Annou, rozenou Huclovou a též dcerou 
sedláka, na statku 
v Koterově. Datum 
narození, kterým 
též začíná text po-
chodu Sokolský 
den (Sokolíci), se 
Krásnému bude 
připomínat po celý 
život. Nejvíce však 
po šedesáti letech, 
kdy za strahovský-
mi hradbami cvičí 
desítky tisíc Soko-
lů na VIII. všeso-
kolském sletu roku 
1926. Svátek so-
kolstva se toho léta 
koná na Strahově 
poprvé. Návštěv-
níky vítají brány 
borců, elipsovitý 
hudební pavilón či 
slavnostní nádvoří. 
Autorem návrhu základního řešení pro 
stavbu sletiště není nikdo jiný než František 
Krásný, ale nepředbíhejme zbytečně.

Studia prožil v letech 1882 – 85 na ně-
mecké průmyslové škole v Plzni. Zde se 
mu dostalo dobrému základu stavebních 
znalostí, krátkou praxi získal u stavebních 
firem. Ve svých pětadvaceti letech úspěšně 
složil stavitelskou zkoušku, o rok později 
mu bylo umožněno studium na proslulé 
vídeňské Akademii výtvarných umění. 
Nejprve u profesora Karla von Hasenaue-
ra, posléze u Otty Wagnera, otce moderní 
evropské architektury. Františka Krásného 
omámila esence nového směru natolik, že 
za pár let proměnil Plzeň na českou kolébku 
rané secese.

Nástup secese u nás je spojován s ar-
chitektem Friedrichem Ohmannem a jeho 
objektem pražské kavárny Corso z roku 
1897. Projekty dalšího průkopníka secese 
Jana Kotěry, snad nejvýznamnějšího české-
ho žáka profesora Wagnera, jsou stejného 
data. Nicméně je potřeba zmínit ještě dvě 
jména, která mají zásadní význam. Osvalda 
Polívku, Zítkova žáka a autora projektu 
Karafiátova nakladatelství v Brně, a již 
zmiňovaného Františka Krásného, nej-
staršího českého Wagnerova žáka, s jeho 

Apoštol secese s křídly sokola
opomíjenou tvorbou začínající architekto-
nické kariéry.

Studium na Akademii třicátník Krásný 
zakončil projektem Domu umění, typickou 
školní prací Wagnerova ateliéru. Ve Vídni si 
odsloužil také vojenskou službu jako tzv. 
jednoroční dobrovolník. Sídlo habsburské 
monarchie opustil Krásný až v roce 1920. 
Tvůrčí etapa práce přichází kolem roku 
1895, kdy vzniká společný projekční ateliér 
s Josefem Hoffmanem. Jejich stěžejní díla 
však zůstala především na papíře. Jednalo se 
například o nerealizovanou Živnostenskou 
banku v Praze, která svým originálním 
pojetím v duchu secesního klasicismu 
předběhla své novobarokní a neorenesanční 
sestry. Druhý projekt budovy plzeňského 
Městského divadla získal přízeň i u kon-
zervativní poroty a stal se vrcholným dílem 

obou architektů, nicméně nakonec dostal 
přednost návrh konvenčního architekta 
Antonína Balšánka. Jak se však říká, vše 
špatné je pro něco dobré. Místní soukromí 
podnikatelé si všimli novátorského stylu 
a velice se jim zalíbil.

První secesní dům postavil v roce 1897 
pro plzeňského obchodníka Augustina Fo-
dermayera. Byl zdoben sousoším a alegorií 
obchodu od sochaře Jaroslava Maixnera. 
Bohužel ve 30. letech 20. století prošel pře-
stavbou, tudíž se jeho fasáda nezachovala. 
Další dvě budovy byly postaveny na místě 
zbořených právovárečných domů. Nejlépe 
dochovanou secesní stavbou je tzv. Utlerův 
dům, který se zachoval v původní podobě. 
Druhý z domů ve stejné ulici byl určen pro 
Čeňka Kříže. Dobový komentář v časopise 
Technický obzor od redaktora Josefa Lhoty 
ovšem ukazuje, s jakou nevolí se nový směr 
musel vypořádat: „Pod vlivem vídeňského 
moderního proudu ve výtvarnictví, najmě 
v architektuře, architekt F. Krásný konci-
poval fasádu této budovy – jako dřívější 
– v secesi pro naši královskou Plzeň, která 
přece honosí se znamenitými monumenty 
stavitelství na domácí vypěstěného a ne-
potřebuje toho při obrozovacím procesu, 
aby ke zvelebení její tříd, náměstí a ulic 

osvěžována byla elementy cizorodými, jí 
zajisté úplně dostačí, když v duchu těchto 
monumentů a ve smyslu starých tradic roz-
víjeti se bude tak, jak si to přejeme a o čež 
usilujeme i v naší matičce Praze.“

Plejádu secesních budov v Plzni uzavírá 
vila Marie sládka Karla Kestřánka podle 
projektu z roku 1897. Vila se odlišuje od tra-
dičního pojetí wagneriánské secese, zřejmě 
kvůli počátečnímu kritickému přijetí, a při-
klání se spíše k francouzskému typu secese 
florální. Vila je pozoruhodná svojí schodiš-
ťovou věží odlehčenou kupolí se štukovým 
reliéfem Vyhnáním z ráje. Kestřánkova vila 
a tři domy v plzeňské Smetanově ulici po-
stavené na sklonku 19. století patří k prvním 
raně secesním stavbám z českého prostředí 
a střední Evropy vůbec. Další jeho stavby 
vídeňského období jsou rozesety od Lubla-

ně až po stověžatou 
Prahu.

František Krásný 
nebyl pouze mužem 
u rýsovacího prkna, 
aktivně se angažo-
val i ve spolku So-
kola. Jako starosta 
vídeňské sokolské 
j e d n o t y  p ů s o b i l 
úctyhodných 22 let. 
Za první světové 
války byl též staros-
tou Dolnorakouské 
župy. Během probí-
hajícího konfliktu 
působil v odbojové 
skupině Maffie, kde 
obstarával spojení 
s Prahou a jeho byt 
byl využíván jako 
místo porad a schůzí. 
Dva roky po vzniku 

Československa Krásný se svou rodinou 
přesídlil do Prahy a ihned se zapojil 
do práce ve stavebním odboru České obce 
sokolské. Nastává nové období tvůrčí čin-
nosti. Otěže sokolského architekta převzal 
ve dvacátých letech po Ludvíku Čížkovi 
společně s Aloisem Dryákem. Vytvořil 
prototyp sokolovny, který různě obměňoval 
a své úvahy a rady publikoval v sokolských 
příručkách. Nejznámější pražský počin 
Krásného je regenerace Michnova paláce 
a projektu ústředního hnízda sokolů – Tyr-
šova domu.

Návrh protivínské sokolovny z pera 
Františka Krásného pochází z června roku 
1922. Počítal s vybudováním dvou částí 
spojených širokým vestibulem. V levé části 
taneční a divadelní sál s jevištěm, v pravé 
sál tělocvičný a přednáškový. Nad tanečním 
sálem nechyběla galerie, šatna či skladiště 
prospektů. Tělocvičný sál lemovala galerie, 
která navazovala na spolkovou místnost 
a knihovnu. Uprostřed navržené budovy 
byla v patře vyprojektována i projekční 
komora. Suterén byl vybaven šatnami pro 
cvičící, bytem pro sokolníka, kotelnou 
a sprchami. Plocha za sokolovnou nabízela 
prostor pro letní cvičení nebo umístění 
zahradní restaurace. Návrh objektu zcela 

František Krásný (druhý zleva) na střeše Tyršova domu s polskou delegací
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splňoval kritéria pro společenské, kulturní 
a sportovní centrum města.

Pozemek se podařilo sehnat od proti-
vínského velkostatku především díky úsilí 
starosty jednoty Marvana a vrchního sládka 
Skřídla. Stavba sokolovny započala 20. 
června 1922, základní kámen byl položen 
13. srpna téhož roku. Stavebních prací se 
zhostil protivínský stavitel Jan Chalupský, 
přičemž v první etapě měla být vybudována 
pouze levá část sokolovny, tedy taneční 
sál s hledištěm. Pozemek obsadili horliví 
občané města a práce šla rychle od ruky. 
Pracovali dělníci, úředníci, zaměstnanci 
pivovaru, učitelé i lidé od dráhy a mnozí 
další, v dnešní době nepředstavitelný sku-
tek občanské sounáležitosti. Za pouhých 
pět měsíců byla sokolovna pod střechou! 
Družstvo pro postavení sokolovny odvážně 
vsadilo vše, bez ohledu na nedostatek finan-
cí, na jednu minci. Rozpočet pro první etapu 
byl vyčíslen na 188 tisíc korun, cena stavby 
po dokončení obou částí by přišla na 525 
tisíc korun. K výstavbě pravé části budovy 
však kvůli nedostatku financí již nedošlo, 
sokolové splatili dluh až po válce roku 1947.

Sokolovna byla otevřena 1. února 1923, 
první šibřinky o tři dny později oslavilo 
1147 návštěvníků, poslední maškarní 
karneval z 24. února 2002 hostil 600 dětí 
a rodičů. V mezidobí, po temných dnech 
války, se v květnu 1947 schválila přístavba 
kuchyně s jídelnou a galerií nad sálem v re-
žii Bohumila Budína. V osmdesátých letech 
byl z jižní strany k sokolovně přistavěn 
prostor s knihovnou, kancelářemi MěKS 
a kina. Po dokončení sportovní haly u ško-
ly mohl být taneční sál konečně využíván 
jen pro svou původní podstatu – ovšem ne 
na dlouho. Ještě v roce 1993 byla z důvo-
du zatékání položena nová střešní krytina 
a zrekonstruována typická věžička, o tři 
roky později zřízena nová plynová kotelna.

Petlici nad jediným společenským 
sálem Protivína zavřela špatná statika bu-
dovy a do dnešního dne ji nikdo neotevřel. 
Znalecký posudek z roku 1999 si všímá 
nadměrného výskytu trhlin, deformace 
stropní konstrukce a dalších konstrukčních 
nedostatků. Havarijní stav v době posudku 
nehrozil, nicméně jeho závěr apeluje na za-
čátek statického zabezpečení či rekonstruk-
ce do dvou let. Zároveň nařídil nejpozději 
v březnu 2002 zahájit sanační práce - tyto 
práce však zahájeny nebyly. Před pěti lety 
došlo pod sokolovnou k opravě kanalizace, 
která byla zčásti příčinou sedání objektu.

Podle vyjádření starosty města Protivín 
Jaromíra Hlaváče se o rekonstrukci soko-
lovny neuvažuje. Náklady jsou podle pro-
jektové dokumentace vyčísleny na cca 60 
milionů korun, studie změny využití na čistě 
kulturní stánek činí dalších 25 milionů ko-
run. V současné době není vypsán žádný 
dotační titul, který by velkou část nákladů 
pokryl. Dle schváleného rozpočtu 2017 je 
patrné, jakou investiční cestou se Protivín 
ubírá. V následujících letech je kladen dů-
raz na obnovu infrastruktury města. Doba, 
kdy společenské, sportovní i zájmové dění 
se odehrávalo v této budově, je nenávratně 
pryč. Od té doby, dle slov starosty města, 
máme vybudováno několik areálů, které 
právě nahradily převážnou činnost, která se 
odehrávala v těchto prostorách.

Co se týče sportu a mého osobního 
názoru, má Protivín na dlouhá léta vystará-
no. Nabídka sportovišť je opravdu pestrá. 
Ovšem v sokolovně se pouze necvičilo, 
sloužila především ke kulturním a spo-
lečenským účelům! Absence veřejného 
kulturního stánku pod vlastní střechou je 
tristní a výhledově palčivá. Město Protivín 
je v posledních letech městem dobrým 
a rozvíjejícím, nicméně do budoucnosti by 
bylo velmi nešťastné, aby se se sokolovnou 
či snad jiným společenským sálem nepočíta-
lo. Právě tento dřevěný, naleštěný obdélník 
je srdečním tepem, jeho stěny myokardem 
a lidé teplou krví rozlévající se v těle měs-
ta. Budova sokolovny je ideálním místem, 

Stavba sokolovny v roce 1922

Literatura:
ČÍŽEK, Ludvík. Stavba sokoloven a cvičišť 
sokolských: jejich úprava a vnitřní zařízení. 
Praha, 1924.
KOVÁŘ, Jaromír. František Krásný. In: 
BĚLOHLÁVEK, Miloslav, ed. Minulostí 
západočeského kraje XX. Plzeň, 1984.
LUKEŠ, Zdeněk. František Krásný – vůdčí 
osobnost nástupu secese v české architek-
tuře 1896 – 1900. In: Umění XXXIV. Praha, 
1986.
WOLF, František. 100 let od založení Soko-
la v Protivíně. Protivínské listy. 1998, (6).

zvláště s přihlédnutím na význam architekta 
a věrného sokola Františka Krásného, které-
mu vděčíme za její podobu. Uznejme, že se 
jedná o jednu z nejvýznamnějších světských 
památek našeho města. V jejích oknech se 
zrcadlí nadšení tehdejších lidí, taneční kurzy 
a nespočet bálů a zábav. Oproti tomu v trh-
linách budovy, které se neustále zvětšují, 
je patrný propastný kulturní deficit, který 
za patnáct let od uzavření nastal.

Krásný zemřel 14. června 1947 v Ma-
riánských Lázních, kam často jezdíval 
na zotavenou. Jeho rukopis prodělal během 
života spoustu změn. Od prvotního zalíbení 
v neorenesanci, přes nově zrozenou secesi, 
až k cestě zpět od zdobnosti k jednoduchosti 
výzdoby. I přes konzervativní povahu Fran-
tiška Krásného jeho dílo patří ke generaci 
architektů, kteří svým mládím i názory 
předcházeli tvůrce, kteří na vlně prosazují-
cího se funkcionalismu začali rýsovat novou 
epochu dějin architektury.

Ondřej Koc

Původní návrh protivínské sokolovny z pohledu od hokejbalového hřiště

Pozn.
Na rekonstrukci sokolovny byla zpracována 
studie, kde odhad nákladů na kulturní stánek 
činí cca 25 mil. Kč. Je pravdou, že stav budovy 
není, i přes opravu kanalizace cca před 5 lety, 
uspokojivý, nicméně takto náročnou investici 
není v silách města momentálně provést bez 
dotačního titulu. I v případě vypsání a následně 
získání dotačního titulu by bylo velmi proble-
matické využití sokolovny vzhledem k náklado-
vosti budovy. Schválený rozpočet na rok 2017 
s rekonstrukcí nepočítá. Prioritou jsou investice 
především do infrastruktury.
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Ačkoli je soutěžní sezóna hasičů poměr-
ně ještě daleko před námi, hasiči z Krče však 
nezaháleli a připravili již tradiční hasičský 
ples. Na žďárském parketu se v sobotu 4. 
března roztančilo mnoho hostů v rytmu 
hudby kapely Elizabeth. Nechyběla ani 
bohatá tombola, za kterou bychom chtěli 

PLES SDH KRČ

poděkovat všem sponzorům. Zábavu kolem 
půlnoci rozproudil ženský tým se svým ori-
ginálním tancem v neobvyklých kostýmech. 
Děkujeme také všem hostům za vytvoření 
skvělé atmosféry a budeme se těšit na další 
shledání v nadcházející soutěžní sezóně.

SDH Krč Aneta Holečková

Od  prosince 2016 do  8. února 2017 
probíhal v  Základní škole Protivín kurz 
počítačů pro dříve narozené, ať úplné 
začátečníky či mírně pokročilé. Tento kurz 
pořádal spolek Kocanďáci s  příspěvkem 
Města Protivín pod vedením p.  Radka 
Lenemajera.

V prvních lekcích jsme se seznamovali 
s  počítačem, s  funkcemi kláves a  psaní 
méně obvyklých znaků, dále jsme se učili 
malovat, přičemž jsme si procvičovali mo-
toriku s myší. Do nově vytvořených složek 
jsme pak ukládali svoje výtvory ať psané, 
malované anebo zkopírované z webových 
stránek.

V  lekci o  práci s  elektronickou poš-
tou jsme se naučili nastavit si svůj profil, 
přijímat a  odesílat e-maily, posílat texty, 
obrázky apod., ukládat přílohy. Lektor nám 
ukázal co, kde a  jak hledat na  internetu, 
zasvětil nás i  do  tajů psaní ve WORDU. 
Jako absolventský kousek jsme se pokusili 
o vytvoření libovolné pozvánky s různým 
typem písma a s obrázky.

Díky malému počtu zájemců (6 osob) 
se nám pan Lenemajer mohl věnovat 
i osobně. Všichni jsme byli vděčni za jeho 
nekonečnou trpělivost i nevšední ochotu, 
kdy při plnění domácích úkolů na požá-
dání poradil přes mobil, Skype nebo zajel 
i domů.

Co nám kurz dal? Všichni jsme se hlav-
ně zbavili strachu z  počítače, z  toho, že 
se nám něco ztratí, víme, co kde hledat, 
jak zkoušet, při chybě že se dá vrátit zpět. 
A vždycky můžeme nahlédnout do svých 
poznámek a informačního materiálu.

Případní zájemci o další kurz se mo-
hou informovat v  Infocentru Protivín 
v kaplance, nebo u pana R. Lenemaje-
ra – mobil 704  432  212. Určitě je ještě 
mnoho, co se učit a zdokonalovat, vždyť 
možnosti počítače jsou téměř neomezené, 
ale to už záleží na každém z nás, jak jsme 
ochotni se vzdělávat.

Za účastníky Marie Burdová

Kurz počítačů 
pro dospělé 55+

Slunečné sobotní odpoledne  
4. března nás zavedlo na netradič-
ní vernisáž protivínských manželů 
Jitky a Martina Řepových s jejich 
kamarádem, fotografem Milosla-
vem Kadochem.

Spolu s ostatními návštěvníky 
jsme byli zvědaví, čím nás tentokráte 
překvapí, neboť jsme si již zvykli, 
že tito kumštýři si vymyslí vždy 
něco jiného, orginálního. Zahájení 
vernisáže bylo tedy zcela netradiční, 
po krátkém představení svých kole-
gů Martin rozdal některým z přihlí-
žejících očíslované lístky a tito byli 
pak posléze „spoutáni“ provázkem, 
čímž se vytvořilo přímo na místě 
vernisáže zcela nové umělecké dílo, 
bohužel samozřejmě nepřenosné 
jinam.

Poté jsme se všichni z vestibulu 
kina, kde je instalace výstavy umís-
těna, přemístili do sálu, abychom 
shlédli několik zajímavých taneč-
ních kreací v podání dámské taneční 
skupiny Mawaddah. Originální a pů-
vabné tance vystřídala videoprojekce 
mnoha fotografií Miloslava Kadocha 
a Jitky Řepové. Zájemci se mohli ne-
chat vyfotografovat v improvizova-
ném atelieru a odnést si na památku 
svůj umělecký portrét.

Výstava PELMEL  
(fotografie – koláže – obrazy) ve Vodňanech

Závěr této vydařené vernisáže 
byl v přilehlé kavárně, kde bylo pro 
všechny připraveno bohaté občer-
stvení.

Výstava je zajímavá, koláže 
Martina a fotografie Jitky či Mi-
loslava jistě stojí za to, přijít si je 
do Městského kulturního střediska 
ve Vodňanech prohlédnout.

Jaroslav Mašinda
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CESTA K PROTIVÍNU… /Jiří Hladký/ 12. díl
KAPLIČKY

Tentokrát se budeme věnovat pěti kaplič-
kám. Jsou zajímavé hlavně tím, že tři z nich jsou 
zasvěceny sv. Janu Nepomuckému a jedna z nich 
má dokonce zasvěcení dvojí. Proto se budeme 
těmto dvěma světcům dnes věnovat.

ZÁBOŘÍ (1)
Kaplička byla postavena s  největší prav-

děpodobností ve  druhé polovině 18. stol. 
Zajímavostí je její dvojí zasvěcení a to sv. Janu 
Nepomuckému a  sv. Floriánovi. Je to velmi 
zajímavé, protože dvojí zasvěcení u  kapličky 
na rozdíl od kostelů, není obvyklé.

KRČ (2)
Kaple stojící vpravo na konci obce ve směru 

na  Záboří byla postavena v  roce 1907. Uvnitř 
naleznete plastiku sv. Jana Nepomuckého.

MILENOVICE (3)
Výklenková kaplička je zabudována 

do ohradní zdi naproti domu čp. 1 (bývalá tvrz). 
Uvnitř plastika sv. Jana Nepomuckého.

ŽĎÁRSKÉ CHALUPY (4)
Stojí vpravo na  okraji obce při cestě od   

Žďáru.

NOVÁ VES U PROTIVÍNA (5)
Stojí uprostřed obce na návsi.

Sv. Jan Nepomucký – se narodil okolo r. 1350 
v  Pomuku (dnes Nepomuk). Jako generální 
vikář arcibiskupa Jana z  Jenštejna se dostal 
do sporu s králem Václavem IV. kvůli obsazení 
místa opata kladrubského kláštera. Byl s něko-

lika dalšími zajat a mučen. Jan tomuto mučení 
podlehl a jeho mrtvé tělo bylo svrženo do Vltavy  
20. 3. 1393. Podle legendy bylo tělo nalezeno 
pod hladinou díky pěti hvězdám, které zářily 
okolo jeho hlavy. Tělo bylo pohřbeno v katedrále 
sv. Víta. Vypráví se o  něm i  legenda, že přišel 
o život proto, že nechtěl králi prozradit zpovědní 
tajemství královny Žofie.

Jeho aributy jsou: kněžský šat se štolou a bire-
tem, palma, kniha, krucifix v ruce, prst přiložený 
k ústům, pět hvězd kolem hlavy, kámen na pro-
vaze okolo krku, jak obdarovává žebráka.

Je patronem: české země, mlynářů, vorařů, lod-
níků kněží a zpovědníků a je vzýván za bezpečný 
návrat, klidné cestování a proti nebezpečí vody,
svátek má 16. května.

Sv. Florián byl voják a křesťan. Narodil se ve dru-
hé polovině 3. stol. Jeho víra byla příčinou toho, 
že byl za císaře Aquilinuse zajat a mučen. Své 
víry se nevzdal a proto byl v roce 304 s mlýnským 
kamenem na krku shozen do řeky Emže (dnes 
poblíž města Ems). Nedaleko odtud vzniklo měs-
tečko Sankt Florian. Část jeho relikvií je uložena 
v chrámu sv. Víta v Praze. Podle legendy dokázal 
jedním vědrem vody uhasit celé hořící město.

Jeho atributy: oděv římského vojáka, vědro, 
džbán, mlýnský kámen, hořící dům nebo město, 
kopí, korouhev.

Je patronem: hasičů, kominíků, sládků, bed-
nářů, hrnčířů, Horního Rakouska.
Vzýván proti požáru, vodě, suchu, neúrodě obilí, 
bouři, spáleninám, svátek má 4. května.
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Pro dospělé:
Lauren Weisberger: Bez pravidel – od  
autorky bestselleru Ďábel nosí Pradu
Marcela Mlynářová: Dáma s prošlou 
zárukou – další kniha oblíbené autorky, 
která neztrácí optimismus a dobrou náladu
Simon Mawer: Provazochodkyně – napí-
navá a propracovaná sonda do složitých 
motivů idealismu a odvahy těch, kteří 
nepřestali bojovat ani poté, co druhá světová 
válka skončila
Liane Moriarty: Tři přání – dej si pozor, co 
si přeješ, mohlo by se ti to vyplnit
Marie Jalowiczová Simonová: Přežila 
jsem Hitlera – osobní zpověď mimořádně 
statečné, nezdolné ženy
František Niedl: Růže a lev – osudy 
ze manských rodů z Vřesova a Olšové
Ladislav Zibura: Pěšky mezi buddhisty 
a komunisty – tentokrát z Číny a Nepálu
Simon Mawer: Dívka, která spadla z nebe 
– příběh dívky, která působí v britských 
zvláštních jednotkách
Simon Mawer: Evangelium podle Jidáše – 
mezi starověkými papyry od Mrtvého moře 
je nalezen pozoruhodný svitek
Eric Rickstad: Tiché dívky – zlo číhá všude, 
i v malých, zdánlivě idylických městečkách 
- a nikdo není v bezpečí
B. M. Horská: Rukavičky smrti – další ze 
série Původní česká detektivka
Simon Mawer: Mendelův trpaslík – příběh 
vědce, který zasvětil svůj život studiu 
genetické poruchy
L. S. Hiltonová: Maestra – je ochotná 
překročit každou hranici, co existuje… 
a taky to udělá

Novinky
městské
knihovny

 Nabízíme vše, co potřebujete pro stavbu:
písek, vápno, cement, cihly, tvárnice, překlady, latě,  
hřebíky, vruty, šrouby, odpady, dráty, tašky...

 Máme pro Vás připravený sortiment  
 pro práci na zahradě:

rýče, motyky, lopaty, hrábě, náhradní kolíky na hrábě,  
rukavice, kropáče, vědra...

 Pro Váš byt velký výběr:
malířské barvy, lazury, štětce, válečky, špachtle,  
lepící pásky, zakrývací fólie...

Moc se těšíme na Vaši návštěvu,  
určitě se k nám přijďte podívat.

Čechova 347, 398 11 Protivín
tel./fax: +420 382 251 183 | mobil: +420 608 124 348

email: info@stavebninyrehor.cz | web: www.stavebninyrehor.cz

Stavebniny
Jaroslav Řehoř

PI

Jestli jste zvědaví, jak to o Velikonocích 
vypadalo ve vesnickém stavení, jaká vajíčka 
si malují naši čerti a hastrmani, proč odlé-
tají o Velikonocích zvony do Říma a jak 
se zdobí perníčky, přijďte se i vy podívat 
o velikonoční sobotě nebo neděli do Po-
hádkové kovárny.

Můžete si zde vyrobit vlastní veliko-
noční výzdobu, uplést pomlázku, zúčast-
nit se soutěží s kohoutkem a slepičkou 
a společně ozdobíme velikonoční strom 
a obří vajíčko, aby se z něj dráčkovi ve-
sele klubalo!

Svěcení jara – Pohádkové  
Velikonoce v podzámčí

Velikonoční pohádky budou po celé 
dva dny hrát vodníci z divadelní skupiny 
Rybníkáři!

Kovárnou samotnou vás tentokrát 
provede velikonoční zajíček. Nebo že 
by kuřátko? To zjistíte, když navštívíte 
v sobotu 15. nebo v neděli 16. dubna 2017 
od 10 do 17 hodin Pohádkovou kovárnu.
Tak se na vás kamarádi móóóc těšíme 
a pilně se učíme koledy!

Hody hody doprovody, 
dejte vejce malovaný...
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  SPOLEČENSKÁ KRONIKA  
NARODILI SE

 5. 1. syn Jan
	 Lence	Mísařové	z	Krče

 15. 2. dcera Denisa
	 Martině	Šubové	z	Protivína

 20. 2. syn Denis Němec
	 Janě	Horažďovské	z	Protivína

 28. 2. syn Filip
	 Monice	Skalkové	z	Protivína

 11. 3. dcera Štěpánka Zemanová
	 Lucii	Brůžkové	z	Protivína

ZEMŘELI
	 23. 2. Ing. Jiří Vrbka

	 82	let,	Protivín

 11. 3. Jana Schánělcová
	 71	let,	Protivín

Dne 25. března 2017 oslaví zlatou 
svatbu manželé Ferdinand a Helena 
Pišingerovi. Srdečně blahopřejeme! 
Dcera Ilona s manželem Pavlem, 
vnučky Nikol a Ernestina.

BLAHOPŘÁNÍ
Prvním miminkem roku a zároveň 
protivínským občánkem se stal Jan 
Mísař z Krče. Narodil se mamince 
Lence a tatínkovi Danielovi dne  
5. ledna 2017. Měřil 46 centimetrů 
a vážil 2 670 gramů. Gratulujeme.

ŘÍMSKO-KATOLICKÁ 
FARNOST PROTIVÍN

13. dubna – Zelený čtvrtek
Protivín, kostel sv. Alžběty
od 18.15 hodin – mše svatá

14. dubna – Velký pátek
Protivín, kostel sv. Alžběty
od 18.15 hodin – velkopáteční obřady

15. dubna – Bílá sobota
Protivín, kostel sv. Alžběty
– bdění u božího hrobu
– Zmrtvýchvstání Páně – od 20.30 hodin – 
slavná vigilie Vzkříšení (začátek farní dvůr)

16. dubna – Nedělní mše sv.
Myšenec – od 8.00 hodin
Protivín – od 9.30 hodin
Krč – od 11.00 hodin
Heřmaň – od 16.00 hodin

EVANGELICKÁ CÍRKEV 
METODISTICKÁ,

Mírová 171, Protivín

14. dubna – Velký pátek
– od 18 hodin – bohoslužba

16. dubna – Velikonoční neděle
– od 9 hodin – bohoslužba

Bohoslužby 
o Velikonocích

Protivínské ordinace všeobecného  
praktického lékaře Zdraví-fit s.r.o.

Na  žádost občanů jsme mírně upravili ordinační dobu 
ordinace v areálu firmy PROTON.

Nové telefonní číslo do ordinace, na kterém se můžete 
objednat – 382 251 751

ORDINACE VPL ŠVERMOVA 899, PROTIVÍN

pondělí 7.30 – 15.00 hod.  MUDr. Tereza Kršková

úterý  7.30 – 13.00 hod.  MUDr. Stanislava Mojžitová

středa 7.30 – 14.00 hod.  MUDr. Stanislava Mojžitová,
  MUDr. Tereza Kršková

čtvrtek 7.30 – 15.00 hod.  MUDr. Stanislava Mojžitová

pátek 7.30 – 12.30 hod. MUDr. Tereza Kršková

     
MUDr. Jan Kolář,

Zdraví-fit, s.r.o.

Asociace jihočeských výtvarníků (AJV) vystavuje ve dnech 
1. až 29. března na  Krajském úřadě Jihočeského kraje 
v Českých Budějovicích a ve dnech 7. března až 14. dubna 
v galerii Dolní brána v Prachaticích. Mezi vystavujícími je 
také akademický malíř Petr Pfleger z Protivína.
Na  fotografii je jeho obraz Velké náměstí v  Písku (2010, 
olej, plátno, 75x60 cm), který je vystaven v Č. Budějovicích.
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PI

Ivan Kraus: Ve vlastních názorech se 
shodnu s každým – krátké satirické texty 
o současném světě
Marie Michlová: Smrt a pohřby slavných 
– poslední cesty osobností našich dějin
Terry Hayes: Já, poutník – dá se spáchat 
dokonalý zločin?
Marie Poledňáková: Ten, kdo tě miloval – 
detektivní román
Michaela Peroutková: Židovské identity 
v Československu před 2. světovou válkou 
a po ní – jak se na pozadí historických 
událostí měnila identita československých 
Židů a jak byli vnímáni a přijímáni českou 
většinovou společností
Milada Motlová: Průvodce lidovou kul-
turou – přehledný výklad reálií tradičního 
venkovského života

Novinky
městské
knihovny

V neděli 26. února se konal v Praze již  
17. ročník COBRA CUP ve sportovním 
boji. Z našeho klubu se zúčastnily dvě 
statečné dívky – Nella Kalíšková a Martina  
Babáková. Turnaj byl kvalitně obsazen 
nejen kluby z Čech, ale též z Polska, Slo-
venska a Německa.
Naše dvě závodnice se pilně připravovaly 
a své dovednosti předvedly při náročných 
bojích.
Probojovaly se do finálových bojů o me-
daile, kde nakonec podlehly svým soupeř-
kám po vyrovnaných zápasech na body.

Umístění:
Martina Babáková 2. místo
Nella Kalíšková 3. místo

M. Zobal, J. Kubička

Taekwondisté o jarních 
prázdninách nezaháleli

Foto p. Kalíšek

SK Suchdol nad Lužnicí „B“ – TJ Platan Protivín 5:3 
(2:0,1:3,2:0)
Branky a asistence: Tácha (Kohl), Laurinc (Tácha) PP, Krejčí 
P. SH, Laurinc (Bednář) PP, Dlugoš (Krejčí P.) PP - Bican 
(Hrdina J.), Hrdina V. (Stropnický) SH, Stropnický (Bican).

Poř. Název týmu Z V VP R P Skóre Body
1. HC Švantlův Dvůr Písek B 12 12 0 0 0 109 : 24 36
2. HBC Prachatice B 12 8 1 0 3 45 : 36 26
3. SK HC Rosa České Budějovice 12 8 0 1 3 55 : 29 25
4. HC Dranreb Nová Včelnice 12 6 0 1 5 44 : 37 19
5. TJ Platan Protivín 11 5 1 0 5 41 : 34 17
6. SK Suchdol nad Lužnicí B 12 5 1 0 6 39 : 52 17
7. HBC Vikings České Budějovice 11 2 0 0 9 31 : 42 6
8. HBC Prachatice C 10 1 1 1 7 28 : 65 6
9. HBC Falcon České Budějovice 10 0 0 1 9 19 : 92 1

KHbL – ČECHY JIH 2016 – 2017 – Základní část

Protivínský hokejbal
Zápasy základní části:
25. 3. 13 hod. TJ Platan Protivín : HBC Falcon Č. Budějovice
1. 4. 10 hod. HBC Prachatice C : TJ Platan Protivín
8. 4. 13 hod. TJ Platan Protivín : HC Dranreb City Nová 
Včelnice
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pokračování na straně 19  

Se začátkem druhé poloviny soutěží 
jsme se těšili na první mistrovské utkání 
v Jindřichově Hradci. Po zimním halovém 
trénování a turnaji v Soběslavi a přípravném 
utkání s rakouskými fotbalistkami v Písku, 
které byly v ČR na svém soustředění, jsme 
se konečně dočkali. Halová sezona nebyla 
tak bohatá jako v minulých letech, ale turnaj 
v Soběslavi jsme si ujít nenechali. Výkony 
všech týmů byly velice vyrovnané a to 
se ukazovalo i na výsledcích, které byly 
vesměs remízové a pouze s jedním nebo 
dvěma góly na obou stranách. I přes takto 
spletité postupování jsme byli favorizováni 
na přední příčky. Hra našich holek byla 
opravdu potěšením, ale únava se v odpo-
ledních zápasech projevila i na našich 
herních výkonech. V posledním zápase 
s Jindřichovým Hradcem o druhé místo 
jsme nedokázali viditelně soupeřky zlo-
mit a tak jeden ze zápasů pod taktovkou 
„Nedáš, dostaneš“ plně naplnil ono známé 
rčení a po prohře 0:1 pád na páté místo tak 
bylo velkým překvapením a zklamáním. 
Ke svému vyvrcholení zimní přípravy nás 
oslovily i fotbalové kolegyně rakouské sou-
těže a možnost prvního setkání na velkém 
hřišti, i když s umělým povrchem, ale i tak 
přechod na hru na velkém hřišti byl znát. 
V plně obsazené sestavě se večerní utkání 
na písecké umělce odvíjelo velmi zmateně 
a v prvním poločase vypadala hra obou-
stranně jako hra myši a kočky. Druhá půle 
byla již zcela jiná a zregenerované svaly 
si vzpomněly na to, co umí a herně jsme 
trochu zaskočené soupeřky přehrávali. Ne-
proměněné šance byly a jsou a zřejmě budou 
naší dominantou a tak šance v poměru 6:6 
se na konci utkání proměnily a výsledková 
tabule s poměrem 5:2 pro soupeřky dala 
na vědomí, co nám nevyšlo a že máme 
mnoho práce do budoucnosti.

V prvním zápase, bohužel i přes nové 
přírůstky, se nepodařilo opět naplnit pl-
nou soupisku jedenácti hráček a v deseti 
jsme na umělou trávu v Hradci „Na pike-
tě“ vybíhali s nám vlastní dobrou náladou 
a těšením.

Po prvních deseti minutách po začát-
ku a dobu prvního poločasu zápasu jsme 

Jarní začátek se změnami

a protiútokem z nevinné šance se podařilo 
za přispění vlastní brankou Míši Vítovcově 
stav zápasu srovnat. Velmi nepovedený od-
kop, který byl nechytatelně umístěn stylem 
padajícího listí do vlastní sítě, naší dosud 
výbornou obránkyni velmi mrzel. O to větší 
zklamání nastalo v prodloužení, kdy na uka-
zateli skóre svítila již nějakou minutku  
90. minuta, a po neproměněných našich 
šancích získaly soupeřky míč k osvobozu-
jícímu odkopu po tlaku, který holky z Pro-
tivína vyvinuly a prodlouženým následným 
kontaktem propasírovaly k volné tyči naší 
branky okolo překvapené Petě Brožové 
v naší brance z neodpískaného postavení 
mimo hru míč tam, kam potřebovaly sou-
peřky. A tak velmi rozladěni a smutni jsme 
se se soupeřem loučili podáním rukou a bez 
zisku bodu.

RK

Na snímku Marie Bártová čeká na přihrávku od Evy Mikulenkové s č. 7.  
V povzdálí Marie Králíková.

krok se soupeřkami drželi a postupně jsme 
získávali pevnější půdu pod nohama. S vý-
sledkem 1:1 po půli začali být domácí ner-
vózní a i přítomní diváci pomalu projevovat 
sympatie ke hře hostů z naší JAFA.

Postupně jsme začali hru ovládat, ale 
vstřelený gól na 2:1 pro domácí po velmi 
hrubé chybě byl překvapením. Možná se 
začala projevovat jakási herní pohoda, která 
byla potrestána. Tento stav se nezamlou-
val nové hráčce v naší sestavě, Marušce 
„Majdě“ Bártové, která svým nádherným 
gólem po samostatném úniku, kterému 
předcházela výborná přihrávka z obrany, 
změnila stav na 2:2 a tímto velmi pěkně 
oslavila svůj první životní vstup na „Velkou 
zelenou trávu.“ Netrvalo dlouho a Denča 
Pečená hlavou po pokutovém kopu Maruš-
ky Králíkové opět změnila stav a to na 3:2. 
Bohužel z těšení nebylo dlouhé euforie 

Další výsledky stolních tenistů Slavoje Protivín v této sezoně.
Krajský přebor 
El. Strakonice B : Slavoj A 10 : 3
(Dunovský 1, Votava 1 debl)
Orel ČB B : Slavoj A 9 : 9
(Votava 3, Tománek 2, Dunovský 1, Šťastný st. 1, debly)
Nová Ves A : Slavoj A  5 : 10
(Dunovský 3, Votava 3, Šťastný st. 2, Tománek 1, debl)
 
Krajská soutěž 
Slavoj B : Týn nad Vlt. B 9 : 9
(Topinka 2, Tománek 2, Vařečka P. 2, Brabec 2, debl)
Slavoj B : Kaplice B 10 : 5
(Topinka 4, Brabec 2, Zoch 2, Marková 1, debl)
Slavoj B : Vyšší Brod A 10 : 3
(Topinka 3, Tománek 3, Zoch 2, Šťastný st. 1, debl)

Malovice A : Slavoj B 8 : 10
(Šťastný st. 2, Zoch 2, Topinka 1, Tománek 1, WO 4)

Okresní soutěž 
Slavoj C : Slavoj E 10 : 8
(Brabec 4, Vařečka K. 3, Najmanová 2, Marková 1 – Klárner 2, 
Šťastný ml. 2, Vařečka O. 1, Zoch 1, debly)
Slavoj C : Kovářov A 9 : 9
(Marková 3, Macháček 3, Najmanová 2, debl)
Slavoj D : Písek B 5 : 13
(Soumar 3, Polanský 2)
Svatkovice : Slavoj D 8 : 10
(Soumar 3, Lednický 3, Polanský 3,Vojta 1)

Stolní tenis Slavoje Protivín
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Fotbalové informace
Pro „A“ tým je konec února vyvrchole-

ním zimní přípravy, první mistrovské utkání 
sehrají již 11. března s Třeboní. Hráči se 
poctivě připravovali na školní „umělce“, 
zpestřením jejich přípravy byly zápasy Zimní 
hlubocké ligy. O prvním zápasu jsme infor-
movali již v lednu, tady jsou další výsledky:
Č. Krumlov – Protivín 2:0 (1:0)
Protivín: Hanus - Zach, Brož, Hála, 
Ruczkowski – Rothbauer, R. Vojta, Z. Vorel, 
Moravec, J. Vojta – J. Vorel
Střídal: Růžička

Na začátku utkání jsme měli problém 
s rychlou hrou soupeře a prohrávali jsme. 
Po 20 minutách jsme hru vyrovnali a měli 
pár slibných brejkových situací. Dnes jsme 
s nimi neuměli naložit gólově. V druhé půli 
byl soupeř lepší, ale rozhodnutí přinesla až 
druhá branka po chybě v rozehrávce. Tempo 
na konci utkání upadlo do podprůměru.
FK Protivín – SK SIKO Čimelice 3:1 (1:0)
Góly: 38. (11) Zb. Vorel, 52. J. Vorel, 83. 
Prášil
Protivín: Hanus – Brož, Zach, Hála, Fia-
la – Růžička, J. Vorel, Zb. Vorel, Moravec 
– Rotbauer, Prášil. Střídali: Mikulenka, 
Sládek, Vojta.

Začátek utkání byl svižný, přesto se ani 
jedno z mužstev nedostávalo do vyložených 
šancí, a pokud ano, vše vyřešili brankáři 
a obrany. Až ve 38. minutě fauloval ve vápně 
čimelický Zelenka a z nařízeného pokuto-
vého kopu dal Zbyněk Vorel první branku 
Protivína. To bylo vše podstatné v prvním 
poločase. Druhý poločas byl od počátku 
vyrovnaný, přesto byl Protivín rychlejší 
a přesnější ve svých akcích. V 53. minutě 
zvýšil po standardce, po rohovém kopu se 
prosadil hlavou Jaromír Vorel. Čimeličtí se 
sice snažili, ale tentokrát se jim tak zcela 
nedařilo a spoustu přihrávek kazili. V 78. 
minutě se podařilo Zelenkovi po rohovém 
kopu snížit na rozdíl jediného gólu. Žádné 
drama na závěr se nekonalo. Čimeličtí se 
snažili o vyrovnání, otevřeli zadní vrátka, ale 
z jednoho rychlého protiútoku v 83. minutě 
přidal Prášil třetí branku a bylo rozhodnu-
to. Ještě v samém závěru pak Protivínští 
z přímého kopu nastřelili břevno čimelické 
branky. Protivín byl tentokrát lepší a zcela 
zaslouženě zvítězil.

Malše Roudné – FK Protivín 4:0 (0:0)
Protivín: Hanus – Brož, Zach, M. Hála,  
L. Hála, Vojík, Ruczkowski, J. Vorel,  
Z. Vorel, Vojta, Rotbauer.
Střídali: Mikulenka, Prášil.

Souboj mezi divizním Roudným a letoš-
ním nováčkem krajského přeboru Protivínem 
byl přímým duelem o to, kdo doprovodí 
dorostence SKP do finále letošního ročníku. 
Malšanům stačila v dnešním souboji sice 
i remíza, ale po bezbrankové první půli dali 
divákům jasně najevo, že jsou kvalitativně 
lepším týmem. Navíc měli výhodu širší lavič-
ky, na což ve druhé půli Protivín, který měl 
v nohách páteční dohrávku s Čimelicemi, 
částečně doplatil. Skóre otevřel v 57. minutě 
krásnou ranou za vápnem Ondřej Otepka, 
mezi 74. a 77. minutou pak přišly z kopaček 
Růžičky a Budína dva rychlé direkty a bylo 
o vítězi zápasu, a tím pádem i finalistovi 
jasno. Konečnou podobu dala výsledku hla-
vička dvougólového střelce Davida Růžičky. 
Další brankové příležitosti totiž už Roudné 
nezužitkovalo.

Protivín skončil na 2. místě tabulky 
skupiny A, a v souboji o 3. místo se utkal 
s celkem 1. FC Netolice
FK Protivín – 1. FC Netolice 5:2 (1:2)
Branky: 15. a 75. Moravec, 72. J. Vorel, 82. 
a 84. Zb. Vorel
Protivín: Hanus - Brož, Fiala, Vojík, 
Ruczkowski, R. Vojta, Moravec, J. Vorel, 
Zb. Vorel, Kučera, Prášil.
Střídali: J. Vojta, Sládek.

Protivín potvrdil proti Netolicím roli 
mírného favorita a dokráčel si pro třetí po-
zici. O svém vítězství rozhodl ale až čtyřmi 
brankami v závěrečné dvacetiminutovce. 
Zápas měl tři dvougólové střelce. Protivínský 
Moravec se poprvé trefil v 15. minutě. Ne-
tolice ale dokázaly vývoj první půle otočit, 

PRONÁJEM:
Nabízíme:
– pronájem kanceláře 
– místa pro parkování techniky

Místo: Švermova ul. 978, Protivín
Kontakt: agblatna@agblatna.cz
Tel.: 777 240 958 Šatra
 777 878 351 Hofman PI

Na snímku je mužstvo mladší přípravky, z důvodu nemocí posílené o Tobiáše Kozmu.
Stojící zleva: Tobiáš Kozma, Ondra Štěpka, Kuba Cupan, Ráďa Čecháček

Sedící zleva: Péťa Mikulenka, Luky Pikl a Tom Novák

když se dvakrát v rozmezí několika minut 
trefil David Reindl. A zajímavě se to pro 
účastníka I. B třídy vyvíjelo až do 72. minuty. 
To Protivín dokázal srovnat stav – Jaromír 
Vorel – 2:2. Poté znovu úřadoval Moravec 
a Protivín bleskově otočil skóre. V závěrečné 
desetiminutovce ještě přišly chvíle jiného 
Vorla – Zbyňka. Ten slepenými zásahy v 82. 
a 84. minutě dodal svému mužstvu klid 
a za stavu 5:2 i jistotu třetího místa.

„B“ tým se prozatím pouze připravuje 
na umělce společně s dorostem a své pří-
pravné zápasy sehraje až v průběhu března.

„D“ dorost se v rámci jarní přípravy 
zúčastnil dlouhodobého turnaje v Oseku. 
Výsledkově se mu moc nedařilo, tým doplácí 
na své mládí a nedostatečnou trénovanost. 
Celkově se umístil na posledním, 7. místě 
tabulky. Nejlepším střelcem byl Michal 
Ludvík s pěti vstřelenými góly.

Ve stejné hale absolvovali svůj turnaj 
i starší žáci. V konečném pořadí skončili 
trošku smolně až na 4. místě, k medailo-
vému umístění jim scházel jeden vstřelený 
gól. Nejlepším střelcem mužstva byl Lukáš 
Nečas s 15 brankami.

Ostatní mládežnická mužstva hrála své 
turnaje v rámci Týnské halové ligy.

Mladším žákům se zápasy o 6. – 10. 
místo vydařily, skončili nakonec na 6. místě. 
Pro kluky je to určitě povzbuzení do další 
práce, protože jak už jsem zde několikrát 
konstatoval, polovina z nich patří ještě věko-
vě do kategorie starší přípravky. Nejlepším 
střelcem Protivína byl R. Pikl se 7 brankami.

Starší přípravka se naopak v turnaji 
nepotkala s nejlepší formou, navíc jejich 
sestavu silně ovlivňovaly nemoci. Kluci 
skončili na 9. místě, nejlepším střelcem na-
šeho mužstva byl L. Niebauer se 4 brankami.

Mladší přípravka v posledním kole 
zabrala, 3 zápasy vyhrála a nakonec se klu-
ci vyšvihli na 7. místo v tabulce. Mužstvu 
chybí střelec, který by vyrovnané zápasy 
strhl svými góly na naši stranu. J. Cupan,  
A. Kubecová, A. David a O. Štěpka nastříleli 
shodně po 4 brankách.

Václav Křišťál
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KŘÍŽOVKA O KNIŽNÍ ODMĚNU

Také letošní křížovky jsou věnovány moudrým výrokům známých osobností. Autor křížovek P. Šoba
Setkání dvou osobností je jako 1. tajenka (1. – 3. díl). Dojde-li k jakékoliv reakci, 2. tajenka. William James
Vyluštěnou tajenku zašlete do 10. dubna na adresu MěKS Protivín, Mírová 337, 398 11 Protivín, nebo e-mailem karfikova@kultura-protivin.cz
Knižní odměnu za správně vyluštěnou křížovku z únorových novin vyhrává paní Marie Procházková z Písku. Blahopřejeme!

Stolní tenis Slavoje Protivín

  dokončení ze strany 17   

Slavoj D : Písek C 11 : 7
(Soumar 4, Polanský 4, Vojta 2, debl)
Kovářov B : Slavoj D 8 : 10
(Polanský 4, Soumar 2, Vojta 1, Koula 1, debly)
Slavoj D : Mirotice B 9 : 9
(Soumar 3, Polanský 3, Vojta 1, Koula 1,debl)
Slavoj E : Mirotice C 13 : 5
(Vařečka O. 4, Šťastný ml. 4, Klárner 3, debly)
Kovářov A : Slavoj E 8 : 10
(Zoch 4, Vařečka P. 2,Vařečka O. 2, Klárner 1,debl)
Slavoj E : Písek B 13 : 5
(Zoch 3, Vařečka O. 3, Vařečka P. 2, Klárner 2, Šťastný ml.1, debly)

Divize žen
Sokol Č. Budějovice : Slavoj 9 : 1
(Marková)
Bechyně : Slavoj 5 : 5
(Marková 2, Najmanová 1, Vaněčková 1, debl)
Slavoj : Sokol Č. Budějovice 3 : 7
(Kudelová 1, Vaněčková 1, WO 1)

Karel Vařečka

Novinky
městské
knihovny

Michal Fieber, Karolina Svobodová: Zvěrolékařka na stopě – 
česká detektivka
Petra Zhřívalová: O fous líp – i nejhorší den vašeho života může 
vést k něčemu úžasnému
Zlata Měchurová: Příběhy starých píseckých domů a osudy jejich 
obyvatel – publikace nejen o dějinách starých dosud existujících 
domů v Písku a okolí, ale i o minulém a současném životě jejich 
obyvatel

Pro děti:
Ondřej Fibich, Petr Štěpán: Ze Šumavy špalíček pohádek 
a básniček – barevně pojatá kniha plná říkadel, hádanek, pověstí, 
pohádek a písniček
Lucie Raškovová: Samota není zlej – příběh jednoho roku života 
chlapce Péti, který se právě přestěhoval z vesnice do města
Jana Vopatová: Malostranské století – půvabná a nápaditá knížka 
je především průvodcem po Malé Straně
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Bezpečnostní služba T.A.O.
PŘIJME

do pracovního 
poměru

výhradně invalidní důchodce  
nebo  

osoby zdravotně znevýhodněné

na pozici vrátný/á v Protivíně

NÁSTUP: dle dohody

kontakt:
Alena Reslerová

mobil 724 235 695PI

U příležitosti jarních prázdnin uspořádal 
spolek Kocanďáci ve spolupráci s Městským 
kulturním střediskem Protivín a Městskou 
knihovnou Protivín Dopoledne deskových 
her. V klubovně domu kultury se sešlo 10 
dětí s jednou babičkou a dvěma maminka-
mi. Zahrály si několik různých her, které 
Kocanďáci hrají na schůzkách. „Deskovky“ 
jsou výborný prostředek rozvíjející fantazii, 
tvořivost a komunikační dovednosti. Na zá-

„Deskovky“ V kulturním středisku
věr proběhla přestřelka jako na Divokém zá-
padě. Nebojte se. Pouze karetní hra „Bang“, 
která toto navozuje a je velmi oblíbená. 

Nejlepší hráči byli odměněni vstupen-
kami na libovolné filmové představení a to: 
Anička Koblencová, sestry Karolína a Adél-
ka Třeštíkovy. Dětem se líbilo a těšíme se 
na další akci.

Za Kocanďáky Lenčík

Již třetím rokem se sjíždí první sobo-
tu v březnu do Záboří motorkáři všech 
kubatur na akci „MoToLoM“. Letošní rok 
byl rekordní v počtu 140 motorkářů.

Opékaly se buřty, byla kávička a čají-
ček, vyměňovali jsme si poznatky o mo-
torkách a plánovali, kam kdo letos pojede 
apod. Před 14. hodinou motorkáři vyra-
zili na  třicetikilometrový okruh po  okolí 
(Někteří si nechtěně společnou slunnou 
vyjížďku prodloužili.). Samozřejmě každý 

Burácení v Záboří – místní hasiči s kapelou Krypton

Foto David Linhart

zaregistrovaný motorkář dostal drobné 
dárečky. Na tuto vyjížďku přijeli motorkáři 
nejenom z jižních Čech, ale třeba i z Prahy 
a  Plzně. Odpoledne jsme si zpříjemnili 
velice zajímavým povídáním o  cestách 
po východní Evropě kamaráda motorkáře 
s velkým „M“ – Standy Šareše z Kestřan.

Příští rok v Záboří naviděnou. Fotogra-
fie na www.sdhzabori.cz

Jko.

Ve dnech 1. – 5. března jsem zahájil 
sezónu na soustředění v italské Veroně. Tré-
novalo se na několika drahách pod vedením 
zkušených mezinárodních trenérů. Pro mě 
je největším přínosem technika jízdy a fy-
zická příprava na sezónu. Do Itálie jezdím 
trénovat hlavně kvůli příznivému počasí 
v zimním období.

Závodní sezónu načnu 25. – 26. března 
halovým mistrovstvím Anglie v Manches-
teru. Dále se připravuji na seriál závodů 
evropského poháru, který začíná v belgic-
kém Zolderu.

Děkuji všem za podporu a hlasy v anketě 
Sportovec Jihočeského kraje 2016.

Jan Seidl

PO ZIMNÍ PAUZE SE VRACÍM ZPĚT 
DO BIKROSOVÉHO SEDLA


