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Pokračování rekonstrukce  
průtahu městem

Vážení spoluobčané,
v měsíci březnu t. r. bude zahájena druhá 

část I. etapy rekonstrukce průtahu městem, 
tzn. pokračování od ulice Oborská k ul. M. 
Krásové. Tato část by měla být dokončena 
do konce měsíce dubna a následně bude 
zahájena II. etapa stavby, tzn. od ul. M. Krá
sové k ul. Švermova. V obou těchto částech 
budou kompletně vyměněny veškeré inže
nýrské sítě, položen nový asfaltový koberec, 

Foto: ing. J. Fialová

parkovací stání budou provedena z žulových 
kostek, dojde k výměně povrchů chodníků 
a k osazení nového veřejného osvětlení 
a k ozelenění. Předpoklad zahájení II. etapy 
je v měsíci květnu s dokončením do konce 
roku 2018. Další informace poskytneme 
v dalším vydání Protivínských listů.

Jaromír Hlaváč,
starosta města

Zastupitelstvo města Protivín schva
luje Smlouvu o společnosti uzavřenou 
dle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, v platném zně
ní, a ustanovení § 7 odstavce 2 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění, ve věci 
společného zadání výběrového řízení 
podlimitní veřejné zakázky na stavbu 
„Rekonstrukce silnice III/1404 – prů
tah Protivín – III. etapa“ mezi Městem 
Protivín a Jihočeským krajem.

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ  
ZM PROTIVÍN

KONANÉHO DNE  
24. LEDNA 2018

Vážení spoluobčané,
dovoluji si Vás s mírným předstihem 

informovat o velmi rozsáhlé investiční ak
ci, kterou je rekonstrukce ulice Ve Školce 
a části ulice Oborská. Zahájení prací bude 
v měsíci březnu a předpokládaná doba vý
stavby je cca 7 měsíců. Při této rekonstrukci 
budou vyměněny veškeré inženýrské sítě, 
tj. vodovod, kanalizace, přípojky a elektro
montáže, dále bude osazeno nové veřejné 
osvětlení, chodníky a samozřejmě nová 
vozovka včetně parkovacích stání. Výška 
nivelety vozovky bude snížena tak, aby 
nebyly „utopené“ chodníky. Po dokončení 
této stavby budeme mít západní část města 
téměř vyřešenou. Zbývající dvě cesty, a to 
druhá část ul. Oborská a ulice K Rybníčku, 
se projektují a předpoklad realizace je v le
tech 2020 – 2021.

Jaromír Hlaváč,
starosta města

Rekonstrukce ulice  
Ve Školce se blíží

Foto: ing. J. Fialová

RADA MĚSTA ZASEDALA
VYBRÁNO Z USNESENÍ RM 7. 2. 2018

– souhlasí
 s pachtem pozemku p. č. 1416/3, vodní plocha, 

zamokřená plocha o  vým. 5799 m2 v  kú Krč 
u Protivína

– souhlasí
 s  uskutečněním výstavy drobného zvířectva 

ve dnech 29. 7. – 30. 7. 2018 na pozemku p. č. 
784/3 v  kú Protivín (u  sokolovny) pořádané  
ČSCH ZO Záhoří, a to bezúplatně

– bere na vědomí
 žádost společnosti REVITA CZ o.p.s. na uzavření 

Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce pozemku ze 
dne 26. 11. 2015

 a pověřuje
 finanční odbor – správu majetku zveřejněním 

záměru výpůjčky

– souhlasí
 s  vyřazením majetku města ve  správě MěKS 

Protivín dle návrhu MěKS Protivín (viz zápis 
likvidační komise ze dne 15. 1. 2018)

– souhlasí
 s  umístěním sídla spolku Kocanďáci, IČ: 

02386658, na  adrese Protivín, Masarykovo 
náměstí 128

– bere na vědomí
 zápis z  jednání zdravotní a  sociální komise 

konaného dne 5. 2. 2018
 a souhlasí
 s  pronájmem bytu v  Domě zvláštního určení 

(DPS) na adrese Masarykovo nám. 21, Protivín
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 ZE ŽIVOTA ŠKOLY 

Lyžařský výcvikový kurz se letos 
uskutečnil v termínu od 13. do 19. 1. Opět 
jsme se vydali na osvědčené sjezdovky 
lyžařského areálu Lipno – Kramolín a jako 
už tradičně jsme k ubytování využili Hotel 
Kramolín, který svou polohou poskytuje 
jedny z nejlepších podmínek pro sjezdové 
lyžování. Při odjezdu na kurz panovalo spíše 
jarní počasí, ale během týdenního pobytu 
jsme měli možnost ověřit si, jak dokáže být 
zimní počasí na Šumavě proměnlivé. Zažili 
jsme téměř vše, od sluníčka přes sníh, déšť, 
až po sněhovou bouři. Nic z toho ale ne
odradilo 30 účastníků našeho výcviku, aby 
se vrhli na sjezdovky a buď zdokonalovali 
své lyžařské dovednosti, nebo se od prvních 
krůčků a pádů postupně propracovali k bez
pečnému sjetí sjezdovek.

LYŽAŘSKÝ KURZ

V úterý jsme využili volného odpoled
ne k procházce nebo k relaxaci v místním 
Aquaworldu. Ve středu si pak zájemci, 
kterých byla většina, vyzkoušeli, jaké to je 
zalyžovat si při večerním osvětlení. Večery 
byly věnovány přednáškám (bezpečnost 
a chování na sjezdovce a na horách, výstroj 
a vybavení), společné zábavě nebo indivi
duálnímu odpočinku.

Týden uběhl rychle a nezbylo nic jiného, 
než se vrátit zpět ke školním a každodenním 
povinnostem. Věřím, že si všichni kurz užili 
a že se jim lyžování „dostalo pod kůži“. 
Děkuji svým kolegyním Magdě Marešové 
a Monice Smejkalové za spolupráci a paní 
Daně Zoubkové za zdravotní zázemí.

Mgr. Lucie Marková

Protivínská vlčata a skauti se vydali na led(n)ovou výpravu po Zelendárkách. 

Jak si vedou bývalí prvňáčci, kteří 
byli v loňském roce slavnostně pasováni 
v Městské knihovně na čtenáře? Při obřadu 
slíbili panu rytíři, že budou pilně číst, aby se 
z nich stali opravdoví čtenáři, kteří si mohou 
v království knih vybírat. A svůj slib plní.

Od počátku školního roku máme čtenář
skou soutěž. V ní hodnotíme, kolik minut 
si každý doma čte, kolik knih již přečetl 
a zapsal do čtenářského deníku. O dojmech 
z přečteného pak děti vypravují při hodi
nách čtení. Každý si i připraví ukázku ze 
své knížky a doporučí tak kamarádům, co 
by jim při výběru další knížky nemělo ujít.

Soutěž měla doposud tři etapy. Tady jsou 
jména nejpilnějších:
Září a říjen 2017:
1. Radim Čecháček
2. Michal Viktora;
3. Matyáš Dub a Matěj Kochrda
Listopad a prosinec 2017:
1. David Podlešák
2. Radim Čecháček
3. Michal Viktora a Matyáš Dub
Leden 2018: 
1. Laura Novotná

SOUTĚŽ NEJMLADŠÍCH ČTENÁŘŮ
2. Matyáš Dub
3. Matěj Němejc

My všichni máme knihy a čtení rádi. 
Těšíme se na další spolupráci s Městským 
kulturním střediskem Protivín a knihovnou.

Mgr. T. Vojtěchová

Letošním úspěšným řešitelem okresního 
kola matematické olympiády se stal žák  
5. A Tomáš Bouda.

ÚSPĚCHY  
PROTIVÍNSKÝCH ŽÁKŮ

Dne 30. ledna 2018 se uskutečnilo 
okresní kolo olympiády v českém jazyce. 
Na ZŠ E. Beneše dorazilo 26 soutěžících 
z celého okresu. Naši žáci se ve velké 
konkurenci umístili takto: Vojtěch Branštýl 
(9. B) na 24. místě a Kryštof Kalina (8. B) 
na velice pěkném 10. místě. Děkujeme obě
ma za účast v olympiádě a za reprezentaci 
naší školy.

OLYMPIÁDA V ČEŠTINĚ

Dne 16. 1. 2018 se uskutečnilo okresní 
kolo olympiády z dějepisu. Každý ročník 
je zaměřen tematicky na určité období 
převážně českých dějin. V tom letošním 
se autoři zaměřili na sté výročí založení 
samostatného Československa a jeho další 
osudové „osmičky.“ Žáci se v rámci svých 
možností připravovali na klíčové okamžiky 
20. a 30. let Československa, tedy na léta 
1918 – 1938. Naši školu reprezentovali  
3 žáci. Z celkového počtu 30 účastníků z pí
seckých škol a okolí přivezl 8. místo Vojtěch 
Sochora z 9. B. Všem žákům děkujeme 
za reprezentaci školy.

P. Čecháčková

OKRESNÍ KOLO  
OLYMPIÁDY Z DĚJEPISU

Městské kulturní  
středisko Protivín

hledá lektora  
pro výuku angličtiny.

Plánovaný kurz je určen  
pro seniory s dětmi.

Bližší informace  
na tel. 382 251 996

Osobní návštěva po dohodě vítána.
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Obměna tablet jodidu draselného

RADA MĚSTA ZASEDALA

– schvaluje
 předloženou zadávací dokumentaci pro veřejnou 

zakázku zadávanou formou zjednodušeného 
podlimitního řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek pro stavbu „Rekon-
strukce silnice III/1404 – průtah Protivín – III. 
etapa“

– schvaluje
 zajištění projektové dokumentace – obnova vodo-

vodu Masarykovo náměstí v Protivíně – obchodně 
technická nabídka na dodávku projektové doku-
mentace firmy VAK projekt s.r.o. České Budějovice

– rozhodla
 na základě předložených dokladů hodnotící komise 

při výběrovém řízení dle § 58 zákona č. 134/2016 
Sb., podle ustanovení § 122 téhož zákona o výběru 
dodavatele pro stavbu „Průtah městem Protivín – 
II. etapa Mírová ul. – Vodohospodářské objekty“ 
o nejvýhodnější nabídce firmy Š+H Bohunice, s.r.o. 
Temelín 3, 373 01 Temelín, s nabídkovou cenou 
16.948.019,09 Kč bez DPH

– rozhodla
 na základě předložených dokladů hodnotící komise 

při výběrovém řízení dle § 58 zákona č. 134/2016 
Sb., podle ustanovení § 122 téhož zákona o výběru 
dodavatele pro stavbu „Protivín – Obnova kana-
lizace a  vodovodu v  ulicích Ve  Školce a  Oborská 
a Obnova místní komunikace Ve Školce v Protivíně“ 
o  nejvýhodnější nabídce firmy Š+H Bohunice, 
s.r.o. Temelín, 373 01 Temelín, s nabídkovou cenou 
18.357.706,30 Kč bez DPH

– souhlasí
 s pronájmem nebytových prostor bývalé prodejny 

v Maleticích čp. 19 Prvnímu biliardovému klubu 
Maletice, z.s., za roční nájemné Kč 1.200,-

– byla seznámena
 se zprávou o  provedených hlavních prohlídkách 

mostů a lávek
 a ukládá
 OS TS odstranění náletových dřevin a  vegetace 

u  jednotlivých mostů a přilehlých chodníků dle 
této zprávy

– souhlasí
 s výměnou telekomunikačního rozvaděče PROT32 

na pozemku parc. č. 1430/11 v kú Krč u Protivína

– souhlasí
 s uzavřením Smlouvy o právu provést stavbu čj. 

SPPSinv/10998/1/17/RPI/Šu týkající se stavby 
s názvem „Most č. 14111-1 Záboří“; stavbou budou 
trvale dotčeny části pozemků parc. č. 10/1, 12, 
32/1 a 76/1 v kú Záboří u Protivína

 a dále souhlasí
 s  u z a v ř e n í m  S m l o u v y  o   v ý p ů j č c e  č j . 

SVinv/10998/1/17/RPI/Šu. Výpůjčka se sjednává 
za  účelem realizace stavby s  názvem „Most č. 
14111-1 Záboří“ a týká se části pozemků parc.č. 
10/1, 12, 32/1 a 76/1 v kú Záboří u Protivína

– souhlasí
 s  poskytnutím příspěvku ve  výši 5.000,- Kč 

z  prostředků rozpočtu města Propagace města 
nakladateli připravované knihy o  historii lesů, 
lesních úřadů a lesních závodů jihočeského regionu 
za účelem podpory vydání této knihy

 a pověřuje
 starostu podpisem příslušné smlouvy

– souhlasí
 • s  přijetím finančního daru ve  výši 3.000,- Kč 

od Střechy Mádl, s.r.o. Malešice 23, Týn nad Vlta-
vou, který bude použit na financování vzdělávání, 
příp. na financování dalších aktivit Základní školy 
Protivín dle ust. § 20 odst. 8 z. č. 586/1992 Sb.

 • s  přijetím finančního daru ve  výši 10.000,- Kč 
od  OM Protivín a.s., Švermova 349, který bude 
použit na nákup hraček a učebních pomůcek

z deníku
POLICIE ČR V PROTIVÍNĚ
Maření výkonu úředního rozhodnutí
 Hlídka protivínských policistů zasta

vila dne 5. ledna odpoledne na silnici 
I/20 v katastru obce Myšenec osobní 
automobil značky Ford Escort. Řidič 
jel ve směru od Vodňan na Písek. 
Během kontroly vyšlo najevo, že 
muž za volantem nerespektuje úřední 
rozhodnutí, má totiž vysloven zákaz 
řízení motorových vozidel, a to až 
do března letošního roku. Policisté 
muži sdělili podezření ze spáchání 
trestného činu maření výkonu úřed
ního rozhodnutí a vykázání a případ 
zpracovali ve zkráceném přípravném 
trestním řízení.

Vyživovací povinnost
 Protivínští policisté přijali dne 12. 

ledna oznámení o podezření ze 
spáchání trestného činu zanedbání 
povinné výživy. Mladá matka si 
zřejmě již dlouhé měsíce neplní svou 
povinnost ke dvěma nezletilým dě
tem. Vyživovací povinnost jí vyplývá 
ze zákona a výši výživného na dceru 
a syna stanovil soud. Dluh se již 
vyšplhal na 24 000 korun. Policisté 
okolnosti případu dále prošetřují.

Posprejovaný vůz
 Pětitisícovou škodu způsobil zatím 

nezjištěný pachatel, který si v noci 
ze 13. na 14. ledna vyhlédl na koleji 
v depu protivínského nádraží odstave
ný železniční motorový vůz. Vandal 
na pravý bok nasprejoval několik 
nápisů o rozměru 15 na 1,4 metru.

 Případ prošetřují protivínští policisté, 
kteří na místě vše zadokumentovali 
a vedou další úkony ke zjištění pa
chatele.

Městský úřad v Protivíně, odbor vý
stavby, dopravy a ŽP oznámil vlastníkům 
nemovitostí, že jsou povinni dle ust. § 32 
odst. 1 zákona o obcích na svůj náklad 
označit budovu přiděleným číslem popis
ným a udržovat ho v řádném stavu. Barvu 
a provedení čísel určuje obecní úřad. 
Čísla popisná se označují bílým písmem 
na tmavě modrý podklad, bíle lemova-
ná tabulka (předepsané rozměry obcí). 
Čísla se umísťují tak, aby byla viditelná 
z veřejné komunikace. K číslování se 
užívá arabských číslic. V obci Milenovice 

OZNAČENÍ NEMOVITOSTI  
DLE ZÁKONA O OBCÍCH

se jedná o tabulky bílé s černým písmem. 
Termín byl stanoven do 30. 12. 2017.

Tabulku s číslem popisným si většina 
vlastníků nemovitostí, kteří toto označení 
nesplnili, zajistili přes odbor výstavby, 
dopravy a ŽP. Těmto vlastníkům děkuje
me a vlastníci, kteří dle zákona o obcích 
svoji nemovitost označenou ještě nemají, 
budou opakovaně vyzváni k označení své 
nemovitosti v termínu do 30. 3. 2018.

Ing. Jaroslava Fialová,
Městský úřad Protivín

Obyvatelé obcí, které se nacházejí 
v zóně havarijního plánování Jaderné 
elektrárny Temelín, jsou vybavováni 
tabletami jodidu draselného. Dne 31. 3. 
2018 končí použitelnost tablet, kterými je 
obyvatelstvo v současné době vybaveno, 
a je nezbytné provést jejich obměnu.

Oznamujeme občanům, že obměna 
tablet jodidu draselného bude probí-
hat v průběhu měsíce února a března 
2018.

Jodové tablety si mohou občané 
a firmy pro své zaměstnance vyzved-
nout na Městském úřadě v Protivíně, 
Masarykovo nám. 128, v kanceláři 
sociálních záležitostí (paní Drahošová).

Zároveň budou vybírány staré tablety, 
které budou po ukončení obměny předány 
k řádné likvidaci.

Bc. Olga Jandová,
vedoucí správního odboru

VYBRÁNO Z USNESENÍ RM KONANÉ DNE 24. 1. 2018
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V sobotu 20. ledna se část protivínské-
ho náměstí zaplnila veselým hlaholem, 
orientálními melodiemi a roztodivnými 
vůněmi a chutěmi, to vše mezi čerstvými 
vločkami sněhu. Po předání klíčů od měs-
ta z rukou paní místostarostky Věry Křiš-
ťálové pak masky vyrazily na rozpustilé 
masopustní rejdění.

Masopust neboli karnevalové období by-
lo v minulosti období od Tří králů do Pope-
leční středy. Popeleční středou začíná postní 
období před Velikonocemi. Název karneval 
je synonymem masopustu (z italského car-
nevale, vlastně „maso pryč“). Dnes se jako 
masopust (nebo karneval) označuje zejména 
toto masopustní veselí. Masopust, a zvláště 
několik posledních dní tohoto období, byl 
pro lidi v minulosti oficiálním svátkem ho-
dování, během kterého bylo třeba se dosyta 
najíst. Pak následoval dlouhý čtyřicetidenní 
půst. V době masopustu se na královském 
dvoře konaly hostiny, ve městech tancovač-
ky, na vesnici vepřové hody. Těm, kdo se slá-
vy nezúčastnil, se posílala bohatá výslužka, 
kdysi na Moravě zvaná šperky a v Čechách 
zabijačka. Výslužka většinou obsahovala 
huspeninu, klobásy, jelítka, jitrnice, ovar, 
škvarky. Masopust končil v noci před Po-
peleční středou o masopustním úterý, kdy 
ponocný zatroubil na roh a rychtář všechny 

Šestý protivínský masopust

Foto: P. Koc

Foto: P. Koc

PRODEJ SLEPIČEK
Červený Hrádek prodává slepičky Tetra hnědá, 

Dominant ve všech barvách  
a Green Shell-typu Arakauna. 

Stáří 15 – 20 týdnů, cena 159 – 195,- Kč/ks.

Prodej:  20. března a 5. června 2018  
Protivín  –  u vlakového nádraží v 9.20 hod.
Výkup králičích kožek, cena dle poptávky. 

Informace: pondělí – pátek od 9 do 16 hod.
Telefon 601 576 270 nebo 728 605 840

vyzval k rozchodu. Druhý den (na Popeleční 
středu) naposledy se konzumovaly mastné 
rohlíky s kávou nebo mlékem, dopoledne 
ještě byla povolena kořalka. Oběd však 
už byl přísně postní, což většinou bývala 
čočka s vajíčkem, sýr, chléb, vařená kru-
pice, pečené brambory. Popeleční středa 
v letošním roce 2018 připadá na 14. únor. 
Masopustní úterý 2018 je pak o den dříve, 
tedy 13. února.

V prvních dvou ročnících protivínského 
masopustu jsme hledali jeho tvář v tradiční 
růžičkové koledě, ve třetím roce jsme se 
přiklonili k společnému tématu a vybrali 
Ze života hmyzu. Čtvrtý rok byl středo
věký a pátý večerníčkový. Letos jsme se 
rozhodli pro téma Orient. Hlavně proto, že 

jsme měli z jedné profesionální půjčovny 
slíbeného velkého asijského draka, kterého 
ale chvilku před naším masopustem zničili 
filmaři… Sehnat takovou masku jinde je 
nemožné, proto jsme v duchu našich fórů 
improvizovali s klasickým českým drakem. 
A nakonec, proč ne? K fungujícím bodům 
programu také patří dobrá muzika v po
dání party kolem Slávy Polanského, velké 
pódium, vytápěný stan a zabijačkové dob
roty od Třeštíků z Belvederu. Kulinářskou 
lahůdkou byly letos opět hmyzí pochoutky 
provázené slovem zkušeného brněnského 
šéfkuchaře. I další nabídka nápojů a jídla 
byla bohatá.

Z programu stojí za to vyzdvihnout 
skvělého a multižánrového kejklíře Vojtu 
Vrtka, tradiční velká šou provází i místní 
skupinu Taekwondo Taehan, elegantní 
a vznešené byly břišní tanečnice z DDM 
Vodňany a skutečnou exotiku přinesli malí 
vietnamští zpěváci a tanečníci z Písku.

Pro pořádání takhle velkých akcí nám 
v Protivíně schází místo typu sokolovny, 
kde se dle dochovaných pramenů první 
šibřinky (masopustní maškarní zábava s ur
čitým tematickým rázem) konaly 4. února 
1923 za účasti 1147 návštěvníků. Ale i to 
se jednou povede.

Náš spolek spolupracuje s maškarami 
ze Skal a Milevska, jsme členy Českomo
ravské unie maškarní – ČUM a vzájemně se 
podporujeme v našich průvodech.

Na závěr bych rád poděkoval dobrovol
níkům ze Spolku fór Protivín za to množství 
nezištné práce, Jihočeskému kraji, Městu 
Protivín a technickým službám za podporu, 
restauraci Belveder Protivín a panu Staňko
vi z Radčic za zázemí, oběma moderátorům 
a dýdžejovi za výdrž a pekárně Klas Protivín 
za koblihy pro děti. A samozřejmě také 
všem, kteří neseděli doma a přišli.

za Spolek fór Protivín
Pavel Koc

PI
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Po vánočních prázdninách se nám děti 
vrátily odpočaté a zvědavé na další aktivity. 
S nadšením si na zahradě užívaly sníh, který 
k jejich radosti pár dnů vydržel. Mohly bo
bovat, stavět sněhuláky a zkoumat vlastnosti 
sněhu, které na tváři a za krkem nejsou vždy 
příjemné. Takovou zkušenost některé děti 
oplakaly, ale brzy si hrály dál.
• Při poslechu příběhů a také vyprávění 

vlastních zážitků z návštěv Tří králů se 
děti seznamovaly nejen s tradicí tohoto 
svátku, ale také s písničkami.

• V lednu jsme v naší školce opět otevřeli 
Baby studio pro děti, které k nám chtějí 
maminky od nového školního roku při
hlásit. Maličké děti již od roku a půl se 
seznamují s prostředím školky a hrají si 
mezi větším počtem dětí. Paní učitelky 
si každý čtvrtek pro ně připraví nějakou 
činnost.

• Velkým oživením byla v naší MŠ návště
va zvířat ze ZOO, které k nám přivezli 
jejich ošetřovatelé. Děti pozorovaly 
ve výběhu dikobraza, jak si pochutnává 
na zelenině, očichává okolí, jak běhá. 
Zajímavé bylo vyprávění nejen o něm, 
ale také o ptákovi jménem ibis. Ten se 
procházel po připravené ohrádce a upře
ně sledoval děti, protřepával křídla, ale 
neuletěl.

• V lednu k nám přijela „diskošou“ pro 
děti, kterou obstaral jeden šikovný mu

Zprávičky  
z 2. Mateřské školy Protivín

zikant, který hrál na klávesy a využil 
různé možnosti keyboardu k hádankám 
pro děti. Ty pak mohly poznávat zvuk 
různých hudebních nástrojů, tančit nebo 
si zazpívat do mikrofonu. Bylo veselo, 
bavili se malí i velcí. Nyní se už děti 
těší na blížící se karneval v naší školce. 
O tom však zase příště.

Ivana Byrtusová

Tak přesně nad tímto tématem jsme se zamýšleli na zdravém 
vaření v lednu. Povídali jsme si o tom, jak zdravé a prospěšné mohou 
být kvasnice pro naše zdraví a k mání jsou za pakatel. Ochutnali jsme 
drožďovou polévku, několik pomazánek z této zdraví prospěšné na vi
tamín B bohaté „pochutiny“. Samozřejmě nechybělo kynuté pečivo.

Kvásek se stává v posledních letech stále více populární. Do
konce se dá koupit ve specializovaných prodejnách zaměřených 
na zdravou výživu. Díky procesu kvašení se stává chléb lépe stravi
telný, neboť se množí bakterie, jež jsou prospěšné pro naše trávení 
a napomáhají při metabolických procesech. Odnesli jsme si recepty 
na chleby, koláče, housky, sušenky nebo krekry.

Další vaření plánujeme na čtvrtek 15. března od 17.30 hodin.
Srdečně vás zveme.

M. Šálková

KVÁSEK NEBO KVASNICE?

V polovině ledna jsme se setkali s panem Procházkou, 
který naše pozvání přijal již několikrát a vždy velmi zajímavě 
vyprávěl o svých cestách. Tentokrát nás prostřednictvím foto-
grafií zavedl do světa černé Afriky, do Ugandy. Vždy se na jeho 
přednášky moc těšíme, protože nás pokaždé fascinuje nejen svými 
obrázky zvířat, jež fotí, ale především svou fundovaností v oblasti 
cizokrajné fauny. O světě zvířat dokáže poutavě vyprávět, odpovídat 
na zvídavé otázky dětí i dospělých. Samozřejmě se bavíme také 
o lidech, kteří tam žijí, o podmínkách pro cestovatele, na co je nutné 
se předem připravit, jak se chránit před nemocemi, s čím počítat, 
aby se cesta v exotických krajinách zbytečně nezkomplikovala. 
Uganda je krásná země s nádhernou přírodou. Jsme rádi, že jsme 
si o ní mohli povídat, prohlédnout fotografie a dozvědět se hodně 
zajímavého. Děkujeme panu Procházkovi, který se s námi přišel 
podělit o své zážitky. Těšíme se na další setkání zase z jiné země 
a možná i jiného kontinentu.

Mgr. M. Šálková

BESEDA S CESTOVATELEM  
MIROSLAVEM PROCHÁZKOU
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První příčku na žebříčku objasně
nosti kriminálních případů v rámci 
Jihočeského kraje obsadilo v loňském 
roce obvodní oddělení Policie ČR 
v Protivíně. Jeho skóre vyšetřených 
a objasněných případů je 83,78 procent. 
Pochopitelně, že za tímto úspěchem 
a zveřejněnými čísly stojí konkrétní 
osoby a jejich nelehká práce. Vedoucí 
úspěšného oddělení je nadporučík 
Mgr. Vanda Kořánová, se kterou jsme 
na toto téma rozmlouvali.

Je umístění jako nejlepší 
oddělení v kraji prvním 
úspěchem vašeho kolek-
tivu?

Nikoliv. Zmíněný výsle
dek se nám podařilo obhájit 
opakovaně, a to dokonce 
několik let po sobě.

Kolik osob má vaše oddě-
lení a kolik je z toho žen?

V současné době má od
dělení plný stav policistů 
a jako žena jsem zde jediná.

Jste vdaná, máte rodinu? 
A jak dalece zasahují vaše 
pracovní povinnosti do běž-
ného rytmu rodinného ži-
vota?

Rodinu mám, žiji s příte
lem, ale děti jsou již dospělé 
a mají své vlastní rodiny. 
Takže v mém případě není 
problém skloubit práci a ro
dinný život. Dokud byly děti 
malé, bylo to pochopitelně 
složitější, ale pomáhali mi ro
diče, takže se to dalo zvládat.

Rodina tedy akceptovala 
vaše netradiční zaměstnání 
a jeho nároky?

Ano, akceptovala vše bez 
problémů, měla jsem ve své rodině 
vždycky velkou oporu.

Přála byste si, aby se vaše děti staly 
také policisty?

Moje děti si vybraly jinou cestu, 
věnují se jiným profesím. Ale rozhodně 
bych jim nebránila, kdyby o toto povo
lání projevily zájem. Myslím, že pro 
mladé lidi může být tato práce zajímavá, 
i když je náročná a vyžaduje velkou 
míru zodpovědnosti.

Chodíte vy a vaši kolegové denně 
v uniformě?

Jistě, v práci oblékám uniformu 
každý den, stejně jako moji kolegové, 
pokud jsou ve službě.

Krimi trochu jinak než ve filmu
Zdají se vám současné uniformy vy-
hovující a praktické?

Co se týče uniforem, tak právě pro
bíhá přestrojování, takže se nacházíme 
v určitém mezidobí. Ale pokud mohu 
zhodnotit svou dosavadní zkušenost 
s některými novými výstrojními sou
částkami, tak jsou podle mne vyhovu
jící. A uniforma jako taková se mi líbí, 
stejně jako ostatním kolegům.

ve způsobech páchání trestné činnosti, 
v chování a jednání pachatelů. Je tedy 
nutné jít s dobou. Například ještě před 
několika lety byl pojem „IT kriminali
ta“ téměř neznámý a v současné době 
tvoří závažnou část celkové trestné 
činnosti.

Myslíte si, že jsou členové policej-
ního sboru odměňováni adekvátně 

náročnosti služby a jejich 
nasazení?

V posledních letech se se 
situace v odměňování poli
cistů výrazně zlepšila. To ov
šem neznamená, že bychom 
(já i moji kolegové) neuvítali 
i další změny k lepšímu.

Jak často musíte okamži-
tě reagovat, všeho nechat 
a věnovat se nečekaně pří-
padu, který se vyskytl?

Samozřejmě, že se to 
stává často – je to součást 
naší práce, okamžitě reagovat 
na vzniklou situaci a řešit 
ji. S tím musíme vždycky 
počítat.

Jaká je skladba kriminál-
ních činů, které se dostanou 
na oddělení k řešení?

Různá – největší podíl 
zaujímá zpravidla majet
ková trestná činnost, a ta je 
také nejtěžší na objasňování. 
Dále pak je to násilná trestná 
činnost – tady se jedná o vý
tržnictví, ublížení na zdraví 
či nebezpečné vyhrožování. 
A pozadu není ani trestná 
činnost na úseku toxikománie 
a podobně.

Řešíte také vraždy?
Tak touto nejzávažnější trestnou 

činností – vraždami – se zabývají spe
cialisté z Českých Budějovic. V těchto 
záležitostech my zajišťujeme pouze dílčí 
úkoly podle jejich požadavků, s využi
tím našich osobních a místních znalostí. 
Naštěstí k vraždám dochází v našem 
obvodu opravdu jen velmi výjimečně.

A jak často se setkáváte s loupežemi 
a přepadeními?

K přepadením a loupežím v našem 
obvodu také naštěstí nedochází často. 
Ovšem ani tuto trestnou činnost nejsme 
kompetentní řešit, přebírají ji příslušní 
kriminalisté z Písku a my jim poskytu
jeme potřebnou součinnost.

Jaké jsou nároky na přijetí do poli-
cejní služby?

Pro přijetí k policii je prvním před
pokladem, že uchazeč musí být ob
čanem České republiky. Jako další 
požadavek je, že musí mít úplné střední 
vzdělání s maturitou a musí samozřejmě 
splňovat také zdravotní, fyzické a psy
chologické testy.

Je nutné se pak ještě dále vzdělávat?
Samozřejmě, policisté se průběžně 

vzdělávají stále, a to vzhledem k to
mu, že se neustále setkávají s novými 
informacemi a situacemi. Ať už v ob
lasti zákonů, předpisů, informačních 
technologií a podobně. Probíhají 
neustále změny v zákonech, ale také 



PROTIVÍNSKÉ LISTY 7. stránka

Krimi trochu jinak než ve filmu
Má Protivín také svou příslušnou 
„galerku“?

Každý obvod má tu svou „galerku“. 
Já a moji kolegové samozřejmě známe 
„své firmy“, to patří neoddělitelně 
k dobré policejní práci – znát a vědět…

Vidíte rozdíl při porovnání vaší denní 
činnosti s filmovými příhodami třeba 
z televizních seriálů?

Ano, a to rozdíl dost veliký. V drti
vé většině případů se jedná o naprosto 
nereálné takzvané pohádky pro dospě
lé. Málokdy se líčení skutečné poli
cejní práci alespoň přiblíží. Ale abych 
tomuto žánru nekřivdila – jeden seriál 
jsem sledovala opravdu se zaujetím, 
neboť se tvůrcům podařilo téměř reálně 
zachytit práci kriminalistů – specia
listů při vyšetřování nejzávažnějších 

trestných činů. Byl to seriál Případy 
I. oddělení.

Jak dalece je vaše oddělení vybaveno 
moderní technikou?

Myslím, že naše technická vybave
nost je plně na výši a zcela odpovídá 
současným požadavkům.

Zhruba šestnáct procent registro-
vaných případů zůstalo v loňském 
roce neobjasněno. Jaké případy 
do tohoto čísla spadají?

Největší podíl v tomto objemu tvoří 
majetková trestná činnost. A zde bych 
chtěla apelovat na občany, aby nám 
pomáhali už v prevenci – to znamená 
zabezpečováním svého majetku, a stej
ně tak aby nezůstávali lhostejní k dění 
okolo sebe a nebáli se poskytovat infor

mace policii. Mnohdy nám pomohou 
i drobnosti, kterými můžeme doplnit 
naši „skládačku“ a objasnit tak případ.

A co byste si přála nejen do nového 
roku?

Aby se nám i nadále dařilo v ob
jasňování trestné činnosti a zajišťo
vání bezpečnosti občanů Protivínska. 
V neposlední řadě si pak přeji, aby se 
moji kolegové vraceli ke svým rodinám 
v pořádku a nezraněni. A všem slušným 
a bezúhonným občanům bych ráda 
vzkázala, že my policisté jsme tady pro 
ně a chceme být jejich partnery, na které 
se mohou vždy s důvěrou obrátit a kteří 
jsou připraveni a ochotni řešit jejich 
problémy a pomáhat jim.

Hanka Hosnedlová

Foto: R. Lenemajer

Na první besedě roku 2018 jsme se 
nad tématem „Raci nejen na Protivín-
sku“ setkali s prof. Ing. Pavlem Kozá-
kem, Ph.D. Ten si přednášku pomyslně 
rozdělil na dvě části. V té první seznámil 
posluchače se svým působištěm (Fakultou 
rybářství a ochrany vody ve Vodňanech), 
výzkumem či jeho praktickou aplikací. 
Pracoviště FROV JU je nejen ve Vodňa
nech (zde sídlil Výzkumný ústav rybářský 
již od r. 1953), ale i v Českých Budějovi
cích (Ústav akvakultury a ochrany vod) 
či v Nových Hradech, kde najdeme Ústav 
komplexních systémů. Ve výzkumu se za
bývá různými projekty, z nichž jmenujme 
např. Omega3 kapr. V druhé části besedy 
dal Pavel Kozák možnost posluchačům 
ptát se na zajímavé postřehy ze života raků 
a také si je prohlédnout. Přinesl si s sebou 
totiž různé druhy, které z vody vyndavaly 
a před posluchače nosily jeho dcera Tereza 
a Adéla Charvátová.

V úvodu zkonstatoval, že se rakům 
věnuje 20 let a že je rád, že může udělat 
přednášku v Protivíně. Dozvěděli jsme se, 
že díky zájmu o raky procestoval kus světa 
a že jeho snem je spatřit živého veleraka 
tasmánského (uhynulého již viděl, ale ne 
toho největšího). Na světě existuje přes 
600 druhů raků, u nás ve volné přírodě 
najdeme 6 druhů. V Čechách máme ale jen 
3 druhy, resp. 2, které do našich vod patří 
(říční a kamenáč; máme i raka bahenního, 
který tu zdomácněl). Všichni jsou chráněni 
zákonem. Problémem posledních let byl račí 
mor, který se do Evropy dostal od americ
kých druhů kolem roku 1860. Ty jsou proti 
němu odolné, kdežto evropské nikoli. Jeden 

29. setkání Protivínského vlastivědného klubu
„Raci nejen  

na Protivínsku“

americký rak zničí stovky až tisíce račích 
jedinců. Během výzkumu v Turecku zjistili, 
že přenášet račí mor mohou i krabi.

Rakům na Protivínsku se věnuje 
od roku 2000, kdy s podporou města 
Písku může monitoring provozovat 
opakovaně. Ukázal nám lokality v okolí 
Protivína, kam nasadili raky. Nejlepší jsou 
pro ně kamenité hráze, kam se raci mohou 
pohodlně schovat. Na závěr první části se 
zmínil o praktické aplikaci jejich patentu 
„sensoru tepu račího srdce“, který můžeme 
vidět v pivovaru Protivín v úpravně vody. 
Rak jako „biosensor“ rozpozná změny 
ve vodě a reaguje na ně zvýšenou aktivitou. 

Následovala ukázka živých raků. Mnozí pří
tomní si je nejen prohlédli, ale i vyzkoušeli 
jejich klepítka, jestli rozstřihnou papír. No, 
nepovedlo se.

A proč se říká, že je někdo červený jako 
rak? Protože, když ho uvaříme, rak zčerve
ná. A chodí rak pozpátku? Většinou couvá 
do vody, očekává totiž nebezpečí ze souše, 
nikoli z vody, takže vlastně „leze pozpátku“. 
Úsměv posluchačů vyvolala otázka, zda rak 
reaguje více na samičku, nebo na „žrádlo“. 
Jak pan Kozák podotkl: „No, jako každý 
chlap – na jídlo“. I rozmnožování se stalo 
nedílnou součástí debaty. Sameček totiž 
naklade spermie na samiččino tělo, ta na to 
vajíčka a z larvy se pak „vyloupnou“ malí 
ráčci měřící 1,5 cm. Zajímavostí pro přítom
né byla otázka humánního zabíjení raků, 
hypnotizace či svlékání raků. Sameček se 
svléká 2x do roka, samice jen 1x. A kolik 
masa získáte z jednoho kila raků? Tak 20 
dkg. Jedná se o luxusní potravinu, za kterou 
si na severu Evropy pořádně připlatí. Za je
den kilogram zaplatíte až 2 000 Kč. Zato 
v Turecku je výkupní cena až stokrát nižší.

V českých zemích se raci zhruba od 80. 
let nechovají primárně pro jídlo. Z pří
tomných posluchačů jedli raka v životě 
jen dva z nich. Pan Kozák pak závěrem 
přidal nejlepší recept: „Raka uvařte v mírně 
slaném nálevu s troškou cukru a kopru“. 
A na otázku, jakou nemoc račí maso vyléčí, 
odpověděl: „Žádnou, ale je dietní a není ho 
moc, takže je dietetické hned nadvakrát“.

„Kde jsou raci, tam jsou dobré ryby.“ 
Pan Kozák v závěru besedy věnoval Proti
vínskému vlastivědnému klubu svou knihu 
o racích. Příští beseda bude tentokrát 
„vonět“ benzínem – 22. února se sejdeme 
s nadšenci do motorek. Sledujte kalendář 
akcí na https://protivinnet.blogspot.cz/.

Za PVK Petra Čecháčková a Věra Piklová
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ČTENÍ SLUŠÍ KAŽDÉMU

Městská knihovna Protivín se jako kaž
doročně zapojuje do celostátní akce Březen 
– měsíc čtenářů. Tentokrát je v centru zájmu 
čtenář a čtení, tedy ne kniha jako předmět 
ani knihovna jako instituce.

K tomuto cíli jsme se přiblížili už v zá
věru loňského roku, kdy se nám podařilo 
dosáhnout výrazného nárůstu počtu čtenářů 
jak dospělých, tak i dětských. Toho si moc 
vážíme a máme z toho velikou radost. Pořád 
ještě platí „Čteme a je nás stále hodně“.

V březnu jsme proto připravili pro ná
vštěvníky několik vylepšení a také zajímavé 
akce.

Nejlepší čtenář roku 2017
Již tradičně vyhodnotíme nejlepšího čtenáře 
s největším počtem výpůjček za uplynulý 
rok 2017.
Nejmladší návštěvník knihovny 2017
Vedle nejlepšího čtenáře roku vyhodnotíme 
i našeho nejmladšího návštěvníka knihovny, 
pro kterého rodiče půjčují knihy a vychová
vají tak naše další čtenáře.

Březen – měsíc čtenářů

Nové interaktivní mluvící knihy
Protože půjčování interaktivních mluvících 
knih se setkalo s velkým úspěchem, rozší
říme náš fond o další. Budou to knihy pro 
čtenáře od 3 do 99 let, protože máme zkuše
nost, že s těmito knihami se rádi zabaví malé 
děti i jejich rodiče a prarodiče. Do knihovny 
přibydou tituly Můj svět, Staré pověsti 
české, Česká republika, Hravé české dějiny 
1, Doprava, Hravé učení, Hravá angličtina, 
Moje první čísla, Moje první písmena.
Rodiče s dětmi do knihovny
Roční registrace pro začínajícího dětského 
čtenáře bude v měsíci březnu zdarma. Malý 
čtenář obdrží na památku upomínkový list.

Amnestie upomínek
V rámci Března – měsíce knihy také tradič
ně vyhlašujeme amnestii na upomínky pro 
zapomnětlivé čtenáře.
Divadlo KAPSA
Ve spolupráci s Městským kulturním stře
diskem Protivín uvádíme pro děti v neděli 
25. února od 16 hodin pohádku O Budulín
kovi. Pohádka byla oceněna na přehlídce  
Junior Chotěboř. Sice klasika, ale obohace
ná o nové pojetí.
Seminář Trénování paměti
V úterý 13. března od 19 hodin zveme 
veřejnost na seminář Mgr. Jitky Lojíkové 
Trénování paměti. Vstupné zdarma.
Knižní novinky
O nabídce našich nových titulů pro všech
ny věkové kategorie se dočtete pravidelně 
v Protivínských listech a na webu Městské
ho kulturního střediska Protivín.
Magnesia Litera – cena čtenářů
Opět budeme moci hlasovat o nejlepších 
knihách roku.
Nejčtenější kniha roku
A za naši knihovnu vyhlásíme nejčtenější 
knihu roku 2017.

1. běh: 
neděle 1. 7. – sobota 14. 7. 2018
„Harry Potter a Kámen mudrců”
Harry Potter, chlapec, který přežil. 
Vydejte se spolu s ním a jeho přáteli 
Ronem a Hermionou do prvního 
ročníku Školy čar a kouzel v Bra
davicích. Vedené tím nejlepším 
ředitelem, kterého kdy tato škola 
měla, Albusem Brumbálem. Po cestě 

LETNÍ TÁBORY 2018 NA KOCANDĚ
Přihlášky na www.kocandaci.cz

za odhalením moci tajemného Ka
mene mudrců se budete muset po
stavit nejednomu nebezpečí, abyste 
nakonec stanuli před tím nejhorším. 
Před tím, jehož jméno se nesmí vy
slovit…

Účastnický poplatek: 3 900 Kč (čle
nové spolku Kocanďáci 3 600 Kč)

Hlavní vedoucí: Michal Roučka
Adresa: Kestřany 100,  
Kestřany 398 21
Telefon: 725 257 759
E-mail: roucka.michal@gmail.com

3. běh: 
neděle 29. 7. – sobota 11. 8. 2018
„Cestovní kancelář Kocanda”
Poznejte s naší cestovní kancelá
ří krásy celého světa! Vydejte se 
do exotických destinací i světových 
metropolí! Malebná, lidskou nohou 
zatím nepoznamenaná zákoutí i pul
zující centra dění! Prožijte neopa
kovatelná dobrodružství a získejte 
nezapomenutelné zážitky! To vše 
a ještě mnohem více jen s našimi 

zájezdy! Užívejte si allinclusive 
péči našeho zkušeného personálu 
i špičkové pětihvězdičkové ubytová
ní! CK Kocanda – léto, jak se patří!

Účastnický poplatek: 3 900 Kč (čle
nové spolku Kocanďáci 3 600 Kč)

Hlavní vedoucí: Kamil Koza
Adresa: Masarykovo náměstí 15, 
Protivín 398 11
Telefon: 731 380 270
E-mail: koza.kamil@gmx.com



březen 2018

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

pátek 2. března v 19 hodin film USA
PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY

Erotický thriller. Opakování. Nenechte si ujít vyvrcholení. Fenomén vstupuje do závěrečné 
fáze. Anastasia Steele a Christian Grey se dobrovolně zřekli své svobody a před svatebními 
svědky řekli rozhodné „Ano“. Žít šťastně až do smrti jim ale nebude dopřáno. Režisér J. Foley 
okořenil pikantní erotickou romanci dávkou thrilleru a svým hrdinům připravil nečekaná 
a nepříjemná překvapení.
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 105 minut, vstupné 120 Kč

neděle 4. března v 16 hodin film USA / Kanada
TRIKY S TRPASLÍKY

Animovaný film od producenta filmu Shrek. Chloe a její maminka Catherine se už zase 
stěhují, tentokrát do Nové Anglie, ve které si pořídily nádherný gotický dům plný zvláštních 
trpaslíků. Chloe má ale jiné starosti. Začíná chodit do nové školy a snaží se spřátelit se 
spolužáky. Postupně si ale začíná všímat, že se v domě dějí divné věci…
Mládeži přístupný, dabováno, 89 minut, vstupné 120 Kč

neděle 4. března v 19 hodin film USA
ZMENŠOVÁNÍ

Komedie. Představte si, že byste mohli pohádkově zbohatnout. Stačilo by splnit jednu 
malinkou podmínku. Dobrovolně absolvovat proces, na jehož konci byste měřili pouhých 
10 centimetrů. Velmi originální komedie o muži (Matt Damon), který začal doopravdy žít, 
až když se na život díval z úplně jiné perspektivy.
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 135 minut, vstupné 100 Kč

středa 7. března v 19 hodin film Chile / USA / Španělsko / Německo
FANTASTICKÁ ŽENA

Drama. Snímek režiséra Sebastiána Lelia oceněný Stříbrným medvědem na  Berlinale 
2017 je originálním nadžánrovým pokusem vzdorovat společenským stereotypům eman-
cipačním. Nominace na cenu Oscara za nejlepší cizojazyčný film (udílení 4. 3.). Marina je 
mladá transgender servírka a aspirující zpěvačka. Orlando, její o 20 let starší milenec, se 
kterým plánují společnou budoucnost, náhle umírá. Marina je nucena čelit psychickému 
i fyzickému nátlaku Orlandovy rodiny…
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 104 minut, vstupné 100 Kč

pátek 9. března v 19 hodin film USA
VŠECHNY PRACHY SVĚTA

Krimi/mysteriózní/thriller/drama. Příběh o únosu 16letého Johna Paula Gettyho III. 
a o zoufalé snaze jeho milující matky přesvědčit Johnova bohatého dědečka Jeana Paula 
Gettyho, aby zaplatil výkupné.
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 135 minut, vstupné 110 Kč

neděle 11. března v 16 hodin film Francie / V. Británie
PRAČLOVĚK

Animovaná dobrodružná komedie. Příběh se odehrává v dávné době, kdy po naší zemi 
ještě kráčeli mamuti a lidé si vážili svých rodných jeskyní. Dug je typický, neohrožený hrdina 
dosud žijící v celkem poklidně probíhající době kamenné. A teď, spolu se svým čtyřnohým 
přítelem Čenichem, musí zachránit svůj kmen před velkou hrozbou.
Mládeži přístupný, dabováno, 88 minut, vstupné děti 100 Kč/dospělí 125 Kč

neděle 11. března v 19 hodin film ČR
TÁTOVA VOLHA

Komedie/drama. Kostýmní výtvarnice Eva (E. Balzerová) nečekaně ovdověla. Ludvík 
se jí ani nestačil svěřit s tím, že kromě jejich dcery Terezy (T. Vilhelmová), má ještě stejně 
starého nemanželského syna. Tereza, které se vlastní život sype pod rukama, se k přízraku 
nevlastního bratra upne. Společně s matkou se vydávají Ludvíkovým veteránem volha GAZ 
21 po stopách jeho bývalých milenek (V. Cibulková, E. Holubová, H. Maciuchová) a přátel 
(B. Polívka, E.Vášáryová), aby o tajemství zjistily víc.
Mládeži přístupný, 90 minut, vstupné 130 Kč

středa 14. března v 19 hodin film USA
AKTA PENTAGON: SKRYTÁ VÁLKA

Drama/životopisný/historický. Dramatický příběh novinářů deníků The Washington 
Post a The New York Times, kteří se rozhodli riskovat nejen kariéru, ale i svou svobodu 
a zveřejnit zprávu z utajované studie o americkém nasazení ve vietnamské válce označo-
vanou jako Pentagon Papers. Hrají T. Hanks a M. Streep.
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 116 minut, vstupné 120 Kč

pátek 16. března v 19 hodin film USA / Austrálie
WINCHESTER: SÍDLO DÉMONŮ

Horor. Nejstrašidelnějším domem lidské historie je sídlo rodiny Winchesterů, které stojí 
v Kalifornii v Americe. Postaveno je na tenkém pomezí našeho světa a samotného pekla 
a duchové se v něm objevují už téměř 150 let. Děsivý příběh sídla démonů ukáže horor 
od tvůrců Jigsaw se slavnou Helen Mirren v hlavní roli.
Mládeži od 12 let přístupný, titulky, 99 minut, vstupné 120 Kč

neděle 18. března v 16 hodin film Norsko
CESTA ZA KRÁLEM TROLLŮ

Fantasy pohádka. Že jsou trollové jen malé roztomilé bytůstky? Ani nápad! Král trollů 
je zlověstný a hrozivý obr z hor, který dříme ve své jeskyni a čeká na to, až se některá 
z princezen do svých osmnáctých narozenin nestihne provdat, aby ji mohl lapit a sníst.
Mládeži přístupný, dabováno, 104 minut, vstupné děti 100 Kč/dospělí 120 Kč

neděle 18. března v 19 hodin film Slovensko / ČR / Rakousko
TLUMOČNÍK

Tragikomedie. Každá cesta má své tajemství. Hlavními hrdiny jsou dva staří páni, kteří 
cestují napříč Slovenskem, aby poznali pravdu o vlastní minulosti. Během cesty se dostávají 
do bizarních situací, potkávají rozmanité lidi a postupně si skládají mozaikový obraz světa. 
Natočil oskarový režisér J. Menzel. Hrají J. Menzel, P. Simonischek a další.
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 113 minut, vstupné 120 Kč

středa 21. března v 19 hodin film USA
JÁ, TONYA

Životopisný/drama/komedie. Divoký a stěží uvěřitelný příběh, který by vydal hned 
na několik životů. Vzestup z ničeho až na vrchol, touhu, vášeň, pád na samotné dno a jeden 
z největších skandálů sportovní historie. Tonya Harding patřila svého času mezi nejlepší 
krasobruslařky světa, všichni si ji ale budou navždy pamatovat ve  spojení s  šokujícím 
útokem na její soupeřku Nancy Kerrigan.
Mládeži od 15 let přístupný, titulky, 120 minut, vstupné 110 Kč

pátek 23. března v 19 hodin film USA
PACIFIC RIM: POVSTÁNÍ

Akční sci-fi. Kaiju versus Jaegeři. Monstra z vesmíru versus pilotovaní obří roboti. Poprvé 
jsme je dokázali zastavit. Jenže to, co mimozemští tvorové Kaiju napáchali na Zemi v prvním 
díle, byla jen předehra k tomu, co si pro lidstvo připravili teď. Hvězda Star Wars John Boyega 
a Scott Eastwood z Rychle a zběsile vedou tým, který je poslední nadějí na přežití planety.
Mládeži do 12 let nevhodný, dabováno, 111 minut, vstupné 150 Kč

neděle 25. března 

VELIKONOČNÍ ODPOLEDNE
neděle 25. března v 19 hodin film ČR / Slovensko
HMYZ

Komedie/drama. Divadelní ochotníci na malém městě zkoušejí hru bratří Čapků „Ze života 
hmyzu“. Během zkoušky se prolnou jejich životy s osudy postav této divadelní hry. Hmyz je
posledním celovečerním filmem světově uznávaného režiséra Jana Švankmajera.
Mládeži do 12 let nevhodný, 98 minut, vstupné 110 Kč

středa 28. března v 19 hodin film USA
NOČNÍ HRA

Krimi/komedie/akční. Jason Batemana a  Rachel McAdams ve  filmu ztvárnili Maxa 
a  Annie, jejichž pravidelné společenské herní večery s  dalšími páry naberou obrátky 
ve chvíli, kdy Maxův charizmatický bratr Brooks zorganizuje párty se záhadnou vraždou, 
včetně falešných lupičů a federálních agentů. Takže když je Brooks unesen, je to pořád 
ještě součást hry… nebo není?
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 100 minut, vstupné 110 Kč

pátek 30. března v 19 hodin film USA
READY PLAYER ONE: HRA ZAČÍNÁ

Akční/sci-fi/ thriller. Děj filmu je zasazen do roku 2045, kdy se svět ocitá na pokraji chaosu 
a kolapsu. Ale lidé nalezli spásu v OASIS, rozsáhlém světě ve virtuální realitě, který vytvořil 
geniální a excentrický James Halliday (Mark Rylance). Když Halliday zemře, odkazuje své 
nesmírné bohatství prvnímu člověku, který najde digitální velikonoční vajíčko, které ukryl 
někde v OASIS, a odstartuje tak zběsilý závod, který pohltí celý svět.
Mládeži do 12 let nevhodný, dabováno, 140 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

úterý 13. března 2018
od 19 hodin

Dům kultury Protivín

čtvrtek 15. března 2018 
od 19.30 hodin

Dům kultury Protivín

TRAVESTI SKUPINA SCREAMERS
Další premiérový pořad v Protivíně oblíbené skupiny  

pod vedením Ladislava Černého.
Vstupné v předprodeji 240 Kč/ na místě 260 Kč

neděle 25. února 2018 
od 16 hodin

Dům kultury Protivín

O Budulínkovi
Divadlo KAPSA přijíždí s pohádkou oceněnou  

na přehlídce Junior Chotěboř.

Kdo by neznal Budulínka? Klasická česká pohádka  
obohacená o nové pojetí: Někdo neposlouchá  

a někdo zase neslyší.
Vstupné 45 Kč

neděle 25. března 2018
Dům kultury Protivín

TV UPOUTÁVKA

• od 14 hod. velikonoční dílny
• od 16 hod. „Vejce na výletě aneb slepičí koledování“ –  

představení divadla Kvelb
• prodejní stánky

Vstupné 60 Kč

Velikonoční  
odpoledne

Trénování paměti
Koná se v rámci Národního týdne trénování paměti. 

Těší se na Vás Mgr. Jitka Lojíková, trenérka paměti III. stupně.
Trénování paměti Vám ukáže, že zapamatovat  

si lze téměř cokoliv, když víte jak na to.
Vstupné zdarma
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  SPOLEČENSKÁ KRONIKA  
NARODILI SE

	 16.	1.	dcera	Ester
	 Martině	Třeštíkové	z	Protivína

	 3.	2.	syn	Erik
	 Tereze	Schreiberové	z	Protivína

	 5.	2.	dcera	Nicol	Votavová
	 Michaele	Janouškové	z	Protivína

ZEMŘELI
	 24.	1.	Marie	Kozová

	 74	let,	Myšenec

	 24.	1.	Vladimír	Brož
	 71	let,	Protivín

	 4.	2.	Gejza	Kotlár
	 82	let,	Protivín

Již několikátým rokem se Římsko-
katolická farnost Protivín připojila 
ke Tříkrálové sbírce, která proběhla 
po celé České republice ve dnech 1. – 14. 
ledna 2018. „Tři králové“ chodili po Pro
tivínsku v několika skupinkách po městě 
Protivín, v okolních obcích a rovněž 
v Nákří. Po Protivínsku koledovali zdejší 
ministranti společně s dětmi, které navště
vují hodiny náboženství v Základní škole 
Protivín, v Nákří chodili ministranti a děti, 
které navštěvují náboženství v Dřítni. Vy
bírali dobrovolné peněžité dary do kasiček 
Oblastní charity Písek, která působí i u nás 
na Protivínsku.

Letos byli „Tři králové“ nadmíru 
úspěšní – výtěžek jejich sbírky činil 
42 518 Kč a bude věnován na charita-
tivní účely. Je potěšující, že na Písecku 
vybrali naši koledníci nejvíce, ještě více 
než v Písku.

Srdečně děkujeme všem, kteří se 
na uskutečnění letošní sbírky podíleli – 
především dárcům, kteří přispěli finačním 
obnosem. Za vše jsme velice vděčni. Dě
kujeme koledníkům, kteří obcházeli dům 
od domu s elánem a nadšením, oceňujeme 
zapojení dobrovolníků, kteří se spolupo

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA BYLA ÚSPĚŠNÁ

díleli. Velký dík za vstřícnost patří vedení 
Základní školy Protivín, která uvolnila své 
žáky ve dnech školního vyučování. Podě
kování si zaslouží i pan farář Jan Mičánek. 
Všem vřelé díky za užitečnou věc.

Římskokatolická farnost Protivín

Smůla může potkat každého z nás. 
V tomto případě potkalo neštěstí úžasnou 
a milující rodinu. Tatínek, maminka, 3letý 
Samuel, 1,5 roční Gabriel a teprve 2mě
síční Daniel. Během pár minut přišli úplně 
o všechno.

V hájence, kde žili, vybuchl plynový 
vařič a dům se vším, co kdy měli a vybu
dovali, začal hořet. Bohužel vše shořelo. 
Nemají ani ošacení, doklady, hračky, ná
bytek, prostě nic. Jen smůlu! Otec rodiny, 
který je její živitel, má popáleniny na 50 
procentech těla. Jeho léčba bude dlouhá 
a tím pádem nebudou mít žádné příjmy, 
protože nebude moci vykonávat svou práci 
v lese, ke které se nejspíš ani nebude moci 
vrátit kvůli amputaci nohy. Malý Gabrielek, 

Ztráta života a domova
který měl popáleniny na 90 procentech těla, 
po týdenní snaze lékařů svůj boj o život 
prohrál a zemřel. Maminka zůstala na celé 
trápení sama se dvěma kluky. Tíží je také 
hypotéka na hájenku, do které se už ni-
kdy nemohou vrátit.

Prosím, pomozte Vláďovi a Věrce za-
čít nový život a dát zase klukům domov. 
I malá částka pomůže. Všichni, kterým 
není cizí neštěstí lhostejné, PROSÍM, 
POMOZTE!

Číslo transparentního účtu je 
3099846033/0800

Věřím, že jsou mezi námi ještě lidé, kteří 
bez váhání pomůžou, a těm moc děkuji!

Jana Husová

Čas rychle ubíhá,
ale bolest v našich srdcích  
je stále stejně hluboká.

Dne 3. ledna 2018 to bylo pět let, co nás 
opustila naše drahá maminka, babička a pra
babička Božena Kučerová z Protivína.
Kdo jste ji měli rádi, vzpomeňte s námi.

Za všechny děkuje dcera Jarka s rodinou

Vzpomínka

Výbor Spolku Svaz zdravotně  
postižených Protivín

srdečně zve své členy  
na 7. členskou schůzi

Koná se v úterý 20. března 2018  
od 13.30 hodin v salónku  

restaurace U Rychtářů.
Těšíme se na Vaši účast.

Do konce února můžete zhlédnout vý-
stavu fotografií Jitky Řepové a Miloslava 
Kadocha a přehlídku tvorby výtvarníka 
Martina Řepy. Výstava je tentokrát „dvou
podlažní“, jak v prostorách infocentra, tak 
v podkroví.

V březnu vás do podkroví zveme na spo
lečnou výstavu asambláží vodňanského 
fotografa Karla Burdy a koláží Martina 
Řepy.

Těšíme se na vaši návštěvu.

PRACOVNÍ DOBA INFOCENTRA 
PROTIVÍN DO KONCE DUBNA 2018:

pondělí až pátek od 8 do 16 hodin

Pozvání do kaplanky

Členská schůze ČRS MO Protivín 
se koná v pátek 23. března 2018  

od 18 hodin na „Bednárně“  
pivovaru Platan Protivín.

Všichni členové jsou srdečně zváni.
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Novinky
městské
knihovny

Pro dospělé:

Lenka Vlková: Hovory k tobě – hovory 
o umění s Petrem Porcalem

MUDr. Tomáš Lebenhart:  
Příběhy nejen z ordinace – třetí kniha 
MUDr. Lebenharta vychází vstříc častým 
přáním čtenářů – číst reálné příběhy

Vít Slíva, Jakub Chrobák: Nejlepší 
české básně 2016 – čtyři desítky básní, 
které byly uveřejněny v daném roce jako 
básnické novinky česky píšících autorů

Daniela Urbani: Moje naja v Bassanu 
del Grappa – humoristické povídky

Vladimír Šindelář: Kriminální příběhy 
ze staré Šumavy 2 – další část smutných 
šumavských příběhů, které napsal sám 
život

Lenka Vlková: Ty, moudré ráno – a já, 
večer hloupý – básně a krátké prózy 
i pro ty, kteří se domnívají, že je pro ně 
poezie nestravitelná

Jiří Kolář ze Zbenic: Selským  
rozumem – názory, rukopisy, vzpomínky 
z rukopisů Jiřího Koláře

 ZE ŽIVOTA ŠKOLY 
OKRESNÍ FINÁLE V HALOVÉM FOTBALU

Ve čtvrtek 25. ledna se v obloukové 
hale v Písku za účasti týmu naší školy 
konalo okresní finále škol v halovém 
fotbalu chlapců 6. a 7. ročníků. Šest tý
mů, rozdělených do dvou skupin po třech 
mužstvech, bojovalo o postup do krajského 
finále. Naši kluci nejdříve po velmi dobrém 
výkonu porazili ZŠ E. Beneše Písek 3:1 
(Kohout, Viktora, Král). Ujali se vedení, 
dobře kombinovali, ale neproměňovali šan
ce. Soupeř z ojedinělého útoku vyrovnal, ale 
v závěru se nám podařilo zvýšit a v samém 
závěru jsme pečetili vítězství třetí brankou. 
Ve druhém zápasu nestačili na vynikající 
tým TGM Písek, a i když hráli na hranici 
svých možností, prohráli jednoznačně 1:7 

Na snímku z turnaje sedí zleva: Sháněl, Pikl, Schánělec, Král, Šípek, Jirášek, Říha, Koštel, 
Viktora, Kohout.

(Král). V souboji o 3. místo s Gymnáziem 
Písek dobře začali, brzo vedli o dvě branky 
(Kohout 2) a měli hru jednoznačně pod 
svou kontrolou. Jenže přišlo uspokojení, 
kluci začali hrát lehkomyslně a dělali vel
ké chyby. Soupeř dvěma střelami na naši 
branku vyrovnal. Naši hráči znovu přidali, 
svírali soupeře, ale jak to bývá, už branku 
nedali. O výsledku rozhodly penalty. Po vy
rovnané základní pětce přišla „náhlá smrt“. 
A rozhodla. Schánělec nejdříve střelu svého 
brankářského soupeře kryl a vzápětí svou 
penaltu proměnil. Napravil tak tím svou 
hrubku při prvním gólu v naší síti. 3. místo 
je pro náš tým velmi dobrým umístěním.

Václav Křišťál

starší žákyně 8. – 9. třídy – 2. místo v okresním finále
Na fotografii: klečící – zleva – Zuzka Šourková, Anička Žofková, 
Lucie Marková, stojící – zleva – Míša Koubová, Denisa Zelinská, 
Stáňa Mikšíčková, Eliška Šlehoferová, Lucka Bláhová,  
Eva Rajczeková, Aneta Matoušková, Karolína Příhodová,  
Eliška Hrdličková, Kristýna Štětinová

FLORBALOVÝ KROUŽEK DÍVEK PŘI ZŠ

mladší žákyně 6. – 7. třídy – 3. místo v okresním finále
Na fototografii: ležící Bára Zimová, klečící – zleva – Martina  
Babáková, Anička Hofhanslová, Pavla Čecháčková, Aneta  
Čecháčková, stojící – zleva – Kristina Vojíková, Veronika Bílková, 
Terka Kupcová, Monika Kropáčková, Nikola Koubová, Viki  
Čurdová, Kristýna Šimková, Bára Holečková, Amálie Zochová

Mgr. L. Marková
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Olympiáda dětí a mládeže České 
republiky (ODM) je republiková soutěž 
krajských reprezentací v kategoriích 
mladších a starších žáků a žákyň. Spor
tovcům navazuje atmosféru opravdových 
olympijských her. Účastníci nejsou ochuze
ni o zapálení olympijského ohně, slavnostní 
ceremoniály, soužití v olympijské vesnici 
nebo složení olympijské přísahy. Olym
piády se odehrávají v dvouletých cyklech 
a střídá se jejich letní a zimní podoba. 
Jednotlivé výpravy sestavují příslušné kraj
ské úřady na základě nominačních kritérií 
jednotlivých sportovních svazů. Olympiády 
se zúčastnilo 1700 dětí ze čtrnácti krajů.

Hokejový útočník IHC Písek Jan Seidl 
byl nominován svým trenérem Romanem 
Vlčkem na Olympiádu dětí a mládeže 2018 
v rychlobruslení za mladší žáky. Svými časy 
na tratích: 111 m, 333 m a 500 m se kvali
fikoval jako nejlepší a odjel spolu s týmem 
osmi kvalifikovaných rychlobruslařů pod 
vedením trenérů Luďka Pavelky a Ivany 
Andrejičové dne 28. ledna 2018 na VIII. 
ročník ODM do Pardubic. Tam se konalo 
zahájení a slavnostní ceremoniál.

Na všech tratích se Honzovi dařilo. 
Prezentoval se nejlepšími časy ze všech. 
Rozjížďky vždy vyhrál a semifinálové jízdy 
také, až na trať 500 m, kde zaškobrtnul, do
stal se vždy do finále. Finálové jízdy byly 
vždy v počtu šesti závodníků s hromadným 
startem. Trochu štěstí a pár cm do výšky 
chybělo mladému závodníkovi k medailím. 
Na trati 111 m po startu v nerovnoměrném 
souboji neustál tlačenici do první zatáčky 
a dojel na 4. pozici. Na trati 333 m si věřil. 
Startoval z vnitřku, perfektním startem byl 
hned po startu první. Všichni závodníci jeli 
naplno a ne každý korektně. Při závodě se 
nesmí rukama někoho vytlačit nebo strčit. 
Smůla, že závodník z Vysočiny, který měl 
již dvě zlaté medaile, do Honzy zezadu str
čil. Po pádu se sice ještě pral o třetí místo, 
ale před dva závodníky se svým manévrem 
už nedostal a dojel šestý. Komisař závodu 
hned po dojetí prvního jezdce diskvalifiko
val. Nekorektním zásahem Honzu odstavil Foto: Luděk Pavelka, trenér týmu

Jan Seidl reprezentoval Jihočeský kraj na ODM 2018
z boje o medaile a výsledkem bylo 5. místo. 
Byl zklamán, protože na medailové umístě
ní svými výkony mohl dosáhnout, ale to už 
je sport. I se štafetou, kde závodí celý tým, 
si Jihočeši věřili. Jeli 16 kol (kolo – 111 m), 
ale na jih Čech medaili také nepřivezli. Jak 
žáci, tak žákyně vybojovali těsně 4. místo. 
Mezi prvním a čtvrtým místem byl rozdíl 
sekundy a půl. Čas nejrychlejší štafety 3 
min. 33 sec. 047. Výkony závodníků byly 
vyrovnané a záleželo na detailech.

Honzík je nadšen organizací olympij
ských her, atmosférou, novými zkušenostmi 
a skvělou partou. Moc se těší na další ODM, 
které by se v budoucnu moc rád zúčastnil. 
Třeba opět v rychlobruslení nebo s jihočes
kým hokejovým výběrem.

Děkujeme trenérům za profesionální 
práci, ochotu a připravenost. Jihočeskému 
kraji za podporu týmu, vybavení krásnými 
kombinézami pro tým i pro rychlobruslení.

E. Seidlová
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Fotbalové informace
V tomto měsíci se rozběhla naplno 

příprava všech týmů na nadcházející 
mistrovské jarní boje.

„A“ trénuje 3x týdně na „umělce“ 
u školy, spolu s ním část hráčů B tý
mu, zbytek doplňuje mužstvo dorostu. 
Mládežníci UMT využívají taktéž, ti 
nejmenší ještě halu. Kromě mládežní
ků, hrajících své dlouhodobé turnaje, 
zatím nikdo nehrál žádná přípravná 
utkání. V Týně, kde hrají mladší a star
ší přípravka a mladší žáci, skončily 
vyřazovací boje. Mladší žáci a starší 
přípravka budou poslední dva turnaje 
hrát ve skupinách o 6. – 10. místo, 
mladší přípravka ve skupině o 1. – 5. 
místo. Starší žáci pokračují turnajem 
v Oseku, čekání mezi turnaji si prolo
žili turnajem ve Vlachovo Březí, kde 
skončili na 7. místě.

V tomto období také probíhají 
jednání o možných posilách jednotli
vých týmů. Vedení klubu, po odchodu 
dvou velezkušených plejerů Prášila 
a Moravce, hledá hráče, kteří by za
padli do týmu a pokusili se je nahra
dit. V týmu zůstává Dominik Uhlík, 
který se během podzimu stal oporou 
obrany, Jiří Kinkor prozatím bojuje 
o místo v třetiligovém Písku. O jeho 
působení v Protivíně se rozhodne 
v nejbližší době. Minimálně na jarní 
sezónu přichází z Písku Martin Říha. 
Není to v Protivíně neznámé jméno, 
jeho otec Miroslav byl jedním z lídrů 
týmu po roce 2000. Celkově odehrál 
za A tým 102 zápasů a nastřílel 60 
branek. Budeme si přát, aby se Marti
novi dařilo minimálně tak dobře, jako 
jemu. Manažer Petr Bečvář má ještě 
v hledáčku jednoho zkušeného hráče, 
zatím je vše jen ve fázi oťukávání.

V době uzávěrky tohoto čísla po
lykali hráči poslední tréninkové dáv
ky, ordinované trenérem Kobetičem 
na soustředění v Loučovicích a další 
týden zahájí přípravná utkání v rámci 
Hlubocké zimní ligy.

Po vánoční přestávce zahájili stolní tenisté 
Slavoje druhou polovinu soutěže s těmito 
výsledky
DIVIZE MUŽŮ
Slavoj A : Soběslav A . . . . . . . . . . . . .10:5
(Votava 4, Šťastný st. 2, Procházka 2, 
debly)
Slavoj A : VS Tábor A . . . . . . . . . . . . . . 9:9
(Votava 2, Šťastný st. 2, Cendelín 2, Pro-
cházka 2, debl)
Bechyně A : Slavoj A  . . . . . . . . . . . . .10:0
Hluboká nad Vlt. A : Slavoj A  . . . . .10:1
(debl)

KRAJSKÁ SOUTĚŽ
Kaplice B : Slavoj B . . . . . . . . . . . . . . .10:1

STOLNÍ TENIS – výsledky stolních tenistů Slavoje Protivín
Velešín C : Slavoj B . . . . . . . . . . . . . . .10:6
(Mareš 3, Topinka 1, Brabec 1, debl)
Slavoj B : Křemže-Holubov A 10:5
(Topinka 4, Mareš 2, Brabec 2,  
Marková 1, debl)
Slavoj B : Vyšší Brod . . . . . . . . . . . . . .10:0
(10 x WO)
Slavoj C : Vodňany C  . . . . . . . . . . . . .10:6
(Zoch 3, Klárner 3, Färber 2,  
Vařečka O. 1, debl)
Lhenice A : Slavoj C . . . . . . . . . . . . . .10:7
(Zoch 3, Vařečka P. 2, Klárner 1, debl)
Slavoj C : Nová Ves B . . . . . . . . . . . . .10:4
(Färber 3, Vařečka O. 2, Klárner 2,  
Zoch 1, debly)
Slavoj C : Malovice A . . . . . . . . . . . . .10:4

(Färber 3, Vařečka P. 2, Klárner 2,  
Vařečka O. 1, debly)

OKRESNÍ PŘEBOR A
Svatkovice B : Slavoj D . . . . . . . . . . .6:12
(Soumar 4, Polanský 4, Vojta 2,  
Koula 1, debl)
Mirotice B : Slavoj D . . . . . . . . . . . . . .7:11
(Soumar 4, Polanský 4, Vojta 2, debl)
Slavoj D : Kovářov A  . . . . . . . . . . . . .6:12
(Patzelt 3, Polanský 1, debl, 1x WO)
Slavoj D : Heřmaň B . . . . . . . . . . . . . .11:7
(Polanský 4, Patzelt 4, Vojta 2, debl)
Písek A : Slavoj D  . . . . . . . . . . . . . . . .14:4
(Soumar 2, Patzelt 1, Vojta 1)

Pokračování na straně 15   

Na fotografii jsou hráči A týmu při tréninku na soustředění v Loučovicích.

ÚČASTNÍCI 10. ROČNÍKU HZL
Skupina A:
1. FK Protivín (KP) 2. TJ Hluboká 
nad Vltavou (KP) 3. FK Slavoj Český 
Krumlov (divize) 4. TJ Sokol Lom (I. 
A) 5. SK Čtyři Dvory (I. A)
Skupina B:
1. FK Boršov nad Vltavou (I. B) 2. SKP 
České Budějovice st. dorost (KP doros
tu) 3. FK Nová Ves – Brloh (I. B) 4. 1. 
FC Netolice (I. B) 5. TJ Sokol Kamenný 
Újezd (I. B)

Václav Křišťál
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KŘÍŽOVKA O KNIŽNÍ ODMĚNU

Také letošní křížovky jsou věnovány moudrým výrokům známých osobností. Autor křížovek P. Šoba
Pokaždé, když ze svého života dáš pryč něco negativního, 1. a 2. tajenka. – „Každý den s citátem“ Petr Havránek
Vyluštěnou tajenku zašlete do 5. března na adresu MěKS Protivín, Mírová 337, 398 11 Protivín, nebo e-mailem karfikova@kultura-protivin.cz
Knižní odměnu za správně vyluštěnou křížovku z lednových novin získává pan Josef Šupitar ze Záboří. Blahopřejeme!

STOLNÍ TENIS –  
výsledky stolních  

tenistů Slavoje Protivín

OKRESNÍ PŘEBOR B
Kovářov C : Slavoj E . . . . . . . . . . . . . .4:14
(Marková 4, Najmanová 4,  
Šťastný ml. 4, debly)
Slavoj E : Mirovice  . . . . . . . . . . . . . . .13:5
(Vařečka O. 3, Klárner 3, Najmanová 2, 
Vařečka K. 1, debly, 2x WO)
Písek B : Slavoj E . . . . . . . . . . . . . . . . .7:11
(Marková 3, Vařečka O. 3, Klárner 2,  
Šťastný ml. 2, debl)
Mirotice D : Slavoj E . . . . . . . . . . . . . .0:18
(Marková 4, Najmanová 4,  
Vařečka O. 4, Klárner 4, debly)

DIVIZE ŽENY
So ČB : Slavoj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5:5
(Marková 3, Najmanová 2)

Karel Vařečka

  Dokončení ze strany 14

MOTORKÁŘSKÁ AKCE OPĚT V ZÁBOŘÍ U PROTIVÍNA – MOTOLOM POČTVRTÉ
Přijďte se podívat nebo přijeďte s jakoukoli motorkou v sobotu 3. března 2018 od 13 hodin na Hasičskou vyhlídku „Na Vrchu“ 
v Záboří. Program: malá vyjížďka po okolí, beseda z motocest + videoprojekce. Je pro vás připraveno občerstvení – káva, čaj, něco 
dobrého od masa. Pořadatelem akce jsou hasiči ze Záboří (www.sdhzabori.cz)
Naše motto zní: „Nemusíš mít choppera, abys byl motorářem, stačí umět se poprat s dvěma koly na bílý čáře…“ (www.kapelakrypton.cz)

JKo.
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PROTIVÍNŠTÍ TAEKWONDISTÉ 
UKÁZALI SVÉ DOVEDNOSTI

UZÁVĚRKA
pro dodání příspěvků

do březnových

„Protivínských listů“  

je 5. března 2018

do 12 hodin

NOVINY VYJDOU

v pondělí 19. 3. 2018 

Tradiční tříkrálový basketbalový 
turnaj letos připadl přesně na sobotu 
6. ledna. Protivínští bojovníci se vydali 
obhajovat vítězství. Nálada před odjezdem 
byla příjemná. Jelikož v pátek večer proběhl 
fyzicky náročný trénink, pár zodpovědných 
hnedle během cesty podpořilo regeneraci 
iontovým nápojem. Při prvním zápase se 
projevila náročná cesta a vyrovnaný zápas 
se Studenou Protivín nezvládl. Podlehl o 1 
bod. Na další tři zápasy se borci z Protivína 
semkli a ukázali vnitřní sílu a kvalitní bas
ketbal. Protivínský stroj se rozjel a zbývající 

ZLATÝ HATTRICK Z TELČE

utkání hladce vyhrál. Shodou okolností 
a vyrovnaností turnaje 1. místo (pro nás 
překvapivě) připadlo Protivínu. Jelikož 
jsme turnaj ovládli potřetí, nebáli jsme se 
provolat „Vítej zlatý hattricku“. Shrnuto 
a podtrženo, turnaj, ač se nevyvíjel podle 
našich představ, dopadl nejlépe, jak mohl. 
Jako každý rok se v hale nabízelo výborné 
občerstvení (řízek se salátem, pivo, párek 
v rohlíku). Večerní posezení v hospodě, 
kde jsme zhodnotili turnaj, se též vydařilo. 
Závěrem, těšíme se na příští ročník.

Václav Novák

V sobotu 20. ledna se konal masopust na náměstí v Protivíně. 
Díky pozvání od pana Pavla Koce se našemu klubu naskytla možnost 
exhibice na této akci. Tentokrát byl masopust koncipován v asijském 
stylu. Za náš oddíl se zúčastnili skoro všichni členové a ukázali své 
dovednosti i ti nejmenší členové.

Krátký program byl průřezem toho, co se mohou děti v oddíle 
naučit. Jednalo se o sestavy z taekwonda, různé typy kopů dolap, 
ukázka komda (nácvik s mečem), chanbara (boj s meči) a nakonec 
přerážení efektně vylepšené hořícími deskami. Děti do vystoupení 
daly všechno i přes nepřízeň počasí.

V lednu se uskutečnilo také vystoupení našich svěřenců na  
Základní škole Albrechtice nad Vltavou. Zde byla ukázka spojena 
i s výkladem a částečně i výukou. Mimo sestav, komda, chanbary 
a kopů se zařadilo do ukázky i hapkido, neboli korejská sebeobrana.

Jsme velice rádi, že se nám naskytly takovéto možnosti a chtěli 
bychom i touto cestou poděkovat za pozvání, jak panu Kocovi, tak 
i paní ředitelce školy v Albrechticích nad Vltavou.

Všem zúčastněným patří velké poděkování.
MZ, JK


