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Vážení spoluobčané, 
dovolte mi vrátit se k uplynulému 

volebnímu období a pokusit se zhod-
notit úspěšné období našeho města. 
Před osmi lety jsem představil vizi, 
kterou jsme úspěšně začali realizovat. 
Město prošlo obrovskou proměnou, 
která nás zařadila do kategorie měst 
„s velkým kreditem a respektem“. 

 
Rád bych vás seznámil s tím, v jaké 

ekonomické situaci město je a zároveň 
zamezil nepodloženým a dezinfor-
mačním zprávám, které se v poslední 
předvolební době objevují. Zejména je 
zarážející, že je prezentují někteří zastu-
pitelé, kteří vždy odsouhlasili všechna 
rozpočtová opatření a připravované 
změny bez jakýchkoliv připomínek. 
Jsem přesvědčen, že většina dezinfor-
mací vzniká z neznalosti věci. 

 
Avšak opak je pravdou; město s vel-

kou jistotou přežilo hospodářský pokles 
České republiky a dokázalo naopak 
snížit zadlužení o 12 mil. Kč. V součas-
né době je město ekonomicky stabilizova-
né a je schopno dostát všem závazkům, 
ke kterým se rozhodnutím zastupitelstva 
zavázalo v minulých letech. 

 
Pro představu stručný nástin toho, co 

všechno se podařilo za posledních 8 let 
a jak se naše město podstatně změnilo 
k lepšímu. Investiční akce našeho měs-
ta vč. jejich financování posunuly město 
o mílový krok vpřed a zvýšily tím životní 
komfort občanů ve městě a obcích. Ten-
to úspěch považuji za velmi významný, 
protože v současné hospodářské situ-
aci není mnoho měst, která by něčeho 
podobného dosáhla. Jsem hrdý na 
naše pětitisícové město včetně osmi 
obcí, které k nám nepochybně patří. 
Tohoto úspěchu bychom nebyli schopni 
dosáhnout bez dlouhodobě budovaných 
vztahů a kontaktů. Pro naše město 
byly klíčové osobní vztahy s poslanci 
Parlamentu ČR, zástupci ministerstev 
a krajského úřadu. 

Největší realizované investiční akce: 
– hřiště u základní školy  
– oprava komunikací, spojnice mezi 

obcemi 
– dětská hřiště    
– odpadové hospodářství – třídění
– park za DPS včetně protipovodňové 

zdi  
– rekonstrukce zdravotního střediska
– opravy hasičských zbrojnic 
– rekonstrukce Švehlova parku  včetně 

bezbariérového přístupu
– nové komunikace v ulicich Zámecká, 

Švermova, Žižkova včetně vodovo-
du, VO a chodníků 

– nové komunikace v ulicích Fučí-
kova, Jabloňová, Komenského, 
Jeronýmova

– nové povrchy chodníků ulic Šver-
mova, Zámecká, Krčská, Žižkova, 
Mírová, Komenského

– kaplanka, ozelenění náměstí

– plynofikace Myšenec, Záboří
– nový vodovod Těšínov
– rekonstrukce domu s pečovatelskou 

službou
– rekonstrukce bytových domů
– vybudování autobusových zastávek
– vodovod Ostrov
– rekonstrukce obřadní síně
– záchytné parkoviště u ČD
– dopravní hřiště u ZŠ
– dopravně bezpečnostní opatření 

Blanická ulice   
– nová fasáda na budově muzea

Záměrně vybírám pouze nejvýznam-
nější investiční akce, které mají velký 
význam pro život ve městě a obcích. 

 
Město má dlouhodobě velmi dobrou 

pověst díky schopnosti plnit všechny 
své závazky. Díky těmto skutečnostem 
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“Zámecké babí léto 2010” zahájilo defilé mažoretek Klapeto.  Foto M. Černá

CO SE POVEDLO A NEPOVEDLO – 
– aneb PRAVDA O NAŠEM MĚSTĚ
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� ZE ŽIVOTA ŠKOLY � 

ZAČÍNÁME…. 
Už je tu zase září, začátek školního 

roku a s ním i plány, co bychom chtěli 
tento školní rok udělat lépe, nebo alespoň 
stejně dobře jako v loňském roce. 

V oblasti enviromentální výchovy 
bychom chtěli pokračovat ve sběru papí-
ru. Uskutečníme dva sběry, a to v říjnu 
a v dubnu. Tyto akce se staly už tradicí 
a za pomoci vás, všech občanů města, 
jsme se letos z 55 škol umístili na 6. 
místě (odvezlo se 17 040 kg). U stejné 
firmy odevzdáváme plastová víčka, které 
vybíráme průběžně celý rok. Stále bude 
pokračovat sběr použitého potravinářské-
ho oleje. V této oblasti se moc občanů 
nezapojilo, i přesto jsme odevzdali 54 kg. 
Vzhledem k tomu, že nám to řeší i odpad 
ze školní jídelny, budeme v tomto sběru 
pokračovat. Dáte-li si práci slít použitý 
olej do plastové lahve, můžete ho ode-
vzdat do kontejneru na dvoře naší školy. 
Jako novinku bychom chtěli letos zavést 
sběr plastových lahví. Nabídla nám to 
firma, u které odevzdáváme papír, a to za 

ŠKOLA JE TU...
Ve středu 1. září školními vraty opět 

prošly skupiny dětí. Někteří zvesela, 
jiným se moc nechtělo. Tak se to opakuje 
každý rok – končí léto, končí bezstarostné 
dny. Koloběh povinností naopak začíná. 
Každý z nás se s tím faktem vyrovnává 
jinak, ale nikdo to jistě nemá tak obtížné 
jako děti, které jdou do školy poprvé. 

Základní škola Protivín
pořádá

sběr papíru a plastových víček
6. října od 7 hodin 

děkujeme za případnou pomoc

Letos do prvních tříd nastoupilo 
celkem 47 žáčků. Paní učitelka Dana 
Nováčková vede 1. A, kde je 9 chlapců 
a 14 děvčat. Do 1. B chodí také 9 hochů, 
dívek je 15. Tuto třídu má jako třídní 
učitelka Tamara Vojtěchová. První den 
školy byl náročný nejen pro děti, které 
byly znejistělé neznámým prostředím 
a novými tvářemi všude okolo. Stejně tak 
byl tento den zkouškou nervů pro rodiče 
a učitele. 

Jen si to představte – tolik informací, 
rodiče, kteří musí odcházet a naštěstí zase 
přicházet zpět ke svým dětem, uklízení 
haldy pomůcek a školních potřeb, třídění 
pracovních sešitů… To se pak nikdo 
nemůže divit, že se malé prvňačce nebo 
prvňáčkovi tlačí slzičky do očí třeba nad 
problémem, jak do plného penálu vpravit 
ještě dvě tužky, které leží vyzývavě na 
lavici. Vždyť paní učitelka řekla: „Ukliďte 
si tužky do penálu. “ Co dělat, když se tam 
ne a nevejdou? 

Vše nakonec samozřejmě dobře 
dopadlo, přehnalo se pár dní, dnes už 
jsou i prvňáčci „otrkaní“, hned tak něco je 
nepřekvapí a práce se jim daří. Přejme jim 
a samozřejmě i všem ostatním žákům ško-

ly, aby se školní rok plnil jejich úspěchy. 
Ať se v naší škole dobře připraví na svůj 
budoucí život. Ten cíl je jistě společný 
pro žáky, jejich rodiče a učitele. Doufej-
me, že se nám společně bude dařit ten cíl 
naplňovat. Proto na závěr přejeme hodně 
sil a důslednosti zejména prvňáčkům a 
deváťákům, pro které je letošní rok rokem 
životního rozhodnutí. Hodně štěstí!

Zahájení školního roku ve třídě 1. A. 
Foto J. Mošovská

2 Kč/kg. Na západním dvoře (u školníka) 
bude umístěn kontejner, kde budou naši 
žáci odevzdávat plastové lahve. Přispět 
můžete i vy. Věříme, že naším a vaším 
vzájemným působením vychováváme 
děti k dobrému vztahu k přírodě a životu 
vůbec. Peněžní prostředky takto vydělané 
používá škola na nákup odměn a na hra-
zení dopravy na různé školní akce. 

Každoročně vás na začátku roku 
seznamujeme s celoškolními projekty. 
V letošním roce jsme vybrali projekt na 
téma „Zdraví a já“. V rámci tohoto projek-
tu chceme, aby si děti uvědomily hodnotu 
svého zdraví, a to, že svým způsobem 
života mohou již ve svém věku upevňovat 
své zdraví a pečovat o něj. Je nutné, aby si 
děti uvědomily důsledky úrazů, nevhodné 
stravy, kouření, drog apod. Jako první akci 
k tomuto projektu posíláme žáky 9. tříd na 
výchovný pořad společnosti BESIP, který 
se bude konat v domě kultury v Písku, 
15. 9. 2010, akce je zaměřena na prevenci 
dopravních nehod. Projektový den bude 
12. 11. 2010. V něm se zaměříme na růz-
né oblasti – strava, péče o zuby, způsob 
života, význam sportu, nebezpečí úrazů, 
kouření, drogy, lékařská péče apod. Při-
pravíme pro děti v rámci tohoto projektu 
přednášky, soutěže apod. 

V čase předvánočním potěšíme obča-
ny města nejen tradičním vystoupením 
pěveckého sboru v kostele a zpíváním 
u betlému, ale přidáme letos vánoční 
trh dětských výrobků. Děti budou ve 
vánočních dílnách vyrábět různé vánoč-
ní dekorace, přáníčka, perníčky, svícny 
a jiné dárečky, které vždy potěší a budou 
si je prodávat při některé předvánoční 
akci města. Jako už několik let, i letos, 
oslavíme v dubnu Den Země řadou akcí, 
které se nám osvědčily. Proběhne tradiční 
sběr, úklid města, přírodopisné vycházky 
apod. 

V březnu se uskuteční vernisáž dět-
ských prací a koncert hudebních talentů, 
v květnu tradiční vystoupení pěveckého 
sboru. 

O všech akcích školy vás budeme včas 
informovat prostřednictvím novin, webo-
vých stránek, žák. knížek a plakátů. Děku-
jeme za spolupráci, za jakoukoliv pomoc 
a sponzorské dary. Věříme, že výchova 
našich vašich dětí vám není lhostejná a že 
se na ni s námi chcete podílet.
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bylo možné po vypracování projektů 
žádat o finanční prostředky z fondů EU 
či ministerstev. 

 
Naše město zatím nedokázalo vyřešit 

tři velmi náročné investiční akce, které by 
velmi pomohly zlepšení života ve městě, 
a to realizace „Sportovně relaxačního 
komplexu Ostrov“ a „rekonstrukce soko-
lovny“. Na Ostrově by mělo vzniknout pří-
rodní koupaliště včetně zázemí různých 
sportovišť, restaurace atd. Na rekonstrukci 
sokolovny se připravuje projektová doku-
mentace. Obě tyto akce jsou však velmi 
náročné ekonomicky a není momentálně 
v silách města tyto dva projekty zahájit. 
V budoucnosti se bude muset město 
rozhodnout, který z těchto projektů 
upřednostní. Náročnost rekonstrukce 
sokolovny představuje cca 65 mil. Kč, 
realizace koupaliště na Ostrově cca 
40 mil. Kč. Třetím bolavým místem 
je páteřní komunikace od nádraží na 
náměstí. Zde je třeba si uvědomit, že 
komunikace nepatří majetkově městu, 
avšak všechny inženýrské sítě ano, 
a jejich oprava činí 45 mil. Kč. Tudíž 
problém není jen v získání peněz od 
kraje, ale ve financování vlastní spolu-
účasti. 

Získání politické podpory pro tyto 
náročné investice je velmi složité s ohle-
dem na velikost našeho města a výše 
rozpočtových příjmů. 

 
Za další problém města považuji 

problémy s drogami a požívání alkoholu 
mladistvými. V této oblasti se město 
snaží alternativně nabídnout využití 
volného času, avšak ne vždy se nám 
to daří tak, jak bychom si přáli. Podpo-
rujeme finančně Občanské sdružení 
Arkáda, které se stará o drogově závislé 
v našem obvodu. 

K nepříznivé situaci v této oblasti 
přispívá i množství výherních hracích 
automatů a videoterminálů v centru měs-
ta. Současná legislativa neumožňovala 
jejich regulaci, pokud nebyly umístěny 
v blízkosti škol nebo významných kultur-
ních zařízení. I zde ale dochází k postup-
ným změnám v přístupu zákonodárců 
a naše město bude na všechny změny, 
které by mohly situaci zlepšit, reagovat. 

 
Po schválení územního plánu 

bude vyřešena i otázka výstavby 
supermarketu, kde je připravena rea-
lizace. Domnívám se, že tímto projek-
tem bude vyřešen dlouhodobý problém 
města. Občané již nebudou muset jezdit 
do okolních měst pro velké nákupy. 

 KULTURA
Za poslední 4 roky se v této oblasti 

událo mnoho pozitivních změn. V minu-
losti naše město mělo pouze jednu 
tradici, a tou byla Svatoanenská pouť. 
Za poslední osmileté období se podařilo 
rozšířit počet akcí a zahájit novodobé 
tradice, které jsou pevnou součástí 
našeho města. 
 
Novoroční ohňostroj

Akce se těší velké pozornosti a zájem 
veřejnosti je obrovský. Prostředky na 
pořádání této akce věnují podnikatelé. 
Město přispívá symbolickou částkou 
15 tisíc Kč. V letošním roce byl ohňostroj 
již po sedmé. 

 
Velikonoční odpoledne 

Oslava svátků jara včetně snahy 
o překonání rekordu v počtu řehtáčů na 
jednom místě. 

 
Svatoanenská pouť

Návrat k tradicím, a to zejména 
umístěním „na náměstí“. 

 
Městské slavnosti

Již IV. ročník. Těší se značnému 
zájmu občanů nejen našeho města. 

 
Zdobení vánočního stromu

Patří k našemu městu jako začínající 
tradice a setkala se s velkým ohlasem 
zejména mladé generace. 

 
SPORT A ZÁJMOVÉ ORGANIZACE

Naše město podporuje sportovní 
a zájmové organizace každoročně 
částkou cca 1 mil. Kč. Tuto oblast 
považujeme za velmi důležitou s ohle-

dokončení z 1. stránky dem na využití volného času mládeže 
a ostatních. Velký úspěch se podařil 
v letošním roce a představuje posunutí 
úrovně našeho sportu do úplně jiné 
dimenze. Podařilo se realizovat pro-
jekt „Rekonstrukce školního hřiště“ 
v hodnotě 13 miliónů Kč. Velkým 
úspěchem bylo získání 10 miliónů Kč 
dotace. Tento projekt by měl odvést 
pozornost mladých lidí od problémo-
vých aktivit, jako jsou alkohol a drogy. 
Toto hřiště bude přístupné i v odpoled-
ních a večerních hodinách veřejnosti. 
V tomto projektu sehrály významnou roli 
osobní vztahy s politickou reprezentací 
našeho státu. 

Naše město též disponuje kvalitní 
sítí cyklostezek včetně naučných ste-
zek, které čítají cca 30 kilometrů tras. 

Pro naše nejmenší se podařilo zrea-
lizovat 6 dětských hřišť a v příštím roce 
budou vybudována další dvě – v části 
Milenovice a Těšínov. 

 
Naše město nesmí začít stagnovat, 

musí jít stále vpřed. Jsou připravené 
další projekty, které by bylo velmi dobré 
zrealizovat a pro které jsem vyjednával 
podporu. 

 
Přál bych si, aby zastupitelé či noví 

kandidáti si vždy dokázali uchovat zdra-
vý rozum, slušnost a soudnost a nepod-
léhali předvolebním náladám, účelovým 
lžím a nepravdivým informacím, které 
se v poslední době objevují. 

 
Věřím, že veřejnost vnímá změny 

v našem městě pozitivně a nedovolí, 
aby naše město sešlo z nastoupené 
cesty.  Jaromír Hlaváč, starosta města 

CO SE POVEDLO A NEPOVEDLO – 
– aneb PRAVDA O NAŠEM MĚSTĚ

Novou tradicí našeho města je pořádání Velikonočního odpoledne.  Foto P. Koc
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z deníku
POLICIE ČR V PROTIVÍNĚ

Zahrádka
 Písečtí kriminalisté zahájili poslední 

srpnový den trestní stíhání staršího muže 
z Protivína, ten měl na zahradě u domu bez 
povolení pěstovat rostliny konopí setého. 
Čelí tak obvinění ze spáchání trestného činu 
nedovolené pěstování rostlin obsahující 
omamnou nebo psychotropní látku. § 285 
zákona číslo 306/2009Sb. (1) Kdo neopráv-
něně pro vlastní potřebu pěstuje v množství 
větším než malém rostlinu konopí, bude 
potrestán odnětím svobody až na šest měsí-
ců, peněžitým trestem nebo propadnutím 
věci nebo jiné majetkové hodnoty. 

Motorová nafta
 Ze dvou pracovních strojů, které byly kon-

cem srpna zaparkovány u polní komunikace 
v katastru obce Milenovice, zmizela nafta. 
Pachatel překonal zajištění nádrží a odcizil 
140 litrů pohonné hmoty. Způsobená škoda 
přesahuje 4 000 korun. 

Kradl v garáži
 Protivínští policisté objasnili krádež 

v garáži v Milenovicích z konce měsíce 
dubna. Rámy jízdních kol, mikrovlnou 
troubu, elektrický sporák a garnyže měl 
odcizit muž středního věku z Protivína, 
který nyní čelí trestnímu stíhání pro přečin 
krádeže, vyšetřování vedou kriminalisté na 
svobodě. 

Vloupání do domů
 Od 10. srpna šetřili protivínští policisté 

i písečtí kriminalisté případy vloupání do 
domů v Protivíně. V Purkyňově ulici pacha-
tel vnikl do přízemí domu, odkud odcizil 
různé elektrické ruční nářadí. V ulici Spor-
tovní pak kradl v garáži, kde z osobního 
automobilu odcizil vrtačku a ze sousední 
dílny bourací kladivo. Z garáže v ulici Ve 
Školce odnesl také nářadí i starožitné hodi-
ny a další věci. Policisté zajistili stopy, vše 
důkladně zadokumentovali a přivolán byl 
také policejní psovod. Koncem srpna padlo 
v případech obvinění, kriminalisté zahájili 
trestní stíhání mladého muže, který měl 
vloupání spáchat. Stíhán je vazebně. 

Dopravní nehoda
 Sedmého srpna, krátce po sedmé hodině 

ranní, došlo na silnici I. třídy č. 20 mezi 
obcemi Protívín a Písek k tragické dopravní 
nehodě. Na přehledném úseku, za hustého 
deště, dostal pravděpodobně řidič osobního 
automobilu Škoda Fabia, jedoucího od Pís-
ku smyk, vjel do protisměru, kde se bočně 
střetl s protijedoucím osobním automobi-
lem Škoda Octavia. Po střetu byla Škoda 
Fabia odmrštěna do silničního příkopu. 
Následky dopravní nehody jsou tragické. 
Na místě zemřely dvě osoby, jedna osoba 
byla zraněna těžce a jedna osoba lehce. 
Komunikace byla po dobu tří hodin zcela 
uzavřena, odklon byl prováděn přes okolní 
obce. 

Kombajn
 Dne 4. srpna večer kontrolovali protivínští 

policisté u pole u obce Žďár vozidlo a jeho 
řidiče. Šlo o kombajn jedoucí po místní 
komunikaci, který neměl registrační znač-
ku. Dále policisté zjistili, že muž, který do 
kolosu usedl, má vysloven zákaz řízení 
motorových vozidel. Policisté případ řešili 
ve zkráceném přípravném trestním řízení 
pro podezření ze spáchání trestného činu 
maření úředního rozhodnutí a vykázání. 

V úterý 31. srpna předali zástupci 
Okrskového výboru Sdružení hasičů Čech, 
Moravy a Slezka z Protivína v Libereckém 
kraji v obci Dětřichov finanční dar ve výši 
23 200 korun dobrovolným hasičům z této 
obce. Předání se uskutečnilo na obecním 
úřadě v Dětřichově za účasti zástupců sbo-
ru hasičů a starosty obce. Na této finanční 
pomoci se podílely sbory dobrovolných 
hasičů z Milenovic, Záboří, Těšínova, 
Skal, Maletic, Myšence, Krče, Protivína 
a ze závodu Pivovar Platan v Protivíně. 
Ze strany hasičů z Dětřichova a starosty 
obce bylo vysloveno poděkování, které 
tímto předáváme všem, kteří přispěli do 
této sbírky. U této příležitosti předal pan 
Václav Šupitar, člen rady města Protivína 
finanční dar města Protivína ve výši 5 000 
korun obci Dětřichov. 

Obec Dětřichov byla postižena srpno-
vou ničivou bleskovou povodní, při které 
bylo vyplaveno a poškozeno čtyřicet rodin-
ných domků včetně obecního úřadu, pošty, 
knihovny a hasičské zbrojnice. V obci 
jsou strženy důležité mosty, poškozeny 
komunikace. Takovou povodeň v obci 
nikdo nepamatoval. Obcí se po protržení 
hráze rybníka valila čtyřmetrová vlna, která 
likvidovala vše, co jí stálo v cestě. Jenom 
zázrakem v obci nikdo nezahynul. 

Hasičská zbrojnice byla tak poško-
zena, že muselo dojít k jejímu zbourání. 
Hasiči přišli o veškeré vybavení, zbylo jim 
pouze zásahové vozidlo, se kterým byli 
v době povodně u zásahu. Kromě toho tři 
členové zásahové jednotky přišli i o svoje 
osobní auta, která byla zaparkována před 
zbrojnicí. 

Za iniciativu k uspořádání sbírky na 
pomoc Dětřichovu musíme tímto podě-
kovat bratru Josefu Kováříkovi, starostovi 
SDH Záboří. 

Zástupci okrskového výboru navští-
vili dále obec Heřmanice, kde se krátce 
setkali s tamějším starostou obce. V obci 
jsme našli rozbořené domy kolem potoka, 
které čekají na demolici, zničené mos-
ty, které nahradily vojenské provizorní 
mostní konstrukce a další spoušť, která 
se těžko popisuje. Při diskusi nám sta-
rosta Heřmanic sdělil, že Protivín dobře 
zná, protože v srpnu roku 2002 u nás se 
svými hasiči krátce pomáhal při likvidaci 
škod po povodni. Byl jedním z tehdejších 
pomocníků, které se nám nepodařilo 
zaregistrovat. Dodatečně jsme mu poděko-
vali a popřáli mnoho sil při odstraňování 
následků v jeho obci. 

Když jsem tuto informaci podal na 
valné hromadě SDH Protivín dne 3. září, 
členové protivínského sboru spontánně 
vyhlásili další sbírku na pomoc Heřma-
nicím a vybrali na valné hromadě 6 700 
korun, které pošlou svým kamarádům 
hasičům do této záplavou postižené obce. 
Hasiči SDH Protivín pomohli rovněž po 
povodních v červnu na Moravě. Sboru 
dobrovolných hasičů v Troubkách zaslali 
5 000 Kč. 

Hasiči z Protivínska se tímto způsobem 
snaží pomoci těm, kteří to nutně potřebují. 
Oplácejí tak pomoc, která jim a hlavně 
našim občanům byla poskytnuta po povod-
ni v roce 2002. I když to tehdy pochopitelně 
byly jiné hasičské sbory a jiné obce. 

Jan Jelínek

Pomoc hasičům v Libereckém kraji

Foto Josef Kovářík
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OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb 

do zastupitelstva města Protivín 2010
Starosta města Protivína v souladu s ustanovením §29 zákona číslo 491/2001 Sb., o volbách 

do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje, že

 volby do zastupitelstva města  
se uskuteční dne 15. října 2010 od 14.00 hodin do 22.00 hodin 

a dne 16. října 2010 od 8.00 do 14.00 hodin. 
Místem konání voleb ve volebním 
okrsku číslo 1 je volební místnost 
v Městském kulturním středisku v Pro-
tivíně, Mírová 337, pro voliče s trvalým 
pobytem v ulicích:
Krátká, Lesní, Partyzánská, Švermova, 
Jiráskova, Husova, Havlíčkova, Čechova, 
Zborovská, Luční, Svatoanenské náměstí, 
M. Krásové, Ve Školce, U Nadjezdu, 
Mírová, Smetanova, Dvořákova, Studniční, 
K Rybníčku, Pivovar, Oborská a Bor. 

Místem konání voleb ve volebním okrsku 
číslo 2 je volební místnost v družině ZŠ 
v Protivíně, Komenského 238, (přístup 
od školního hřiště) pro voliče s trvalým 
pobytem v ulicích:
Sportovní, Fučíkova, Tyršova, Na Chmel-
ničkách, B. Němcové, Purkyňova, Palac-
kého, Komenského a Družstevní. 

Místem konání voleb ve volebním okrsku 
číslo 3 je volební místnost v Domě pečo-
vatelské služby v Protivíně, Masarykovo 
náměstí 21, pro voliče s trvalým poby-
tem v ulicích:
Masarykovo náměstí, Zámecká, Fügne-
rova, Zelenohorská, Chelčického, Jeroný-
mova, Zámek, Ostrov, Blanická, Zábořská, 
Žižkova, Rabiňská, Krčská, Na Vyhlídce, 
K Lomu, Třešňová, Na Skále, Pod Lesem, 
Šípková, Jabloňová, Nad Rybníkem, 
Zahradní, Hřbitovní. 

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

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

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

Místem konání voleb ve volebním okrsku 
číslo 7 je volební místnost v Těšínově čp. 
7 – požární zbrojnice, pro voliče s trva-
lým pobytem v obci Těšínov. 

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

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

Místem konání voleb ve volebním okrsku 
číslo 10 je volební místnost v Maleticích 
čp. 19 – požární zbrojnice, pro voliče 

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

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy 
prokáže svoji totožnost a státní občanství 
České republiky nebo státní občanství 
státu, jehož příslušníci jsou oprávněni na 
území České republiky volit podle § 4 odst. 
1 výše citovaného zákona. Neprokáže-li 
uvedené skutečnosti stanovenými doklady, 
nebude mu hlasování umožněno. 

Voliči budou dodány nejpozději 3 dny 
přede dnem konání voleb hlasovací lístky. 
Ve dnech voleb volič může obdržet hlaso-
vací lístky i ve volební místnosti. 

Volič může požádat ze závažných, zejména 
zdravotních důvodů, městský úřad, ve 
dnech voleb okrskovou volební komisi, 
o to, aby mohl hlasovat mimo volební 
místnost, a to pouze v územním obvodu 
volebního okrsku, pro který byla okrsková 
volební komise zřízena. 

Jaromír Hlaváč, starosta města

Místní sládci v současnosti pilně pracují na vývoji další novinky, která opustí zdi pivovaru v průběhu letošního podzimu. 
Protivínský pivovar slaví, i navzdory obecné recesi v oboru, řadu úspěchů – zdejší zlatavý mok za poslední půlrok zamířil do 
více jak sta nových restaurací, oblíbená jsou zejména piva Platan 11 a desítka Schwarzenberg. O lecčems vypovídají i významná 
ocenění ležáku Lobkowicz Premium a nealkoholického piva Lobkowicz Premium Nealko. 

Protivínský sládek Michal Voldřich a jeho výrobní tým mohou být na svou práci hrdí. Jen v rámci 
jihočeského regionu za první pololetí přibylo 100 restaurací, které čepují protivínské pivo. „Největší 
oblibě se v jižních Čechách stále těší Platan 11, který na základě rostoucí popularity vaříme i v nefiltro-
vané podobě“, říká Voldřich s tím, že v těsném závěsu se drží desítka Schwarzenberg, nesoucí jméno po 
šlechtickém rodu, který se významně zasloužil o největší rozmach pivovaru v jeho dějinách. V Protivíně 
se vyrábí také speciál Prácheňská Perla a polotmavé pivo Protivínský Granát. 

Nadějně se vyvíjí i poptávka po nealkoholickém pivu. „Poptávka po nealku obecně roste, ovšem 
v posledních dnech jeho spotřeba překonala veškerá naše očekávání. V porovnání s týdny, kdy počasí 
konzumaci piva příliš nepřálo, vaříme v současnosti značky Platan Nealko o 80 % více, v porovnání 
s lednem letošního roku vaříme dokonce trojnásobek.“, dodává Voldřich. 

Vloni touto dobou v Protivíně vrcholily přípravy na uvedení nového ležáku Lobkowicz Premium 
a jeho nealkoholické varianty Lobkowicz Premium Nealko. Přestože neuplynul ani rok od jejich uvedení 
na trh, mohou se už tato piva pyšnit řadou ocenění: v Čechách (PIVEX 2010 – 2. místo Lobkowicz 
Premium Nealko, 3. místo Lobkowicz Premium; PIVO České republiky 2010 – 1. místo Lobkowicz 
Premium Nealko) i v zahraničí (Australian International Beer Awards – 2. místo Lobkowicz Premium). 
„Úspěchy nás samozřejmě těší a zároveň motivují k další práci, proto v Platanu průběžně pracujeme 
na vývoji dalších nových značek. To nejlepší a nejchutnější pivo pak rádi představíme široké veřejnosti 
již na podzim,“ uvádí Voldřich. 

Pivovar chystá na podzim uvedení další novinky
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V protivínském zámku, na jehož 
nádvoří jste tak obdivuhodně zpívala, 
pobývaly různé kněžny, hraběnky, 
princezny a lepší dámy vůbec. Ale 
královna, ta sem ještě nikdy nezavítala. 
Jak se tu cítíte, madame?

Prosím vás, jaká-
pak já su královna? 
To je taková recese, 
jakože Bolek Polív-
ka je král. To je 
mediální švindl. 
Dobrá. Připusťme 
alespoň, že jste prv-
ní mezi moravskými 
zpěvačkami lido-
vých písní, stálicí, 
jejíž hlas se vůbec 
nemění. Čím to, že 
zní stále tak mile, 
jasně, neunaveně, 
vůbec nepozname-
naný lety?

J á  v á m  a n i 
nevím. To ta matič-
ka příroda a rodina. 
Já pocházím z velice 
muzikální rodiny. 
Tatínek sa sám nau-
čil hrát na saxofon, harmoniku a trubku. 
Vzpomínám si, jak vždycky o Vánocích 
vytruboval koledy na zámku, jaká to 
byla krása. 
Také na něco hrajete?

Dvakrát jsem začínala s klavírem. 
Protože jsme ho doma neměli, nebyly 
na něj penízky, chodila jsem přehrávat 
do evangelické presbyterny. To bylo 
v mých sedmnácti letech. Znovu mě 
to vzalo v jedenadvaceti. Měla jsem 
vynikající učitele. Profesora Novotného 
ze Vsetína a pana Pokorného. Co to ale 
bylo platné. Zase to skončilo. 
Virtuoska se z vás nestala, zato zpěvačka 
jak říkají vzdělanci – par excellence. 

Hudbu a zpěv jsem měla vždycky 
ráda. Potom v prodejně Supraphonu, 
kde jsem nastoupila za pult, jsem ji 
měla možnost poslouchat každý den. 
Vpoledne jsem na dvě hodiny zamkla 
a pustila si vážnou muziku. Ovšem když 
za mnou přijeli páni z Prahy, jestli bych 
tu prodejnu vzala, rozmýšlela jsem se. 
Vyučila jsem se švadlenou, pak jsem 
čtyři roky dělala v kožešnictví a najed-
nou tohle. Ale budoucí manžel, on byl 
úředník, mě utěšoval. „Neboj sa teho, já 
tě ti s tím pomóžu“ . Nakonec jsem tam 
ztvrdla pětatřicet let. 

To už jste byla dávno známá z rozhlasu, 
zvláště díky populární písničce Okolo 
Súče, voděnka teče… Tu z rádia omí-
lali snad každý den, jaký to byl hit. 

Jako sólistka jsem začínala zpívat 
se souborem Vsacan ve Vsetíně, kde 

jsem se narodila a pořád žiju, v osm-
ačtyřicátém roku. Tak si spočítejte, 
kolik už je to let. Spolupracovala jsem 
i s Brněnským rozhlasovým orchestrem 
lidových nástrojů a s mnoha dalšími 
muzikami. 
Našla by se písnička, která ušla 
pozornosti sběratelů a kterou byste 
neznala?

S redaktorem ostravského rozhlasu 
Stolaříkem, se kterým jsem začínala 
v pořadu Zpěvem k srdci, jsme se o to 
pokoušeli. Vzpomínám si, jak jednou 
pozval do jakési hospody zpěváky, ale to 
už nebyl ten pravý, nefalšovaný folklór. 
Písničky už to byly nedobré. 
Váš život – to je samý zpěv. Zpíváte si 
i doma?

Teď už ani ne. Ale dřív, když jsem 
byla mladší, třeba při praní, potom při 
žehlení nebo když jsem dělala nějakou 
domácí práci, tož to ano. 
Vy asi máte pořád co dělat, viďte? Stále 
je slyšet, že někde vystupujete. 

Stále. Předloni 
a loni jsem dělala 
přes sto koncertů 
za rok. 
Vás to nezmáhá?

Tož zmáhá, co 
myslíte. Roky při-
bývajú,  ledacos 
v jedenaosmdesá-
ti bolí. Loni jsem 
spad la  na  záda 
a začala mě bolet. 
Ani  j sem neš la 
k doktorovi. Kupu-
ju si různé natírací 
prostředky. Kdy-
by byla ještě živa 
maminka, léčila by 
mě bylinkami… Jak 
ta krásně zpívala 
a hrála ochotnické 
divadlo. 
Hrála jste také?

Asi jen dvakrát. Mě víc bavilo zpí-
vání. 
A jak jsme se mohli přesvědčit, baví 
stále. Z jeviště působíte velice příjemně, 
optimisticky, přímo z vás sálala dobrá 
nálada. Pořád jste se usmívala. Pěstu-
jete si ji nějak?

To se těžko řekne. Člověk musí mít 
rád lidi, zvířata a přírodu. 
Jenže člověk si zpívá jednou z radosti, 
podruhé ze žalu. Vy musíte vlastně 
pořád. 

Musím nebo nemusím. To je to 
slovo, to velké kuře, jak říkáme u nás 
na Valašsku. Když se zpěv váže k srdci 
a člověk zpívá rád, tož to nepřijde za 
těžké.  Jan Chmelík

Foto Marie Černá 

Královna Jarmila Šuláková 
se zdráhá přiznat kralování
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S koncem prázdnin přichází babí 
léto. To „Protivínské babí léto“, které 
se konalo poslední srpnovou sobotu, 
bylo opravdu vydařené. Zpočátku 
byly veliké obavy z nepříliš vlídného 
počasí, ale i to se umoudřilo a zalilo 
nádvoří protivínského zámku sluneční-
mi paprsky. Se zlepšujícím se počasím 
přibývalo i návštěvníků a tak se v prů-
běhu odpoledně obě nádvoří zámku 
zcela zaplnila. Podle odhadů navštívilo 
letošní protivínské slavnosti více než 
2 500 návštěvníků. 

Program byl až do pozdních noč-
ních hodin a soudě podle počtu diváků 
do konce programu, byl jeho výběr 
velice zdařilý. Na své si přišly všechny 
kategorie diváků, po celý den byl velmi 
pěkný program pro děti. Za celou dobu 
jsme nezaznamenali ani jedno „hluché“ 
místo, stále bylo na co se dívat, čím se 
bavit. K dobré pohodě jako každoročně 
přispělo výborné občerstvení od míst-
ních podnikatelů. Všichni návštěvníci 
měli zajištěno posezení a tak mohli 
na slavnostech strávit celý den. Byly 
vidět celé rodiny s dětmi, které zába-
vou a hrami trávily spokojeně konec 
prázdnin. 

Velký zájem byl i o prohlídku kap-
lanky a obřadní síně v doprovodu sta-
rosty města. V průběhu dne takto obě 
místa navštívilo cca 250 lidí. 

Abychom mohli prožít příjemné 
chvíle na městských slavnostech, musí 
samozřejmě předcházet jejich příprava 
a organizace. 

Za výběr skvělých programů, zajiš-
tění a organizaci slavností patří velký 
dík městskému kulturnímu středisku, 
jmenovitě vedoucí Sylvě Karfíkové. 
Dále pak všem pracovníkům technic-
kých služeb, kteří odvedli velký kus 
práce při zajišťování prostor, mobili-
áře a úklidu celého prostoru, městské 
policii za dozor. V neposlední řadě 
také společenským organizacím Skaut 
– Junák, Pionýr – PS Protivín a o. s. 
HORIZONT za přispění do programu 
slavností. 

Poděkování patří také majiteli 
protivínského zámku panu Zoranu 
Kazimírovičovi za jeho vstřícnost pro 
pořádání slavností v prostorách zámec-
kých nádvoří. 

Na závěr mi dovolte poděkovat 
zastupitelům a vedení města Protivín 
za ochotu uvolnit finanční prostředky 
na pořádání městských kulturních akcí 
a umožnit tak občanům sejít se a společně 
se v příjemném prostředí pobavit. –jri– 

Protivínské
babí léto 

již počtvrté 

Ke špičkovým vystoupením patřil i Vladimír Mišík s kapelou ETC.  Foto M. Černá

Druhé nádvoří patřilo v odpoledních hodinách především dětem. Klaun Ferda 
rozdováděl i dospělé diváky.  Foto M. Černá

V předvečer Zámeckého babího léta již tradičně pořádá protivínská pionýrská sku-
pina lampionový průvod. Letos přišly se 73 lampiony dvě stovky dětí s doprovodem. 
Po slavnostním ohni vzlétlo k obloze deset thajských luceren štěstí.  Foto P.  Koc
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Dva roky prázdnin pod Skočickým Hradem
1. běh LT „Na Kocandě“ 
pořádaného Pionýrskou skupinou Protivín. 

V neděli 4. července se na loď jménem Šíp nalodilo na 
padesát pasažérů, vstříc prázdninovému dobrodružství. 
Jules Verne a jeho světoznámé dílo se stalo inspirací 
pro letošní celotáborovou hru. Tak jako v knize, loď 
v bouři u neznámého ostrova ztroskotala a z posádky 
se stali trosečníci. Děti byly rozděleny do čtyř družin, 
aby mohly mezi sebou soutěžit, kdo nejlépe zvládne 
život na neobydleném ostrově. Začaly se učit uzlování, 
topografii, tábornictví, bivakování, dozvěděly se něco 
o živočiších, rostlinách a ochraně přírody. Vyzkoušely 
si také střelbu z luku, kuše i vzduchovky, aby si ověřily, 
jak by se dokázaly uživit lovem zvěře. Všechny získané 
znalosti a dovednosti pak zužitkovaly ve vzájemných 
soutěžích. Volné chvíle na táboře se vyplňovaly různými 
hrami, koupáním v rybníce, sportovním kláním a své 

3. běh tábora Pionýrské skupiny 
Protivín pořádaného na naší táboro-
vé základně Na Kocandě u Skočic, 
který se konal od 1. do 14. srpna, 
nesl název podle svého CETEHu 
(celotáborová etapová hra) „Dobý-
vání divokého západu“. Hlavním 
vedoucím „Sheriffem“ byl Radek 
„Lenčík“ Lenemajer. Na tomto táboře 
jsme se ocitli v době velkých objevů, 
neobydlených plání, rychlých koltů, 
casin a zlaté horečky. Již tradičně 
se děti po příjezdu rozdělily do šesti 
družin s názvy Rudí pistolníci, Gol-
den Miners, Divokých kojotů, Niňos, 
Eldorádia a nejmenší Bobříci - začalo 
velké táborové dobrodružství. Začát-
ky bývají krušné zvlášť pro děti, které 
jsou na táboře poprvé, ale vždycky 
se to zvládlo a děti měly skvělý 
kolektiv. Pro děvčata a kluky byly 

místo si našla i diskotéka. Součástí tábora byl i tradiční 
celodenní výlet. Letos se děti vykoupaly v aquaparku 
v Horažďovicích, navštívili hrad Velhartice a prohlédly 
si město Klatovy. 

Programem „nabitý“ tábor však utekl jak voda a najed-
nou tu byl předposlední den, kdy se mělo vše rozhodnout. 
Poslední, nejnáročnější hra končila bojem s piráty o jejich 
loď a poklad. Děti samozřejmě zvítězily, a tak po závě-
rečném vyhodnocení, odměnění a slavnostním táboráku 
loď zvedla kotvy a děti se mohly vrátit i se svými zážitky 
domů, do náručí svých rodičů. 

Na závěr nezbývá než poděkovat. Dětem za účast, 
radost a smích ve tvářích, rodičům za důvěru a přírodě 
za to, že nás letos obdařila krásným počasím. Děkuji 
i veškerému personálu tábora za to, že obětoval 14 dní 
ze svého volna pro tuto záslužnou činnost. Těším se za 
rok, opět Na Kocandě. Ahoj. 

 „Stanley“ Stanislav Skotnica st., hlavní vedoucí

připraveny nejrůznější hry, vzděláva-
cí program, různé disciplíny. To vše 
přinášelo mnohé zajímavé zážitky. 
Každé z dětí dostalo amulet ve tvaru 
hvězdy, na který se postupem času 
tiskly hodnosti podle snažení každé-
ho. Ti, kteří se snažili nejvíc, měli ke 
konci čtyři hvězdy. Zároveň získávali 
za své činy penízky, které si mohli 
vyměnit v našem „Kocanďáckém“ 
casínu za žetony a mohli si zahrát 
ruletu, poker, kostky a další karetní 
hry. Děti se učily také mnohým úto-
kům ze strany banditů, které se jim 
povedlo úspěšně zahnat na ústup. 
Vyzkoušely si, jaké je to rýžovat 
zlato, střílet z luku i vzduchovky, hod 
tomahavkem. Zjistily, jak jsou na tom 
se svou, „kondičkou“ při sportovních 
hrách a jak se umí postarat o své 
mladší kamarády při náročnějších 

výšlapech, do kterých se zařazuje 
výstup na hrad a jiné pohybové hry. 

O víkendu přijeli hasiči. Před-
vedli ukázky základů první pomoci, 
vybavení hasičského vozu a děti si 
mohly vyzkoušet stříkání z pravé 
hasičské hadice. Jako každý rok bývá 
diskotéka a i tu letošní si nejen děv-
čata i kluci parádně užili. Kamarád 
Davídek (Medvídek) pro ně připravil 
i diskotékové soutěže. 

Ve středu se konal výlet z lesa 
– směr civilizace. Nejdříve jsme se 
jeli podívat do stájí ve Štěticích. Děti 
se povozily na koních a paní majitel-
ka nám ukázala ještě další zajímavá 
zvířátka jako například lamy, poníky, 
prasátko a ostatní „zvířecí obyvate-
le“. Další zastávkou bylo westernové 
městečko Ford Harry, kde se děti 
přiučily něco o indiánech, traperech 
a jejich životě. Na závěr přišel pla-
vecký bazén ve Strakonicích, kde 
se hlavně děti, ale nejen ty pořádně 
„vyblbly“ ve vyhřívaných venkovních 
bazénech. 

Tak uplynuly v poklidu i zbylé dny 
a poslední táborová hra rozhodla 
o vítězi celé „táborovky“. Vyhráli 
všichni, kteří se zúčastnili putování 
po divokém západě a užili si léto Na 
Kocandě. Instruktorka ŠaSe

LETNÍ TÁBORY na Kocandě – 2010

Dobývání divokého západu
Nejúžasnější prázdninová zábava „Na Kocandě“ 2010
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KINO JE VYBAVENO SYSTÉMEM DOLBY–SR

POŘADY MĚSTSKÉHO KULTURNÍHO STŘEDISKA

říjen 2010

> > > > > > > > > > > RODINNÝ FILM < < < < < < < < < < 

neděle 3. října v 17 hodin
USA  Premiéra 
SHREK: ZVONEC A KONEC

Rodinný animovaný. Co nás čeká ve čtvrtém díle Shreka? Mnohem 
drsnější Fiona, otylý Kocour v botách a mnohem zmatenější Oslík. 
A království Za sedmero horami vzhůru nohama. Na svědomí to má 
Shrek, který vypustil do světa jedno velmi nerozumné přání... 
Mládeži přístupný, titulky i dabing, 92 minut, vstupné 70 Kč

středa 6. října v 18 hodin
USA  Premiéra
SEXY 40

Komedie. Sandy je šťastně vdaná, má dvě děti a myslí, že už jí v živo-
tě nic nechybí. Jednoho dne náhodou odhalí nevěru svého manžela. 
Rozhodne se k radikálnímu kroku: opustí ho a přestěhuje se i s dětmi 
do New Yorku, najde si práci, přátele a začíná nový život. 
Mládeži přístupný, titulky, 95 minut, vstupné 65 Kč

neděle 10. října v 18 hodin
Francie/Monako  Premiéra
(K)LAMAČ SRDCÍ

Komedie. Alex se svou sestrou a jejím manželem provozují společnost, 
která poskytuje vskutku „speciální“ služby: rozbíjí partnerské vztahy na 
objednávku! Jednoho dne si je najme bohatý muž, jenž není spokojen 
s ženichem své dcery. Hra o čas a lásku může začít. 
Mládeži přístupný, české titulky, 105 minut, vstupné 65 Kč

> > > > > > > > > > > RODINNÝ FILM < < < < < < < < < < 

středa 13. října v 17 hodin
USA  Premiéra
ČARODĚJŮV UČEŇ

Dobrodružný. Baltazar Blake (Nicolas Cage) je čarodějným mistrem, 
který se v současném Manhattanu snaží ubránit město před svým 
úhlavním nepřítelem Maximem Horvathem (Alfred Molina). Bal-
thazar na to ale sám nestačí, a proto vyhledá pomoc Davea Stutlera 
(Jay Baruchel), zdánlivě obyčejného člověka, který v sobě ukrývá 
netušené možnosti… 
Mládeži přístupný, české titulky, 110 minut, vstupné 75 Kč

neděle 17. října v 18 hodin
ČR  Premiéra
KAJÍNEK

Kriminální thriller. Filmový Kajínek je silným příběhem nejznáměj-
šího vězně u nás, příběhem dvojnásobné vraždy, příběhem obhájkyně 
hledající důkazy, příběhem podsvětí a jeho prorůstání do státní správy 
i příběhem manipulace. Je Kajínek obětí konspirace nebo chladnokrev-

ný zabiják? Hrají Konstantin Lavroněnko, Tatiana Vilhelmová, Bogus-
law Linda, Vladimír Dlouhý, Michal Dlouhý. Režie Petr Jákl ml. 
Mládeži do 15 let nevhodný, česká verze, 107 minut, vstupné 75 Kč

středa 20. října v 18 hodin
USA  Premiéra
MACHŘI

Komedie. Snímek Machři s Adamem Sandlerem, Kevinem Jamesem, 
Chrisem Rockem, Davidem Spadem a Robem Schneiderem je komedií 
o pěti mužích, kteří byli jako mladí kluci nejlepšími kamarády a teď 
se poprvé po třiceti letech rozhodnou společně se svými rodinami 
hromadně strávit víkend oslav svátku 4. července.
Mládeži do 12 let nevhodný, české titulky, 102 minut, vstupné 70 Kč

neděle 24. října v 18 hodin
USA  Premiéra
THE EXPENDABLES – 
– POSTRADATELNÍ

Akční. Skupina žoldáků se vydává na nebezpečnou misi do Jižní Afriky, 
jejímž cílem je svržení nelítostného diktátora. Nedlouho po zahájení si 
ovšem začnou uvědomovat, že věci nejsou tím, čím se zdají být. Zjistí, 
že se ocitli v pasti, která je všechny může stát život. Začíná nelítostný 
boj… Režie Sylvester Stallone. 
Mládeži do 15 let nepřístupný, české titulky, 103 minut, vstupné 70 Kč

středa 27. října v 18 hodin
Francie  Premiéra
BEZ SOUCITU

Akční komedie. Osobní asistent amerického ambasadora v Paříži 
James Reece (Jonathan Rhys Meyers) má vše, co úspěšný muž potře-
buje mít. Atraktivní přítelkyni, luxusní byt a skvěle placenou práci. 
Jediné, po čem touží... dostat se do pořádné akce. Ve chvíli, kdy dostane 
za úkol, aby byl k ruce americkému agentovi FBI Charliemu Waxovi 
(John Travolta), je nadšen... 
Mládeži do 15 let nevhodný, titulky, 93 minut, vstupné 65 Kč

neděle 31. října v 18 hodin
Francie  Premiéra
22 VÝSTŘELŮ

Akční thriller. Charismatický Jean Reno jako Charly Matteï hraje 
ve francouzském thrilleru bývalého mafiána, který poslední tři roky 
vede klidný život v ústraní a věnuje se své rodině. Jednoho rána ho 
na parkovišti přepadnou maskovaní muži a zasáhnou 22 kulkami. On 
však střelbu přežije a jeho krutá pomsta na sebe nenechá dlouho čekat. 
Režie Richard Berry. 
Mládeži do 15 let nevhodný, české titulky, 118 minut, vstupné 65 Kč

Rezervace vstupenek v MěKS telefonem 382 251 806. 
Předprodej vstupenek v MěKS 

a jednu hodinu před představením v pokladně kina. 

čtvrtek 28. října od 19.30 hodin – Dům kultury Protivín

XINDL X
Koncert  rappera s kytarou – Jaroslava Ládka. Vstupné v předprodeji 130 Kč, na místě 150 Kč
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Jestlipak si ještě vzpomenete, kdy jste šla poprvé na hodinu?
Na to se dá těžko zapomenout. To bylo někdy v září na začátku 

druhé třídy, kdy mě maminka přivedla k panu učiteli Krištůfkovi. 
Tenkrát měla písecká hudební škola pobočku v Protivíně a já k němu 
chodila celou tu dobu, než jsem odešla na konzervatoř do Plzně. 
Ještě teď za ním ráda zajdu, když přijedu na dovolenou domů a on 
je v Maleticích. 
Chodila jste ráda do houslí?

Ráda, nerada...ale ano, když jsem si je vybrala. Dokonce jsem 
měla strach, abych 
nezmeškala vyplnit 
přihlášku. Ke konci 
první třídy mne vzalo 
slepé střevo a já, ještě 
na příjmu v písecké 
nemocnici, jsem se 
starala, aby naši tu 
přihlášku podali. 
Byl ve vaší rodině 
nějaký muzikant?

Akorát maminčin 
děda hrál na heligon-
ku. Byl z pěti klu-
ků a každý na něco 
vrzal. 
Krištůfek byl prý přís-
ným učitelem. 

Chtěl, aby děti, 
když už k němu cho-
dily, něčemu naučil. 
Mně říkal: máš nadání, ale to je málo. Pokud nebudeš poctivě cvičit 
a chtít to někam dotáhnout, budeš umět zahrát jen pár písniček. 
Takže jste, jak říkával Ševčík – cvičit, cvičit, cvičit – cvičila?

Tak často, až si otec zacpával uši. Chodila jsem tedy za babičkou. 
Sedávala u šicího stroje a já jsem jí přehrávala etudy a Ševčíkovy 
školy. Až jsem se divila, že to může poslouchat. Jednou jsem se 
jí na to zeptala a ona mi odpověděla: já poslouchám, Janičko, jen 
co se mi líbí...
A jak pak šla léta na konzervatoři?

Najednou jsem byla sama ve světě a musela se starat sama 
o sebe. Nebylo snadné přejít z Protivína do velkého města. Dneš-
ním mladým to může připadat poněkud legrační, nemoderní, 
staromódní, ale před čtyřiceti roky jsme už takoví byli. Dostala 
jsem se do třídy profesora Karla Vronského. V ročníku nás bylo 
deset a každý se snažil, aby nezklamal. Dobrého učitele, rodiče 
a konečně sebe sama. 
Hodně jste pracovala?

Hodně. Před zkouškami jsem dřela i sedm hodin denně. Obvykle 
tak tři čtyři hodiny, a protože jsem bydlela na internátu, kde nebylo 

moc místa, cvičila jsem i ve sprše nebo chodila brzy ráno do školy, 
abych ještě před vyučováním našla volnou zkušebnu. Samozřejmě 
jsem nevynechávala ani víkendy, kdy jsem jezdila domů a takové tři 
hodinky jsem si pokaždé zacvičila. Prostě bez píle to nejde. 
Po tolika letech jste jistě natolik zkušená, že tak pilná už nemusíte 
být, ne?

To byste byl na omylu. Cvičím pořád. Když hraju novou operu 
nebo po delší pauze reprízu, zase to dá velkou práci. Cvičím doma při 
vaření a někdy se bojím, že omylem zamíchám obsah hrnce smyč-

cem (pozn. redakce: 
drahou měchačkou 
– za poslední smyčec 
dala deset tisíc korun). 
Někdy jsem tréno-
vala s dcerou Olgou, 
která hraje na violu, 
i mladší Luckou, která 
je druhým rokem na 
konzervatoři. 
Teď už tedy víme, že 
máte následovnice, 
byť nejen s muzikant-
skými sklony. Kdy 
a kde jste se vy posta-
vila na vlastní nohy?

Před třiceti roky 
v plzeňském divadle. 
To bylo mé první 
a dosud jedné angaž-
má. Nastoupila jsem 

do operetního orchestru k poslednímu pultu druhých houslí a časem 
jsem postoupila až k prvnímu pultu prvních houslí. V Plzni byly 
tehdy dva divadelní orchestry. Jeden pro operu a druhý hrál operety 
a muzikály. Lehára, Strausse, Nedbala, Offenbacha, Kálmána, Fri-
mla... Některé tituly se opakovaly. Zrovna Polskou krev jsme dávali 
ve třech nastudováních. Vždyť já hrála v tomto orchestru dvacet 
let! Jednou jsem se objevila i na jevišti, ale nikdo mne nepoznal. 
Taky jsem nepromluvila ani slovo. To byla katastrofa. Oblékli mě 
do fraku, na hlavu posadili paruku s dlouhými černými vlasy a do 
ruky jsem si vzala své housle. 
Co to bylo za povedený kousek?

Žádná sladká limonáda, nýbrž poctivý Lehárův Paganini. Ke 
konci druhého jednání hraje maestro slavné sólo. Všude se to 
aranžuje tak, že zpěvák na jevišti jen markýruje a za něj hraje 
v orchestru koncertní mistr. Tentokrát si to režisér s dirigentkou 
Miriam Němcovou vymysleli jinak: Paganini bude na jevišti sku-
tečně hrát. A že já to za něj odehraju. Copak dvě stránky sóla jsem 
se naučila, ale obtížnější to bylo s aranžmá. Musela jsem se během 
vteřiny vystřídat se zpěvákem na úzké rampě v úplné tmě, aby to 

KDYŽ SE BOŽSKÝ PAGANINI OCITL
Snad žádné jiné umění nepůsobí na člověka až tak opojně jako hudba. Patří také k nejstarším uměleckým projevům, jímž lidé 
vyjadřovali své základní duševní pocity – radost, smutek nebo úctu. V šíření hudby, která si zasloužila přívlastek jako přítelkyně 
nebo utěšitelka, patřili kantoři, kteří se ke školní službě vybírali především mezi dobrými muzikanty. I první známý učitel v Pro-
tivíně Matěj Kunda byl spíše zpěvákem a hudebníkem při zdejším kostele než kantorem. Ostatně latinské slovo kantor označovalo 
původně zpěváka, sbormistra a dirigenta chrámového sboru neboli regenschoriho. Hudba z kostelních kúrů a zámeckých salónů 
se stěhovala i do venkovských krčem a stávala se zdrojem lidové zábavy. Rozvoj hudební kultury nenechával bez povšimnutí ani 
běžné rodiny, které dopřávaly svým dětem alespoň základní muzikantské vzdělání. Nejinak tomu bylo v Protivíně, kde dosud žijí 
pamětníci, kteří docházeli k učiteli Přibylovi, ve vzpomínkách stále žije pan řídící Kypta, který ke každé ochotnicky provozované 
operetě sestavil malý orchestr. Málo už se ví, že na vršku proti sokolovně, kde nyní sídlí státní policie, vyučovaly hře na housle 
řeholní sestry. V Protivíně se také zrodilo několik mimořádných talentů, jimž se hudba stala životním posláním. Klarinetistovi 
Janu Vojíkovi, z téhož muzikantského pytle i Adolfu a Rudolfu Vojíkovým. Z mladších interpretů to byl Jan Huňatý, dlouholetý 
houslista plzeňského rozhlasového orchestru, ze současných pak dlouholetá členka, později koncertní mistr plzeňského orchestru 
operety a muzikálu, nyní členka orchestru Divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni – Jana Lejčková-Kušková (1959). 

�



PROTIVÍNSKÉ LISTY – 11. stránka

diváci nepostřehli a měli dojem, že je to pořád ten samý virtuos. 
Hrála prý jsem tak vehementně, až se kolegyně obávaly, že se mi 
ty dlouhé vlasy zamotají do smyčce. 
Takže život s lehkou múzou byl i zábavný. 

To určitě. Moc ráda na těch dvacet let vzpomínám i proto, že 
jsme měli skoro pořád vyprodáno. 
Ale vy jste z představení asi moc neměla. Seděla jste dole pod 
jevištěm a co se dělo na scéně, jste neviděla. 

Jak kdy. Když jsem seděla blíž k mantinelu, jak říkáme hrazení, 
které odděluje tu naši díru od hlediště, nebo na zájezdech, kdy bylo 
orchestřiště výš, tak se dalo něco sledovat. Nebo jsme si prostě 
stoupli, jen nám nesměly být vidět hlavy. V opeře už to nejde, když 
nejsou pauzy na prózu. 
V opeře je hraní jistě náročnější. 

Jen si nemyslete. Takový Strauss nebo Offenbach, ti dají také 
pěkně zabrat. Je ale pochopitelně rozdíl hrát dejme tomu lidové 
operetky typu Na tý louce zelený a Verdiho Nabucca, Pucciniho 
Turandot nebo Čajkovského balety, které také dáváme. Rozdíl je 
třeba i mezi Prodanou nevěstou a Její pastorkyní, která je psychicky 
náročnější a vyžaduje expresivnější výraz. Abych to řekla srozumi-
telněji – hůř se ty Janáčkovy noty přenášejí do prstů. 
Jak se vůbec učíte své party? Berete si noty domů a za domácí 
úkol je ukládáte do hlavy?

Já se je učím zpaměti. Z takových pětadevadesáti procent. 
Prosím? Přece máte noty, nač tedy tolik zaměstnávat mozek?

Pro mě je to nutnost. Mám totiž dlouhodobé potíže s očima 
a nemůžu se plně spolehnout, že bych noty dobře přečetla. Nebo 
by mohl nastat problém při obracení. 
To mi připadá, jako byste se učila nějaký koncert pro housle 
a orchestr. 

Je to poněkud rozdílné. Zatímco koncert psaný přímo pro nástroj 
a za doprovodu orchestru hraje melodickou linku, v divadelním 
nebo symfonickém orchestru teprve ve spojení s dalšími hráči 
vzniká melodie. 
Jak dlouho trvá, než nastudování opery dospěje k premiéře?

Zpravidla čtyři pět týdnů. Po prázdninách začneme zkoušet 
Dvořákova Jakobína. Premiéra je stanovena na 29. října. 
Jak dlouho býváte v divadle před začátkem představení?

Začínáme v sedm a v půl sedmé už sedím dole a přehrávám si 
těžší místa. Zvlášť je to nutné, když se k opeře vracíme za delší čas. 
To si dávám opáčko už přes den doma. 
Abych se přiznal, mám rád ty chvíle před 
představením: ozývají se různé nástroje, 
zaperlí pikola, dají o sobě vědět lesní 
rohy, zabručí fagot a do toho všeobecného 
přehrávání se mísí šum diváků. V hledišti 
zavládne až sváteční atmosféra s předtu-
chou slibného zážitku. 

Když pak hoboj dá áčko, abychom se 
všichni sladili, i mě, ačkoliv jsem v divadle 
prakticky jako doma, poskočí srdce. Je to 
zvláštní pocit, jemuž se člověk neubrání, 
ať sedí na židli v orchestru nebo v křesle 
v hledišti. 
Vaší domovskou scénou je plzeňské divadlo 
s dlouhou a slavnou tradicí. Hrajete také 
na zájezdech?

Také, ale ne tak často. Zato jsme byli už 
dvakrát v Japonsku. 
Ale. Copak jste tam předváděli?

Dávali jsme tam vybraný repertoár. Liš-
ku Bystroušku a Prodanou nevěstu, z cizích 

oper Traviatu, Rigoletto, Carmen a Madame Butterfly. Do Butterfly 
musel náš výtvarník narychlo upravit kostýmy, protože naše měly 
čínské prvky a na to jsou Japonci hákliví. Ale půjčili nám jednoho 
chlapce jako syna Butterfly, takže to byl opravdový Japončík a navíc 
naši zpěvačku oblékli do opravdového svatebního kimona. 
Jak vás japonské publikum přijalo?

O Japoncích je známo, že mají rádi evropskou hudbu a jsou 
zvyklí na evropská operní divadla, která se tam dost často střídají. 
Kolikrát tam už hostovalo pražské Národní divadlo, brněnská opera. 
Musím však říct, že zpočátku jsme byli zklamáni, že po áriích, jako 
doma, nikdo netleskal. Potom nám řekli, že nás nechtěli rušit. Tak 
byli ohleduplní. Byli jsme tam celkem šest neděl a v obrovských 
halách pro dva tisíce diváků jsme uvedli třicet představení. Když si 
na nás zvykli, aplaudovali už vestoje a ve frontách stáli na podpisy 
našich sólistů. 
Vraťme se však do všedních dnů. Máte ještě čas na něco jiného 
než na účinkování v operním orchestru?

Než se mi narodily děti, učila jsem ve Vodňanech a Nezvěsticích, 
teď učím v jedné plzeňské základní umělecké škole. Loni jsem měla 
devět žáků a ještě s jedním kolegou a jeho mladými muzikanty jsme 
založili smyčcový soubor. Děti baví hrát v orchestru a jsou ochotny 
přijít někdy i v sobotu. 
Několikrát jsme vás slyšeli i v Protivíně v rodinné sestavě. 

Pro naše známé protivínské publikum hrajeme vždy moc rádi. 
S manželem, který mě doprovází na kytaru, jsme hráli při vernisáži 
výstavy Jiřího Koláře, několikrát na akcích důchodců a ve Vodňa-
nech a v Třeboni na zahájení výstavy malíře, přítele Josefa Miloty. 
Občas účinkujeme i pro Klub českých turistů, jehož jsme členy. 
Neunavuje vás, že musíte „brát housle do ruky včera, dnes 
a zítra“?

Rozhodně ne. Hudbu mám ráda, nikdy mi nezevšedněla a chci 
se jí, pokud budu moci, věnovat i nadále. Ke stálému cvičení, 
abych byla pořád ve formě, mě celý život nabádají i slova prv-
ního učitele Krištůfka. Kladl mi na srdce: když nebudeš cvičit, 
první den to poznáš sama. Druhý den to poznají muzikanti a třetí 
už všichni kolem tebe.  Nikdy nezapomenu na okamžik, kdy mi 
poprvé vložil housle do rukou. Z jeho rad nepřestávám čerpat jak 
v roli aktivní houslistky, tak v činnosti pedagogické.  Poděkování 
patří jemu i rodičům, kteří mě od prvních muzikantských krůčků 
podporovali.  Jan Chmelík

V RUKÁCH PRVNÍ PROTIVÍNSKÉ HOUSLISTKY

Fotografie z vystoupení na vernisáži výstavy malíře Josefa Miloty ve Vodňanech.
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�Z redakční pošty
Kdo jí ovoce, má při tom myslet na 
ty, kdo vypěstovali ovocné stromy

Letos uplynulo 30 let od chvíle, kdy 
jsme se stali občany Protivína. 30 let 
života nás občas vede k zamyšlení 
nad tím, jakými proměnami město 
prošlo. Z původně šedivého místa 
se stalo barevné, aktivním životem 
a turistickým ruchem žíjící město. 
Potvrzují to četné pochvalné reakce 
našich přátel z celé republiky i ze 
zahraničí. 

Prázdninové vydání Protivínských 
listů přineslo přehled výsledků měs-
ta za poslední 2 roky. Za částkou 
70 miliónů Kč získaných nad daňové 
příjmy se jistě skrývá dlouhodobá 
práce a osobní úsilí starosty, mís-
tostarostky, městské rady, zastupi-
telstva, úředníků i dalších obětavých 
lidí, které spojuje vize o budoucnosti 
Protivína. Nabízí se otázka, zda je 
70 miliónů Kč dostatečná částka pro 
věčné kritiky, pesimisty a škarohlídy... 
Drtivá většina lidí oceňuje, co se 
v nynější složité společenské situaci 
podařilo v našem malém městě zreali-
zovat. Získat finanční prostředky z EU 
i od státu může jen město finančně 
zdravé. Rozumný člověk ale chápe, 
že ani 5 nebo 10 let nestačí k tomu, 
aby se ve městě i v přilehlých obcích 
za existujících podmínek udělalo vše, 
co je potřeba. 

V následujících volbách do měst-
ského zastupitelstva je naším úkolem 
vybrat správné lidi a pak je nechat pra-
covat. Ne jim házet klacky pod nohy 
a kritizovat cokoli kdykoli bez znalosti 
věci. Protože jediné, co se počítá, jsou 
výsledky. Nové silnice do přilehlých 
obcí, opravené ulice, zrestaurovaná 
kaplanka, nádherné nové školní 
hřiště, které bude k dispozici široké 
veřejnosti, městské oslavy, zvýšený 
turistický ruch, již tradiční novoroční 
ohňostroj, na který se sjíždějí lidé ze 
širokého okolí, pochvaly návštěvníků 
a další - to vše je důkazem, že se toho 
hodně povedlo a měli bychom to oce-
nit. Kdo chce vidět, vidí, kdo nechce, 
vidět nikdy nebude… 

Mgr.  Jarmila a Antonín Žákovi

Malé poděkování za velké věci
V uplynulých čtyřech letech jsem 

byl moc rád jedním ze členů kulturní 
komise při městském zastupitelstvu. 
Naším cílem bylo přispět společně 

k obohacení kulturního života našeho 
města. Myslím, že se nám to docela 
povedlo, ani ne málo, ani ne moc, pro-
stě tak akorát. Ve zmíněném období 
se nově v městském kulturním kalen-
dáři úspěšně zabydlely především 
podzimní zámecké slavnosti s lampi-
ónovým průvodem a jarní velikonoční 
odpoledne s pokusy o řehtáčské 
rekordy. Alespoň na jedné z těchto 
akcí jsme se jistě viděli. Povedených 
kulturních akcí bylo jistě více (např. 
poetické rozsvěcování vánočního 
stromu), zmiňuji jen ty, při kterých 
asistovala kulturní komise. Jediné, co 
se nám úplně nepodařilo, je zajištění 
rekonstrukce sokolovny, ale nezapo-
mněli jsme za ní bojovat, nebojte, prv-
ním nejdůležitějším krokem je projekt, 
a tady je alespoň rázně nakročeno. 

Chtěl bych moc a moc poděko-
vat především vedoucí městského 
kulturního střediska paní Karfíkové, 
protože bez jejího organizačního úsilí 
by tyto akce jistojistě nevznikly, jejím 
kolegyním z MěKS paní Hlouchové 
a Procházkové, také členům kulturní 
komise, se kterými jsme se méně 
či častěji vídali (paní Mašková, paní 
Pohanková, pan Polák, paní Nachmül-
lerová – moc nám chybíte a často na 
vás vzpomínáme), to vše za důležité 
a prozíravé podpory a spolupráce 
s představiteli a zaměstnanci města 
Protivína. Všem vám moc díky. 

Mgr.  Pavel Koc
 

Příjemný zážitek
Dobrý den pane starosto, 

úplnou náhodou jsem se „připletla“ 
k sobotní prohlídce bývalého špitálu, 
kde se v současné době prezentu-
je něco zvířat (nosorožci,...), něco 
historie (černé kuchyně,...), něco 
výtvarného umění (rodák Jiří Kolář,...), 
případně hrady a zámky na koleně ze 
špejlí po večerech vyrobené. ☺

A to všechno jako součást nád-
herného prostoru zrekonstruovaného 
objektu vedle kostela. A to všechno 
pod vedením charizmatického proti-
vínského starosty. ☺

Takže takhle oklikou se dostávám 
k tomu, abych Vám poděkovala za 
příjemný zážitek a za to, že kdykoli 
teď uslyším o Protivínu, vybaví se mi 
už nejen Švejk, ale i příjemný pocit 
z místa, které pod vedením schop-
ného člověka působí tak, jak působí. 
Možná tomu trochu pomohl i fakt, že 
do Protivína jsme odbočili úplně náho-
dou po prohlídce Vodňan, kde jsme 
se cítili nepříjemně, kde se zastavil 
čas a kde je na každém kroku patrný 

možná nezájem, možná neschopnost 
lidí, kteří město spravují. 

Takže ještě jednou děkuji a přeji 
Vám hodně úspěchů osobních, pra-
covních a volebních! ☺ ... a kdybyste 
se rozhodl rozšířit řady „vrcholných“ 
politiků, můj hlas máte! ☺

Přeji Vám příjemný den. 
Zuzana Balatá, Praha 8 – Karlín

Názor
Je potěšitelné, že v poslední době 

roste zájem o naše město. Dnes už 
široká veřejnost dobře ví, proč nav-
štívit Protivín. Atraktivní krokodýlí 
zoo, zajímavé zoologické muzeum 
v obnovené kaplance nebo také 
stálá expozice protivínského rodáka 
a světoznámého básníka a malíře 
Jiřího Koláře. I muzeum na náměstí 
láká návštěvníka města ke zhlédnutí 
výstavy o fauně a flóře ze sbírek zís-
kaných z expedice Karla Pecla. Ano, 
Protivín se má čím chlubit díky všem 
zdejším NEJ. Ale... 

O našem náměstí slýchávám slova 
obdivu a chvály. Je živé, upravené 
a zakončené pohledem na renesanční 
zámek. Bohužel, projde-li návštěvník, 
dnes už i výprava, až k otáčivým 
hodinám, spatří vpravo neupravený 
a prázdný prostor zarostlý trávou, 
v dešti i blátivý, tento ráj „pejskařů“. To 
potom hned rázem změní svůj názor. 
Toto opravdu k dnešnímu zájmu o naše 
město moc dobrého jména nepřidá. 

Město by mělo uvažovat o úpra-
vě tohoto místa. Snad tak i činí, ale 
nám občanům to není známo. Na 
vydlážděnou plochu dát dokola lavič-
ky pro maminky s kočárky, seniory, 
případně umístit uprostřed kašnu 
s tekoucí vodou a vytvořit tak ideální 
oddechovou zónu s víceúčelovým 
využitím. Hudební koncerty a jiné 
podobné aktivity. O pouti tu soustředit 
pouze stánky, o Vánocích rozsvícení 
stromečku a místo pro obdivovatele 
novoročního ohňostroje. Netuším, co 
s tímto prostorem město zamýšlí, jak 
bude využit a k čemu bude sloužit, 
proto nechť je brán můj názor jako 
jeden z možných návrhů protivínské-
ho občana. 

Věroslav Hotový, Protivín

Milí spoluobčané, 
využívám této možnosti k odpo-

vědi na opakované dotazy, proč jsem 
předčasně ukončila mandát zastupi-
tele a proč nechci kandidovat do této 
funkce znovu. 

Nekandiduji proto, že jsem „ne-
ustála“ druhé volební období za vás, 
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kteří jste mi dali svoji důvěru. Důvod 
mé rezignace byl prostý – nesou-
hlas s tím, jak je město spravováno 
a naprostá nemožnost to změnit. 

Důvody mého znechucení z komu-
nální politiky, jak se praktikují v našem 
městě, se postupně kupily. Zpočátku 
jen dodatečné schvalování rozpočto-
vých změn již rozpracovaných akcí. 
Např. rekonstrukce v 2. MŠ, rekon-
strukce obřadní místnosti, výměna 
oken v DPS atd. Samozřejmě, že 
bych pro většinu akcí ruce zvedla, ale 
postup má být opačný – nejdříve se 
akce schválí (na řádném nebo mimo-
řádném ZM) a pak se následně pro-
vede. Jde přece o finanční prostředky 
města a zastupitelé jsou ti, kdo by měli 
diskutovat o tom, kam finance půjdou. 
Pan starosta zapomíná, že město 
není firma (dle jeho osobního výroku 
to ale jinak neumí). 

V našem městě není respekto-
ván ani zákon o střetu zájmů, kdy 
zakázky placené z rozpočtu města 
nemohou dostat firmy, jejichž majitelé 
město spravují. A tady vidím naprosté 
selhání opozice a „sypu si popel na 
hlavu“. Opozice má povinnost opono-
vat některá rozhodnutí, která nejsou 
v souladu s principy demokracie 
a třeba i cestou tisku občany spravo-
vat o chodu města. Sám občan nemá 
šanci ze zápisů z RM a ZM takové věci 
rozklíčovat. 

Souhlasím, že rekonstrukce něk-
terých objektů se podařila, ale ani 
jednou jsem v článcích pana sta-
rosty nečetla, co se nepovedlo. Já si 
naopak myslím, že se naše město 
počtem nočních barů, počtem dro-
gově závislých lidí aj. parametry blíží 
lokalitám, kde asi být nechceme. Před 
čtyřmi lety jsem žádala pana starostu 
o možnost omezit místní vyhláškou 
počet heren v centu města – nese to 
s sebou devastaci rodin, následnou 
kriminalitu atd. – byla jsem odmítnuta 
slovy „peníze z automatů do rozpočtu 
města potřebuji“ . Pan starosta o mno-
ha věcech rozhoduje sám. 

Důvodů mého odchodu bylo pod-
statně více, ale ke všem se tady nech-
ci vracet. Přesto v tomto období před 
novými komunálními volbami chci 
všem občanům, kterým záleží na tom, 
jak a kam se bude město, ubírat říci 
– jděte volit a vyberte 21 lidí (napříč 
stranami), o kterých jste přesvědčeni, 
že vaše zájmy budou dobře obhajovat 
a ZAKROUŽKUJTE JE. 

Přeji Vám i sobě dobrou volbu. 
S úctou 

MUDr.  Marie Němečková

Reakce na příspěvky 
Jsem člověk, který má radost, když 

se radují ostatní. Bohužel v posledních 
měsících jsem se moc nenasmála. 
Způsobilo to mimo jiné i chování těch, 
kteří nenechávají bez povšimnutí náš 
soukromý majetek, ale i majetek měs-
ta – tedy nás všech. 

Jako zastupitel města musím 
reagovat na články, které vyšly v MF 
Dnes ze dne 6. 9. 2010. 

Odsuzuji chování těchto lidí. Stejně 
jako každý poctivý občan Protivína, 
mám zájem na tom, abychom zde žili 
v pokoji, klidu a spokojenosti. Proto si 
nedokážu představit, že by někdo ze 
zastupitelů mohl „přát“rozkvětu distri-
buce drog, alkoholismu mladistvých 
či krádežím. 

Policie se snaží odhalovat a vyšet-
řovat trestnou činnost těchto zlodě-
jů a násilníků. Bohužel překážkou 
v jejich práci je jim často nedostatečná 
legislativa, která jim svazuje ruce. 

Město nemá žádnou možnost proti 
zlodějům a narkomanům represiv-
ně zasáhnout. Takže se snaží proti 
těmto negativním jevům vystupovat, 
či spíše jim předcházet. Podporuje 
všechny zájmové organizace a spol-
ky, zejména ty, které pracují s dětmi 
a mládeží a vytváří jim co nejvhod-
nější podmínky pro jejich činnost 
(např. příspěvky na činnost, výstavba 
sportovišť a dětských hřišť ). Myslím si, 
že ten, kdo několikrát týdně sportuje, 
vyvíjí zájmovou činnost pod dohledem 
dospělé osoby, nemá čas na trestnou 
činnost. 

V článku citovaná možnost kame-
rového systému je sice lákavá, ale má 
zase svá úskalí. Od zasahování do 
soukromí občanů až k tomu, že město 
nemůže financovat kamerový systém 
v soukromých objektech. A bohužel, 
zejména na ty se zloději zaměřují. 

Udivuje mě jen to, že trestná čin-
nost tohoto druhu vrcholila v období 
prázdnin a článek vychází nyní. Taktéž 
problémy s drogami jsou dlouhodo-
bé. Nemohu se ubránit dojmu, že 
se někdo záměrně snaží v rámci 
předvolební kampaně ukázat, jak to 
tady vedení města dělá špatně, jak 
je neschopné. Nebudu říkat, že vše 
je v nejlepším pořádku, ale všechno 
špatné taky není. Tyto současné pro-
blémy nahrávají těm, kteří nevidí nebo 
lépe nechtějí vidět i spoustu městem 
dobře odvedené práce. Vyvolává to 
ve mně nepříjemný pocit nesolidní-
ho jednání a úmyslného ovlivňování 
obyvatel. 

Věra Křišťálová 

V 19. století – hlavně po roce 1848 – se 
Češi z důvodů hospodářských, sociálních 
i politických začali stěhovat do ciziny, 
hodně do USA. Vystěhovalce zde lákala 
možnost získat půdu (1akr = 0,5ha – za 
1,25! dolaru), vyšší mzdy přitahovaly do 
průmyslu, roli sehrál i objev zlata v Kali-
fornii. Zde zakládali osady a snažili se 
vybudovat nový domov. Osadám dávali 
často názvy míst ze staré vlasti (Pisek, 
Tabor, Protivin). 

Za zakladatele Protivina ve státě Iowa 
je považován František Chyle, narozen 
1. prosince 1847 v Podčepicích v Čechách. 
Přišel se svými rodiči roku 1855 do USA, 
v roce 1872 se oženil s Marií Jírovou 
z jihočeského Protivína. Ta přišla do USA 
ve svých 15! letech, roku 1869. F. Chyle 
v místech dnešního Protivina vybudoval 
farmu, osadu kolem vzniknuvší nazval na 
počest rodiště manželky Protivinem. 

Protivin ve státě Iowa měl přes 330 
obyvatel (stav v roce 1970). Na město byl 
povýšen roku 1894. 

Protivín v České republice měl 
k 31. prosinci 2009 3887 obyvatel, na 
město byl povýšen císařským dekretem 
z 27. listopadu 1899. 

Mezi oběma Protivíny byly v roce 
1990 navázány oficiální vzájemné styky. 
Američané navštěvovali Protivín každý 
rok. Zástupci jihočeského Protivína se 
na pozvání z americké strany roku 1996 
zúčastnili každoročně pořádaných tzv. 
Českých dnů. Uskutečňují se vždy 3. srp-
nový víkend. 

V městské kronice jihočeského Pro-
tivína čteme: „Na oslavách Českých dnů 
v sobotu 17. 8. ve 12 hodin došlo k výměně 
státních vlajek mezi starosty měst. Této 
akce se zúčastnil i senátor státu Iowa. Slav-
nosti byla přítomna i televize a novináři“. 

 V současné době jsou vztahy udržová-
ny na soukromé úrovni mezi rodinami. 

Jedenaosmdesátiletá dáma žijící v ame-
rickém Protivině, paní Olga Chyle Jung, 
vnučka M. Jírové, dobře mluví česky, díky 
moderním komunikačním prostředkům je 
ve stálém spojení s českým Protivínem i se 
svým prasynovcem panem Jírou z Plzně. Je 
dojemné, jak ji vše o rodišti babičky zají-
má, ráda slyší rodnou řeč svých předků. 

Letošní České dny se uskutečnily 
21. a 22. srpna. Při oslavách se vaří česká 
jídla, hraje česká hudba, zpívají se české 
písně, zní čeština. 

 V českém Protivíně se městské slav-
nosti konají na paměť 1. písemné zmínky 
o Protivíně z 1. září 1282. Letos na náměstí, 
před zámkem i na obou nádvořích probí-
haly oslavy 28. srpna. Byť počasí příliš 
nepřálo, na dva a půl tisíce zúčastněných 
se mohlo setkat s přáteli, pobavit se, 
zavzpomínat. 

 Je správné připomínat si (právě v sou-
časné globalizující se společnosti) ono: 
„Kdo jsme, odkud jsme přišli, kam jde-
me?“ Protivin, stát Iowa, USA 

Protivín, Česká republika
Věra Piklová 

České dny v Protivině v USA, 
městská slavnost v českém Protivíně
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Ke každým správným prázdninám 
patří táboření, koupání, oheň, kytara 
a opékání buřtů. Vstříc nejen těmto 
zážitkům vyrazili protivínští skauti 
poslední týden v červenci na oblíbené 
tábořiště – na břeh Mlýnského rybníka 
do Podkrčí. 

Letos nás provázela táborová hra 
s názvem Ztraceni. Legenda hry: za 
pomoc při stavbě tábora dostaly děti 
výlet luxusním zaoceánským parní-
kem. První večer je kapitán lodi uvítal 
přepychovou hostinou se zábavným 
programem. V noci se ale stala nehoda 
– loď ztroskotala. Posádka i cestující 
byli vyplaveni na neznámý ostrov. Na 
pustém ostrově si děti, rozdělené do 
dvou družin, musely zajistit pitnou vodu 
a ulovit jídlo. Podařilo se jim najít chýši 
a deník trosečníka, který tam žil několik 
let před nimi. Podle rad z deníku se 
seznámily s místními domorodci. Děti 
pomohly domorodcům s těžkými úkoly 
a za to jim domorodci poradili, jak se 
mají dostat zpět do civilizace. 

Skauti, skautky, vlčata i světlušky 
zažili spoustu zážitků jak při hrách, 
tak při skautiádě (skautská olympiáda), 
večerním posezení v čajovně, v letním 
táborovém kině, výtvarných techni-
kách, zpívání u táboráku, koupání, 
jízdě na lodích, ping-pongu i celodenní 
putovní hře. 

Za všechny táborové vedoucí bych 
ráda poděkovala všem rodičům a dob-

rovolníkům, kteří nám pomáhali jak se 
stavbou, tak s bouráním tábora. A také 
městským technickým službám. 

Chcete dopřát svým dětem neza-
pomenutelné zážitky z letních táborů, 
vody a celoročních akcí a výletů. 
Přihlašte je do skautského oddílu. 
Schůzky jsou každý pátek od 16 hodin 
na skautském Ostrově. Více info se 
dozvíte na plakátech. Ali

VYBRÁNO Z USNESENÍ RADY MĚSTA 
DNE 18. 8. 2010...

–  souhlasí s tím, aby JUDr.  Karel Jareš, zastupitel 
pověřený spoluprací na tvorbě územního plánu na 
tzv. společném jednání o návrhu ÚP Protivín před-
nesl za město Protivín následující návrh: Zapojení 
pozemku č. parc. 2225 zahrada v kú Záboří u Pro-
tivína do návrhu ÚP Protivín plocha pro bydlení 
(výstavba rodinného domku)

–  souhlasí s nákupem technického vozidla pro 
potřeby OS TS Protivín

–  souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pro-
nájem nebytových prostor – jedné místnosti o vým. 
58 m2 v bývalé škole v Myšenci za účelem zřízení 
malířského ateliéru 

–  souhlasí jako vlastník pozemků p.  č. KN 1165/1, 
1167, 1199/1, 1169/2, 90/3 a 1316 v kú Maletice 
s realizací projektu Dobrovolného svazku obcí Zlatý 
vrch „Zlatý vrch – šachovnice k turistice“ – osazení 
turistického značení, příp. doprovodného mobiliáře 
minimálně na dobu 5 let a podáním žádosti o dotaci 
z ROP NUTS II

 – na základě proběhnuvšího jednání za účasti 
zástupců města, p.  Rotbauera, předsedy OS AVVJ 
a ředitelky 1. MŠ Protivín pí Řezáčové

–  souhlasí s pronájmem části pozemku p.  č. 
1526/1, lesní pozemek o vým. cca 20 m2 v kú 
Protivín k umístění mobilního naučného včelína OS 
Apicentrum vzdělávání Václava Jakše s tím, že bude 
včelín posunut směrem k lesu

 a ukládá finančnímu odboru zveřejnit záměr proná-
jmu předmětného pozemku 

– bere na vědomí zápis č. 6 z jednání komise bytové, 
místního hospodářství a dopravy ze dne 16. srpna 
2010 

 a souhlasí s pronájmem bytu 3+1 v čp. 15 Masary-
kovo nám. v Protivíně 

–  svolává na čtvrtek 30. září 2010 od 18.00 hodin do 
kinosálu MěKS Protivín veřejné zasedání Zastupi-
telstva města Protivín

– souhlasí s uzavřením smlouvy ve věci natočení 
pořadu Cyklotoulky s Michalem Jančaříkem v Pro-
tivíně a okolí

 a pověřuje starostu podpisem smluv

–  souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 
5 000 Kč na pomoc povodní postižené obci Dětřichov 
v Libereckém kraji

 a pověřuje starostu města podpisem darovací 
smlouvy

RADA MĚSTA ZASEDALA

● Prodám levně jednolůžkovou  
postel s úložným prostorem, 
2 ks předložkový koberec (230 
x 160 a 110x60) – pěkné, 4 ks 
kuchyňských židlí (vysoké, pol-
strované)

  Telefon 728 674 606
● Prodám levně studentský (dět-

ský) pokoj – světlá borovice, 
velmi pěkný stav (stěna, skříň 
šatní, psací stůl), TV stolek – 
světlá  borovice, pěkný 

 Telefon 602 370 606
● Prodám zahradní domek – 

Myšenec „A“, 220/380V, studená 
a teplá voda. 

 Telefon 728 929 797

ŘÁDKOVÁ INZERCE

SKAUTSKÝ TÁBOR V PODKRČÍ
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✿ SPOLEČENSKÁ KRONIKA ✿
NARODILI SE

❀ 16. 7. dcera Natálie

 Monice Štěchové z Myšence

❀ 21. 7. syn Patrik

 Lence Foučkové z Protivína

❀ 5. 8. syn Zdeněk

 Lucii Voštové z Krče

❀ 23. 8. dcera Anežka

 Žanetě Červeňákové 

 z Protivína

❀ 2. 9. syn Jan

 Soně Pišingerové z Protivína

❀ 4. 9. syn Dominik

 Lucii Loudínové z Protivína

PRVNÍ GRILOVÁNÍ SENIORŮ
V pátek 20. srpna se před Domem s pečovatelskou službou v Proti-
víně konalo první grilování. 
Při této příležitosti je vhodné poděkovat za rychlé a kvalitní vybu-
dování terasy pro posezení obyvatel Josefu Veselému, vedoucímu 
technických služeb a jeho kolegům, paní Heleně Vlachové z pivovaru 
Platan za dar v podobě dvou slunečníků na terasu, panu Machovi 
(firma Wotan Forest-pila Protivín) za mulčovací kůru do záhonů 
se sukulenty, panu Jaroslavu Řehořovi ml. (Stavebniny Řehoř) za 
ozdobné květináče před vchod do budovy DPS. Všichni přispěli velkou 
měrou ke spokojenosti všech seniorů. 

ZLATÁ SVATBA

V pátek 27. srpna 
oslavili zlatou svatbu 
manželé Václav a Jarmila 
Schreiberovi
z Protivína. 
S gratulací přišel i starosta 
města Protivín J. Hlaváč. 

VZPOMÍNKA

Dne 25. srpna uplynul rok, 
co nás náhle opustil 
náš milovaný tatínek a dědeček 
pan Jan Procházka. 

S láskou vzpomínají 
děti s rodinami a vnoučata

– registrace nových čtenářů zdarma po 
dobu 12 měsíců

– v Týdnu knihoven černobílý tisk a sca-
nování zdarma

– možnost prohlídky knihovny během 
provozu:  pondělí, středa, pátek 9 – 11 
hodin, odpoledne 13 – 18 hodin

– aktuální knižní katalog (cca 17 tisíc 
knižních titulů a 27 druhů časopisů) 
je k dispozici 24 hodin na internetové 
adrese 

 http://protivin.knihovny.net/katalog/
baze.htm

– Po celý rok nabízíme: 
 donáškovou službu seniorům a nemoc-

ným
 meziknihovní výpůjční službu
 možnost žádanou knihu si zamluvit
 registrovaným čtenářům 1 hodinu práce 

na internetu zdarma

kontakty: 
telefon 382 251 806, 

e-mail knihovna@kultura-protivin.cz

BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ 
JE OPĚT TADY

Protivínské maminky a Městské kulturní 
středisko Protivín dávají na vědomí všem 
maminkám, babičkám, tetičkám... Pro-
větrejte skříně a přijďte opět něco prodat 
nebo nakoupit na již tradiční burzu pod-
zimního a zimního dětského oblečení. 
Tentokrát ve dnech 7. –  9. října, věci se 
vybírají ve vestibulu kina v Protivíně ve 
čtvrtek od 14 do 17 hodin, prodávají se 
tamtéž v pátek od 9 do 12 a od 13 do 17 
hodin a v sobotu od 8 do 11 hodin. 
Formuláře pro soupis věcí budou k vyzved-
nutí v kadeřnictví MATRIX u paní Šípkové 
nebo v prodejně PRAMEN u paní Svatko-
vé. Vše bude ještě plakátováno!

ZEMŘELI

✝ 24. 7. Jaroslav Miščík

 65 let, Protivín

✝ 12. 8. Josef Reidinger

 72 let, Protivín

✝ 20. 8. Ing.  Vladimír Hůna

 53 let, Protivín

TÝDEN KNIHOVEN 
OD 4. DO 8. ŘÍJNA 2010

BLAHOPŘÁNÍ

Manželům Vojtovým z Protivína 

přejí k nadcházejícímu 55. výročí 

svatby do dalšího života mnoho 

zdraví, lásky a spokojenosti

dcery Alena a Drahomíra 

s rodinami
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V Protivíně si o víkendu 3. a 4. srpna 
přišli na své všichni pivní fajnšmekři. Již 
podesáté se tu konal tradiční Pouťový 
víkend pod platany, který se letos těšil 
rekordní návštěvnosti.

Na jubilejní pivní slavnosti totiž do 
někdejšího největšího pivovaru Prácheň-
ska přijelo více než tři tisíce návštěvní-
ků, a to je určitě historické maximum. 
Připraven byl pro ně bohatý kulturní 
program, zajímavé soutěže, prohlídky 
areálu, hasičská soutěž, koncert skupiny 
Parkán, ale i pravá jihočeská dechovka. 
Největšímu zájmu se jako tradičně těšily 
prohlídky pivovaru a soutěž sběratelů 
pivních kuriozit. 

Největším lákadlem bylo samozřejmě 

šest druhů piv, kterého se vypilo více než 
120 sudů. Příznivci pěnivého moku měli 
možnost ochutnat nepasterizované pivo 
Platan 11 z tanků a také všechny proti-

Naše letošní cyklodovolená směřo-
vala už potřetí do Maďarska, tentokrát 
s cestovní kanceláří Hungariatour 
k Neziderskému jezeru. Místo naše-
ho pobytu bylo v Hegykö, kde jsou 
také termální lázně. Jelo nás jenom 
šest: Jana H., Jana J., Jitka, Hela, 
Věra a kamarádka Pavla z Hluboké. 
Program zájezdu zajišťovala cestov-
ní agentura U Otavy v Písku Katky 
Stávkové, s bezvadnými průvodci 
Milanem „ Szúnyog“ Stávkem a Ing. 
Jiřím „Prochorem“ Procházkou. 

 Vyjely jsme brzy ráno 23. 7. směr 
Písek, Praha, Hustopeče a Hegykö. 
Ubytovány jsme byly v nových krás-
ných dvoulůžkových apartmánech 
a hned jsme se vypravily do lázní. 

Druhý den již na kolech jsme vyra-
zily směr Rakousko, přes Nagycenk 
do Deutchkreuz (rodná vesnička 
hudebního skladatele Franze Lista). 
Cestou jsme míjely lány slunečnic 
a kukuřice, řady vinic a desítky větr-
ných elektráren. Následující den trasa 
vedla okolo Neziderského jezera. 
Cestou zpět jsme zastavily ve městě 
Rust, které je známo především jako 
hnízdiště bílých čápů, kteří se usazují 
prakticky na všech komínech domů 
starého města. 

Třetí den byly cílem naší cesty 
termální lázně Bükfürdö se zajížď-
kou do vesničky, pro nás s úsměv-
ným názvem Bö. Řidič „Karel“ nám 
u místního řezníka zajistil ochutnávku 
a nákup domácích klobás a šunek. 
Tyto dva dny byla jízda náročnější, 
protože foukal silný vítr, který je pro 
tuto oblast typický. 

 Závěrečný den naše cesta vedla 
do Eisenstadtu, hlavního města Bur-

O víkendu teklo v Protivíně pivo proudem
vínské speciály – čepoval se Protivínský 
Granát, Prácheňská perla i Kvasničák. 
Nechyběl ani prémiový ležák Lobkowicz 
Premium a jeho nealkoholická varianta 
Lobkowicz Premium Nealko, které pro-
tivínský pivovar také vaří. 

Letošní ročník se poprvé konal 
v nově zrekonstruovaném areálu Bel-
veder, který se nachází přímo v areálu 
protivínského pivovaru. Právě zpevně-
ním povrchů, úpravou ploch, opravou 
letního výdeje nápojů a občerstvení 
spolu s přestavbou celého vchodu do 
areálu, který nově umožňuje i vjezd pro 
kola, kočárky a invalidy, pivovar získal 
dokonalé místo pro pořádání různých 
slavností a koncertů.

CYKLODOVOLENÁ V MAĎARSKU
gendlandu. Po jeho prohlídce jsme 
se vydaly zpět na maďarské území 
přes St. Margareten a Sopron, 
významné středisko vinařství. Před 
dojezdem do cíle jsme se zastavily 
ve vinotéce. 

Každý cykloden jsme zakončily 
relaxační koupelí v termálech. 

 V této oblasti jsou velice kvalitní 
a dobře značené cyklostezky, po 
kterých jsme ujely téměř 200 km. 

Po dobu celého zájezdu panovala 
pohoda, průvodci se nám věnovali 
na všech trasách. Zájezd byl perfekt-
ně připraven. Domů jsme se vrátily 
velice spokojené, mírně unavené, 
ale také s plány na další naše cyk-
lojízdy. 

 Protože letos oslavíme deset 
let existence cykloklubu „Rafanda“, 
máme v plánu uskutečnit výstavu 
fotografií z našich jízd.  CyR



PROTIVÍNSKÉ LISTY – 17. stránka

Když fotbalový klub hrál, slavil a vzpomínal
Třetí srpnové odpoledne se vskutku vydařilo. Nebe se potáhlo 

azurem jak nad francouzskou riviérou a hlavně – bylo se na co 
dívat a nač vzpomínat. „Potěr“ s dětskou hravostí a zápalem sedmi 
osmi let napověděl, že protivínská kopaná má dobře „zaděláno“ 
do budoucna. „Vysloužilci“ zase předváděli, že stará láska nere-
zaví a že toho ze svých nejlepších let moc nezapomněli. „Áčko“ 
se nemuselo v tropickém vedru příliš namáhat, aby vyprovodilo 
nováčka z Vacova slušným přídělem. 

Avšak ne všechno se odehrávalo na zeleném obdélníku trav-
natého hřiště U Obory. Připomínanou devadesátiletou historii 
fotbalového klubu ozřejmovala výstava až k nepřehlédnutí bohatá 
na diplomy, poháry a fotografie. Zvláště skupinové snímky vyvolá-
valy u postarších už pánů – nikoliv zděšení, natolik senioři nejsou 
marniví, alespoň někteří – řekněme radostné výkřiky á la – „hele, 
podívej se … pamatuješ, jak jsme jim tenkrát natřeli … apod. “

Sešla se a pozdravila i parta, která spolu kdysi „válčila“ 
v dorosteneckých dresech. Tehdy jim bylo krásných osmnáct a jedna 
jediná branka rozhodla, že nepostoupili do I. ligy. Už nikdy potom 
protivínská kopaná tak nezazářila. Obrovské neštěstí tehdy zachvá-
tilo celé město, div se nepotáhlo smutečními fábory. 

„Bál jsem se měsíc přijít do Protivína, “ vzpomněl třiašedesáti-
letý Jan Nováček, tehdy bydlící v Maleticích, „spoluautor“ jediného 
gólu, který rozhodl. 

O postup mezi dorosteneckou elitu soupeřili protivínští chlapci 
s pelhřimovskými vrstevníky. Tam zahráli naši výborně a vybojovali 
slibnou remízu 0:0. Doma před rekordní návštěvou 500 diváků (Ó, 
kdeže ty loňské sněhy jsou…) si udržovali převahu, vyjádřenou 
i dvaceti rohy proti soupeřovu žádnému. Jenže přišla 87. minuta. 
Pelhřimovský útočník Burian vystihl Nováčkem slabě zahranou 
„malou domů“ a – byl konec všem nadějím, utrum, pohasla možnost 
zahrát si předzápas před utkáním Sparta – Slávia a přivézt domů 
slušný balík – korunu z každé vstupenky, a tehdy se v ochozech 
tísnilo dobře dvacet tisíc diváků. 

„Tenkrát jsme brečeli jako staré báby. Kompletně všichni,“ 
dnes už s úsměvem – ač poněkud trpkým – vzpomínali tehdejší 
aktéři na nešťastný zápas, jak jej oživila společná fotografie. Bylo 
jich devět, co spolu chodili do školy, tentokrát se jich sešlo sedm. 
Kromě „hříšníka“ Nováčka i Heřman, Zíka, Jíra, Vojík, Vašek přijel 
od Plzně a Staněk až od Jičína. 

Dávno před nimi, nějak zrovna se narodili, a on končil. Nej-
starší člen fotbalového klubu, pomalu devadesátník Miloslav Kunc. 
Povoláním kadeřník, vyhledávaný ochotnický nejen maskér i herec, 
a nebezpečné pravé křídlo. Pobíhal ještě u „kartonážky“, pak na 
tržišti, v jehož sousedství bušil do kovadliny mistr kovářský Pih-
lík. Velký příznivec kopané a na dnešní poměry něco jako „skaut“ 
vyhledávající talenty.

V Kristových letech pan Kunc skončil už u Obory a za celou 
dobu hráčské kariéry byl jen jednou vyloučen. Ve Vodňanech, kde 
rozhodčí připískával domácím a pana Kunce to tak naštvalo, že si 
ulevil: „Ten rozhodčí je ale pěknej vůl. “

Pro tuto chvíli se s ním rozloučíme, avšak slíbili jsme si, že se co 
nejdříve opět sejdeme, abychom probrali jeho ondulování, herecké 
ambice a sportování. Rozhovor uvedeme v některém z příštích čísel 
Protivínských listů. 

Mezi doyenem fotbalového klubu a nejmladšími kandrdásky 
leží hluboká prohlubeň času, v níž se vystřídaly desítky hráčů 
a několik generací. Rodinnou štafetu převzal i Tadeáš Bečvář, jehož 
pradědeček František stával v obraně jako nedobytná hráz. Osmiletý 
klučina trénoval už coby žáček mateřské školky a zanedlouho přejde 
do kadetů. Zatím střídá útok, zálohu i středního obránce a zrovna 
v tom sledovaném utkání se mu přihodila nepříjemná věc. Do krku 
ho píchla vosa. Celý nešťastný opustil hřiště a pro pomoc přiběhl 
k mamince. Spravila to studená voda a potření Fenistilem, pro nějž 
pohotově doběhla domů fotbalistova sestra.

 Na pozvánce na oslavu byla uvedena ještě večerní „slav-
nostní konference“. Spíše to bylo jen přátelské setkání, při němž 
předseda oddílu Václav Křišťál poděkoval všem hráčům a čtrnácti 
zasloužilým, kteří barvy Protivína hájili kolem šedesátých let, předal 
upomínkové dary. Ti na oplátku popřáli jejich pokračovatelům co 
nejlepší výsledky.   Jan Chmelík

90 LET TRVÁNÍ FOTBALU V PROTIVÍNĚ

Zleva: stojí: Jauker, Berkovec, J. Sládek, Šmitmajer, Kučera, Demetr, Peroutka, Sajtl, Hlaváč, Třeštík, Čunát, Hesoun, Dubský, 
Färber, V. Vojík, Pártl, Hanus, Jar. Staněk, Heřman, Kubička, J. Staněk, Mrkos, Zíka, J. Veselý, Moc
sedí: Škola, Stanko, Nečas, Dobrovodský, Žák, Jíra st., Bartuška, Vokatý, Pěkný, Křišťál, Vašek, Jar. Vojík, Nováček, Bízek

Česká podnikatelská pojišťovna a.s.
VIENNA INSURANCE GROUP

NEPLAŤTE POVINNÉ RUČENÍ POJIŠŤOVNÁM VÍCE, 
NEŽ MUSÍTE...

Nechte si udělat zdarma, kalkulaci vašeho pojistného
na pobočce 

České podnikatelské pojišťovny a.s. 
VIENNA INSURANCE GROUP

Masarykovo nám. 29 (bývalá cukrárna), Protivín 398 11

Pracovní doba: 
Po 8.00 – 11.30 12.15 – 16.30 hod

 Út ZAVŘENO
 St 8.00 – 11.30 12.15 – 16.30 hod
 Čt 8.00 – 11.30 12.15 – 16.00 hod
 Pá 8.00 – 11.30 15.15 – 15.00 hod

telefon: 382 251 055, mobil: 777 266 436
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Novinky
městské
knihovny

PRO DOSPĚLÉ – naučná literatura
Ivana Ašenbrenerová: 
Co dělat, když dítě…
– lékařka radí, jak pečovat o nemocné dítě
Dale Carnegie: 
Jak správně myslet, jednat a mluvit 
– populárně naučná publikace 
Jarmila Mandžuková:
Jméno jako osud 
– může jméno předurčit/ovlivnit váš osud?
Allan Pease:
Proč muži chtějí sex a ženy potřebují lásku 
– partnerství, manželství a rodina
Deborah Robertsonová:
Život s kočkou není pro kočku 
– zajímavosti pro milovníky koček

PRO DOSPĚLÉ – beletrie
Jiří Kolář:
Svědek 
– poezie význačného protivínského rodáka
Petra Lázničková:
Milovat je umění 
– román pro ženy
Marcela Mlynářová:
Důchodkyně nestřílejte 
– humoristický román
Tereza Boučková:
Boží a jiná muka 
– fejetony o lásce ke kolu
Hana Marie Körnerová:
Pán hor 6 
– závěrečný díl historicko-romantické ságy
Jack Chyte:
Zkáza Řádu 
– 3. část historického románu o templářích
Ruth Newman:
Parazit 
– kriminální thriller
Rebecca Millerová:
Soukromé životy Pippy Leeové 
– zábavný román pro ženy
Agatha Christie:
Třináct záhad 
– série nových detektivních povídek
Lisa Kleypas:
Vábení za soumraku 
– milostný román
C. J. Sansom:
Vladař 
– historická detektivka z Anglie 16. století

PRO DĚTI 
Nela Boudová:
Eliška a Korálníčci 
– moderní pohádkové příběhy
Holly Webb:
Jak Peřinka hledala domov 
– rodinné příběhy o zvířátkách
Jill Murphy:
Čarodějnice školou povinné 
– Zakletý kouzelník, fantasy dívčí romány
Emily Rodda:
Tajemná země Rondo 
– Čaroděj, dobrodružný fantasy příběh

Dvakrát třetí místo vybojovali nohejba-
listé Slavoje Protivín na srpnových turnajích 
konaných ve Vodňanech.

První, pod názvem “Palírna cup“, se 
místo na antukových kurtech areálu Blanice 
uskutečnil zásluhou  počasí ve vodňanské 
sportovní hale. Na čtvrtém ročníku se sešlo 
celkem dvanáct trojic, které byly rozloso-
vány do dvou základních skupin. Z každé 
této skupiny postoupily čtyři nejlepší do 
vyřazovací části. Nohejbalisty Slavoje, po 
vítězství ve skupině a vyhraném čtvrtfi-
nále proti Veteránům, čekal v semifinále 
pořádající tým Palírny. Po velmi vyrovnané 
bitvě se Slavoji do finále a tím možnosti 
obhajovat loňské vítězství, postoupit nepo-
dařilo. V zápase o třetí místo se utkal Slavoj 
s tradičním soupeřem Kapři Vodňany a po 
vítězství 2:1 na sety obsadil celkově bron-
zovou příčku.

Pořadí turnaje:
1. Liha Příbram
2. Palírna Vodňany
3. Slavoj Protivín
4. Kapři Vodňany
5. RZD Vodňany
6. Figury
7. Veteráni
8. Jarda Tým

Druhý, již pátý ročník „Blanice Platan 
cup“ Vodňany, rozdělený na „Výkonnostní 
kategorie“ a „Rekreační kategorie“, se usku-
tečnil na pěti antukových kurtech areálu 
Blanice. Devatenáct mužstev „Rekreační 
kategorie“ rozlosovali pořadatelé do čtyř 
základních skupin.Tři nejlepší mužstva 

z každé z nich postoupila do další šestičlen-
né skupiny a první čtyři z těchto dvou skupin 
postoupila do vyřazovacích bojů. Slavoj 
„vyfasoval“ skupinu smrti ve složení Plo-
várna Písek, Milín „B“ a Mladějovice „B“ 
a po dvou prohrách a jediným vítězstvím 
(Mladějovice „B“) postoupil do další fáze 
turnaje s odřenýma ušima a bez bodového 
zisku. Aby mohl Slavoj pomýšlet na další 
účinkování v turnaji, musel v dalších třech 
utkáních získat minimálně pět bodů a to 
se po velmi vypjatých bojích podařilo 
a do čtvrtfinále postoupil ze čtvrtého místa 
ve skupině.Ve čtvrtfinále čekal na Slavoj 
jeden z největších soupeřů a obhájce loň-
ského prvenství Liha Příbram. Zápas byl 
velmi vyrovnaný a po prohraném prvním 
setu se Slavoji podařilo vývoj utkání otočit, 
vyhrát 2:1 a postoupit do semifinále, kde se 
utkal s Plovárnou Písek, se kterou prohrál 

v základní skupině a zvítězit se nepodařilo 
ani v semifinále.Ve finále pak Plovárna 
porazila Milín“B“ a v souboji o bronzo-
vou medaili porazili nohejbalisté Slavoje 
Litvínovice 2:1 na sety, a tak pořadí na 
medailových stupních vypadá stejně jako 
v základní skupině.
Pořadí:
1. Plovárna Písek
2. Milín „B“
3. Slavoj Protivín
4. Litvínovice

Oba turnaje odehrál Slavoj ve složení 
Karel Vařečka, Pavel Vařečka a Lubomír 
Dubský.

Karel Vařečka

NOHEJBALOVÉ TURNAJE

Snímek z turnaje „PLATAN CUP“
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Křížovka o upomínkovou keramiku

V letošním roce jsou křížovky věnovány moudrým výrokům známých i méně známých osobností. 
Pravda má ...1. tajenka (1. a 2. díl): člověk si nemusí ...2. tajenka (Auguste Rodin) 

Autor křížovky P.  Šoba
Vyluštěnou tajenku zašlete do 30. září 2010 na adresu MěKS, Mírová 337, 398 11 Protivín, nebo e-mailem na adresu kar-
fikova @kultura-protivin.cz. Za správné vyluštění křížovky z červencových novin získává dva keramické zvonečky s motivem 
Protivína slečna Roušalová z Protivína. Blahopřejeme. 

PRODÁME MED 
do přinesených nádob 

lesní 100 Kč/kg 
květový 80 Kč/kg

Rábovi, Žďárské Chalupy 39
večer od 17 do 19 hodin

telefon 723 455 469

Dne 24. června uspořádala PROTIVÍN-
SKÁ SEDMIKRÁSKA v restauraci Blani-
ce posezení s harmonikou. K poslechu 
i tanci zahrál pan Josef Novák s dopro-
vodem. Věříme, že tento večer přispěl 
k dobré náladě a odpočinku od každo-
denních starostí všech zúčastněných. 
Děkujeme všem, kteří se podíleli na 
zorganizování akce, především pánům 
muzikantům a také paním učitelkám 
z MŠ Krč a 1. MŠ Protivín, které ochot-
ně vyrobily společně s dětmi krásné 
dárečky pro návštěvníky akce. ▼▼▼
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Dne 14. srpna uspořádal BMX 
Protivín závod pro všechny děti, 
kteří si rády zajezdí a zasoutěží 
na kole. Závodu se zúčastnilo 
31 mladých závodníků z Protivína 
a jeho okolí, dokonce také přijeli 
i jezdci z Českého Krumlova. Sobotní 
závod se konal za krásného počasí, 
v přátelské atmosféře a hlavně bez 
vážnějších zranění. Prvních pět jezd-
ců z každé kategorie bylo oceněno 
medailí, diplomem a drobnými slad-
kostmi od pana Plachého. Věříme, 
že si děti užily závodní dopoledne 
a příští rok se nám znovu povede 
uspořádat závody pro protivínské 
mladé cyklisty. 
Výsledky:
Kategorie do 7 let
1. místo Polanský Lukáš, Protivín
2. místo Seidl Honzík, Protivín
3. místo Štrobl Pavel, Č. Krumlov
4. místo Štrobl Vojtíšek, Č. Krumlov
5. místo Hrdlička Ondřej, Čičenice 

Kategorie od 8 do 13 let
1. místo Kubiš Matěj, Protivín
2. místo Šmíd František, Protivín
3. místo Polanský David, Protivín
4. místo Mareš Jakub, Protivín
5. místo Duchač Václav, Protivín

Kategorie od 14 do 16 let
1. místo Mikšíček Petr, Protivín
2. místo Čurda Štěpán, Protivín
3. místo Honzík Honza, Protivín
4. místo Smíšek Petr, Vodňany
5. místo Jelínek Vašek, Protivín

Pan J. Seidl radí před startem synovi 
Honzíkovi. 

V sobotu 7. srpna se měl konat již 36. ročník tradičních závodů modelů 
hydroplánů na Selibovském rybníku. Letošní proměnlivé počasí se však 
rozhodlo nás podpořit značným přívalem vody chrlené z nízko se převalují-
cích mraků, snad z přesvědčení, že hydroplány vodu milují ze všech stran. 
V takové slotě se však nedalo nejenom modely sestavit, ale ani rozumně bez-
pečně provozovat, a tak, po postupném odvolávání zahájení soutěže, jsme se 
ve 14 hodin rozhodli soutěž pro tento den definitivně zrušit a dle počasí zahájit 
soutěžní lety až v neděli 8. srpna.

Nedělní ráno nás mile překvapilo, a i když tábor byl celý pod vodou a Seli-
bovský rybník srovnal svou hladinu s okolním trávníkem, bylo možné soutěž 
za slunečního rána úspěšně zahájit. Celkem se vlastního letového programu 
zúčastnilo 22 modelářů, kteří přivezli 24 krásných modelů.  V kategorii maket 
létalo 9 modelů, v kategorii akrobatických modelů pak 15 modelů. Od počátku 
bylo jasné, že se odlétá pouze jedno soutěžní kolo v každé kategorii, takže 
šlo o vše na jeden pokus. Ten se nejvíce povedl v kategorii maket panu Fran-
tiškovi Fránovi z RC klubu Č. Budějovice, druhý jsem se umístil já a třetí místo 
obsadil Jan Richter z MK Lipence, tedy pro všechny zúčastněné žádné velké 
překvapení, šlo jen o to, komu z této trojice se více podaří provést nejobtížnější 
obraty – mezipřistání a přistání. V akrobatických modelech byla konkurence 
jako vždy podstatně větší a tak byl výsledek dosti překvapivý. Na první místo 
se probojoval Jan Plevný z MK Cheb, druhé místo obsadil Jaroslav Malec 
z MK Babice a na třetí místo jsem po 7 letech dosáhl já, což bylo i pro mne 
velké překvapení.        

„Depo” akrobatických hydroplánů na Selibovském rybníce.

36. ROČNÍK „PROTIVÍNSKÉHO POHÁRU“ 
TENTOKRÁT S VODOU ZE VŠECH STRAN

V obou kategoriích byl opět vidět silný nástup elektrického pohonu, se 
kterým byla vybojována obě třetí místa. Shodou okolností i se stejným typem 
elektromotoru o výkonu 2,5 kWh. Rozdíl je pouze ve váze modelu, kdy v maketě 
DHC 2 Beaver Honzy Richtera motor „táhne“ 13,5 kg těžký model, ale v mém 
akrobatickém speciálu Vulcano pouhých 5,5 kg. Rozdíl je samozřejmě v leto-
vém projevu, kdy akrobatický model zvládá bez omezení kolmá stoupání až 
na hranici viditelnosti, maketa však stoupá max. pod úhlem cca 10 stupňů.

Závěrem možné říci, že i přes velmi nepříznivé počasí se 36. ročník „Proti-
vínského poháru“ vydařil a snad poprvé za celou dobu trvání nedošlo k žádné 
havárii a to jak v soutěži, tak i v letovém týdnu, který soutěži předcházel.

Ing. Vratislav Rejda, jednatel MK Protivín

BMX a MTB závod v Protivíně


