
ROČNÍK XIX ● číslo 10 ● říjen ● 15  Kč

pokračování na 3. stránce

Je rozhodnuto. Z celkového počtu 4018 zapsaných voličů jich přišlo k volebním urnám 2061. Volební účast 45,24 % z minulých 

komunálních voleb vzrostla na letošních 51,29 %. Svých 37 669 platných hlasů voliči rozdělili mezi následujících osm stran:

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROTIVÍNA

kandidátní listina hlasy přepočtené % 

platných hlasů

počet

mandátůčíslo název abs. v %

1 Nezávislí kandidáti Protivín 8 802 23,37 23,36 5

2 Občanská demokratická strana 13 805 36,65 36,64 8

3 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 3 070 8,15 8,14 2

4 Křesť. demokr. unie-Čs. str. lidová 4 642 12,32 12,32 3

5 Strana svobodných občanů 62 0,16 1,72 0

6 Česká str. sociálně demokratická 339 0,90 6,29 0

7 TOP 09 2 353 6,25 6,24 1

8 Komunistická str. Čech a Moravy 4 596 12,20 12,20 2

kandidátní listina kandidát
navrhla

strana

politická

příslušnost

hlasy

číslo název
pořadové 

číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %

1 Nezávislí kandidáti Protivín 1 Jareš Karel JUDr. 64 NK BEZPP 664 7,54

1 Nezávislí kandidáti Protivín 2 Kozák Pavel Doc. Ing. Ph.D. 39 NK BEZPP 597 6,78

1 Nezávislí kandidáti Protivín 10 Koc Pavel Mgr. 37 NK BEZPP 555 6,30

1 Nezávislí kandidáti Protivín 6 Kolář Jan MUDr. 36 NK BEZPP 546 6,20

1 Nezávislí kandidáti Protivín 3 Procházka Miroslav Ing. 47 NK BEZPP 545 6,19

2 Občanská demokratická strana 1 Hlaváč Jaromír 43 ODS BEZPP 966 6,99

2 Občanská demokratická strana 3 Řehoř Jaroslav 40 ODS BEZPP 797 5,77

2 Občanská demokratická strana 6 Vojtěchová Tamara 49 ODS BEZPP 776 5,62

2 Občanská demokratická strana 4 Slámová Eliška PhDr. Ph.D. 53 ODS BEZPP 742 5,37

2 Občanská demokratická strana 2 Vlachová Helena 47 ODS ODS 694 5,02

2 Občanská demokratická strana 5 Kovářík Radek 43 ODS BEZPP 657 4,75

2 Občanská demokratická strana 7 Polanský David 34 ODS ODS 673 4,87

2 Občanská demokratická strana 8 Šípková Jiřina 57 ODS ODS 624 4,52

3 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 3 Linhart Jan 34 SPOZ BEZPP 299 9,73

3 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 12 Bízek Jiří Bc. 28 SPOZ BEZPP 234 7,62

4 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 1 Křišťálová Věra 54 KDU-ČSL BEZPP 525 11,30

4 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 2 Šupitar Václav 46 KDU-ČSL BEZPP 385 8,29

4 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 13 Hanzlíková Vladimíra Mgr. 52 KDU-ČSL BEZPP 277 5,96

7 TOP 09 4 Koleš Radovan 42 TOP 09 BEZPP 238 10,11

8 Komunistická str.Čech a Moravy 1 Zoubková Dana 48 KSČM BEZPP 639 13,90

8 Komunistická str.Čech a Moravy 4 Zoubek Richard 49 KSČM BEZPP 304 6,61

SLOŽENÍ ZVOLENÉHO ZASTUPITELSTVA MĚSTA
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� ZE ŽIVOTA ŠKOLY � 

pokračování na 14. stránce

V rámci celoškolního projektu Zdraví 
a já jsme poslali žáky 9. tříd na preven-
tivní akci společnosti BESIP o nebez-
pečí a důsledcích dopravních nehod. 
Program byl silně emotivní a věříme, 
že i poučný. Jak na děti z 9. ročníků 
působil, se dočtete v některých jejich 
příspěvcích:

Bezpečnost silničního provozu
15. září jsme se zúčastnili výchovného 

pořadu v Písku. Den byl jako každý jiný. 
Možná, že víc uvolněný, při myšlence na 
pořad, který znamenal méně učení. Každý 
byl veselý a rozjařený. Plni očekávání jsme 
vstoupili do sálu plného světel a hudby. 
Nikdo nepředpokládal změnu programu. 

Když jsme usedli, hudba dozněla 
a postupně přicházeli svědci autonehod. 
Vyprávěli své pocity, vzpomínky a předklá-
dali nám své myšlenky. Mně osobně změnili 
pohled na dopravu. 

Proč nás nepoučovali? Možná pochopili, 
že by to nepomohlo. Potřebovali jsme tak 
tvrdou lekci? Zdá-li se vám bláhové, že 

mluvím o „tvrdé lekci“, tak vězte – pro mě 
to byla. Myslím a doufám, že i pro ostatní. 

Teď, když se řekne autonehoda, napadne 
mě cesta. Ať vedla kamkoliv. Byla ukončena 
předčasně. Bohužel je to součást silniční 
dopravy. Myslíte si: „Mě se to netýká“. 
Opak je pravdou. Stát se to může každému. 
Matce s dětmi, když je veze do školy. Mla-
dému člověku směřujícímu za zábavou. 

Dá se tomu zabránit? Alkoholu, drogám, 
mikrospánku, selhání stroje, či nešťastné 
náhodě? Možná předcházet těmto strůjcům 
neštěstí, předvídat, ale to je vše. Je-li důsled-
kem zdemolované auto, tak jsme svědky 
štěstí. Co když je cena vyšší? Například 
lidský život!

Uvědomujeme si pravou sílu tohoto 
faktu? Stále řízení vnímáte jen jako cestu 
z bodu A do bodu B? Já to takhle vnímala, 
dokud podobnou cestu nepodnikl blízký člo-
věk mého přítele. Cestu, kterou nedokončil 
a ani se z ní nevrátil. 

Neopatrnost, z druhé strany úzkostlivý 
strach. Bojí-li se řidič jízdy. Cíti-li se nesvůj 
za volantem. Až moc si uvědomuje nebez-

pečí jeho cesty. Má velký strach. Je to dobře 
nebo špatně?

Strach by měl být střídmý. Lepší než 
strach je respekt. Ano, to je to slovo. 
RESPEKT. Uvědomit si sílu stroje, alkoholu 
nebo normální přirozené nesoustředěnosti. 

Díky těmto faktorům často rodiny 
přicházejí o otce a matky, děti a vnuky, 
o přátele a známé. 

Takto na mě zapůsobila přednáška. Na 
mé spolužáky snad podobně. 

Veronika Čížková, 9. A

Další úryvky z prací žáků 9. B
Pořad, určený pro nás, deváťáky, byl 

dost drsně udělaný. Vyprávění vlastních 
zážitků, možná proto tak dojímavé. Osobně 
mě nejvíc vzalo úmrtí motorkáře. Možná je 
to proto, že sám mám motorky rád a jezdím 
na nich, možná proto, že se mi takhle zabil 
jeden z nejlepších kamarádů. Došlo mi to 
teprve nedávno, že už kolikrát bych to mohl 
být já, ten, komu se to může přihodit. Stačí 
zlomek vteřiny a zbytek života je úplně jiný. 
Ale možná proto, že je to ten risk, tak do 
toho jdu pokaždé znovu. Je to jako házet 

NOVÉ ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ
V pátek 17. září bylo slavnostně otevře-

no nově zrekonstruované školní hřiště, na 
které jsme se všichni velmi těšili. Zahájení 
byl přítomen ing. Jan Bauer – starosta města 
Prachatice a poslanec parlamentu, ing. Vla-
dimír Homola – místopředseda představen-
stva Jihočeské hospodářské komory, pan 

Jaromír Hlaváč – starosta města, členové 
zastupitelstva, vedení školy, všichni učitelé 
i žáci a ostatní přátelé školy. 

Po slavnostním proslovu, přestřižení 
pásky a přípitku byla zahájena první atle-
tická olympiáda pro I. stupeň. Celé dopo-
ledne pak děti z 2. – 5. ročníků závodily 
v několika atletických disciplínách. Vítěz 
každé disciplíny byl odměněn medailí, 

diplomem a drobnými cenami. Ti nejmenší 
si pak odnesli zážitek z prvního vítězství. 
Počasí všem přálo, a tak si i ostatní žáci 
a návštěvníci měli možnost nové hřiště 
prohlédnout. 

Všichni se radujeme, že hodiny tělesné 
výchovy, kroužky i nepovinné předměty 
budou teď probíhat na novém sportovišti 

s možností si zahrát venku volejbal, nohej-
bal, vybíjenou, fotbal, basketbal, frisbee 
a další kolektivní hry. Na atletickém ovále si 
pak mohou děti měřit síly na krátkých i dlou-
hých tratích, ve skoku vysokém i dalekém. 

Vzhledem k tomu, že hřiště je i osvětle-
no, bude jej možno využívat i v podvečer-
ním čase (za úplatu) po dohodě se správci 
haly. 

PŘESPOLNÍ BĚH 
Ve středu 29. září se děvčata a chlapci 

ze 6. – 9. tříd zúčastnili okresního kola 
přespolního běhu na Hradišti v Písku. 

V konkurenci základních a středních škol 
žáci uspěli takto:
1. místo: děvčata IV. kat., běh 1,5 km
(Trnková, Kašová, Mlejnková, Tomková, 
Nedbalová)
3. místo: chlapci IV. kat., běh 2 km
(Smitka, Kocanda, Bosák, Zoch, Pergler, 
Plundrich)
3. místo: děvčata III. kat., 1,5 km
(Zimová, Dorazilová, Hornátová, Kubičko-
vá, Šnajdarová, Husová)
Družstvo děvčat IV. kat. postupuje do kraj-
ského kola v Jindřichově Hradci. 

Zvláštní pochvala za umístění jednotliv-
ců pak patří M. Kašové z 8. B – N. Trnkové 
z 9. A. – S. Mlejnkové z 8. B – J. Kocandovi 
z 8. A – M. Perglerovi z 9. A – S. Šnajdarové 
ze 7. B – V. Hornátové ze 7. B – D. Růžič-
kovi ze 7. A – R. Vejvodovi ze 7. B. 

Všem závodníkům gratulujeme.

PŘESPOLNÍ BĚH HÁJKEM
Letošního přespolního běhu Hájkem pro 

I. stupeň se zúčastnílo padesát dětí. 
Ve třech kategoriích zvládly běh v pří-

rodě, lesem i nezpevněným terénem podle 
barevných fáborků. 

Vítězové jednotlivých disciplín:
1. ročníky: 
 1. místo K. Štětinová Š. Šedivý
 2. místo T. Šrámková J. Marčenko
 3. místo J. Kabelová L. Červeňák
2. – 3. třídy: 
 1. místo V. Jelínková T. Schánělec
 2. místo A. Viktorová P. Dobeš
 3. místo J. Roušalová V. Sochora

4. – 5. třídy: 
 1. místo A. Pisingerová A. Slavíček
 2. místo Š. Marková M. Sháněl
 3. místo S. Kyrianová D. Kuča

CELOŠKOLNÍ PROJEKT ZDRAVÍ
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z deníku
POLICIE ČR V PROTIVÍNĚ

Vloupání do vozidla 
 První zářijový den ráno vyjížděli protivín-

ští policisté do obce Milenovice, kde zatím 
nezjištěný pachatel škodil a kradl. Zloděj 
se násilně, po překonání skleněné výplně 
okna, dostal do vozidla Škoda Roomster 
a odcizil z něj kartony müsli tyčinek 
i svazek klíčů. Policisté společně s krimi-
nalistickým technikem ohledali místo činu, 
zajistili stopy a vedou v případu šetření. 

Rozšíření trestního stíhání
 Písečtí kriminalisté ve spolupráci s pro-

tivínskými policisty postoupili ve vyšet-
řování případu majetkové trestné činnosti 
mladistvého obviněného z Protivína. 
Obvinění, které bylo muži sděleno koncem 
srpna, kriminalisté na základě dalšího 
vyšetřování v polovině září rozšířili o dal-
ších deset skutků, které měl muž spáchat. 
Jde o další vloupání do vozidel a různých 
objektů ve městě Protivín. Obviněný je 
i nadále stíhán vazebně. 

Mražené potraviny
 Dne 6. října dopoledne přijali policisté 

oznámení o odcizení mražených potravin 
z prádelny u domu v Protivíně. Pachatel 
se do prostor s pultovým mrazákem dostal 
přes dvůr domu během odpoledne či noci 
předešlého dne. Na místo byl přivolán také 
kriminalistický technik i policejní psovod. 
Přes veškerá šetření případ dosud nebyl 
objasněn a byl odložen. 

Vyhrožoval manželce
 Protivínští policisté řešili v polovině měsí-

ce září případ vyhrožování a fyzického 
napadení v obci Milenovice. Manžel měl 
nejprve slovně vyhrožovat a poté i fyzicky 
napadnout svou ženu. Policisté případ 
prošetřili, manželka však nedala souhlas 
s trestním stíháním svého muže, museli 
tedy případ odložit. 

Popelnice
 Škodu za více než 4 000 korun způsobil 

zloděj, který v ulici Na Ostrově v Proti-
víně odcizil šest kusů nových kovových 
popelnicových nádob o objemu 120 litrů. 
Ke krádeži došlo v období od 6. do 16. září 
2010. Policisté případ stále prošetřují jako 
přestupek proti majetku. 

Přestupky v dopravě 
✔ Dopravní policisté přistihli na silnici první 

třídy číslo 20 v katastru obce Protivín 
několik řidičů a řidiček, kteří nerespek-
tovali a překračovali nejvyšší povolenou 
rychlost – 90 km/hod. 

✔ Dne 2. září 2010 naměřili vozidlu značky 
Audi 132 km/hod. – přestupek vyřešili 
blokovou pokutou. 

✔ Dne 3. září 2010 naměřili řidiči osob-
ního automobilu rychlost 146 km/hod. 
– přestupek zadokumentovali a oznámili 
správnímu orgánu. 

✔ Dne 8. září naměřili řidičce osobního auto-
mobilu rychlost 154 km/hod. – přestupek 
zadokumentovali a oznámili správnímu 
orgánu. 

✔ Dne 24. září naměřili u vozidla Opel Corsa 
rychlost 131 km/hod – přestupek vyřešili 
blokovou pokutou. Téhož dne přistihli 
u Myšence řidiče, který nebyl držitelem 
řidičského oprávnění. 

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROTIVÍNA
KANDIDÁTI PODLE POČTU ZÍSKANÝCH HLASŮ dokončení z 1. stránky

kandidát navrhující

strana

politická 

příslušnost
hlasy abs.

příjmení, jméno, tituly věk

Hlaváč Jaromír 43 ODS BEZPP 966

Řehoř Jaroslav 40 ODS BEZPP 797

Vojtěchová Tamara 49 ODS BEZPP 776

Slámová Eliška PhDr. Ph.D. 53 ODS BEZPP 742

Vlachová Helena 47 ODS ODS 694

Polanský David 34 ODS ODS 673

Jareš Karel JUDr. 64 NK BEZPP 664

Kovářík Radek 43 ODS BEZPP 657

Zoubková Dana 48 KSČM BEZPP 639

Šípková Jiřina 57 ODS ODS 624

Kozák Pavel Doc. Ing. Ph.D. 39 NK BEZPP 597

Koc Pavel Mgr. 37 NK BEZPP 555

Kolář Jan MUDr. 36 NK BEZPP 546

Procházka Miroslav Ing. 47 NK BEZPP 545

Křišťálová Věra 54 KDU-ČSL BEZPP 525

Šupitar Václav 46 KDU-ČSL BEZPP 385

Zoubek Richard 49 KSČM BEZPP 304

Linhart Jan 34 SPOZ BEZPP 299

Hanzlíková Vladimíra Mgr. 52 KDU-ČSL BEZPP 277

Koleš Radovan 42 TOP 09 BEZPP 238

Bízek Jiří Bc. 28 SPOZ BEZPP 234

Podrobné výsledky voleb najdete na internetových stránkách www.volby.cz

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji za spolupráci všem členům volebních komisí a dalším osobám, které se podílely 
na zajištění a hladkém průběhu voleb. Š. Komrsková, vedoucí správního odboru MěÚ

V pátek 17. září se uskutečnilo v areálu Základní školy Protivín slavnostní otevření 
nově zrekonstruovaného školního hřiště. Realizace tohoto projektu, v hodnotě 
13 miliónů korun, představuje posunutí úrovně našeho sportu do úplně jiné dimen-
ze. Velkým úspěchem bylo získání 10 miliónů dotace.  Foto S. Karfíková
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RADA MĚSTA ZASEDALA
 10 % fond odměn a  90 % rezervní fond
 – MŠ Krč 753,17 Kč 
 100 % rezervní fond
 – MěKS Protivín 34. 111,72 Kč  

50 % fond odměn a 50 % rezervní fond

–  schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2010-69 
na provedení stavebních prací pro stavbu „Obnova 
místní komunikace v osadě Těšínov po přívalové 
povodni v červnu 2009“

 a pověřila starostu města jeho podpisem 

RADA MĚSTA PROTIVÍN NA SVÉ SCHŮZE 
DNE 13. 10. 2010 MIMO JINÉHO...

–  pověřila letopiseckou komisi vybráním důstojného 
místa pro umístění americké vlajky používané v květ-
nových dnech roku 1945 při osvobození Protivína 

–  souhlasila s prodloužením nájemní smlouvy na 
pronájem nebytových prostor v čp. 21 – centru soci-
álních služeb Horizont, o. s. Protivín do 31. prosince 
2015

–  vyhlásila inventarizaci ke dni 31. 12. 2010 
 1. schválila plán inventarizace veškerého majetku 
 2. schválila ústřední inventarizační komisi ve 

složení: 
 1. Hlaváč Jaromír
 2. Říhová Jaroslava
 3. Nečasová Svatava
 a dílčí inventarizační komise ve složení: 
 č. 1: předseda – Šupitar V., člen – Jarešová M., 

Schwemmová L. 
 č. 2: předseda – Řehoř J., člen – Křišťálová V., 

Uhlířová I. 
 č. 3: předseda – Zoubková D., člen – Kuželová M., 

Šromová J. 
 č. 4: předseda – Vlachová H., člen – Fialová J., 

Bednářová J. 
 3. schválila likvidační komisi ve složení: 
 předseda: Ing. Meloun V., člen – Kostohryz D., 

Kovářík J. 
 4. uložila finančnímu odboru – správě majetku 

zaslání pověření členům komisí a zajištění inventa-
rizace

–  schválila návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na 
dodávku stavby „Protivín ČS odpadních vod u mos-
tu, ulice Blanická, obnova po povodni“ (posunutí 
realizace stavby)

 a pověřila starostu města podpisem předmětného 
dodatku 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA
USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROTIVÍN
KONANÉHO DNE 30. ZÁŘÍ 2010

1.  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje před-
loženou kontrolu usnesení z posledního zasedání 
ZM konaného dne 29. 6. 2010. 

2.1. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje uzavření 
Darovací smlouvy mezi Jihočeským krajem jako 
dárcem a městem Protivín jako obdarovaným, 
předmětem které je darování částí pozemku 
p. č. 2759 označených jako díl „b“ o výměře 
196 m2 a díl „g“ o výměře 26 m2 a částí pozemku 
p. č. 2765/1 označených jako díl „h“ o výměře 
459 m2, díl „a“ o výměře  95 m2, díl „f“ o výměře 
194 m2, díl „j“ o výměře 93 m2 a díl „c“ o výmě-
ře 23 m2, oddělených geometrickým plánem 
č. 1540 – 702/2009 ze dne 25. 11. 2009 a darování 
nově vzniklého pozemku p. č. 2759/4 o výměře 
125 m2, odděleného na základě geometrického 
plánu č. 1542 – 755/2009 ze dne 2. 2. 2010, vše 
v k. ú. Protivín, v předloženém znění a pověřuje 
starostu města podpisem darovací smlouvy. 

2.2. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje v rámci  
komplexní pozemkové úpravy v kú Myšenec změnu 
hranic mezi katastrálními územími  Maletice a Myše-
nec a Skály u Protivína a Myšenec. 

2.3. Zastupitelstvo města Protivín neschvaluje podání 

RADA MĚSTA NA SVÉ SCHŮZI 
DNE 15. 9. 2010 MIMO JINÉHO...

–  souhlasila v rámci komplexní pozemkové úpravy 
v kú Myšenec se změnou hranic mezi katastrálními 
územími Maletice a Myšenec a Skály u Protivína 
a Myšenec

 a doporučila zastupitelstvu města schválení 
změny hranic mezi katastrálními územími Maletice 
a Myšenec a Skály u Protivína a Myšenec v rámci 
komplexní pozemkové úpravy v kú Myšenec 

–  souhlasila s ukončením stávající nájemní smlouvy 
dohodou ke dni 30. 9. 2010 na pronájem prostor 
v čp. 26 Záboří s SDH Záboří

 a souhlasila s uzavřením smlouvy o výpůjčce s SDH 
Záboří o půjčení celé budovy čp. 26 v Záboří tomuto 
sboru od 1. 10. 2010 

–  souhlasila s pronájmem části pozemku p. č. 1526/1, 
lesní pozemek o vým. cca 20 m2 v kú Protivín za 
cenu 100 Kč ročně na dobu neurčitou a s vyřezáním 
potřebných náletů k umístění mobilního včelína

–  souhlasila s prodejem pozemků p. č. 620/6, TTP 
o vým. 2606 m2, p. č. 615/1, TTP o vým. 32718 m2, 
p. č. 613/1, TTP o vým. 14116 m2, p. č. 613/7, TTP 
o vým. 9042 m2, p. č. 613/8, TTP o vým. 2801 m2 
a p. č. 615/2, neplodná půda o vým. 335 m2, vše v kú 
Maletice, a to obálkovou metodou nejvyšší nabídce; 
v případě rovnosti cen nejvyšších nabídek budou 
tyto postupovat do II. kola 

 a doporučila zastupitelstvu města ke schválení 
prodej pozemků za nejvyšší nabídku

–  odložila rozhodnutí ve věci povolení vybudování 
optické sítě v Protivíně do doby vyřízení všech 
povolení, kdy bude žádost opětovně radou města 
projednána

 zároveň uložila odboru výstavby, dopravy a ŽP 
prověřit konání jiných firem v tomto smyslu na území 
města

–  projednala žádost paní Macháčkové ve věci zave-
dení veřejného osvětlení do části ulice Purkyňova

 a pověřila OS TS zajištěním posouzení s tím, že 
případná investice bude zařazena do rozpočtu města 
na rok 2011 a v tomto smyslu písemně informovat 
žadatele

–  projednala žádost občanů z Krčské ulice ve věci 
osvětlení části zmíněné ulice

 a pověřila OS TS zajištěním posouzení s tím, že 
případná investice bude zařazena do rozpočtu města 
na rok 2011 a v tomto smyslu písemně informovat 
žadatele

–  schválila uzavření dohody s panem Nožkou, Krč, 
o zřízení ohlašovny požárů pro místní část Krč v jeho 
bydlišti

 zároveň pověřila starostu města podpisem této 
dohody

RADA MĚSTA PROTIVÍN NA SVÉ SCHŮZI 
DNE 29. 9. 2010 MIMO JINÉHO... 

–  povolila výjimku z počtu dětí ve třídách 1. MŠ Pro-
tivín a 2. MŠ Protivín na školní rok 2010 – 2011 tak, 
jak je uvedeno v žádosti a při dodržení podmínek 
stanovených z. č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve 
znění pozdějších předpisů, a vyhl. č. 14/2005 Sb., 
o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších 
předpisů

–  souhlasila s navýšením příspěvku na provoz ZŠ 
Protivín – vybudování kamerového zabezpečení 
nového školního hřiště a doplnění zámkové dlažby 
v areálu hřiště navazujícího na sportovní halu ve 
výši 200 tis. Kč

 a doporučila zastupitelstvu města jeho schválení 
na jednání 30. 9. 2010 

–  schválila rozdělení hospodářského výsledku pří-
spěvkových organizací:

 – 2. MŠ Protivín 77 057,23 Kč 

přihlášky do výběrového řízení pro úplatný převod 
pozemku p. č. 2625 v kú Záboří u Protivína. 

2.4. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje výkup 
pozemku p. č. 100/148, orná půda o vým. 29 m2 v kú 
Protivín za 29 000 Kč a uzavření kupní smlouvy dle 
přílohy. 

2.5 Zastupitelstvo města Protivín souhlasí s odstou-
pením od uzavření smlouvy darovací na části pozem-
ků p. č. 903, 2664, 2666/1, 2756, 2763 a 2764/3 v kú 
Protivín mezi Jihočeským krajem, jako obdarovaným 
a městem Protivín, jako dárcem, protože realizací 
stavby „Most evid. č. 1415–1 Protivín“ nedošlo 
k trvalému záboru těchto pozemků. 

2.6. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje prodej 
nemovitostí čp. 24 – objektu k bydlení na pozemku 
p. č. st. 30/1, čp. 75 – jiné stavby na pozemku 
p. č. st. 30/2, zemědělské stavby bez čp. na pozemku 
p. č. st. 29 včetně příslušenství a pozemků p. č. 
703 ost. plocha, ost. komunikace o vým. 2901 m2, 
p. č. st. 29 zastavěná plocha a nádvoří o vým. 
88 m2, p. č. st. 30/2 zastavěná plocha a nádvoří 
o vým. 507 m2, a p. č. st. 30/1 zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 378 m2, vše v k. ú. Milenovice 
za dohodnutou kupní cenu Kč 1 100. 000 prostřed-
nictvím realitní kanceláře RK Schánělec a schvaluje 
kupní smlouvu ve znění dle přílohy. 

2.7. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje rozpoč-
tové opatření č. 4 s těmito úpravami – ve výdajích 
přidat 200 000 Kč na provoz ZŠ 

3.1. Zastupitelstvo města Protivín pověřuje JUDr. Kar-
la Jareše, zastupitele pověřeného spoluprací na 
tvorbě nového územního plánu města, aby na tzv. 
společném jednání přednesl za město následující 
návrh: zařazení pozemku p. č. 2255 v kú Záboří 
u Protivína do ploch pro bydlení 

3.2. Zastupitelstvo města Protivín pověřuje JUDr. Kar-
la Jareše, zastupitele pověřeného spoluprací na 
tvorbě nového územního plánu města, aby na tzv. 
společném jednání přednesl za město následující 
návrh: Zařazení pozemku p. č. 1232 v kú Krč u Pro-
tivína do ploch pro bydlení

3.3. Zastupitelstvo města Protivín vydává obecně 
závaznou vyhlášku obce Protivín č. 4/2010, o míst-
ním poplatku za provozované výherní hrací přístroje 
nebo jiná technická herní zařízení povolená MF ČR 
platnou v územním obvodu města Protivína 

3.4. Zastupitelstvo města Protivín souhlasí s pro-
dloužením veřejné sbírky za účelem získání 
finančních prostředků ve prospěch dětí v pražských 
nemocnicích Motole a na Homolce – onkologické 
oddělení

Město Protivín 
vyzývá 

občany místních částí
(Chvaletice, Krč, Maletice, 

Milenovice, Myšenec, Selibov, 
Těšínov, Záboří), 

aby podávali návrhy 
na členy osadních výborů 

pro volební období 
2010 – 2014

Návrhy podávejte výhradně písemně 
tajemníkovi Městského úřadu Protivín

pokud možno do 31. října 2010.
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V roce 1918, posledním roce 
krvavé světové války, zazname-
návala vojska rakouské armády 
jednu porážku za druhou, množily 
se vojenské vzpoury, špatné bylo 
zásobování obyvatelstva v zázemí. 
Bylo  zřejmé, že poměry v zemích 
rakouské monarchie se musí změnit. 
 Z představitelů národního života byl 
vytvořen Národní výbor, jehož členo-
vé byli připraveni stát v čele změn. 
Socialistické strany vyhlásily tzv. 
Socialistickou radu, jejíž větší počin 
bylo vyhlášení generální stávky na 14. 
října. Účastníci stávky měli protestovat 
proti vývozu potravin (kterých bylo 
v Čechách takhle málo) do ostatních 
částí monarchie.  

Na  mnoha  mís tech  dochá-
zelo již při této generální stávce 
14. října k vyhlašování samostatné 
republiky. Bylo tomu tak v Písku, Tábo-
ře a také u nás v Protivíně. Sám tehdej-
ší starosta, na základě zpráv z Písku, 
vyvěsil prapory v zemských barvách. 
Tělocvičná jednota Sokol uspořádala 
průvod městem. Průvod o několika 
stech účastníků vyšel od školy, mířil 
k radnici. Zde promluvil starosta Soko-
la Josef Házr a předseda státoprávní 
strany Alois Partaj. Po zazpívání české 
hymny se účastníci vydali k nádraží, 

kam dorazili kolem 16. hodiny. Během 
cesty strhávali symboly rakouské 
moci, došlo i k pověšení figuríny 
císaře Viléma. Na nádraží v tu dobu 
stály dva vlaky – plzeňský a písecký. 
 Jejich cestující zpívali s domácími 
národní písně. Večer v 19 hodin vyšel 
od radnice lampiónový průvod opět 
k nádraží a zpět. Po 21. hodině se 
ovšem mezi oslavujícími v hostincích 
šířila zpráva, že do Písku směřuje 
500 maďarských vojáků s 10 strojními 
puškami.     

MASÁŽE
klasická, reflexní, čínská, medová a relaxační

REHABILITACE
magnetoterapie, Bioptron, Trakce, Solux

MĚŘENÍ TLAKU
v měsíci říjnu před masáží zdarma

objednávky na telefonu 607 580 804
Martin Trubka, Protivín, Zborovská 704

�Z redakční pošty
Je těžké smýšlet o druhých pozi-
tivně?

Dnes je bohužel taková doba, že za 
vším se hledá jen osobní prospěch. 

Když se někdo rozhodne pracovat 
na živnost, určitě vás chce okrádat 
– a nebo ho přestalo bavit být vedený 
na „pracáku” a pobírat sociální dávky? 
Ne, určitě to první, přeci o někom 
nebudeme smýšlet pozitivně. 

Když je někdo úspěšný, má firmu, 
určitě si hrabe do své kapsy ze stát-
ních peněz. A nebo má prostředky 
a znalosti k tomu, aby dal práci i jiným 
lidem, snaží se být prospěšný nejen 
své rodině, ale ostatním??? Ne, určitě 
to první, přeci o někom nebudeme 
smýšlet pozitivně. 

Když někdo věnuje své osobní 
volno, dovolenou a pracuje s desít-
kami cizích dětí na táboře, v dět-
ských zájmových kroužcích, určitě to 
nedělá zadarmo a nahrabe si za to 
do své kapsy. A nebo to dělá proto, 
že ho to baví víc, než sedět v hos-
podě a pomlouvat ty, co to dělají fakt 
zadarmo, jen za hezké zážitky a pocit 

potřebnosti? Ne, určitě to první, přeci 
o někom nebudeme smýšlet pozitiv-
ně. 

Když je někdo natolik obětavý, že 
vstoupí do komunální politiky, aby 
svým osobním přínosem pomohl 
k lepšímu životu v našem městě, 
určitě to nedělá zadarmo, chce z toho 
získat co nejvíc pro sebe, chce se nad 
námi všemi povyšovat. A nebo má víc 
rozumu, odvahy, snahy pomáhat nad 
běžný rámec soužití ve městě? Ne, 
určitě to první, přeci o někom nebu-
deme smýšlet pozitivně. 

Opravdu nechceme o nikom smýš-
let pozitivně?

Jsme malé městečko, každý se tu 
zná s každým, každý z nás má své 
plusy a mínusy u těch ostatních. Ale 
velkým plusem našeho městečka je 
právě to, že se známe. Každá strana 
chce ve volbách představit své kan-
didáty, svůj program a prezentovat 
se na dosud odvedené práci. A na 
každé kandidátce se najdou lidé, kteří 
jsou pro vás jasnými favority na váš 
hlas, ať už pro jejich dosavadní práci 
pro město, osobní sympatii, rodinnou 
příslušnost a nebo doufáte, že právě 
tato osoba bude vaše zájmy a potřeby 
nejlépe prosazovat za vás. A určitě 
o takové osobě smýšlíte pozitivně. 

Já osobně vím, komu dám hlas 
– osobám, které už předvedli, že umí 
spravovat město a přesto jsou stále 
jedni z nás, nevyvyšují se, pracují 
s ostatními v zastupitelstvu napříč 
politickými stranami. A některým 
nováčkům v zastupitelstvu, protože 
doufám, že právě oni oživí „scénu“ 
svými pevnými osobními postoji a tím, 
co mně chybí – přehledem o tom, co 
je pro nás všechny důležité a jít za 
tím. A budu doufat, že má volba je ta 
správná, protože smýšlím pozitivně. 
A abych taky „odvedla“ nějakou práci 
sama za sebe, dál budu jezdit na 
dětské tábory, vařit pro desítky děti-
ček, abych si taky „nahrabala“ krásné 
zážitky, které jsou k nezaplacení. 

Alena Skotnicová, 24. 9. 2010 
POZNÁMKA: 
Tento příspěvek obdržela redakce 
Protivínských listů až po uzávěrce. 

OMLUVA
V rubrice Z redakční pošty – příspěvek 
„Milí spoluobčané” došlo při korektuře 
nedopatřením k chybnému uvedení slova 
ZAKROUŽKUJTE JE. Správné znění 
mělo být ZAKŘÍŽKUJTE  JE. Redakce 
Protivínských listů se tímto autorce 
MUDr. M. Němečkové omlouvá. 

28. říjen 1918 v Protivíně
Oslava oficiálního vyhlášení repub-

liky (28. října) byla v Protivíně mnohem 
klidnější. 29. října obecní strážník 
vybubnoval, že bude uspořádán průvod 
od radnice k nádraží a to v 16 hodin. 
Opět byl nesen prapor Sokola, Čtenář-
ské besedy a jiných organizací. Slav-
nostní projevy slyšeli účastníci u radni-
ce, pomníku padlých i u nádraží.

Jen málo míst v České republice se 
může chlubit faktem, že mají republiku 
o 14 dnů starší.

Mgr. Věra Piklová
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KRÁLOVSTVÍ MUSTANG
Hornatá suchá oblast připomínající místy 

nevlídnou poušť. Zasněžené vrcholky anna-
purnského masivu zářící v zapadajícím slunci. 
Rozkvetlé stromy, zelená tráva, pobíhající 
děti. Nepřístupné jeskyně, kam se buddhističtí 
mniši odebírali k meditaci. Usměvavé ženy 
s kulatými tvářemi obdělávající půdu dřevě-
nými motykami. Karavany mezků s nákladem 
trámů na stavbu domu. Rachot modlitebních 
mlýnků otáčených kolemjdoucími na návsi. 
CHUŤ SLANÉHO ČAJE 
S JAČÍM MÁSLEM. 

Takové je Království Mustang, neboli 
Království Lo – turistům do roku 1992 zcela 
nepřístupné, žijící až donedávna pod taktov-
kou svého krále. Projdete hraniční kontrolou 
a stáváte se jedním z 1000 turistů ročně, kteří 
se do tohoto odlehlého koutu světa dostanou. 
Před vámi se rozprostírá jen vyschlé koryto 
řeky lemované skalami. Za sebou necháváte 
rušný Annapurna trek a v čase se vracíte do 
doby, kdy Nepál nepodléhal vlivu západního 
světa. 

Ti, kteří si při zaslechnutí jména Mustang 
představí stáda divokých koní, jsou na špatné 
stopě. Jméno pochází z tibetského Mun Tan 
a v překladu znamená „úrodná planina“. Krá-
lovství Lo vzniklo v roce 1380 a dodnes žijící 
král Jigme Palbar Bista (v pořadí již 25. ) je 
přímým potomkem původního zakladatele. 

Lo bylo samostatnou správní jednotkou 
až do 18. století, kdy bylo zabráno Nepálem. 
Přesto si království uchovávalo svoji auto-
nomii. Král a jeho rodina se mezi místními 
obyvateli těšil velké vážnosti, urovnával spory 
a jeho spirituální čistota byla úzce spojována 
s prosperitou země. Status krále byl oficiálně 
zrušen až 7. října 2008 nařízením nepálského 
parlamentu. Jigme Palbar Bista toto rozhodnu-
tí respektoval a nyní se angažuje v zachování 
kulturních tradic „svého“ území. Díky úzkému 
ekonomickému i kulturnímu spojení s Tibetem 
v Mustangu stále přetrvává silná buddhistická 
tradice. Na vysoko položených místech vlají 
modlitební praporky, ve vesnicích i po cestách 
je do mnoha kamenů vyryta mantra „Om mani 
päme hung“. Míjíte skály, které jsou rudé 
od doby, kdy zde buddhistický mistr Guru 
Rinpoče přemohl zlého démona, jehož krev 
pak stříkala na okolní skaliska. Na posvát-
ných místech se ve skále samovolně objevují 
vyryté podobizny Buddhy a není vzácností 
vidět v kameni otisk nohy duchovního mis-
tra. Vysoko ve skále je mnoho nepřístupných 
meditačních jeskyní. 

O duchovní úrovni tohoto místa vás pře-
svědčí především samotní lidé. Přes nepříznivé 
klima a skromné podmínky, ve kterých žijí, 
z nich čiší vnitřní vyrovnanost a klid. 

Otázkou je, co přinese tomuto nádherné-
mu území budoucnost. Změny přináší nejen 
turizmus, ale především sousedící Čína a její 
úmysl zbudovat v Mustangu asfaltovou silnici. 
Z čínské strany již stavba započala a je jen 
otázkou času, kdy muly vystřídají automobily 
a Království Lo se namísto autentické oblasti 
stane skanzenem. Pokrok je nezastavitelný, 
snad tedy přinese tomuto koutu planety a jeho 
lidem hodně dobrého. 

Všechny fotografie vznikly během cesty 
do Království Mustang v dubnu roku 2008. 
Autory jsou Petr Hartman a Terezie Tučková. 

V Domě kultury Protivín se ve čtvrtek 
28. října od 19.30 hodin koná koncert, na 
kterém se při jedné ze zastávek podzimní-
ho turné představí Xindl X s kapelou ve 
složení: Robert Švehla – bicí, Filip Mar-
kes – saxofon, Filio Havlíček – baskytara. 
Jaroslav Ládek je rapper s kytarou, který 
vystupuje pod pseudonymem Xindl X. 
Svou přezdívku si Jaroslav Ládek vypůjčil 
od jedné postavy z filmu Woodyho Allena 
Hollywood Ending. Xindl X zasahuje do 
více hudebních stylů – hip – hop s folkem, 
jazz, blues. Mezi jeho nejúspěšnější písnič-
ky patří Anděl, se kterou se dostal na první 
příčky mnoha žebříčků. Dále pak písnička 

Mamut, se kterou zvítězil v prvním roční-
ku soutěže Česko hledá písničku. Jaroslav 
Ládek se narodil 16. 8. 1979. Mezi perličky 
patří například to, že se Xindl X podílel 
na scénáři seriálu vysílaného na televizní 
stanici Nova jménem Comeback, pro který 
rovněž složil dvě písničky – Vsákneš se do 
mě jako déšť a Krev, pop a slzy. Xindl X 
se také podílel na filmu Vy nám taky šéfe!, 
k němuž otextoval a nazpíval čtyři písně na 
hudbu Tomáše Poláka z MIG 21. Své první 
album Návod ke čtení manuálu vydal Xindl 
X v roce 2008. Album získalo nominaci 
na cenu Anděl v kategorii nejlepší folk 
a country album. 

Každoročně pořádají skauti z píseckého okresu setkání středisek. Letos 
bylo na řadě středisko Stínadla. Setkání se konalo na jejich táborové 
základně – Lísek u Písku. Přálo nám krásné počasí, Písečtí si připra-
vili zajímavý a zábavný program jak pro děti, tak dospělé. Zúčastnili se 
všichni  skauti ze třech píseckých středisek, z Milevska i Protivína.  –Ali–

JEDINEČNÝ KONCERT V PROTIVÍNĚ
XINDL X S KAPELOU

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
VESTIBUL DOMU KULTURY PROTIVÍN

říjen – listopad 2010
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KINO JE VYBAVENO SYSTÉMEM DOLBY–SR

Rezervace vstupenek v MěKS telefonem 382 251 806. 
Předprodej vstupenek v MěKS a jednu hodinu před představením v pokladně kina. 

POŘADY MĚSTSKÉHO KULTURNÍHO STŘEDISKA

listopad 2010

středa 3. listopadu v 18 hodin
Francie  Premiéra 
TAJEMSTVÍ MUMIE 

Fantasy / dobrodružný. Mladá šaramantní reportérka Adéle Blanc-
Sec je ochotna učinit vše, aby dosáhla svých cílů. Neohroženě se 
vrhá do boje s podvodníky, šílenými vědci, ale i zkorumpovanými 
politiky. Ve chvíli, kdy Paříž ohrožuje 136 miliónů let starý pta-
koještěr...
Mládeži od 12 let přístupný, titulky, 107 minut, vstupné 70 Kč

neděle 7. listopadu v 18 hodin
USA Premiéra
POSLEDNÍ VLÁDCE VĚTRU

Fantasy. Čtyři národy, jeden osud. Fantastické dobrodružství, 
příběh, kde si kromě dospělých užijí i teenageři. Film se odehrává 
ve světě zničeném válkou. Žijí v něm čtyři národy, které vyznávají 
vždy jeden ze 4 základních elementů – oheň, vodu, vzduch a zemi. 
Ohnivý národ usiluje o celosvětovou dominaci a svým sousedům 
nabízí jen dvě možnosti…
Mládeži přístupný, dabováno, 103 minut, vstupné 75 Kč

středa 10. listopadu v 18 hodin
USA / CHINA  Premiéra
KARATE KID

Akční drama / rodinný. Dvanáctiletý Dre Parker mohl klidně být 
tím nejpopulárnějším klukem v celém Detroitu, ale poté, co je oba 
kariéra jeho matky zavede do Číny, má s navazováním přátelství 
problémy. Nakonec se mu podaří najít cestu ke spolužačce Mej Jing, 
ale narazí na kulturní odlišnosti. Cítí se osamoceně. Pod vedením 
mistra začíná trénovat kung fu...
Mládeži přístupný, 140 minut, vstupné 70 Kč

neděle 14. listopadu v 18 hodin
USA / VB / Německo  Premiéra
RESIDENT EVIL AFTERLIFE

Akční sci-fi horor. Čtvrté pokračování velmi úspěšné série RESI-
DENT EVIL. Je opět založeno na velmi oblíbené sérii videoher. 
Ve světě, který je zamořen virovou infekcí, která mění své oběti na 
Nemrtvé, pokračuje Alice na své cestě, aby našla ty, kteří přežili 
a dovedla je do bezpečí. 
Mládeži do 15 let nevhodný, titulky, 97 minut, vstupné 70 Kč

středa 17. listopadu v 18 hodin
ČR  Premiéra
ROMÁN PRO MUŽE

Komedie. Scénář Michal Viewegh podle vlastního stejnojmenného 
bestselleru. Divácký hit podzimu. Příběh tří sourozenců – Cyrila 
(Miroslav Donutil), Bruna (Michal Vladyka) a Anety (Vanda Hyb-
nerová), kteří mají kvůli předčasné smrti rodičů mnohem pevnější 
pouto. A to přesto, že se povahově snad nemůžou víc lišit. 
Mládeži od 12 let přístupný, 100 minut, vstupné 75 Kč

neděle 21. listopadu v 18 hodin
USA Premiéra
DÁL NEŽ SE ZDÁLO

Komedie o schůzkách na půl cesty... Erinin ironický smysl pro 
humor a naprostá otevřenost okouzlily Garretta. Jiskra přeskočila 
a byla z toho letní láska, nikdo však nevěřil, že potrvá, až se Erin 
vrátí do San Francisca a Garrett zůstane kvůli práci v New Yorku. 
Ale navzdory rozdílným pobřežím i dalším překážkám možná tu 
vzdálenost překonají...
Mládeži od 12 let přístupný, titulky, 103 minut, vstupné 70 Kč

středa 24. listopadu v 18 hodin
ČR  Premiéra
BASTARDI

Drama. Příběh z prostředí praktického školství bez povrchnosti, 
klišé a přetvářek. Film je založen na reálném základě a ukazuje, jak 
to dopadne, když selže systém. Děj se odehrává v drsném prostředí 
základní školy. Skupina zdejších žáků – mladých násilníků je obvi-
něna ze znásilnění a vraždy mladé praktikantky. Hrají T. Magnusek, 
L. Potměšil, D. Dolanský, S. Rašilov a další. 
Mládeži do 12 let nevhodný, 80 minut, vstupné 70 Kč

neděle 28. listopadu v 18 hodin
USA  Premiéra
WALL STREET: 
PENÍZE NIKDY NESPÍ

Drama / thriller. Gordon Gekko (Michael Douglas) bývalý finanč-
ní žralok, kterého pojistné podvody a praní špinavých peněz před 
28 lety dostaly za mříže, stojí před branami věznice jako změněný 
a možná i lepší člověk. Jeho vyhlídky nejsou nijak růžové, skrz 
prsty se na něj dívá i jeho dcera, její snoubenec však vyhledá jeho 
pomoc...
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 127 minut, vstupné 70 Kč

čtvrtek 4. listopadu od 18 hodin – Dům kultury Protivín
ASTROLOGIE ZNÁMÁ I NEZNÁMÁ – OLGA KRUMLOVSKÁ

Horoskopy 2011 a 2012. Vstupné 45 Kč

neděle 28. listopadu od 17 hodin – Protivín, před kostelem sv. Alžběty
SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

Pořádají Město Protivín a MěKS Protivín. Sledujte zvláštní plakáty!
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A rak se ocitne i v pozornosti 
našeho dnešního hosta, protivín-
ského občana, ředitele Výzkum-
ného ústavu rybářského a hyd-
robiologického ve Vodňanech, 
a proděkana Fakulty rybářství 
a ochrany vod Jihočeské uni-
verzity, docenta inženýra Pavla 
Kozáka, Ph. D. (1971). 

Jak dlouho zná lidstvo ony 
‚nevzhledné‘ živočichy?

Přesně na rok vám to neřeknu, 
ale hodně dlouho. Jejich kořeny 
souvisejí s dobou ledovou a táním, 
takže mají za sebou vskutku dlouhý 
vývoj. 
Přestože tedy žijí neobyčejně 
dlouho, proč se věda stále o ně 
zajímá? Copak už nejsou dost 
vyzkoumaní?

Budete se možná divit, ale ne-
jsou. Jednak u nás původní raci 
ubývají a my se snažíme tomu bránit 
jejich ochranou, rozmnožováním 
a vysazováním, a pak výskyt nepů-
vodních, invazních druhů pokud 
možno omezovat. Ve Vodňanech se 
zabýváme jejich biologií, abychom je 
lépe poznali. Pravidelně každé dva 
roky se koná mezinárodní konferen-
ce zaměřená přímo na raky. Loni 
jsme ji organizovali u nás a z dvaceti 
zemí se na ni sjelo kolem šedesáti 
odborníků. 
Promiňte, pane docente, ale 
– nevymýšlíte si, vy vědci? Máte 
si pořád o čem povídat?Natáčení pořadu Planeta věda pro Českou televizi. Foto Zdeněk Mauric. 

Jsou, jsou na potoce ráčata 
O co by naše vnímání světa bylo ochuzeno, nebýt všímavého pozorování 

a zkoumání přírody a obrazotvornosti našich předků, kteří životní zkuše-
nosti, mravní poučení a přirovnání uložili do lidových přísloví, pořekadel 
a pojmenování. Z této přebohaté pokladnice si všimněme dvou úsloví, 
která mají vztah k tématu dnešního rozhovoru, totiž „být červený jako rak“ 
a „není ani ryba, ani rak. “

Rak je také čtvrtým znamením zvěrokruhu, odpovídajícím prvním letním 
měsícům. Znamení je vodním, ženským. Lidé zrození v jeho znamení bývají 
citliví, nesmělí, spíše se drží zpátky, ale orientovaní na rodinu a rodinný krb. 
V křesťanství se rak stal symbolem vzkříšení, neboť během svého vývoje 
se zbavuje staré schránky. 

Rak se dostal i do jména a znaku starodávného města, proslulého 
nezbednými žáky a bakaláři. Podle staré legendy raci zachránili od hladu 
a moru děti jedné mlynářské rodiny, které nezbylo ani sousto chleba. Mly-
nářka ze zoufalství nachytala v náhonu raky, uvařila a dala dětem k večeři, 
ač podle pověry věděla, že nevzhlední tvorové jsou krutě jedovatí. Jaképak 
bylo ráno překvapení, když děti vstaly živé a čilé a sháněly se po zbytcích 
od večeře. Když se rozkřiklo, jací chutní živočichové žijí v potoce, lidé se 
tam houfně stěhovali, nastavěli si tu chalupy a vesnici dali název „Raková“, 
z něhož později vzniklo jméno města Rakovník. 

Ze 17. století se dochovaly i kuchařské předpisy na úpravu raků, dokonce 
i rakový dort. Pro ilustraci uvádíme, kterak „nadívané raky připraviti“:

Raky opař, otevři a maso na drobno posekej. Přidej strouhanou žemli, 
osmaženou na másle, žloutek, petrželku, sůl a pepř a touto směsí nadívej 
velká račí klepeta. Ty ještě smaž na roštu a polévej máslem. – Dobrou 
chuť…

V Rakovníce se už dávno vařilo pivo, dokonce o půldruhého století 
dříve než v Protivíně, když na svém panství Vilém Slavata zapovídá chy-
tání raků a jejich dovážení do Prahy „pro mlsálky račí či červené polévky.“ 
O rakovnickém pivu se dokonce veršovalo: una cerevisia Raconae, unus 
papa Romanae – jedno je rakovnické pivo, jeden je papež v Římě. 

Rak se dostal i do poezie v dětském říkadle „Jsou, jsou na potoce ráča-
ta…“, které inspirovalo Mikoláše Alše k půvabné kresbičce. 
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Jsou nám raci vůbec něčím pro-
spěšní? Prý působí jako zdravotní 
policie?

To je pravda tak napůl. Rak je 
všežravec. Chutnají mu rozkládající 
se zbytky listí, stejně tak drobní živo-
čichové jako pijavice a pakomáři, 
kteří žijí na vodním dně. Ale pořádá 
i uhynulé ryby. Živé neloví, možná 
výjimečně nějakou droboť, potěr. 
Je ovšem také indikátorem čistoty 
vody. Pokud je ve vodě dostatečně 
početná populace, sám vodu čis-
tí. Proto chceme raka využít jako 
hlídače i v komerčních provozech. 
V akváriích s různě znečištěnou 
vodou budeme sledovat, jak bude 
reagovat. Když je cosi v nepo-
řádku, velice rychle vyšle signál. 
Laboratorní rozbor by trval několik 
dní, kdežto rak zareaguje během 
několika vteřin. 
Jsou raci velcí jedlíci?

Jsou schopni denně spořádat 
tři procenta své hmotnosti, to je asi 
čtyři a půl gramu. Jednou jsem se 
to pokusil spočítat při výlovu ryb-
níka Babylon do Domažlicku, kde 
jsme ulovili tři metrické centy raků. 
Převedeno na kilogramy jsou to 
neuvěřitelné metráky hmoty, kterou 
přes sebe přefiltrují. Ačkoliv kolem 
břehů rybníka roste plno listnatých 
stromů, ve vodě nebyl nábal bahna 
a zetlelého listí, voda byla čistá. Raci 
jsou skutečně filtráci. 

Rak říční (Astacus astacus) normální a méně časté modré zbarvení. 
Foto PhDr. Kozák. 

– jsou, jsou také na Blanici?
Máme. Třeba jen problematika 

račího moru je tak obsáhlá, že zasa-
huje do imunitního systému a nás 
zajímá, proč jedni raci jsou odolní 
víc a druzí méně. Raci jsou výbor-
ným studijním materiálem a slouží 
jako modelový organizmus i pro 
vztah k humánní medicíně. 
Kolik druhů raků vůbec existu-
je?

Ještě nedávno se uvádělo kolem 
pěti set, nyní už více než šest set. 
Přibývají každý rok, a jak se objevují 
nové postupy zkoumání, do nichž 
mluví i molekulární metody, vědci 
popisují nové druhy. U nás víme 
o pěti druzích. 
Kde všude žijí?

Prakticky všude. V řekách, poto-
cích, stojatých vodách jako jsou 
přehrady, rybníky nebo bývalé lomy. 
Převážně ve sladkých vodách, ale 
můžou žít i v brakických vodách, 
v mořské vodě při ústí řek. Jsou 
hodně přizpůsobiví. 
Takže jsou ‚doma’ i na Blanici 
v Protivíně?

To je právě to, co přesně nevím. 
Přece pod pivovarem jich vždyc-
ky bylo plno. Kluci je tam běžně 
chytali. 

Byli tam, byli, protože odpadní 
vody z pivovaru a mlékárny byly 
pro ně příznivé. Já mám zmapová-
ny raky v celé republice, ale doma 
v Blanici se chytit raka ještě nepo-
dařilo, takže si nejsem jistý, jestli 
se tu ještě vyskytuje rak říční nebo 
se sem dostal po vodě z Vodňan 
rak signální. Byli bychom velice 
vděčni, kdyby nám kdokoliv podal 
zprávu, pokud by na ně v Protivíně 
narazil. Naše adresa je: Výzkumný 
ústav rybářský a hydrobiologický, 
Vodňany. 

Nejlepší by bylo, kdybychom 
mohli dostat jejich fotografii. Lovit 
se nesmějí, protože jsou zákonem 
chráněni. 
Jmenoval jste raka říčního a sig-
nálního. Jaký je mezi nimi roz-
díl?

Rak říční je jeden z pěti druhů, 
který u nás žije. Spolu s kamenáčem 
jsou to druhy v Čechách původní. 
Ještě bychom k nim mohli přiřadit 
raka bahenního, který k nám byl 
dovezen, ale je to rak evropský. 
Všichni tři se vyskytují ve dvaceti až 
třiceti zemích, jsou nároční na kvali-
tu vody a všude jsou jako ohrožení 
živočichové chráněni. Bohužel ti naši 

byli v 19. století zdecimováni moro-
vou vlnou a málem vyhynuli. 
Takže morové ráně podléhají 
i raci?

Mor k nám zanesli raci z Ameri-
ky, kteří přenášejí mor jako člověk 
chřipkovou epidemii. Záměrně byli 
dovezeni v roce 1890 na polsko–
německé pomezí s úmyslem jejich 
chovu, což se nepodařilo. Zato se 
však tak rozšířili, že z tohoto jedi-
ného importu je dneska zaplavená 
Evropa rakem pruhovaným. Druhým 
zámořským druhem je rak signální, 
který byl dovezen před padesáti 
roky do Švédska jako náhrada za 
raka říčního. 
Rak signální? Už samotné jméno 
ve mně vyvolává asociace na 
dráhu. 

Pojmenován byl podle toho, že 
dává signály. V kloubech klepet má 
velké, snadno rozpoznatelné bílé 
skvrny a při ohrožení rychle zved-
ne klepeta a ukáže jejich spodní, 
červenou barvu. Jako by tedy na 
dráze dával avizo, pozor. Oba ame-
ričtí jsou velmi agresivní a rychle 
se rozmnožují. Rak signální se 
vyskytuje u Velkého Meziříčí, na 
Kroměřížsku, Jindřichohradecku, 
na Blanici ve Vodňanech. Rak pru-
hovaný obývá Labe, Vltavu a jejich 
přítoky. Během několika desítek let 
vytlačili naše druhy. Jejich invaze je 
tak krutá, že celou populaci mohou 
zničit do několika týdnů. ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼
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Račím masem se ale člověk zřej-
mě nenasytí?

Však oni každého raka prokládají 
panákem něčeho ostrého...
...takže Švédové se nakonec ‚zhu-
lákají‘ jako Dánové? – Ještě že 
u nás jsme toho ušetřeni. 

Ale už také vznikají soukromé 
račí farmy. Ochránci přírody nejsou 
většinou nadšeni, že my je vysazuje-
me do přirozených vod. Z větší části 
už odchovance v našich líhních. 
Kam je vysazujete?

Například do Píseckých Hor. 
Je tam řada revitalizovaných ryb-
níčků, které jsou vhodné pro naše 
raky. Nedostanou se do kontaktu 
s nepůvodními druhy, takže jim 
nehrozí nebezpečí vyhynutí. Tuhle 
aktivitu financuje město Písek a na 
spolupráci se podílejí i Lesy České 
republiky, pobočka Vodňany. 
Jak se tam rakům daří?

Dobře. Do jednoho rybníčku jsme 
v roce 2000 vysadili osm set ráčat 
a za tři roky jsme tam slovili kolem 
dvou set dospělců a také novou 
generaci ráčat. 
Že se ještě vrátím ke staré lite-
ratuře. Označení ‚klepetáč‘ je 
celkem příhodné a řekl bych i hez-
ky české. Proč se jim ale říkalo 
i ‚zpátečníci?‘

To je mylný názor, že lezou jen 
nazpátek. Normálně si to šinou 
dopředu. Jen pokud jsou v nebez-
pečí, unikají pomocí zadních ocas-
ních ploutviček, které bych přirovnal 
k raketovému pohonu. Při rychlém 
ústupu dělají rychlé pohyby zadeč-
kem. Pozpátku tedy lézt umějí, stej-
ně jako plavat, ale za normálních 
okolností se pohybují dopředu. 
Pro vás, pane docente, jsou raci 
živobytím, zábavou, koníčkem?

Pro mne se stali vším a to zcela 
náhodou. Když jsem se ve Vodňa-
nech sháněl po nějakém místě, jsem 
totiž původně zootechnik a nikde 
jsem neuspěl, spletl jsem si dveře 
a vešel do Výzkumného ústavu, kde 
zrovna potřebovali technika. To bylo 
v roce 1995, kdy jsem si řekl: „Co 
se budu míchat do řemesla odbor-
níkům přes ryby“ a napadlo mne, že 
by mohlo být zajímavé a užitečné, 
kdybych se začal věnovat rakům. 
Podařilo se mi rozjet výzkum, navá-
zat spolupráci s akademickými pra-
covišti a dnes jsou raci mou srdeční 
záležitostí, pro něž jsem ochoten 
se i potápět, pozorovat je a filmovat 
a věnovat jim i spoustu volného 
času. Teď už zbývá, abych je našel 
i doma na Blanici v Protivíně. 

Jan Chmelík

Jejich čas prý je noc. „Před žárem 
slunce se ukrývá, “ praví Ottův 
naučný slovník. 

Ano, jakmile se setmí, vylézá 
z úkrytů, nor a zpod kamenů a za-
čne shánět potravu. Sice ho někde 
můžeme spatřit i přes den, ale to 
jen ojediněle. Pokud je to ‚hladová‘ 
lokalita, kde nemá mnoho potravy 
a nabídneme mu kus masa, vyleze 
za ním i přes den. To maso je pocho-
pitelně rybí. Dá se však nalákat i na 
obyčejný suchý chleba. 
Rak má šedozelenou barvu. Jak je 
to tedy s jeho zčervenáním?

Většina čtenářů si asi už nebu-
de pamatovat, pokud kdy měli 
příležitost dát raka do hrnce, že 
po uvaření zčervená. Barva je 
dána jeho krunýřem, který má dvě 
barvy. Modrou a červenou, jejichž 
spojení dává barvu raka. Modrá je 
tepelně nestálá, po uvaření zmizí, 
kdežto červená zůstává. Pak už se 
dá jíst. 
Jak chutná?

Má takovou zvláštní jemnou 
chuť, trochu připomíná krabí tyčinky, 
někomu zase mozeček. Moc masa 
však nemá. Akorát v klepetech a na 

zadečku. Výtěžnost je opravdu malá. 
Z kila raků ať by to bylo patnáct deka 
masa. 
Už v jednou citovaném Ottově 
naučném slovníku se uvádí, že 
„nejchutnější raci jsou po seno-
seči, kdy pšenice kvete, až do 
ovesných žní. “

Skutečně to odpovídá sezóně, 
která je v Evropě vyhrazená k jejich 
lovu. Má to souvislost i s jejich repro-
dukčním cyklem. Samička už nemá 
ráčata a nastává doba, kdy se svlé-
kají. Aby mohl rak vyrůstat, potřebuje 
shodit krunýř a ‚navléknout‘ si větší. 
Při svlékání je ohromně zranitelný 
a než si ‚oblékne‘ nový, je lahůdkou 
pro velké ryby, metrový sumec si 
na něm jen smlsne, ondatry, norky, 
vydry i rybožravé ptáky. 
Řekl jste, že u nás jsou raci chrá-
něni a že se tedy lovit nesmějí. 
Jak je tomu jinde v Evropě?

V Německu, Rakousku, Itálii, 
Švédsku jsou také chráněni, ale 
povolen je komerční chov na far-
mách. Například ve Švédsku se 
konají ohromné račí slavnosti, kdy 
jsou lidé ustrojeni do velkých čepic 
s podobou raků, nosí zástěry s jejich 
motivy. Tam se jim všechno podřizu-
je. Je to prostě byznys. 

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

!!! AKCE GENERALI !!!
pojišťovna Generali nabízí 

slevu 55% na povinné ručení 
pro osobní vozidla v definovaných kategoriích

AKCE PROBÍHÁ 

od 1. října 2010 do 31. ledna 2011
Přijďte se informovat o ceně Vašeho pojištění. 

Nabízíme povinné ručení u více pojišťoven, 

máte větší možnost porovnání a výběru. 

Vše provádíme zdarma. 

FINANČNÍ PORADENSTVÍ JIŘÍ JÍNĚ
Masarykovo nám. 14, Protivín

telefon 777 615 202, 777 615 203
otevírací doba PO 9 – 11 hodin

ÚT, ST, ČT 14 – 17 hodin
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TÝDEN KNIHOVEN 
v Protivíně

„Tolik knih jako knihovna doma mít prostě nemůžete“ 
a „Knihovna pro všechny“ byla dvě hesla, která otevírala 
témata letošních akcí uspořádaných k Týdnu knihoven, který 
proběhl v celé České republice ve dnech 4. – 8. října letošního 
roku. 

Městská knihovna Protivín se již tradičně připojila k této 
celorepublikové akci a snažila se otevřít své prostory a zpří-
stupnit knižní fond všem občanům bez rozdílu, především 
těm, kteří si dosud z nejrůznějších důvodů nenašli cestu do 
knihovny nebo ke knize vůbec. 

Nejmilejšími návštěvníky jsou pokaždé děti z mateřských 
školek, pro které je první společná návštěva knihovny význam-
nou událostí. Exkurzi předškoláků z 1. Mateřské školy Protivín 
v počtu 26 dětí provázel především chlapecký zájem o dětské 
encyklopedie. Dvě desítky předškoláků 2. Mateřské školy 
Protivín vyplnily čas strávený v prostorách dětského oddělení 
poslechem úryvků z dětských knížek a básniček, které jim 
předčítala doprovázející paní učitelka. Mnohým se v knihov-
ně tak líbilo, že v následujících dnech přivedli s sebou rodiče 
a nechali se zaregistrovat jako řádní čtenáři. Na památku nám 
namalovali obrázky – už se těšíme na výstavku dětských prací 
s náměty dětských knížek. 

S pochopením se setkaly akce Týdne knihoven v základní 
škole. Díky vstřícnému přístupu pedagogů byli žáci sezná-
meni s plánem akcí a řada žáků využila možnosti se na dobu 
jednoho roku zdarma zaregistrovat jako noví čtenáři knihovny 
a uživatelé internetu. 

Žáci 3. a 4. třídy přišli se svými vyučujícími na exkurze 
v počtu 47 žáků. 

Nezapomenutelná bude pro všechny návštěva maminek 
ze Střediska křesťanské pomoci – mateřského centra Pastelka 
Protivín, které nám „nejmladší čtenáře“ přinesly v náručí. 

Deštivý konec září využily nejstarší děti k návštěvě 
městské knihovny. Paní knihovnice D. Hlouchová je 
velice poutavým způsobem seznámila s prostorami 
pro dětskou literaturu, s abecedním či námětovým 
řazením knih, systémem vypůjčování i s tím, jak 
s knihami správně zacházet. Trpělivě odpověděla 
i na zvídavé dotazy dětí. Pak následovalo volné pro-
hlížení a čtení úryvků z knih. Chlapci měli tradičně 
zájem o knihy o automobilech, motorkách, pravěku, 
světě a o encyklopedie; děvčata pak vybírala zejména 
pohádky o princeznách, vílách či zvířátkách. 

V závěru návštěvy pak paní knihovnice upozornila 
na možnost zaregistrování nových členů na jeden 
rok zdarma v týdnu od 4. 10. do 8. 10. 2010 a několik 
zajímavých knih dětem do mateřské školy půjčila. 
Chlapci a děvčata si pak v následujících dnech vybí-
rali náměty z knih, které je nejvíce zaujaly a pokoušeli 
se je výtvarně ztvárnit. 

Věříme, že se návštěva knihovny dětem líbila 
a že se tak rozšíří i řady jejích čtenářů.  –EC–

„Pastelka“ děkuje paní D. Hlouchové za milé a stručné 
představení městské knihovny a její prohlídku i možnost regis-
trace, kterou neevidované maminky rády využily. 

O tom, že bylo v Týdnu knihoven v naší knihovně opravdu 
živo, svědčí nově zaregistrovaných 51 čtenářů, z toho 39 čte-
nářů do 15 let a celková návštěva 310 osob, které si vypůjčily 
565 knih a časopisů. 

Mořská víla Ariela. Autorka kresby Anna Hofhanslová, 
5,5 roku – 1. MŠ. 

PŘEDŠKOLÁČCI Z 1. MŠ 
V PROTIVÍNSKÉ KNIHOVNĚ
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V sobotu 18. září se ve Skalách 
konal již třetí ročník akce na podporu 
dětských domovů – Draci ve skalách. 
Napřed se všichni sešli na tvořivých 
dílnách, kde si vyráběli masky a hlav-
ně princezny, které pak nesli slavnost-
ním průvodem od dětského domova 
ve Skalách, přes náves v Budičovicích 
až do dračí sluje, která byla nedaleko 
hráze Tvrzského rybníka a kapličky 
sv. Víta. Na návsi v Budičovicích 
zahrála tradiční hudba z Konga 
a Angoly. Děti potěšila loutková 
pohádka Pinochio Víťi Marčíka. Vše 
bylo zakončeno koncertem kapely 
Řez dřevem, dračí hostinou a ohňo-
vou show na dvoře dětského domova 
opět ve Skalách. Vše se konalo za 
podpory obce Skály a občanského 
sdružení Švagr. Odhaduji účast cca 
200 rodičů, dětí a příznivců této myš-
lenky.  Text a foto Pavel Koc

Stojím za oponou divadla, připravena 
na vše nebo snad ne? Tohle je ten okamžik, 
na který jsem tak dlouho čekala, připra-
vovala se a který rozhodne o celém mém 
budoucím životě. Ví to oni? Uvědomují 
si, že vše je v jejich rukách? Udělají ze 
mě tu šťastnou dívku, kterou si moc přeji 
být? Všechny mladé tanečnice by udělaly 
cokoliv být na mém místě. 

Nádech, výdech. Srdce buší. Náhle 
mě zaplaví vzpomínka. Maminka mě 
vede na první hodinu tance. Je mi deset 
let. Byla jsem nervózní či nadšená? 
Jsou všichni lidé takoví, že když před 
nimi stojí výzva, od které neví co čekat, 
zaplaví je pocit bezmocnosti? Lidé jsou 
tvorové navenek odvážní, schopni snést 
cokoliv, avšak uvnitř je situace zcela jiná. 
Nervozita, pocit strachu, touha utéci od 
něčeho neznámého převáží. Není to tak? 
Každý to zná. Ať už malé dítě, dospělí 
či staří. Každý v životě prožil bezpočet 
těchto situací a zcela jistě i bezpočet 
prožije. Všechen strach se zrcadlil v mé 
tváři. Maminka mě pohladila po tváři 
a zašeptala, ať se ničeho nebojím, že je 
se mnou. V tu chvíli jsem se i uvnitř stala 
tím nebojácným člověkem, díky mamin-
čině lásce, přítomnosti, důvěře. 

„Jmenuji se Jane Ademson a je mi 
osmnáct let.“ Jejich upřený, kritický 
pohled mě uvede do rozpaků. Jsou si 
toho vědomi? Jsou si vědomi toho, že 
veškerou moc, kterou mají nad všemi tady, 
mají ve svých rukách? Další vzpomínka. 
Sedíme okolo vánočního stromečku. Celá 
rodina, maminka vpředu zářící. Roz-
balování dárků, nadšení z nových věcí, 
slzy štěstí dopadající na mé nové taneční 
boty v mých rukách. Je to však nezbytné 

plakat pro věc? Vždyť je to jen věc. To 
důležité je zcela jinde, ne v mých rukách. 
To důležité je cítit ve vzduchu, je všude 
okolo nás a hlavně v našich srdcích. Je to 
láska, štěstí a to, že jsme všichni spolu, 
máme jeden druhého. Není to to nejdů-
ležitější? Každý člověk nemá takové štěstí. 
Štěstí být se svou rodinou. Po celém světě 
lidé umírají, ať už v důsledku přírodních 
katastrof, lidského selhání či jen pouhé 
hlouposti. Tisíce lidí ztratí každý den 
někoho blízkého, milovaného. Udělaly by 
jim radost nové taneční boty? Odpověď je 
zřejmá. Ne! Tyto okamžiky už nikdy nikdo 
nevrátí. Nemusí se opakovat, nikdo neví, 
co bude zítra, proto bychom si měli na 
plno užít dnešek. Měli bychom pomyslet 
na všechny méně šťastné a uvědomit si, 
že chamtivost, sobeckost a odmítavost 
nikomu nepomohou, ani nám samým. 
Měli bychom si vážit těch krásných chvil. 
Bohužel, některým to dojde příliš pozdě. 

Jen vteřiny mě dělí od výsledku zkou-
šek. Zabalená v ručníku sedím a napjatě 
čekám. Na pódium přichází porota. Mys-
lím na to, jaké by to bylo, kdyby tu teď se 
mnou byla maminka. Podpora ve všem, 
co jsem kdy dělala, bezpečná loď, kterou 
nic neskolí. Bohužel však skolilo. Zavřu 
oči, nechci na to myslet. Avšak tato boles-
tivá vzpomínka se dere na povrch. Den 
jako každý jiný. Je až komické, jak jeden 
pouhý okamžik dokáže změnit celý život. 
Může to být výhra v loterii, vykradený 
byt, ale pro někoho to může být telefonát, 
oznamující maminčinu dopravní nehodu 
a následné úmrtí. Chcete radu? Rozbití 
telefonu a skoro všech sklenic nikomu ani 
ničemu nepomůže. Truchlení a naštvání 
na celý svět, ta bolest drásající hrudník, ta 

prázdnota, smutek i beznaděj nás v těchto 
situacích ovládá a má nad námi plnou 
moc. Nesmíme ji však nechat zvítězit. 
I když vzpomínky jsou bolestné a máme 
pocit, že je to to jediné, co nám spolu 
s oblečením ve skříni zbylo, jsou právě 
tyto vzpomínky nejdůležitější. Otázky 
„Proč já? Proč zrovna já?“ je třeba překo-
nat a musíme bojovat. Nesmíme dopustit, 
aby se naše rozčilení přeneslo i na milo-
vaného člověka. I když už nežije, jsem si 
zcela jistá, že je pořád s námi. Je kouskem 
nás, je v našich myslích, srdcích i duších. 
Nesmíme ho ani kouskem pošpinit. Musí-
me vzpomínat na to dobré, co jsme spo-
lečně prožili, na všechno štěstí, které nám 
bylo dopřáno. Pořád máme rodinu, přátele 
i známé, kteří nám pomohou, na které se 
můžeme obrátit a spolehnout. Pro někoho 
se tato událost může stát hnacím motorem 
k dosažení svých snů. Tak jako pro mě. 
Člověk udělá vše pro to, aby dosáhl svého 
cíle. Udělá to pro toho, koho ztratil, avšak 
nadevše miloval. 

Moje radost a štěstí z věty „Mezi dese-
ti nejlepšími se umístila Jane Ademson.“ 
je bezmezná. Myslíte, že se člověk může 
štěstím rozletět na tisíce kousků? Já ano. 
Kéž bych se o tento pocit mohla podělit 
se všemi, kteří ho potřebují, kterým 
schází. Tento okamžik je lepší než milion 
nových tanečních bot. Nikdo mi ho už 
nikdy nevezme. Je navždy zapsán v mé 
mysli, paměti. Všechno na světě je možné, 
pokud tomu věříte a jste ochotni udělat 
vše, co je ve vašich silách. S podporou 
a důvěrou můžete dosáhnout každého cíle, 
splnit si každý sen, zažít mnoho okamžiků 
štěstí. Nevěříte? Zkuste to!

Alexandra Zuntová

Nejkrásnější na světě nejsou věci, ale chvíle, okamžiky a vteřiny

DRACI VE SKALÁCH
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✿ SPOLEČENSKÁ KRONIKA ✿

Novinky
městské
knihovny

NARODILI SE

❀ 8. 9. syn Matyáš

 Haně Malé z Protivína

❀ 21. 9. dcera Nela

 Jiřině Sobkovčíkové 

 z Protivína

❀ 1. 10. syn David Kroutil 

 Martině Pilečkové z Protivína

ZEMŘELI

✝ 15. 9. Marie Kasová

 80 let, Selibov

✝ 27. 9. Václav Mikšíček

 61 let, Protivín

✝ 2. 10. Jiřina Jarešová

 79 let, Selibov

✝ 13. 10. Hana Kostková

 65 let, Protivín

✝ 18. 10. Zdeněk Malířský

 80 let, Protivín

VZPOMÍNKA

V listopadu uplyne 20 let od úmrtí 

pana Karla Dunovského z Krče. 

Stále vzpomíná  rodina

VZPOMÍNÁME

Dne 25. září 2010 

by oslavil 80. narozeniny 

pan Václav Hrdina z Protivína. 

S láskou vzpomíná 

syn Milan s rodinou

VZPOMÍNKA

Dne 17. září uplynul rok, 

co nás po krátké, těžké nemoci 

opustil milovaný tatínek, dědeček 

a tchán pan Jiří Macháček.

S láskou vzpomíná 

syn Jiří s rodinou. 

Opět nastal nový školní rok, ve kterém jsme přivítali naše nové i již známé 
děti ve třídách Beruška, Včelka a Motýlek. K vzájemnému seznámení mezi dětmi 
a dospělými přispělo jistě také odpoledne 15. října, kdy jsme se spolu s dětmi, jejich 
rodiči a celým naším kolektivem rozloučili s létem u táborového ohně. 

PRO DOSPĚLÉ – naučná literatura
Jan Stráský:
Přehrady Čech, Moravy a Slezska 
– 101 výletů pro pěší i cyklisty
Lenka Tomsová:
Moje kouzelná Kanada, Vzrušující Van-
couver – průvodce i cestopisy

PRO DOSPĚLÉ – beletrie
Emil Hakl:
Pravidla směšného chování 
– společenský příběh ze současnosti
Zdeněk Novák:
Prohnilý svět 
– z edice Původní česká detektivka
Eva Urbaníková:
Všechno nebo nic. Příběh pokračuje 
– ženský román o lásce

Chcete se seznámit?

Máte manželskou krizi?

www.Vztah.info
Jiná cesta ke šťastnému vztahu!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
LOUČENÍ S LÉTEM V 2. MŠ

V letošním roce organizujeme pro naše předškoláky pět lekcí plavání, 
kterých se účastníme na plaveckém stadionu v Písku. Se všemi dětmi, které 
navštěvují naši MŠ, jsme měli možnost shlédnout dvě divadelní představení, 
při kterých nezůstala jedna tvář bez úsměvu a nadšení. Zejména při předsta-
vení „Klaun a jeho kamarádi“, kde měly děti možnost vidět cvičené pejsky. 
V úterý 5. října proběhla v naší mateřské škole rodičovská schůzka, spojená s ochut-
návkou pomazánek. Rodiče si zde mohli pomazánky nejen ochutnat, ale zároveň 
dostat recept od paní Renaty Novotné, vedoucí kuchyně, která provedla všechny 
zájemce v prostorách kuchyně naší školy. Všem rodičům, kteří se této schůzky 
ochotně zúčastnili, děkujeme. I nadále se těšíme na další spolupráci s nimi. Pro 
všechny rodiče má naše mateřská škola dveře vždy otevřené.

VZPOMÍNKA

Dne 14. listopadu 

by se manžel 

Ladislav Černický 

dožil 90 let. 

5. prosince uplyne již 22 let, kdy nás 

bez slůvka rozloučení opustil.

Stále vzpomínáme. Kdo jste ho znali 

a měli rádi, vzpomeňte s námi.

Děkujeme

Manželka E. Černická s rodinou
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míčem na koš. Zkoušíte to stále znovu... 
A co jsem si já z téhle akce vzal? Určitě 
ponaučení o tom, že si mám raději vše dva-
krát promyslet, než něco udělám… 

Václav Kovář

Celá akce začala diskotékou, která 
všem navodila dobrou náladu. Následovaly 
videoukázky z  „Nemyslíš – zaplatíš“ a my 
všichni postupně ztichli. První vyprávění 
policisty z Prahy, který nám líčil příběh 
motorkáře, který vjel pod kola kamionu, nás 
všechny zarazilo. Nikdo ani nepípl…

…po skončení akce jsme byli všichni 
úplně zamlklí. Myslím si, že každý z nás 
si v tu chvíli vzal z toho všeho ponaučení 
a až budeme jezdit na silnicích my, snad se 
budeme chovat bezpečněji… Vít Horáček

Po příchodu do kulturního domu v Pís-
ku jsme byli nadšeni atmosférou. Hudba 
hrála, po celém sále se barevně otáčela 
světla. Všichni zářili dobrou náladou. 
Po 15 minutách běžela první videoukázka 
nehody, poté se na jevišti vystřídali policis-
ta, záchranář, hasič, maminka zemřelého 
motorkáře. To bylo nejsugestivnější. Vyprá-
věla velmi pěkně. Celý sál seděl v napros-
tém tichu, někteří z nás i brečeli. Když už 
jsem si mysleli, že pořad končí, na jeviště 
vjela žena na vozíčku. Začala vyprávět svůj 

příběh. V sále bylo neskutečné ticho. Ty 
emoce byly opravdu silné. 

Při cestě k našemu autobusu byla většina 
z nás pořádně přešlá. A mé pocity? Naprosto 
skvěle připravený pořad, na druhou stranu 
špatný pocit, protože se cokoliv z toho může 
přihodit i nám. Kateřina Singerová

První, co nás určitě ohromilo, začátek! 
Autoři pořadu nás totiž vítali muzikou 
a tancem. Byli jsme nadšeni! Poté to ustalo 
a na pódium přišel policista z Prahy. Začal 
nám vyprávět jeden ze svých příběhů o klu-
kovi na motorce, co se střetl s náklaďákem. 
Nedokážu to popsat. Byl to pro nás velký 
otřes. Doopravdy. Bylo to drsné. Pak 
vyprávěl svůj příběh hasič. Srážka vlaku 
s autem. Další záchranář líčil srážku aut. 
V jednom z nich prý sedělo šest lidí. Jedna 
blondýnka, která seděla na místě řidiče, 
měla po srážce jen půlku obličeje, vzadu 
v autě kluk, mrtvý, další těžce zraněný, 
další měl v  břiše zabodnutý kus plechu, 
vedle řidiče další těžce zraněný. Záchranáři 
odvezli těžce zraněné do nemocnice, v tu 
chvíli volali hasiči, že našli posledního, 
šestého člena posádky, zřejmě řidič!Byl 
namáčklý na pedálech auta, pod mrtvou 
blondýnkou…Většina nehod se stává 
v pátek a v sobotu večer!

Strašné, otřesné… 
Miroslav Plundrich

Zaujal mě policista. „Vtípky? Chci vás 
vidět po konci našeho pořadu“. Měl pravdu. 
Přišli jsme s rozzářenou náladou a odcházeli 
s docela smutnou tváří. Nejvíc mě zaujalo 
vyprávění hasiče a hlavně dívky, která při-
jela na jeviště na vozíčku.  

Jaroslav Květoň

Nejvíce se mi líbil začátek, kdy to 
vypadalo úplně jinak, než pak probíhalo. 
Na začátku to vypadalo, jako bychom byli 
na nějaké akci s DJ. Vše bylo jinak. Spletli 
jsme se. Na jevišti se střídali lidé, kteří nám 
vyprávěli své zážitky ze silnic. Nejvíc mě 
zaskočilo vyprávění pána od policie. Když 
dovyprávěl, nikdo z nás ani nezatleskal, 
ani neřekl na shledanou. Byli jsme úplně 
ztuhlí…

…po skončení představení bylo hodně 
lidí smutných a zabořených v těch nejhor-
ších myšlenkách. Opravdu představení, 
které udělalo dojem! Patrik Šmilňák

PODZIMNÍ HRANÍ. Středisko křesťanské pomoci Pastelka pořádalo v září 
další dětské odpoledne pro malé děti, tentokrát pod názvem Podzimní hraní. 
Děti soutěžily stejně jako v červnu v několika disciplínách. Tentokrát nám 
počasí přálo, takže jsme si užili nejen legraci, zábavu, ale i sluníčko. Děti 
si odnesly i odměnu. Děkujeme Komunitní nadaci Blanicko-Otavské, 
z jejíhož grantu jsme mohli nakoupit dárky pro děti.  Miluše Šálková

� ZE ŽIVOTA ŠKOLY � 
dokončení ze 2. stránky

CELOŠKOLNÍ PROJEKT ZDRAVÍ

MERLIN je výjimečné černé pivo 
bez přídavku sacharinu, které 
vzniká pouze ze tří základních 
surovin – sladu, vody a chmele, 
tak jak přikazuje starý zákon na 
ochranu čistoty piva, vydaný již 
roku 1516.
Magická chuť piva MERLIN připo-
mínající stout je dána použitím 
praženého ječmene. 
Opravdoví znalci odhalí kouzlo 
tajemství jeho poctivé výroby 
a sílu chuti, stejně jako sám čaro-
děj Merlin, prorok z legend o králi 
Artuši.
Toto výjimečné pivo můžete ochut-
nat od 18. října jednak v lahvích 
0,3 l a samozřejmě v keg sudech 
o objemu 15 a 30 litrů. První pivo 
se objevilo na prodejně Belveder 
přímo u pivovaru a postupně 
u všech odběratelů Platanu.

NOVÉ ČERNÉ PIVO NA TRHU
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 V sobotu 4. září se v Záboří u příležitosti 119. výročí založení sboru dobrovol-
ných hasičů uskutečnila noční hasičská soutěž „O pohár starosty SDH Záboří“. Za 
chladného počasí se do Záboří sjelo celkem 17 družstev mužů a 4 družstva žen. Po třech 
hodinách zápolení se na prvním místě v kategorii muži umístili hasiči z Hoštic u Volyně, 
druzí skončili muži z Tálína, bronzovou pozici obsadili domácí borci, bramborovou medaili 
si vysloužilo družstvo z Albrechtic nad Vltavou a první pětici uzavřeli hasiči ze Štětic. 
V kategorii žen se z vítězství radovala děvčata z Hosína, druhé skončily domácí hasičky. 
O třetí a čtvrté místo se podělily ženy ze Žitné a ženy ze Všeteče. 

Pořadatelé touto cestou děkují všem rozhodčím, technickým službám města Protivín 
a SDH Protivín za pomoc se zajištěním soutěže a také nesmíme zapomenout poděkovat 
všem sponzorům, díky nimž se podařilo do soutěže dodat ceny v celkové hodnotě 15 tisíc 
korun. 

Protivínští bikrosaři ve složení Jan 
Svoboda a nový jezdec Honzík Seidl se 
zúčastnili dne 25. září Českomoravského 
Poháru v Praze Řepích. Pro Honzíka to 
byl první závod mezi ostřílenými bikrosaři. 
Honzík díky dvou pádům skončil na 16. 
místě v kategorii do 6 let. Jan Svoboda 
se umístil v kategorii Elite Men v malém 
finále na pátém místě. Následující víkend 
se v nedalekých Klatovech jelo Mistrov-
ství České republiky, kde se také závodů 
zúčastnili oba dva Honzové. Honzovi 
staršímu se závod nevyvedl, ale nakonec 
je s 12. místem na MČR vcelku spokojený. 
Pro malého Honzíka, co by začátečníka, 
je dráha v Klatovech velice těžká a malí 
závodníci měli co dělat, aby vysoké skoky 
vůbec na kolech překonali. Pořadatelé často 
jezdcům do vrcholků pomáhali a náš Honzík 
na svém prvním Mistrovství České republiky 
vybojoval 18. místo z 25 závodníků.

F a F Club Protivín, 
Městské kulturní 
 středisko Protivín 
a Město Protivín
zvou na festival 
amatérských 
a nezávislých tvůrců –
PROTIVÍNSKÝ 
VIDEOFILM. 
9. ročník se koná 
v sobotu 13. listopadu 
od 9 hodin 
v protivínském kinosále. 
Téma festivalu je „Doprava a železnice“. 
V průběhu festivalu budou promítnuty 
filmy studentů SVOŠ a Filmové akade-
mie Miroslava Ondříčka v Písku. 

Evangelická církev metodistická 
ve spolupráci se Střediskem křesťan-
ské pomoci „Pastelkou” pořádala 
v létě týdenní příměstský tábor pro 
děti, jehož náplní byl baseball, který 
přijeli učit hrát američané. Tím, že 
tato akce byla pro obyvatele Protivína 
první, zpočátku se zdálo, že se snad 
ani nenaplní. Nakonec se na něj při-
hlásilo 14 dětí, což sice není možná 
moc, ale s američany a českým týmem 
si chodilo nakonec zahrát celkem 
25 lidí. Američané přivezli baseballové 
vybavení, které zde nechali, abychom 
mohli trénovat, děti dostaly čepice, 
trička a mnoho dalších věcí. Tento tým 
jako jediný ze všech, který sem jezdí 
z církve učit baseball, přivezl i pravé 
baseballové kalhoty, které dětem také 
věnoval. Jeden den jsme jeli do Vim-
perku na zápas s dětmi, které už byly 
jeden rok dopředu. Protivínský tým 
ovšem vůbec neudělal ostudu, protože 
hrál mnohem líp, než soupeř a vyhrál 

NOČNÍ HASIČSKÁ SOUTĚŽ V ZÁBOŘÍ

Na snímku vpravo s číslem 45 závodník 
Jan Svoboda. 

Z BMX PROTIVÍN

Na fotografii je zachyceno soutěžní družstvo mužů SDH Záboří, které v letošním 
14. ročníku šesti kolové soutěže O putovní pohár hasičů okresu Písek obhájilo loňské 
vítězství a stalo se tak teprve druhým týmem, kterému se obhajoba povedla. Zábořská 
děvčata, která tuto soutěž vyhrála v roce 2005, obsadila 12. místo.  Ondřej Soukup

BASEBALLOVÝ TÝDEN
by, kdyby Vimperští ke konci nenechali 
hrát jen profesionální američany. Také 
„Protivínští“ sklidili od svých trenérů 
velkou pochvalu za to, jak hráli. 

Touto cestou chci poděkovat panu 
Zemanovi z Boru, který nám velmi 
laskavě a bez úplaty poskytl louku, na 
níž jsme mohli hrát. Bez jeho pomoci 
a ochoty bychom těžko mohli trénovat 
v Protivíně, hřiště totiž bylo v té době 
v rekonstrukci. Dále děkuji všem rodi-
čům, kteří přihlásili své děti na příměst-
ský tábor. Všem zúčastněným dětem 
děkuji za skvělou atmosféru, hodně 
zábavy a chuti do hry, které vkládaly do 
každého dne. 

Američané plánují další tábor zase 
v létě, tak se budeme těšit na děti a spo-
lupráci s městem. 

Miluše Šálková
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říjen 2010
10. 10.  pondělí Netolice Nadýmač velký
   Protivín Barachovec

26. 10.  úterý Netolice Hrbovský velký

27. 10.  středa Netolice Hrbovský velký
  Protivín Skalský

29. 10.  čtvrtek Netolice Stříbrný

31. 10.  neděle Protivín Selibovský

listopad 2010
1. 11.  pondělí Netolice Koza, Brychovský, 
   Šipounský, 
   Vepřský malý
  Protivín Selibovský

2. 11.  úterý Netolice Soukup, Lužický, 
   Pivovarský 
    prostřední
  Strakonice Škaredý

3. 11.  středa Netolice Malovický horní

4. 11.  čtvrtek Netolice Malovický horní
  Strakonice Řežabinec

5. 11.  pátek Netolice Tringlovský velký
  Strakonice Řežabinec

8. 11. pondělí Netolice Chudý, Světský, 
   Tringlovský malý
  Protivín Trampalovský  
    horní, 
   Jiterský
  Strakonice Sedlišťský, 
   Kořenský

9. 11.  úterý Netolice Jezero 
    u Radomilic
  Protivín Vitkovský velký

10. 11.  středa Netolice Jezero 
    u Radomilic, 
   Hájek
  Strakonice Návesný 
    u Sudoměře

11. 11.  čtvrtek Netolice Hlavatecký
  Protivín Svojetín dolní

12. 11.  pátek Netolice Vepřský velký
  Protivín Starý u Nové Vsi
  Strakonice Ovčácký

15. 11.  pondělí  Netolice Šítov
  Strakonice Silnický

16. 11.  úterý Netolice Vondrovský, 
   Představecký
  Protivín Borský, Polanka

Pionýrský oddíl Kocandáci 
přijímá nové členy

Schůzky každý pátek od 16 hodin 
v klubovně Chata u Lomu, nebo 
sraz na náměstí v 15.45 hodin. 
Náplní schůzek poznávání přírody, 
tradiční i netradiční hry, uzlování, 
rukodělné činnosti, letní tábor, 
výlety a další víkendové akce. 
Dotazy a bližší info: 
R. Lenemajer, tel. 731 148 301

Protivínský klub taekwonda vyrazil 
poprvé v novém školním roce na závody 
v Hradci Králové, zařazené do turnajů 
spadajících do Národní ligy taekwon-
da ČR. Závodů se zúčastnilo celkem 
170 závodníků z České republiky, Polska, 
Litvy a Maďarska.

Za Protivín bojovalo sedm závodníků 
v různých kategoriích. Boje trvaly od rána 
do pozdních večerních hodin, což bylo pro 
všechny děti velmi náročné. Všechny boje 
byly velice náročné a děti do nich dávaly 
veškeré síly. To se odrazilo na výborných 
úspěších, které opět dosáhly. Mezi zkuše-
nými borci z Protivína byl i úplný nováček 
Patrik Pischinger, který získal výborné 
4. místo v boji s velice zkušeným závodní-
kem z Olomouce, který měl však již patřit 
do jiné těžší výkonnostní kategorie A. 

Závody byly dost náročné i pro dopro-
vod dětí. Proto je třeba poděkovat i všem 
obětavým rodičům, kteří dětem věnují svůj 
čas a nemalé finanční prostředky. 

Výsledky: 
Jakub Chudomel  .......................... 1. místo
Adéla Kubičková  ......................... 1. místo
Zuzana Doubková  ....................... 2. místo 
Vlastimil Trnka  ........................... 2. místo
Trubka Daniel  ............................. 2. místo
Martin Doubek  ............................ 3. místo
Patrik Pischinger  ......................... 4. místo 

Stolním tenistům Slavoje Protivín začala 
sezona 2010-2011. Kádr se rozrostl o posily 
z Vodňan (Vladimír Weber, Ondřej Brabec) 
a Písku (Lucie Najmanová, Daniel Pešl, 
Tomáš Posekaný) a nováčky (Jan Tománek, 
Milan Soumar). Do soutěží tak mohl přihlásit 
hned čtyři mužstva – „Áčko“ do krajské-
ho přeboru, „béčko“ do Krajské soutěže 
a „céčko“ s „déčkem“ do okresního přeboru. 
Krajský přebor 
 1. kolo
Slavoj „A“ : Nová Ves u ČB „A“ – 9:6
(Dubský 4, Färber 3, Šimoník 2, 
Mareš 1)

Krajská soutěž 
 1. kolo
Osek „A“ : Slavoj „B“ – 6:9
(Pešl 4, Weber 3, Posekaný 1, Brabec 1)
Okresní přebor 
 1. kolo
Slavoj „C“: Slavoj „D“ – 13:5
(Zoch 4, Vařečka K. 3, Lednický 3, Sou-
mar 1, debly – Marková 2, Macháček 2, 
Najmanová 1)
 2. kolo
Slavoj „C“ : Kovářov „B“ – 15:3
(Vařečka K. 4, Vařečka P. 4, Zoch 4, Soumar 
1, debly)
Slavoj „D“ : Mirovice „A“ – 7:11
(Marková 3, Macháček 2, Najmanová 1, 
debl Najmanová –Tománek)

Karel Vařečka

Školní rybářství Protivín 
zve na výlovy rybníků

Zleva stojící: Pischinger Patrik, Doubková Zuzana, Trubka Daniel, Doubek Martin, 
Trnka Vlastimil. Zleva ležící: Kubičková Adéla a Chudomel Jakub

PROTIVÍNSKÉ TAEKWONDO BYLO ZLATÉ

STOLNÍ TENIS
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Přestože toto číslo novin vyjde měsíc po uskutečnění 
akce, rádi se k ní vrátíme několika řádky. Letošní babí léto 
snad opravdu bylo – s trochou nadsázky – jen v tento den. 
Pořadatelé měli z výkyvů počasí zamotanou hlavu. Sváťa 
Nečasová, která po Pepovi Šedivém převzala „ředitelování“ 
celého cyklo-turistického podniku, nespala dobře několik 
nocí, ale vše se nakonec odehrálo pod slunečnou oblohou. 

V sobotu 11. září se nechalo vylákat na trať 289 
sportovců. Patnáctikilometrovou trasu pro pěší absolvovalo 
48 turistů. Klobouk dolů před výkonem nejstaršího z nich, 
pana Jaroslava Kolafy z Těšínova. S rokem narození 1925 
byl zároveň nejstarším účastníkem „Cesty“. Jen o rok 
mladší je pan František Hanzlík z Protivína, který si vybral 
20 kilometrů na kole. Stejnou vzdálenost jako on ujelo dalších 
107 cyklistů, zejména rodin s dětmi. Ti nejzdatnější si zvolili 
trasu padesátikilometrovou a všichni chválili krásná místa, 
kterými je značení vedlo. Tak nadšení fandové cyklistiky 
ze vzdálených i blízkých míst – Vodňan, Písku, Strakonic, 
Netolic, Tábora, Českých Budějovic i Prahy – se přidali ke 
spokojeným hlasům místních patriotů. Padesátku si projelo 
126 sportovců různých věkových kategorií. 

V cíli všichni účastníci získali za nasbíraná razítka z kon-
trol diplom za výkon, drobné upomínkové předměty a jako 
vítané občerstvení tradičně chutný párek. 

„Cestu k Protivínu“ organizovali členové turistického 
oddílu TJ Slavoj již po dvaadvacáté. Letos nás trochu zaskočil 
nepředvídatelný lidský faktor – jak jinak to označit?

 Trať značili ve třech dnech před rozhodující sobotou lidé, 
kteří dorazili z práce nebo ze školy. Ještě v pátek večer značení 
kontrolovali, vše bylo v pořádku. Jaké bylo překvapení, když 
chvíli po startu začaly chodit zprávy o chybějících značkách 
v Myšenci a Krči. Místní účastníci a ti, kteří čtou mapu, se 
splést nenechali, ale letos na pochod přijela spousta lidí z dale-
ka. Ti pak dezorientovaně přejížděli frekventovanou hlavní 
cestu na Písek, protože spojnici z Myšence na Žďár po polní 
cestě nenašli. Naštěstí nedošlo k žádné nehodě, organizátoři 
po telefonickém upozornění cestu znovu označili a vše šlo 
dál. Zůstala jen nepříjemná otázka, kdo si dá tolik práce, aby 
zkazil, co druzí udělají. Jestlipak měl trošku radosti, když 
viděl zbloudilce?

Ohlédnutí za „Cestou k Protivínu“ s odstupem, po měsíci, 
je příjemné. Na závěr děkujeme za podporu a zabezpečení 
technického zázemí Městu Protivín. 

Hodnocení necháváme na sportovní veřejnosti a doufáme, 
že nám zachovají svou přízeň všichni, kteří mají tento druh 
aktivního odpočinku rádi. T. Vojtěchová, foto Pavel Koc

Trochu orientační a trochu silniční terénní běh pro zlepšení kondice a trá-
vení, především však pro poznání Píseckých hor i nás samých. 

POŘADATEL: Josef Němec, Roháčova 60, Písek, pe.pi@email.cz, 
774 239 044
DATUM: sobota 6. listopadu 2010
PREZENCE:
 dlouhá trasa: u hlavní brány pivovaru Platan v Protivíně – 9. 30 – 10.15 
hodin
 krátká trasa: u rozcestníku nad obcí Paseky – 10.30 – 11.15 hodin
START:
 dlouhá trasa v 10.30 hodin
 krátká trasa cca v 11.30 hodin
STARTOVNÉ:
 již s námi běživší: 50 Kč
 nově přihlášení do čtvrtka 4. 11. : 100 Kč
 nově přihlášení v pátek nebo v den závodu: 150  Kč
(Na startovné jsou poskytovány rodinné či skupinové slevy)
KATEGORIE:
 • dlouhá trasa muži nad 18 let
 • dlouhá trasa ženy nad 18 let
 • krátká trasa muži 
 • krátká trasa ženy 
 • krátká trasa mládež 15–18 let 
(podle aktuální situace proběhne další rozdělení)
TRASA – dle níže uvedeného popisu:
 dlouhá trasa 29 km (2x občerstvení + jídlo v cíli pro předem přihlášené)
 krátká trasa cca 15 km (1x občerstvení + jídlo v cíli pro předem přihláše-
né)
ČASOVÝ LIMIT:
 T-limit dlouhá trasa:
 pro doběhnutí na občerstvovací stanici (13,5 km) – 2 hodiny (12.30)
 pro doběhnutí do cíle – 14.30 hodin
 T-limit krátká trasa:
 pro doběhnutí do cíle – 14.30 hodin
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ V 15 HODIN V HOSPODĚ. 
POTÉ PROBĚHNE SLOSOVÁNÍ TOMBOLY. 
CENY:
 ceny symbolické a pivní
 atraktivní ceny v tombole (běžecké ponožky, funkční trika, …)
OBČERSTVENÍ:
 normální hospodské jídlo a pití
 předem přihlášení mohou při avízu dostat i tradiční české jídlo, které vybere 
 pořadatel (většinou guláš nebo hustá polévka s chlebem)
UPOZORNĚNÍ:
Závod se běží v terénu Píseckých hor. Závodníci berou na vědomí, že veškerá 
zranění, ztrátu orientace, vyhladovění, totální únavu apod. prožijí na své riziko 
a pořadatel za ně není zodpovědný. 
DALŠÍ UPOZORNĚNÍ:
Běží se z Protivína do Písku, tedy z bodu A do bodu B. Běžcům jejich věci 
v batohu přivezeme do cíle. Následně po vyhlášení odvezeme řidiče, nebo 
dle kapacity aut i ostatní běžce, k jejich autům, případně k vlaku na písecké 
nádraží. 
TRASA ZÁVODU:
 • START Protivín – u hlavní brány Městského pivovaru Platan
 • za vodičem přes řeku až na žlutou turistickou značku
 • po žluté značce kolem vrcholu Vysokého Kamýku až do Pasek
 (občerstvení a zároveň start krátké trasy)
dále společné pro obě trasy:
 • po žluté až na křižovatku U Luňáka
 • dále po červené přes Paseckou křižovatku k odbočče na rybník Němec 
 – tato část je bohužel skoro stále po asfaltu. 
 • stále po červené kolem rybníka Němec až na Novodvorskou křižovatku
 neodbočovat a pokračovat přímo do kopce, asfaltka přechází na lesní 
 cestu se zelenou půlenkou
 • dále po zelené půlence přes Velký Mehelník na Velkou Brašnu, 
 kde bude picí občerstvení
 • odbočit doprava a hned doleva, stále po zelené půlence kolem Chudého 
 vrchu, kolem Křížatek na Živec
 • na rozcestí V Živci odbočit vlevo na červenou značku
 • cesta vede stále dolů poměrně náročným seběhem k Novému rybníku
 • na křižovatce u Nového rybníka běžet vpravo po asfaltce dolů z kopečka
 • na další křižovatce odbočit vpravo a za závorou vlevo do Semic
 • po cca 300 m je cíl u hospody „U Báby Lišků“. 

PP běhVZPOMÍNKA 
NA CESTU K PROTIVÍNU
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Fotbalové informace
V sobotu 21. srpna, v den oslav 

90 let fotbalu nastoupil „A“ tým 
k prvnímu utkání sezóny 2010/11. Na 
zrenovovaném trávníku na soupeře od 
začátku doslova vlétli a po půlhodině 
hry bylo prakticky rozhodnuto. Nejdříve 
Ruczkowski prodloužil vynikající trest-
ňák Říhy, potom R. Vojta po Vorlově akci 
zvýšil na 2:0 a půlhodinku snů ukončil 
Říha přesnou střelou k tyči. Ve druhé části 
domácí svůj náskok ještě navýšili. Na 4:0 
zvyšoval Vorel, pátý gól přidal efektním 
přehozením Vierer. Soupeř v závěru 
korigoval na 5:1, ale naši hráči výborným 
výkonem přispěli k příjemnému průběhu 
oslav. Na druhý zápas cestovali Protivínští 
do Zlivi. Utkání bylo skutečně zajímavé 
a napínavé. Oba týmy si jistě zasloužily 
skórovat. Konečný stav 0:0 neodpovídá 
útočným aktivitám a snaze obou týmů 
se prosadit. Protivínští byli po většinu 
utkání lepší a nebezpečnější, ale odjeli 
„pouze“ s bodem, se kterým mohou být 
nakonec spokojeni. Ve třetím kole zavítali 
na hřiště do Protivína hráči Katovic. Oba 
týmy byly do utkání velmi dobře připra-
veny a diváci se jistě nenudili. Katovičtí 
vstoupili do utkání velmi aktivně a již 
v 5´ si vypracovali dvě nebezpečné stan-
dardní situace, po kterých si domácí notně 
oddechli. Po těchto závarech se naopak 
prosazovali domácí. Jejich snažení vyvr-
cholilo v 9´ brankou Říhy. Potom se hrál 
oboustranně výborný fotbal. Domácí se 
několikrát dostali do výborných šancí, 
ale neproměnili, a tak soupeř trestal 
a vyrovnal. Ve druhém poločase se hrál 
neméně zajímavý duel, ovšem kvalita 
a přesnost z prvního poločasu se již poma-
lu vytrácela. Ani jeden z týmů nedokázal 
své příležitosti zužitkovat a utkání tudíž 
skončilo remízou 1:1. Nicméně bylo 
velmi zajímavé a vyrovnané. Remíza je 
zřejmě spravedlivá. 

Ve 4. kole zavítali hráči Protivína do 
Netolic. V prvním poločase byli jasně 
lepším týmem hosté z Protivína, kteří 
předváděli skutečně pohledný fotbal, plný 
gólových příležitostí a dokonce nastřelili 
několikrát brankovou konstrukci domá-
cích – Vašek po standardní situaci tyč, 
Vierer po lobu břevno, Říha břevno ze 
standardní situace. Z mnoha příležitostí 
ovšem dokázal skórovat pouze ve 25´ 
Vorel. Svých zmařených příležitostí Proti-
vínští litovali. Ve druhém poločase domá-
cí nastoupili s velkou chutí. A již ve 49´ 
vyrovnali. To hosty zaskočilo a naprosto 
nepochopitelně se stáhli až před vlastní 
pokutové území a umožnili tak domácím 
snadný přechod do útoku. Domácí toho 
náležitě využili a znovu skórovali, když 
brankář Kubička neudržel střelu z dálky. 
Hosté se probudili a pustili se do útoku. 
V 63´ dokázal protivínský Říha proměnit 

pokutový kop, který byl nařízen po faulu 
právě na něho ve vyložené příležitosti. 
Stav 2:2 ovšem vydržel pouze jednu 
minutu, kdy hostující Kubička znovu 
neudržel střelu z dálky a další dorážkou 
se domácí opět ujali vedení. Hosté hráli 
na riziko, oba týmy si vypracovaly další 
příležitosti, ovšem výsledek se již nemě-
nil. Protivín odjel poražen díky svým 
individuálním chybám. 

Další víkend přijeli do Protivína 
hráči Blatné. Utkání bylo velmi vyrov-
nané a napínavé až do posledních minut. 
Blatenští vstoupili do utkání aktivněji. 
Podařilo se jim ovládnout hrací plochu, 
ale žádnou vážnou příležitost z toho nevy-
těžili. Protivín útočil spíše sporadicky, 
ovšem o to nebezpečněji. První změna 
skóre přišla ve 34´, kdy se prosadil hla-
vou Pichlík na 1:0. Ve druhé půli se hra 
vyvíjela stejně, Blatná hrála a Protivín 
kontroval, ovšem konečně přišly i branky. 
Vše načal v 56´ J. Vojta a Protivín vedl 
2:0. Blatná ovšem nic nezabalila a poda-
řilo se jí též skórovat a dokonce vyrovnat. 
Rýsoval se nerozhodný výsledek, ale 
aktivní Pichlík byl proti. Při svém dalším 
úniku si vykoledoval pokutový kop, který 
nekompromisně do šibenice proměnil 
Vašek. To byla tečka za vítězným utkáním 
3:2 pro domácí Protivín. 

Následující sobotu zajížděli hráči 
Protivína na horkou půdu jednoho z favo-
ritů soutěže do Strakonic. Od úvodního 
hvizdu byli Strakoničtí lepším týmem. 
Hráli běhavý, kombinační fotbal. V poli 
jasně přehrávali hostující tým, ovšem 
v pokutovém území si Protivínští doká-
zali poradit. Prosadili se až po půlhodině 
hry, opět dorážkou střely, kterou brankář 
Hlaváč neudržel. Do poločasu byl obraz 
hry stejný. Do druhého vstoupili aktiv-
něji hosté z Protivína. Dokázali naru-
šovat rozehrávku a dokonce několikrát 
nebezpečně zaútočit. Dokonce se jim 
podařilo skórovat. Po standardní situaci 
Říhy prodloužil do branky hlavičkující 
Vorel. Poté se hra přelévala na obě strany. 
Domácí byli celou dobu nebezpečnější, 
dokonce nastřelili i pravou tyč Hlaváčo-
vy branky, ale ke skórování to nevedlo. 
Hosté dokázali útočit pouze ojediněle 
v rychlých protiútocích, ale branku již 
nedostali a díky své bojovnosti a oběta-
vosti dokázali urvat bod na hřišti skvěle 
hrajících Strakonic. 

Na Václava se konalo již dlouho 
očekávané derby mezi hráči Protivína 
a Vodňan. Do utkání vstoupili aktivněji 
domácí a byli vlastně celý první poločas 
lepší. Branku však vstřelili hosté. 

Ve druhém poločase začali opět lépe 
domácí, dokonce měli výhodu jednoho 
muže, protože v 55´ po druhé žluté kar-
tě odešel do kabin Štěch. Toho domácí 

využili v 70´, po centru Rajtorala se 
prosadil Vorel. Hosté se poté zatáhli před 
vlastní pokutové území a urputně brá-
nili. Domácí začali být bezradní a přes 
snahu o vstřelení druhé branky začali 
dělat chyby. Toho dokonale využili hosté 
a dvěma rychlými protiútoky strhli vítěz-
ství na svou stranu. V 84´ utekl Bače 
a překrásnou střelou do šibenice z 28 m 
zvrátil utkání ve prospěch hostí. Síly 
byly vyrovnány v 89´, kdy byl vyloučen 
na straně domácích Vorel. Na 1:3 zvýšil 
v 90´ Machnyk. Domácí i přes velmi 
dobrý vstup do utkání a předvedenou hru 
v prvním i počátku druhého poločasu, 
nedokázali získat toužebné vítězství. 

„Anglický“ víkend ukončili Protivínští 
doma s ZVVZ B (Branice). Od počátku 
měli hru ve své moci hosté, ovšem první 
velkou šanci měl domácí Štumpfal, po 
rohovém kopu Říhy. Hostující brankář 
Horek byl proti a fantasticky vyrazil. Na 
druhé straně se hostům podařilo proměnit 
v gól hned svůj druhý rohový kop. To bylo 
střelecky v prvním poločase vše. Ve druhé 
půli se hra opakovala. Hosté kontrolovali 
vývoj utkání a dokonce dokázali v 65´ 
z bleskového protiútoku zvýšit Syrovát-
kou. Domácí již nedokázali vyrovnat hru 
ani změnit skóre. 

Do Čimelic jeli naši hráči s vědomím, 
že je nutné prolomit nepříjemnou sérii 
porážek a odpoutat se od spodních pater 
tabulky. Obě mužstva začala opatrně, bez 
větších šancí. Domácí se ujali vedení po 
hlavičce, kterou brankář Hlaváč chytil na 
brankové čáře, ale pomezní viděl míč už 
za čárou. Hosty to ale neotřáslo a hned za 
minutu bylo vyrovnáno, když Ruczkowski 
využil chybu domácího brankáře a hlavou 
pohodlně skóroval. Pak se hrál vyrovnaný 
fotbal bez větších šancí až do poločasu. 
Do druhé části vstoupili lépe Protivínští 
a svou aktivitu zúročili gólem R. Vojty 
po standardní situaci. Tím domácí notně 
zaskočili a ti se nebyli schopni dostat 
do vážnější šance. Protivín byl jedno-
značně lepší, škoda jen, že nedokázali 
svůj náskok ještě zvýšit. Říhovu krásnou 
střelu z trestného kopu zastavila jen tyč. 
Až v posledních minutách se domácí 
vzchopili a pokusili se o závěrečný nápor, 
ale Protivínští si své vítězství zkušeně 
pohlídali.   

Tímto vítězstvím se mužstvo „zavěsi-
lo“ za silný střed tabulky. Je v současné 
době na 9. místě, ale na 5. místo scházejí 
pouhé 2 body. 

Umístění ostatních mužstev: „B“ je 
po osmi odehraných zápasech OP na 
11. místě s 9 body. Dorost je ve své sku-
pině I. A třídy na 4. místě, starší žáci na 
7. místě a mladší žáci na 9. místě. 

Starší přípravka je v OP prozatím 
poslední, s jedním vítězstvím a třemi 
body, mladší s 12ti body drží prozatím 
druhou příčku. 

Podrobné výsledky jednotlivých 
mužstev přineseme po skončení jednot-
livých soutěží. 

Václav Křišťál, Dušan Benák
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Křížovka o upomínkovou keramiku

V letošním roce jsou křížovky věnovány moudrým výrokům známých i méně známých osobností. 
1. tajenka (1. a 2. díl)..., aby se jeho život zastavil, ani tehdy, když ...2. tajenka sen ztroskotal. (Tennessee Williams) 

Autor křížovky P.  Šoba
Vyluštěnou tajenku zašlete do 30. listopadu 2010  na adresu MěKS, Mírová 337, 398 11 Protivín, nebo e-mailem na 
adresu karfikova @kultura-protivin.cz. Za správné vyluštění křížovky ze zářijových novin získává dva keramické zvonečky 
s motivem Protivína paní Mikšíčková z Č. Budějovic. Blahopřejeme. 

2. OHbl České Budějovice 

HC Olešník – TJ Platan Protivín
 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
Střely: 19:8, vyloučení: 0:1, využití přesilovek: 1:0, oslabení: 0:0
TJ Platan Protivín – TJ HBC Olymp Jindřichův Hradec B
 2:5 (0:1, 0:2, 2:2)
Střely: 25:17, vyloučení: 6:5, využití přesilovek: 0:1, oslabení: 0:1
HBC Betonova Holubov B – TJ Platan Protivín 
 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)
Střely: 35:14, vyloučení: 5:2, využití přesilovek: 0:0, oslabení: 0:0
TJ Platan Protivín – SK Hospříz
4:7 (2:1, 1:2, 1:4)
Střely: 24:44, vyloučení: 8:6, využití přesilovek: 1:2, oslabení: 0:0

TABULKA SOUTĚŽE – 2. OHbL JIH
základní část 2010–2011 
poř. a název týmu  Z   V   VP  R  P  Skóre  B
1.   SK HC Rosa České Budějovice 
   6 6 0 0 0 37:9 18
2.   SK Palestine Thumbs 
   6 5 1 0 0 26:17 17
3.   SK Hospříz  
   6 4 0 0 2 46:16 12

4.   HBC Betonova Holubov B 
   6 3 0 1 2 20:24 10
5.   HBC Vikings České Budějovice 
   5 3 0 0 2 17:23  9
6.   HC Olešník  
   5 2 1 0 2 19:16  8
7.   TJ HBC Olymp Jindřichův Hradec B 
   6 2 0 0 4 22:23  6
8.   SK Beer Stars Pluhův Žďár 
   4 1 0 1 2 15:18  4
9.   HC Dranreb Nová Včelnice 
   5 1 0 0 4 10:29  3
10.  TJ Platan Protivín 
   4 0 0 0 4 7:19  0
11.  TJ Plav – Velešín 
   5 0 0 0 5 6:31  0

POZVÁNKA NA DOMÁCÍ ZÁPASY
sobota 6. 11. od 14 hodin – hřiště Protivín 
TJ Platan Protivín – SK HC Rosa České Budějovice 
neděle 21. 11. od 14 hodin – hřiště Protivín
TJ Platan Protivín – SK Beer Stars Pluhův Žďár
sobota 4. 12. od 10 hodin – hřiště Protivín
TJ Platan Protivín – HC Olešník 

Hokejbalové výsledky TJ Platan Protivín – podzim 2010



PROTIVÍNSKÉ LISTY — měsíčník. Vydává Městské kulturní středisko. Za obsahovou správnost přís-
pěvků zodpovídají autoři. Registrováno u MK ČR pod č. E 11443. Redaktorka: S. Karfíková, telefon:
382 251 996, fax:382 251 955, email: karfikova@kultura-protivin.cz. Sazba:PTS spol. s r. o. Vodňany. 
Tisk: P.  Smolík, Písek. Toto číslo bylo předáno do tisku 17. října 2010. 

Na právě skončeném veletrhu BIKE BRNO se sešlo mnoho osobností 
minulých i současných aktivních závodníků a jezdců. 

Byli zde mistři i vícemistři světa různých disciplin a nechyběly samozřej-
mě ani domácí hvězdy Tomáš Slavík, Jaroslav Kulhavý, Roman Krouziger 
a další. 

Součástí veletrhu bylo vyhlášení výsledků COMMENCAL SUPREMES, 
což byla celoroční soutěž orientovaná na mladé a nadějné závodníky, kteří 
celý rok sbírali body ve dvou disciplinách fourccrosu a downhillu (sjezdu) 
v domácích, evropských a světových soutěžích. Soutěž byla vypsaná 
o sjezdový speciál, fouccrosový speciál a rám fourccrosového kola. 

Nejúspěšnějším juniorem České republiky je pro rok 2010 Jakub 
Říha. 

V Brně tak převzal nejvyšší cenu, celoodpružený sjezdový speciál 
COMMENCAL. 

Zdravím všechny příznivce hokeje. Nová 
sezóna 2010/2011 je v plném proudu a já vám 
přináším nové informace o protivínských 
hokejistech. 

Cannibalové do ní ovšem vstoupili obě-
ma nohama špatně. Hned v prvním utkání 
s HC Volyně bylo vidět, kdo bral letní pří-
pravu nalehko a kdo ne. Zápas byl hodně 
utahaný a hodně jsme se na gól nadřeli. 
A tak to dopadlo prohrou 5:3 (Bína, Hájek, 
Škoda). Hned v dalším utkání jsme si chtěli 
spravit chuť, ale chtít a něco udělat jsou dvě 
odlišné věci. A tak jsme s Durou z Blatné 
hráli, co to šlo. Srazily nás na kolena hned 
dva góly, které neměly platit, ale rozhodčí 
to viděli jinak, a tak je uznali a nepomohli 
nám ani 4 góly, které dal hráč Mařík. Po 
velké přestřelce skončil zápas nakonec 9:6 
(Mařík 4, Čibera, Hejtmánek) pro Duru. 
Ve třetím utkání nové sezóny jsme poměřili 
síly s Jihospolem z Písku. Na začátku nutno 
podotknout, že v týmu Jihospol se to jen 
hemžilo bývalými hráči Písku i hráči, kteří 
mají zkušenosti i z 2. Ligy. Ale ani to nás 
nezaskočilo a šli jsme do toho ze všech sil. 
Od druhé třetiny jsme začali bojovat a bylo 
to velice vyrovnané utkání. Asi čtyři minuty 
před koncem třetí třetiny byl stav 3:3, když 
jsme orazítkovali první tyč soupeřovy branky 
a zhruba po jedné minutě jsme orazítkovali 
druhou tyčku. Po té jsme se nechali unést 
hrou a zapomněli na obranu a po soupeřovu 
vyhození ze třetiny se dostal k puku hráč 
Jihospolu, který ujel obraně a zavěsil do 
naší brány asi minutu před koncem utkání, 
to byla velké rána, na kterou už jsme nedo-
kázali odpovědět. A tak utkání skončilo 4:3 
pro Jihospol. To byl zatím poslední zápas. 
Letos máme další posily a tým hraje v této 
podobě: Seidl, Mařík, Čibera, Zacios, Fra-
něk, Volf, Fürst, Hájek, Kovařík, Hejtmánek, 
Škoda, Křišťan, Švarc, Husa, Pouzar, Ungr, 
Daňhel, Pícha, Bína, Macháček, Novotný, 
Staněk, Kurz L., Neškodný, Brejcha, Šach, 
Šíp, Kurz M. 

Věřím, že se nám letos podaří umístit lépe 
než loni. Mužstvo má za sebou soustředění 
na Lipenské přehradě, které bylo zaměřené 
na fyzickou přípravu. Následovala letní 
příprava v hokejbale a poté na ledové ploše 
v Písku, kde tým trénuje. To je zatím vše na 
úvod letošní sezóny, další naše zápasy vyjdou 
po uzávěrce tohoto čísla, takže je naleznete 
jako vždy na našich stránkách www.hccan-
nibalsprotivin.blog.cz

 Sportu zdar S. Fürst

PŘIJĎTE SI ZAHRÁT 
rekreační VOLEJBAL

každou středu 
od 18 hodin 

v protivínské hale

HC Cannibals Protivín 
sezóna v plném proudu! 

BIKE BRNO 2010
Přehlídka cyklistiky, cyklistů a milovníků cyklistiky – to je BIKE BRNO

Na snímku při rozhovoru se známým komentátorem cyklistiky Robertem Baka-
lářem. 

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VÝSLEDKY SEZÓNY 2010
Světový pohár ve fourccrosu (muži) – Leogang Rakousko: 
 – vítěz malého finále
 – celkové umístění rok 2010 12. místo
Mistrovství ČR ve fourccrosu 
 – junioři: 1. místo
Český pohár ve fourccrosu – kategorie Elite: 
 3. místo – 1. závod 
 3. místo – 3. závod 
Mistrovství ČR Downhill 
 – junioři: 3. místo
Mistrovství ČR BMX halové 
 – junioři: 2. místo


