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je několik týdnů po volbách do zastupitelstva města a naše krásné město se pomalu vrací 
do přirozeného běhu života. Jsem velmi rád, že předvolební čas je již za námi a zmizela 
předvolební hysterie s tím spojená. Každý si sám musí odpovědět, zda udělal vše pro úspěch 
své strany či sdružení a zda prostředky, které použil, byly adekvátní tomuto významu. 

Těsně před volbami jsem nevěřil, co vše je možné a nemožné vymyslet, jen aby se ze 
situace dalo co nejvíce vytěžit. Avšak věřil jsem, že občané se budou řídit svým úsudkem, 
stavem našeho města a obcí a nedovolí, aby se zapomnělo na uplynulé úspěšné období 
našeho města v letech 2006 – 2010. O to víc jsem byl překvapen, jak volič vnímal tuto 
situaci. Nenechal se ovlivnit množstvím materiálů a informací, které se na něj hrnuly ze 
všech stran. Příjemné překvapení mne čekalo po sečtení hlasů. 

Dovolte mi poděkovat všem, kteří mě podporovali a věřili mé vizi představené již v roce 
2002, kterou se snažíme společně realizovat.

Komunální politika v našem městě je vždy o vizích, názorech na řízení, ale zejména 
o partě lidí, kde dokáže respektovat jeden druhého, o přátelství a radosti z toho, když se 
cokoli podaří. Právě parta lidí kolem mě, Věry Křišťálové a Dany Zoubkové mi dávala sílu 
v okamžicích, kdy jsem přestával věřit, že dělat komunální politiku má nějaký smysl. 

Po zveřejnění výsledků voleb jsem byl opravdu šťastný, protože velká část Vás voličů 
ukázala, že věří naší práci. To je pro mne zavazující a udělám vše proto, abych Vaši důvěru 
nezklamal. Jaromír Hlaváč, starosta města

Poděkování starosty města 
Vážení zastupitelé, radní, zaměstnan-
ci městského úřadu, členové výborů 
a komisí, dovolte mi, abych Vám podě-
koval za Vaši práci, kterou jste pro naše 
město v uplynulém volebním období 
vykonali. Vaše činnost byla klíčovým 
momentem pro úspěšné období našeho 
města a přilehlých obcí. 
Ještě jednou děkuji.

Jaromír Hlaváč, starosta města

Zastupitelstvo města Protivín zvolilo 

a) do funkce starosty města  
 Jaromír Hlaváč
b) do funkce místostarosty města 
 Věra Křišťálová
c) za členy rady města  
 Helena Vlachová 
 Jaroslav Řehoř
 Dana Zoubková 
 Václav Šupitar
 David Polanský
ustavilo, že dlouhodobě pro výkon sta-
rosty města bude uvolněn p. Jaromír 
Hlaváč a pro výkon místostarosty měs-
ta paní Věra Křišťálová – neuvolněná 
funkce

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, 

HLASOVÁNÍ 
 pro proti  zdrželi se
J. Hlaváč, starosta 
 14  2  4
V. Křišťálová, místostarosta 
 14  2  4
Rada města
H. Vlachová, ODS 
 15  2  3
D. Polanský, ODS 
 15  0  5
J. Řehoř, ODS 
 15  0  5 
V. Šupitar, KDU 
 15  0  5
D. Zoubková, KSČM 
 17  0  3 

USNESENÍ Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROTIVÍN KONANÉHO 7. LISTOPADU 2010

Město Protivín a MěKS zvou občany v neděli 28. listopadu 
na Masarykovo náměstí Protivín před kostel sv. Alžběty

v 17 hodin:   slavnostní rozsvícení vánočního stromu
    vystoupení žesťového tria Jiřího Vlka
v 17. 20 hodin: ANDĚLÉ – představení divadelního souboru KVELB

Vážení spoluobčané, 
děkujeme Vám velmi za projevenou pod-
poru naší kandidátky v letošních komunál-
ních volbách. Velkou účastí a Vaší volbou 
získala ODS historicky největšího úspěchu 
od roku 1989. Vaše hlasy významně pod-
pořily našeho kandidáta Jaromíra Hlaváče, 
který díky Vám již potřetí v řadě obhájil 
místo starosty v našem městě. 
 Po vyhlášení výsledků voleb bylo zřejmé, 
že vítězství obhájil tým kandidátů za ODS. 
Náš program představený před volbami byl 
zcela realistický, v žádném případě nebyl 
populistický a představoval možnosti, na 
které město má, zejména po ekonomické 
stránce. 
Následně ODS zahájila jednání o koalici, 
která záhy vznikla. Složení koalice je 
stejné jako v minulém čtyřletém období, 
a to z několika důvodů. Město řídila rada 
města, kde byli zastoupeni lidé kolem 
Jaromíra Hlaváče, Věry Křišťálové a Dany 
Zoubkové. V této partě lidí jsme chtěli 
pokračovat a výsledky voleb nám toto 
umožnily. 
Děkujeme za projevenou důvěru
 MO ODS Protivín
Vážení spoluobčané, 
dovolte nám vyslovit poděkování za pro-
jevenou důvěru v letošních komunálních 
volbách. Zároveň Vás chceme ubezpečit, 
že budeme v nadcházejícím volebním 
období usilovně pracovat tak, aby naše 
město nadále vzkvétalo a rozvíjelo se. 

Věra Křišťálová, 
Václav Šupitar, 

Vladimíra Hanzlíková 
– kandidáti za KDU-ČSL

Vážení spoluobčané, 
chtěla bych Vám všem poděkovat za pro-
jevenou podporu a důvěru při letošních 
komunálních volbách. Je to pro mne 
velká čest. Velmi si této důvěry vážním 
a doufám, že nezklamu Vás ani koaliční 
partnery. Mé poděkování patří i kandidá-
tům na kandidátce za KSČM. 

Dana Zoubková, 
nezávislý kandidát za KSČM

Poděkování kandidátů 
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� ZE ŽIVOTA ŠKOLY � 

Pionýrský oddíl Kocanďáci 
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

Letošního přespolního Běhu 
Hájkem pro I. stupeň se zúčastnilo 
na padesát dětí. Ve třech katego-
riích zvládly běh v přírodě, lesem 
i nezpevněným terénem podle barev-
ných 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

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ
V pondělí 20. října se uskutečnilo 
školní kolo dopravní soutěže žáků 
naší školy. Soutěž začala odpoledne 
po vyučování a zúčastnilo se jí cel-
kem 18 žáků. První částí byla jízda 
zručnosti. Děti musely dokázat, že 
umí převážet kelímek plný vody 
bez rozlití, jezdit po prkně nebo 
zvládnout překážkovou dráhu mezi 
kuželkami. Druhou částí pokračova-
la soutěž jízdou po dopravním hřišti 
u školy podle platných předpisů sil-
ničního provozu. Každý přestupek 
byl nemilosrdně trestán trestnými 
body. Poslední částí soutěže bylo 
správné vyplnění testových otázek 
týkajících se předpisů silničního 
provozu. Po splnění všech třech 
částí soutěže nastalo vyhodnocení. 
V kategorii mladších žáků (3. – 5. tř.) 
se umístili na 1. – 2. místě shodně 
David Král (4. A) a Zuzana Doub-
ková (5. B), na 3. místě skončila 
Klára Moudrá (5. B). V kategorii 

TAJEMSTVÍ PODZIMU
Vítr fouká, mlha kouká.. .. 
Co to je?
Co to klepe na dveře?
Přece podzim, milé dítě. 
Jaký je podzim?
Podzim ten je barevný, 
červený, žlutý, hnědý
i tak trochu zelený. 
Vítr fouká a fouká, 
slunce mlhou kouká. 

Tina Zuzaňáková, 2. A. 

Děti z dětských pěveckých sborů 
a žáci ZUŠ při ZŠ Protivín

Vás zvou na 

VÁNOČNÍ KONCERT
KDY: 

pátek 10. prosince v 18 hodin
KDE: 

kostel sv. Alžběty

Vašek Novák v akci.  Fotografoval Bill

PROTIVÍNSKÁ DRAKIÁDA
Na Skalkách se v sobotu 23. října uskutečnila první Protivínská drakiáda. 

Akci si nenechalo ujít kolem padesáti dětí, rodičů i prarodičů. Počasí se vydařilo 
a draci s větrem v zádech se v hojném počtu vznášeli nad loukou nad Rabiní. 
Během pouštění draků se návštěvníci mohli zahřát teplým čajem a opéct si buřty. 
Celou akci zorganizovali protivínínští skauti. Drakiáda se vydařila a už se těšíme 
na druhý ročník. 

BĚH HÁJKEM

SBĚROVÁ AKCE
Ve středu 6. října se uskutečnil sběr 
papíru a plastových víček. Bylo 
odvezeno 8 794 kilogramů a škola 
obdržela částku 16 524 korun. Děku-
jeme všem žákům, rodičům, učitelům 
a ostatním obyvatelům města za 
aktivní přístup k této akci. Získané 
prostředky využije škola na nákup 
cen pro děti, na doplacení kulturních 
pořadů, dopravu na plavání apod. 

starších žáků (6. – 7. tř. ) se umístily 
– 1. místo Eliška Zimová (6. B), 
2. místo Lenka Dolejšová (6. B). 
Děkuji všem zúčastněným žákům 
školy i kolegům, kteří se aktivně 
podíleli na soutěži. Také v příštím 
školním roce proběhne tato soutěž, 
a tak žáci, kteří si budou chtít zasou-
těžit a něco nového si vyzkoušet, 
mohou přijít mezi nás. 
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z deníku
POLICIE ČR V PROTIVÍNĚ

Tradiční výlov Selibovského rybníka se letos konal v neděli 31. října. Počasí báječné, 
lidí se sešlo víc, než rybáři čekali, muzika hrála, rybí pochoutky šly na dračku... 

Foto Pavel Koc

Zloděj v šatně 
 Jako přestupek proti majetku řeší pro-

tivínští policisté případ krádeže bot. 
Zatím nezjištěný pachatel kradl v šatně 
školy dne 26. 10. 2010 odpoledne. 
Odnesl pár sportovních bot značky Nike 
a způsobil škodu bezmála 800 korun. 

Alkohol 
 V neděli 17. října protivínští policisté 

v časných ranních hodinách přistihli 
v osobním automobilu značky Škoda 
Fabia nezodpovědného řidiče. Muž 
(1954) ze Strakonic jel po silnici první 
třídy číslo 20 od Písku na Protivín, ačko-
li před jízdou pil. Dechová zkouška byla 
pozitivní s hodnotou přesahující jedno 
a půl promile alkoholu. - Policisté případ 
řešili ve zkráceném přípravném trestním 
řízení pro podezření ze spáchání trestné-
ho činu ohrožení pod vlivem návykové 
látky. 

Vloupání do domu 
 V úterý 12. října dopoledne přijali proti-

vínští policisté oznámení o vloupání do 
domu v Protivíně. Po prvotním šetření 
zjistili, že zloděj se měl do domu vloupat 
v době od konce března do dne ozná-
mení a odcizil rybářské náčiní, motor 
do sekačky, různé nářadí, domácí spo-
třebiče i starožitnosti. Způsobená škoda 
činí nejméně 72 500 korun. - Policisté 
případ prošetřují a provádí úkony ke 
zjištění pachatele a objasnění události. 

Opět neplatí 
 Protivínští policisté prošetřovali případ 

matky, která opakovaně nepřispívá na 
svou nezletilou dceru. Kriminalisté 
zahájili dne 5. 10. 2010 její trestní stí-
hání pro neplnění vyživovací povinnosti. 
Z rozhodnutí soudu má žena každý 
měsíc k rukám otce skládat 500 korun. 
Povedená matka již byla za takové jed-
nání v minulosti odsouzena a nyní čelí 
dalšímu obvinění. Vyšetřování vedou 
kriminalisté na svobodě. 

Neodevzdala tržbu
 Protivínští policisté řešili začátkem 

měsíce ve zkráceném přípravném trest-
ním řízení případ zpronevěry. Mladá 
barmanka (1982) jednoho z místních 
podniků měla svému zaměstnavateli 
způsobit škodu přesahující 36 000 korun 
tím, že po ukončení své směny neo-
devzdala tržbu a použila ji pro vlastní 
potřebu. Žena nyní čelí podezření ze 
spáchání trestného činu zpronevěra. 

Neopustili byt
 Policisté prošetřují od 7. října podezření 

ze spáchání přečinu neoprávněný zásah 
do práv k domu, bytu nebo k nebytové-
mu prostoru, kterého se má dopouštět 
rodina z Boru u Protivína. Neopustila 
a nevyklidila totiž byt, ačkoli jim tuto 
povinnost určil rozsudkem soud. 

Vybráno z usnesení rady města dne 4. 11. 2010…
–  předběžně souhlasí s výkupem pozemku p. čís-

lo 2741/1, ost. plocha, ost. komunikace o vým. 
560 m2 v kú Protivín od ČR – Lesy ČR, s. p. 

 a pověřuje finanční odbor - správa majetku jednáním 
s Lesy ČR, s. p., LS Vodňany za účelem zjištění 
bližších podmínek prodeje předmětného pozemku 

– souhlasí s pořádáním VIII. Protivínského ohňostroje 
na pozemcích města Protivín p. č. 2669, 2667/1, 
2667/2, 2668 a 916, vše kú Protivín, který bude 
uskutečněn 1. ledna 2011 od 18.00 hodin na Masa-
rykově náměstí v Protivíně ve spolupráci s Městskou 
policií Protivín, SDH Protivín a OS Technické služby 
Protivín za předpokladu, že se podaří zajistit finanční 
prostředky ze sponzorských darů tak, aby maximální 
výdaje města nepřesáhly 15 000 Kč (hrazené z roz-
počtu města – položka reprezentace)

 a bere na vědomí, že odbor finanční – správa 
majetku již v předstihu zahájil jednání s příslušnými 
institucemi vedoucí ke včasnému zajištění patřičných 
dokladů a povolení 

–  bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti školy 
(ZŠ Protivín se sídlem Komenského 238, 398 11 
Protivín) za školní rok 2009 – 2010 

– souhlasí s doplněním nově uzavíraných nájem-
ních smluv na pronájem bytů o ustanovení, které 
bude zahrnovat podmínku písemného souhlasu 
pronajímatele o možnost chovu domácích zvířat, 
u nájemních smluv pro nájemníky domu s pečovatel-
skou službou možnost chovu domácích zvířat úplně 
vyloučit a tuto podmínku zanést do žádostí o DPS, 
aby s tím žadatel byl předem seznámen

Vybráno z usnesení rady města dne 10. 11. 2010… 
– schvaluje pana Jaromíra Hlaváče, starostu 

města, paní Danu Zoubkovou, členku rady města 
a paní Helenu Vlachovou, členku RM, pro výkon 
občanských obřadů – přijetí prohlášení o uzavření 
manželství v matričním obvodu Protivín. Obřadním 
dnem v matričním obvodu Protivín je sobota. 

–  bere na vědomí předložený protokol o provedené 
kontrole na úseku matriční agendy

– svolává na úterý 14. prosince 2010 od 18 hodin do 
kinosálu MěKS Protivín veřejné zasedání Zastupi-
telstva města Protivína s tím, že pracovní schůzka 
zastupitelů k projednání předložených materiálů 
se koná v pondělí 13. prosince 2010 od 18 hodin 
v kanceláři starosty na radnici

RADA MĚSTA ZASEDALA

LAMPIONOVÝ PRŮVOD
SKP Pastelka pořádalo ve čtvrtek 11. listopadu lampionový průvod. Sešla se 
poměrně velká řádka dětí, maminek, tatínků i babiček a dědečků. Nejprve jsme si 
v Pastelce namalovali a napsali svá létající přání. Vyšlo nám vše akorát, protože 
právě když jsme svá krásná a upřímná přání dokončili, setmělo se a mohli jsme 
se s lampionky vydat přes pivovarský park na náměstí, kde jsme své sny pustili 
vzhůru k nebi. Na celou akci dohlíželi protivínští dobrovolní hasiči, kterým tímto 
děkujeme, protože jsme si opravdu nepřáli, aby naše, jistě žhavá přání, vzplála 
nekontrolovaným ohněm dřív, než doletí vzhůru.
Děkujeme také nadaci KONABO za jejich pomoc a podporu. Příští rok tuto akci 
pro velký úspěch určitě zopakujeme. 
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�Z redakční pošty

Vážení spoluobčané, 
dovolte mi, abych poděkoval všem voli-

čům, kteří podpořili kandidáty naší strany 
SPOZ v komunálních volbách do zastupitel-
stva našeho města Protivína. Rozhodl jsem 
se napsat tento článek až po volbách, aby 
nebyl považován za předvolební kampaň 
nebo politickou agitaci!

Jakmile se řekne slovo Protivín, napad-
ne snad každého člověka místní pivovar, 
zámek, řeka Blanice, někdo vzpomene na 
akce v sokolovně, někdo na kdysi volně 
otevřený kemp Klondike, na Svatoanenskou 
pouť nebo podzimní slavnosti města a nově 
turista navštíví krokodýlí ZOO. 

Ale pro místní obyvatele to nejsou jenom 
tyto atrakce a památky, ale i život v maleb-
ném městečku a několika obcích mezi lesy 
Píseckých a Vodňanských Svobodných Hor. 
Jaký však byl život těch několik posledních 
hektických dnů, týdnů možná i měsíců?

Pro mne, jako občana se život až tak moc 
nezměnil, protože jej ovlivňují rozhodnutí 
těch, které jsme si zvolili do parlamentu 
a senátu, přesto mě přece jen něco zaujalo, 
to když mi kamarád Petr Sládek řekl, že je 
třeba, aby člověk převzal i určitou zodpo-
vědnost za budoucnost svého okolí a byl při 
volbách aktivním voličem. Pak přebírá díl 
zodpovědnosti za rozhodnutí těch, které volí. 
Moudrá slova! To se psal duben 2010. 

Ke konci školního roku mne oslovil Josef 
Kubička, jestli nechci kandidovat do zastu-
pitelstva za Stranu práv občanů Zemanovce. 
Musím se přiznat, že nejprve jsem tomu moc 
nevěřil, ale časem se mé mínění změnilo, 
to když jsem poznal blíže hlavní kandidáty 
SPOZ do voleb. Ono totiž na komunální 
úrovni jde hlavně o lidi a ne o strany, což 
nám ostatně volby ukázaly. 

Ale přece jen zde bylo něco nového, co 
z hlediska lidského považuji za naprosto 
nepřijatelné a z hlediska morálky naprosto 
nemožné! Letošní předvolební kampaň 
v Protivíně!

Když si vzpomenu na předvolební kam-
paň z roku 2006, bylo vše tak nějak v poho-
dě, někteří kandidáti objížděli okolní vesnice 
a rokovali s občany, bylo možné si i pře-
číst volební programy jednotlivých stran 
a sdružení. Tím je vše naprosto v pořádku. 
Něco se povedlo a něco ne, nebo se poved-
lo něco jiného. Jiný čas, jiné finance, jiné 
možnosti. Ale... 

Loňský rok se poprvé projevila hospo-
dářská krize, o které někteří ekonomové 
mluvili již dříve, způsob života v této zemi 
se začal pozvolna měnit. Krachovaly firmy, 
soukromníci a mnoho domácností se dostalo 
na úroveň chudoby. Přestávalo se dostávat 
peněz na některé projekty a i Evropská 
unie začala omezovat své výdaje. Protivín 
však dále tyto prostředky úspěšně získával 
a zužitkovával, například opravou cest nebo 
budováním nového školního hřiště pro děti, 
ze kterého si nezodpovědní majitelé psů 

dělali i tak, pro mě nepochopitelně, prost-
rantsví pro venčení svých psích „miláčků.“ 
Pak přišly parlamentní volby! Lidé byli 
masírováni různými prohlášeními z médií, 
pravice volala po šetření a škrtech, levice 
naopak slibovala nutné investice pro rozhý-
bání již dávno stagnující ekonomiky! Sliby 
a hrozby!

A po těchto volbách přišly na řadu 
i letošní komunální volby. Opět sliby 
a hrozby, mediální masáž, ale v Protivíně se 
něco přeci jen změnilo. Způsob komunikace 
některých stran a sdružení s občany. Kromě 
mediálních zpráv a různých aférek v televizi, 
začala soutěž o místa na radnici i v našem 
městě a jeho okolí. 

Tady však přichází něco, o čem je třeba 
se zmínit právě teď, hned po volbách a při-
pomínat si to, aby se zase nezapomnělo! 
Nastalo období, kdy se jednotlivá sdružení 
a strany představují svým voličům, předklá-
dají své plány a volební programy a snaží 
se „urvat“, co se dá. Pokud jde o čestnou 
volební kampaň, je vše v naprostém pořádku, 
lidé se účastní volebních meetinků, dostá-
vají drobné dárky a mohou osobně mluvit 
s potencionálními představiteli budoucího 
zastupitelstva a udělat si předběžný obrázek. 
Tak, jak je to běžné i u našich západních 
sousedů. Ale..., když se začnou kopírovat 
volební programy a vydávat za své, když 
se začne mluvit vulgárním tónem, začí-
nají se špinit protivníci, rozesílat podivné 
a urážlivé vzkazy a letáky, lež je vydávána za 
pravdu tak, že jí mnozí voliči věří, nabízí se 
památná shakespearovská věta z Hamleta: 
„Cosi je shnilého ve státě..!“ A nemusíme 
chodit daleko. 

Začalo to depresivními články v novi-
nách podivně popisujícími situaci ve městě, 
že měl člověk dojem života na divokém 
západě a veřejnost byla právem zneklidně-
na, pokračovalo to články a zprávami na 
internetu a různými prohlášeními jistých 
kandidátů o rozkrádání města a držením 
smyšlených důkazů proti některým konkrét-
ním lidem a končilo to domnělým vyhazo-
váním lidí z práce ještě před volbami. Jako 
občan neříkám, že se mi všechno líbí, ale 
musím posuzovat věci i z druhé strany. Co 
je však nepřijatelné, je házení špíny na lidi 
kolem sebe ve štvavé předvolební kampani, 
protože jak je známo, „na každém šprochu 
je pravdy trochu“, není pak možné se účinně 
proti těmto lžím bránit. Nejde o to, komu se 
tak stalo, jde o to, že demokratické kodexy 
a mravní zábrany by to nikomu neměly 
dovolit! A my, jako občané, bychom si nemě-
li nechat tyto lži vsugerovávat místo pravdy! 
Protože pak jsem jako občan úmyslně obe-
lháván a při takové předvolební kampani je 
to jen účelové! Pokud nemám důkazy, není 
ani obvinění, ani obviněných! Největším 
nebezpečím takových kampaní je však to, že 
by se to později mohlo stát naprosto běžnou 
normou ve společnosti, tedy i někomu jiné-
mu, mimo politiku. A s tím se nemůže žádný 
slušný člověk nikdy ztotožnit! 

 Proto jsem velice rád, jak volby na Pro-
tivínsku ukázaly, že pro většinu veřejnosti je 

Lidská slušnost 
Po mém příspěvku o pozitivním smýš-

lení jsem zatím slyšela jen pozitivní reakce 
– že by se to pozitivní přenášelo? Bylo by 
to fajn, ale pravda bude spíše v tom, že mi 
svůj názor řekli jen ti lidé, kteří jsou pří-
jemní i k ostatním. Ale právě tím, jak se lidé 
navzájem chovají, se nálady ve společnosti 
projevují. 

Potkám-li arogantního jedince, který se 
mnou bude mluvit „spatra“, při slabší ner-
vové soustavě a inteligenci se buď zaleknu 
a nebudu schopná se kloudně vyjádřit, při 
silnější povaze se buď projevím stejně jako 
on a nebo začnu hulvátsky řvát. V každém 
případě se těžko dobereme nějakého pozi-
tivního výsledku v jednání. 

Potkám-li rozumného a přívětivého člo-
věka, nebudu se stydět přijít za ním pro radu 
ve věcech, kterým já tolik nerozumím a nebo 
se jen hovorem s ním nechám inspirovat. 
V každém případě to nikdy nebude ztráta 
času ani pro něj – někomu tím pomáhá, ani 
pro mě – někam mě to posune vpřed. 

Dovedete si představit setkání arogant-
ního jedince s tím rozumným a přívětivým? 
Možná jste tu situaci už zažili - buď jako 
svědci té události a nebo na vlastní kůži. 
V tom případě je vždy lepší být tím milým 
aktérem, který se rozumnými argumenty 
a v klidu snaží vysvětlit svůj názor, než tím, 
kdo svou nabubřelostí jen vypustí svůj vztek 
nad tím, že mu ty argumenty chybí. 

Jak jsem napsala v úvodu, naše vzájem-
né chování ovlivní i naši náladu – pokud má 
být nálada mezi námi všemi lepší, musíme 
se k sobě chovat navzájem lépe. 

I když nejsem politicky činná, chápu, 
že díky různým názorům musí být i různé 
politické strany, ale nikdy by se neměla 
stranická příslušnost nadřadit nad lidskou 
slušnost. Nemusím souhlasit s názory 
druhého, ale měla bych respektovat právo 
na jeho názor a pokud jsem rozumná, tak 
i pochopit, proč takto uvažuje a hledat 
společnou cestu dál. 

Máme za sebou komunální volby a zná-
me výsledky. Já rozhodně nejsem zklamaná 
z toho, jak to dopadlo, vítám fakt, že rozum-
né argumenty zvítězily nad nabubřelými 
výkřiky. 

A držím palce všem zastupitelům v jejich 
práci pro město a doufám, že i přes rozdílné 
politické názory dál bude vítězit lidská sluš-
nost. Jen tak se dá spolupracovat a něčeho 
dosáhnout a jen tak to všichni poznáme. 
A my je necháme v klidu pracovat, nebude-
me se zbytečně navážet do soukromých věcí, 
protože sami to nemáme rádi a každý máme 
svého dost. I to je lidská slušnost. 

 Alena Skotnicová

Alternativní léčba pomocí REIKI v Protivíně – zdarma
(léčí zejména křečové žíly, problémy se žlučníkem, játry, ledvinami, zády, 

bolesti hlavy, deprese...) Kontakt: Jiří Hejsek, tel. 724304488

Malé ohlédnutí 
za předvolebním Protivínem

slušnost víc než hulvátství, že dokáže roz-
lišit pravdu od lží a že si zachovala zdravý 
rozum. Jak by mohlo být řečeno, slušnost 
a rozum zvítězily nad lží a nenávistí! A za 
to všem voličům ještě jednou děkuji!

Mgr. Jan Linhart, Protivín
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Od otevření 8. května 2010 do konce 
září navštívilo kaplanku a její expozice 
sedm tisíc zájemců o umění a zoologické 
preparáty. 

Velký obdiv stále sklízejí modely 
známých hradů a zámků ze špejlí, kte-
ré s nesmírnou trpělivostí vytváří pan 
Ladislav Novák z Myšence. V návštěvní 
knize si můžete přečíst zápisy návštěvní-
ků ze všech možných koutů naší země, 
ale i „Protivíňáků“ z americké Iowy, dětí 
z okolí Černobylu, belgických cykloturistů, 
a turistů, kteří neviděli expozice, jen se přišli 
informovat o naučných stezkách v okolí 
Protivína. 

Srdečně zveme obyvatele našeho města 
a přilehlých obcí k návštěvě expozic v zimní 
sezóně. Od října máme otevřeno pondělí až 
pátek od 8 do 16 hodin a v sobotu od 9 do 
12 hodin. Po telefonické domluvě na čísle 
382 203 354 je možno zajistit prohlídku také 
v sobotních odpoledních hodinách. 

Infocentrum nabízí kromě faxových 
a kopírovacích služeb také internet pro 
veřejnost a nově též barevné kopírování. 

Těšíme se na Vás, 
Infocentrum Protivín. 

Muzejní sezóna roku 2010 začala v úterý 
4. května. Stálé expozice – Historie 
Protivína a Protivínska a Exotická 
příroda byly v prvním měsíci doplněny 
černobílými dokumentárními fotografiemi 
z oblasti Protivína místního fotografa pana 
Věroslava Hotového. 

Ve výstavní místnosti zajistil RNDr. 
J. Šebestián, zoolog Prácheňského muzea 
a garant expozice Exotická příroda ještě 
další čtyři výstavy – Krása ptačích křídel, 
Kudlanky, Obrazy J. Miloty, Jemen – 1431 
hidžry. 

V  letošní sezóně bylo zvýšeno vstup-
né pro dospělé na 20 korun. Do 6 let 
děti neplatí, od 6 do 15 let pak 10 korun. 
V sezóně došlo k nárůstu návštěvníků, 
a tím i celkového „výtěžku“ (vstupné 
a prodej doprovodného materiálu). Expo-
zice zhlédli 4 684 návštěvníci, vybráno 
bylo 49 826 korun. 

Osvědčila se „propojenost“ Památníku 
s dalšími dvěmi turistickými „atrakcemi“ 
Protivína – Krokodýlí ZOO, expozicí 
zoologického muzea a pamětní síní 
Jiřího Koláře ve zrenovované kaplance. 
Expozice Exotická příroda se stále líbí, 
návštěvníci oceňují pestrost a zajímavé 
prezentace exponátů, byť by i v omezeném 
prostoru. Pamětníci a rodáci, ti hlavně, se 
pak zajímají o expozici historickou. 

Památník navštívili turisté ze všech 
krajů Čech při svých dovolenkových 
pobytech, hodně severočechů a turistů ze 
severní Moravy, Slováci, Němci, Holanďa-
né, Rusové, Poláci, Čechoaustralan aj. 

Tradičně se expozice Exotická příroda 
líbí dětem. Přijížděly v rámci školních 
výletů, exkurzí, ale i za účelem výuky 

SEZÓNY V PAMÁTNÍKU PROTIVÍN 2007-2010 
rok – návštěvnost – za vstupné – celkem tržby 
2007 (1. 6. – 30. 9.)
– 750 osob – 6 060 Kč – 7 573 Kč
2008 (27. 5. – 30. 9.)
– 2 014 osob – 13 060 Kč – přesný údaj není
Výstava: Indonésie, Ostrovy Sandokana 
2009 (5. 5. – 30. 10. )
– 2 866 osob – 19 010 Kč – 22 830 Kč 
Výstavy:  O. S. Horizont, Exotičtí brouci ve foto, 
ing. Vl. Jahn
2010 (4. 5. – 29. 10.) 
– 4 684 osob – 47 600 Kč – 49 826 Kč 
Od sezony 2010 vstupné: děti od 6 do15 let 
10 Kč, dospělí 20 Kč 
Výstavy: Protivín ve fotografii, Krása ptačích 
křídel, Kudlanky, Obrazy J. Miloty, Jemen – foto 

PRVNÍ LETNÍ SEZÓNA V KAPLANCE

ÚSPĚŠNÁ SEZÓNA V PAMÁTNÍKU PROTIVÍNA
přímo v expozicích. Paní učitelka E. 
Cieslarová ze ZŠ Protivín má již tradičně 
hodiny dějepisu 6. tříd v části pravěk, 
archeologie. Žáci z cehnické školy pod 
vedením paní učitelky Š. Koštelové v rám-
ci hodiny přírodopisu hledali odpovědi na 
pro ně předem připravené otázky. Učitelé 
z protivínské základní školy na konci 
i začátku školního roku přicházejí s žáky, 
stejně obě mateřské školy. 

Je potěšitelné, že mnozí návštěvníci 
se do Památníku Protivína vracejí znovu, 
v expozicích objevují stále něco nového. 

Mgr. Věra Piklová, 
správce Památníku Protivína 
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Městské kulturní středisko Protivín, Městská knihovna 
Protivín a Základní škola Protivín vyhlašují 5. ročník 
literární soutěže určené amatérským spisovatelům od 
6 do 100 let. 
Do soutěže je možné předložit libovolný prozaický útvar 
(povídku, pohádku, úvahu, fejeton atd.) na téma advent, Váno-
ce, Silvestr, Nový rok, Tři králové. Poezie nebude zařazena. 

Příběh může být skutečný nebo zcela vymyšlený, nesmí 
být dosud nikde uveřejněn. Příspěvek může být napsán 
na počítači, strojem, nebo jako rukopis (čitelný). 

Uzávěrka soutěže je 14. ledna 2011. 
Vyhlášené kategorie:
 I. – věk autora do 15 let
 II. – věk autora nad 15 let
V každé vypsané kategorii bude vyhlášen jeden vítěz. Pořada-
telé si vyhrazují právo sloučit obě kategorie v případě malého 
počtu soutěžních prací. 
Při odevzdání literární práce je nutné přiložit (na samostat-
ném listě) následující údaje: příjmení a jméno autora, datum 
narození, adresu a telefon. 

Odměny pro vítěze: 
kategorie I. – 2 volné vstupenky na 20 filmů dle 
vlastního výběru v kině Protivín v roce 2011
kategorie II. – permanentka pro 2 osoby na všechny pořady 
MěKS uvedené v roce 2011. 
Vítězné práce budou otištěny v Protivínských listech.

VÍTĚZNÁ VÁNOČNÍ POVÍDKA 
ZE 4. ROČNÍKU SOUTĚŽE

Příběh hračky
Ráno se probouzím v rozpraskaném 

proutěném košíku v koutě půdy. Všude je 
plno prachu, každou chvíli se mi dostane do 
nosu a já vždy hlasitě kýchnu. Na trámech 
bydlí velcí pavouci, kterých se moc bojím. 
Brrr, je tu hrozná zima, je tu neveselo, je 
tu truchlivo. 

Proč jsem vlastně skončila tady? Co 
jsem komu udělala? Nechápu…

Přitom jaká jsem byla hezká, když mě 
v čínské hračkárně vyrobili. Z recyklova-
ných PET lahví mě odlili do formy, pravda 
ta továrna nijak luxusní nebyla. Lidé tam 
pracovali v otřesných podmínkách a za pár 
drobných. I spoustu dětí jsem tam viděla. 
Ale jaké jsem měla krásné blyštivé šaty, 
dlouhé blond vlasy a barevné šminky. Byla 
jsem prostě tou nejhezčí panenkou na celém 
světě. 

Nejdříve mě naložili ve velkém kontej-
neru na zaoceánskou dopravní loď. Jejím 
cílem byl holandský Rotterdam, největší 
přístav Evropy. Se mnou plulo ještě několik 
miliónů dalších hraček. To bylo něco! Když 
loď po několika týdnech konečně dorazila 
do přístavu, kontejner přeložili do velkého 
kamionu a znovu jsem vyrazila na cestu. 
Ani jsem nevěděla kam. Trhlinou v plachtě 
kamionu fučel vítr. Podívala jsem se ven 
a … sněžilo! Poprvé v životě jsem viděla 
sněhové vločky. Najednou to kamionem 
trhlo, zpomaloval. Byli jsme skoro na hra-
nicích. Řidič nás přikryl plachtou. Chtěl nás 
propašovat. Bála jsem se, ale za chvíli jsem 
strachem usnula. 

Probudila jsem se až na místě určení. 
Seděla jsem ve vyleštěné výloze. Podle 
do mě nainstalované řeči jsem si tipla na 
Česko. Snažila jsem se co nejvíce usmívat, 
aby si mě někdo všiml. Najednou přiběhla 
holčička zachumlaná v zimním oblečení. 
Prohlížela si mě a najednou zvolala: „Mami, 
mami, tu chci od Ježíška!“

Ještě teď na té ošklivé zapáchající půdě 
cítím chvění z toho, jak si na mě holčička 
svými zmrzlými dětskými prsty ukázala. Na 
první pohled jsme se do sebe zamilovaly. 

Později mě v obchodě zabalili do hed-
vábného květinového papíru. Znovu jsem 
usnula, tentokrát se mi štěstím zamotala 
hlava. 

Probudila jsem se až pod stromečkem. 
Slyšela jsem ten nejlepší zvuk, kterého se 
může dárku dostat. Trhání papíru podma-

Veselé podzimní radovánky 
Nastupující podzim přinesl do naší mateřské školy celou řadu radovánek s ním 
spojených. 
✔ Při pobytu v zahradě či na vycházkách si děti 

měly možnost nasbírat přírodniny, ze kterých 
vzniklo mnoho krásných výrobků. I podzim-
ní vítr nám „přál“ a mohli jsme se tak vydat 
pouštět draka vzhůru do oblak. 

✔ Tradici posvícení a povídání o něm nám 
připomenuly sladké dobroty - hnětýnky, 
do jejichž ochutnávky se děti pustily 
s velkou chutí. 

✔ I v tomto měsíci měly děti možnost zhlédnout 
divadelní představení pod názvem „Divadélko kouzel a soutěží“. 

Nyní již budeme očekávat příchod Mikuláše s bohatou nadílkou.  Pavla Krátká

VÁNOČNÍ 
LITERÁRNÍ 
SOUTĚŽ

lované vánočními koledami. Jako vánoční 
dárek mě dostala ta holčička, která si mě 
vyhlédla. To bylo radosti. 

Pořád si se mnou hrála. Ráno, večer, 
byly jsme spolu celé dny. Usínala jsem u její 
postýlky, ráno jsem byla vždy tím prvním, 
na co se podívala. To bylo něco krásného. 

Po pár dnech se ale stalo něco neuvěři-
telného. Ráno jsem se probudila v rozpras-
kaném proutěném košíku v koutě půdy...  

Ale to už víte. Ach, jo. Proč jen jsou ti 
lidé tak nestálí ve svých citech? Proč nám 
hračkám chystají podobné osudy? Co se 
mnou bude dál? Bude si se mnou ještě někdy 
někdo hrát?

A co vy? Kde máte letošní hračky, které 
vám nadělil Ježíšek pod stromeček? Ještě na 
čestném místě u postele nebo už na půdě?

Ondřej Koc, Protivín, 
kategorie I. do 15 let



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

POŘADY MĚSTSKÉHO KULTURNÍHO STŘEDISKA

prosinec 2010
středa 1. prosince v 18 hodin
USA  Premiéra 
MACHETE 

Akční. Vypadal jako obyčejný dělník a byl ideálním kandidátem 
k tomu, aby na něj hodili vraždu. Ale ukázalo se, že je to Machete, 
legendární elitní agent, kterého se nevyplatí naštvat. Poté, co ho 
mexický drogový magnát nechává v poušti polomrtvého, podaří se 
mu přežít a uprchnout do Texasu. Pokouší se uniknout své minulosti, 
avšak narazí na hustou síť korupce…
Mládeži od 18 let přístupný, titulky, 105 minut, vstupné 75 Kč

neděle 5. prosince

NEPROMÍTÁ SE 
středa 8. prosince v 18 hodin
ČR/Německo  Premiéra
HABERMANNŮV MLÝN

Drama. Legendární režisér Juraj Herz se rozhodl otevřít jednu 
z nekontroverznějších kapitol českých dějin, poválečný odsun 
Němců, při němž spravedlivý hněv se často mísil s těmi nejnižší-
mi pudy a spolu vytvářely nesmazatelnou krvavou stopu. Hrají 
K. Roden, J. Hrušínský, Z. Kronerová, O. Kaiser. 
Mládeži do 12 let nevhodný, 104 minut, vstupné 70 Kč

neděle 12. prosince v 18 hodin
USA  Premiéra
JÍST, MEDITOVAT, MILOVAT

Romantický, dobrodružný. Liz Gilbert (Julia Roberts) je moderní 
žena, která se vydává poznávat krásy světa. Současně se pokouší 
znovu najít a probudit své pravé já. Poté, co jí životní priority a jis-
toty zcela rozvrátí rozvod, si vezme roční dovolenou. Rozhodne se 
riskovat vše pro to, aby změnila svůj život…
Mládeži přístupný, titulky, 140 minut, vstupné 70 Kč

středa 15. prosince v 18 hodin
USA  Premiéra
ĎÁBEL

Horor. Pět lidí v pasti. A bude ještě hůř. Jeden z nich je totiž… 
Obyčejné ráno všedního dne. Pět lidí, kteří se navzájem neznají, 

nastoupí do téhož výtahu, ten se rozjede a nečekaně zastaví mezi 
patry. Poklidná atmosféra začíná houstnout. V této „plechové kra-
bici“ je někdo, kdo usiluje o život ostatních…
Mládeži od 15 let přístupný, titulky, 80 minut, vstupné 75 Kč

neděle 19. prosince v 18 hodin
USA  Premiéra
SCOTT PILGRIM 
PROTI ZBYTKU SVĚTA

Roztomile potrhlá romantická komedie říznutá akcí, světem 
videoher a vizuálními i slovními fóry. Scottu je 22, žije na úkor 
svého homosexuálního spolubydlícího, hraje v garážové kapele 
a balí jednu holku za druhou. Dělá mu potíže je ne sbalit, spíše 
následně odhodit. Teď nastal čas, aby poznal, jak láska bolí…
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 112 minut, vstupné 70 Kč

středa 22. prosince v 18 hodin
USA  Premiéra
RED

Akční komedie na motivy stejnojmenné komiksové mikrosérie. 
Příběh penzionovaného agenta CIA Franka Morese (Bruce Willis), 
který žije poklidně a idylicky na venkově. Až do té doby, než se ho 
nové vedení CIA rozhodne zlikvidovat. V tu chvíli nastává souboj 
na život a na smrt. 
Mládeži od 12 let přístupný, 115 minut, vstupné 75 Kč

neděle 26. prosince

NEPROMÍTÁ SE – SVÁTEK
středa 29. prosince v 18 hodin
USA  Premiéra
THE SOCIAL NETWORK

Drama. Nahlédnutí do okamžiků, kdy vznikal Facebook. Každá 
doba má své vizionáře, kteří za sebou ve stopách své geniality 
zanechají pozměněný svět okamžiku – ale málokdy k tomu dojde 
bez boje o to, co se přesně událo a kdo byl přítomen okamžiku 
zrození změn. Facebook – nejrevolučnější sociální fenomén nového 
století. Film je drama plné tvoření i destrukce. 
Mládeži přístupný, titulky, 120 minut, vstupné 75 Kč

úterý 7. prosince od 19.30 hodin – Dům kultury Protivín
NEBYLA TO PÁTÁ, BYLA TO DEVÁTÁ

Komedie –věčný manželský trojúhelník. Hrají Rudolf Hrušínský, Jana Švandová a Josef Carda. Režie Jiří Menzel. Vstupné 180 Kč

pátek 17. prosince od 19 hodin – kostel sv. Alžběty Protivín
Jakub Jan Ryba 

Česká mše vánoční – „HEJ MISTŘE“
Účinkují Písecký smíšený sbor SONITUS a Písecký komorní orchestr. Vstupné 60 Kč

VESTIBUL KINA – VÝSTAVA 

10 let CYKLORAFANDY ve fotografii
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Máte kromě kola ještě další koníčky?
Spoustu. Čtení, zahrádku, cvičení, 

turistiku a kulturu vůbec. Za divadlem 
jezdíme i do Prahy, do Krumlova, a co 
jsou představení v Protivíně, málokdy 
některé vynecháme. Naposledy jsme 
byly na Hlaváčové s Kostkou a moc se 
nám to líbilo. 
To máte tolik volného času? Důchodkyně 
budiž, ale ty ostatní?

Naopak málo. Potřebovaly bychom ho 
daleko víc, protože máme naplánovaných 
tolik věcí, že je nestíháme. Pořád nás 
někdo někam zve. 
Máte také rodiny. Asi vaříte, uklízíte, 
perete, staráte se o domácnost. Co tomu 
říkají vaši doma, když mají matky a ženy 
rozlítané?

Že bychom byly hosty doma, to ne. 
Co musíme, to si samozřejmě zastane-
me. Ono je to tak. Některý manžel žije 
fotbalem nebo vysedává u řeky a rybaří, 
no a my máme zase kolo. A některý? Jak 
bychom to řekly nejlíp… zkrátka musí 
být zticha. 
To snad ne!? [hlahol a smích]
Sportovaly jste jistě už dříve, ne?

Chodily jsme cvičit do Sokola, nacvi-
čovaly jsme spartakiády ještě v sokolovně 
a potom ve školní tělocvičně. Když už 
jsme se zmínily o sokolovně, nezapome-
neme, jaké tam bývaly nádherné šibřinky. 
Jednou jsme šly dokonce za balet Česko-
slovenské televize. To jsme se vyřádily. 
Za masky bychom šly i teď, jen kdyby 
bylo kam. 
Kdy jste se spříznily se silniční cyklis-
tikou?

Cykloklub jsme založily před deseti 
roky, ale samozřejmě už předtím jsme 
jako děti měly kola. Pak nám sloužila spíš 
jako dopravní prostředek. Jana Jelínků na 
něm dojížděla do školy z Babky. Intenziv-
ně šlapeme do pedálů až těch posledních 
deset let. 
Máte nějaká zvláštní kola?

Vůbec ne. Nejsme přece žádné profe-
sionálky. Pořídily jsme si normální 
cestovní kola, aby se na nich dalo jezdit 
i v horším terénu, třeba i po lesních 
stezkách. Známe totiž všelijaké zkratky, 
kterým říkáme „nábližky“.  Už nás ale 
také pěkně vytrestaly. 
Zabloudily jste?

Jely jsme z Lipky nad Vimperkem 
a těšily se, že se dostaneme do Nových 
Hutí. Byla s námi i paní doktorka Mojžito-
vá a všechny jsme se rozplývaly, jak je 

na Šumavě krásně. Tu chaloupka, tam 
les, jinde zase mýtinka, jen ty srnky 
tam chyběly. Cestou jsme viděly spous-
tu borůvek a dostaly jsme na ně chuť. 
Slezly jsme a nasbíraly si jich pár do 
pusy. Zdržely jsme se jen chvíli a zase 
hned jsme pokračovaly. Jedeme, jedeme 
a najednou Hela říká: „Holky, mně se to 
tady zdá nějak povědomé, jako bychom 
už tady byly“. Taky jo. Vrátily jsme se 
do Lipky. Holt jsme si udělaly z pilnosti 
jeden „okroužek“ navíc. 
Doprovází vás montážní vůz, který by 
vám pomohl při defektu?

To zrovna. Někdy s námi jezdí Jirka 
Plíva, jak už jste o něm psali. Už víckrát 
nám pomohl, ale jednou, to jsme jely 
v Rakousku údolím Wachau, se pěkně 
zapotil. Představte si, že Jana Kalusová 
píchla čtyřikrát ze sebou! Jo. Na osmde-
sáti kilometrech! Po prvním píchnutí jen 
řek‘: „To nic, Jani, hned ti to přehodím“.  
Ujely jsme pár kilometrů a slyšíme, jak 
Jana zděšeně volá: „Ty, Jirko, já to mám 
zase prázdné!“ Znovu jí vyměnil duši, 
a když už se to stalo potřetí, nabídli 
náhradní Boženka a Jirka Bílků. Počtvrté 
už to byla tragédie. Jana raději došla do 
cíle pěšky. Ale to ještě nebylo všechno. 

Jezdí jen tak rychle, aby se

Plíva si vzal kolo do dílny, že ho dá do 
pořádku. Když pro ně druhý den Jana 
přišla a Jirka jí ho slavnostně předával, 
že teď už je v rychtyku, zjistila, že bylo 
zase prázdné…
Ale co když s vámi chlapi nejedou? 
Pomůžete si?

Přehodit duši samozřejmě umíme, 
to není žádný kumšt. Když Hela píchla 
v Německu, byly jsme hotovy jedna dvě. 
Jenže ani jedna, byly jsme čtyři, neměla 
pumpičku. Co teď? Nezbývalo, než ujít 
kus pěšky do první vesnice. Zastavily 
jsme se hned u první chalupy, že se 
zeptáme, jestli nemají „luftpumpe“, jak 
jsme si myslely, že se tak řekne pumpička 
německy. Měli, půjčili nám ji a hezky se 
s námi rozloučili: „Čtyři frau a ani jedna 
nemít luftpumpe...“.
Předpokládám, že se na cesty vydáváte 
jen s dokonale připravenými bicykly. 

Na jaře před sezónou nám je důkladně 
prohlédne Jirka Plíva a také, když se nám 
něco porouchá, jdeme za ním. Máme sice 
také muže doma, i když některý se k tomu 
zrovna dvakrát nemá. 
Jak často vyrážíte na cesty?

Dost často, někdy každý víkend. 
Samozřejmě jen na kratší vzdálenosti. 

Je jich osm. Klidně by jich však mohlo být jen sedm nebo zase o jednu víc. Dala se jich dohromady ale jen osmička, aniž 
tušily, že podle staré numerologie číslo osm předznamenává lidi se silným charakterem a smyslem pro překonávání pře-
kážek, což svým způsobem platí i pro ně. 
Zaměstnání jsou různého: učitelka, uklízečka, úřednice a už také minulého, s průměrným věkem 53 let. Nejsou to tedy, 
abychom tak řekli, dámy v rozpuku své mladosti. Jedinou rodinnou dvojici tvoří matka s dcerou, k jejímuž životu přispěla 
rodička dvakrát: když ji přivedla na svět a pak když jí darovala svou ledvinu. 
Sestavu tvoří: Helena Brabcová, bc. Jana Hanzlíková, Jana Jelínková, Adriana a Jana Kalusovy, Jitka Šromová, Jana 
Vařečková a Věra Volfová. 
Na setkání v redakci se dostavily – jak jinak než – na kolech. 

Vranov, 7. července 2010.
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Taky si zavoláme třeba v deset hodin 
a odpoledne si sjedeme do Písku na kafe. 
Pak se zastavíme ještě na pizzu a jedeme 
domů. Jednou jsme se v Písku trochu 
zdržely. Vyjely jsme až za tmy, na cestu 
jsme si svítily čelovkami, padla mlha 
a byly jsme rády, že jsme se vrátily bez 
úhony. 
Stává se, že si odřete koleno, loket nebo 
přivodíte horší zranění?

Zaplaťpánbůh, musíme to zaklepat, 
zatím se nám vážnější zranění vyhýbají. 
Pokud jsem si přečetl články, které píšete 
do našich listů, vaše cesty vedou i hezky 
daleko za humna. Kde jste byly nejdál?

V Provenci a bylo to úžasné. Do 
Francie, do městečka Sant Rémy u Arles 
jsme se dostaly autobusem a odtud jsme 
podnikaly výjezdy do okolí. Jen chudák 
Hela, která celý zájezd vymyslela, z něj 
nakonec moc neměla. Z klimatizace 
v autobuse jí tak nafoukalo do ucha, že 
dostala zánět středního ucha a musela dva 
dni s horečkami ležet v kempu. Měly jsme 
však s sebou nějaké léky, takže jsme se ji 
snažily kurýrovat. 
Kolikrát jste se projely v cizině?

Na víc dní to byla jednou sladká Fran-
cie, letos a ještě dvakrát předtím Maďar-
sko. Na jednodenních výletech jsme byly 
mnohokrát v Rakousku.
Máte vůbec čas rozhlédnout se po krajině 
a vstřebat do sebe její krásu?

Myslíte, kochat se? Samozřejmě. 
Nejsme závodnice, jezdíme si pro radost, 
nehltáme kilometry. Jezdíme jen tak 
rychle, abychom se stačily i vykoupat 
a zastavit se v cukrárně na kávičku. 
A co čeká-li vás kopec, hora, prostě velké 
stoupání?

Pokud se nám zdá ten kopec nezdo-
latelný, tak prostě slezeme a vyjdeme 
ho pěšky. To přece není žádná ostuda, 
že ne?
To jistě ne. Zkrátka nepřepínáte své 
síly. 

Určitě ne, protože už přicházíme do 
let, kdy si člověk musí uvědomovat, nač 
ještě stačí, aby si toho svého koníčka užil 
a měl z něj zážitek. Vždycky nám musí 
zůstat pěkné dojmy, často nezapomenutel-
né, jako když jsme ve Francii projížděly 
kaňonem řeky Verdon, který je nejhlubší 
v celé Evropě. 
Záleží také na počasí, aby se výlet 
vydařil. 

Zatím nám počasí skoro vždycky 
přálo, nepočítáme-li nějaké přepršky. 
Nejhůř nám bylo u pramenů Vltavy. Tam 
byla taková zima, a bylo to v létě, že jsme 
se třásly jako osiky a navlékly na sebe 
všechno, co jsme měly s sebou. I pod 
přilby jsme si uvázaly šátky. 
Musely už jste našlapat spoustu kilome-
trů. Kolik jich bylo od začátku CYKLO 
KLUBU?

Takových dvacet tisíc určitě. Ovšem, 
jak která. Ne vždy jedeme v plné sestavě. 
Někdy se vypravíme třeba jen ve čtyřech 
nebo v pěti. Pokaždé se to všem najed-
nou nehodí, ale v průměru to bude těch 
dvacet tisíc. 
Je váš klub součástí nějaké organizace 
s pevnými stanovami a řádem?

Vůbec ne. My jsme prosím volné 
sdružení osmi bab a řídíme se jen podle 
toho, jak se domluvíme. 
Poslechněte, milé dámy. Daly jste si 
název Rafandy a to je část v Protivíně, 
kde bylo a je plno štěkajících psů, viďte. 

zve na výstavu 

10 let CYKLORAFANDY 

ve fotografi i
Vernisáž k zahájení výstavy 

se koná 25. 11. v 17 hodin

ve vestibulu kina Protivín 

Výstava potrvá do konce ledna

stačily pokochat krajinou...

Ovšem přezdívá se také tak, ne zrovna 
zdvořile, ženám výřečným až hubatým, 
prostořekým až hádavým. Takové vy 
dozajista nejste, že ne?

Ale to víte, že se také pohádáme, 
i když ne jako hokyně na trhu. Když se 
nám něco nelíbí, dokážeme se ozvat i hla-
sitě. Třeba kvůli „nábližkám“, jak jsme 
o nich mluvily, nebo že jedna jede příliš 
rychle a druhá nestačí. Abyste si myslel, 
že jsme nějaké putičky, to teda rozhodně 
nejsme. A ještě k tomu názvu. Z poloviny 
jsme z Rafandy, tak proto to jméno. 
Co zamýšlíte podnikat v příštích dnech? 
Zima je na krku. 

Budeme se víc věnovat vycházkám 
a turistice po svých. Zase si s partou 
vyšlápneme na Kamýk a zcela určitě 
vyrazíme na Štědrý večer na ‚půlnoční‘ 
na Babku. Jakmile po večeři umyjeme 
nádobí a rozdají se dárky, namíříme si 
to k Jelínkům. Letos k nim půjdeme už 
popáté. Janička připraví nějaké občer-
stvení, uvaří punč, my také nepřijdeme 
s prázdnou. Uděláme si pěkné kamarád-
ské setkání. Jak to dopadne letos, samo-
zřejmě nevím, ale kolikrát jsme se loučily 
až ve dvě ve tři ráno. 
Ještě bych vám rád položil jednu otázku. 
Do kdy hodláte provozovat dámskou 
jízdu?

Dokud nás smrt nerozdělí... Ale 
vážně. Dokud se nám bude zdát, že nás 
kola nezmáhají tak, abychom už nestačily 
šlapat do pedálů. Už jsme si na sebe moc 
zvykly... 

Jan Chmelík / Foto J. KalusováUkončení sezóny 2010.
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Česká podnikatelská pojišťovna a.s. 
VIENNA INSURANCE GROUP

NEPLAŤTE POVINNÉ RUČENÍ POJIŠŤOVNÁM VÍCE, 
NEŽ MUSÍTE.. . 

Nechte si udělat zdarma, kalkulaci vašeho pojistného
na pobočce 

České podnikatelské pojišťovny a.s. 
VIENNA INSURANCE GROUP

Masarykovo nám. 29, Protivín 398 11
Pracovní doba: 

Po 8. 00 – 11. 30 12. 15 – 16. 30 hod
 Út ZAVŘENO

 St 8. 00 – 11. 30 12. 15 – 16. 30 hod
 Čt 8. 00 – 11. 30 12. 15 – 16. 00 hod
 Pá 8. 00 – 11. 30 15. 15 – 15. 00 hod

telefon: 382 251 055, mobil: 777 266 436

PROTIVÍNSKÁ SEDMIKRÁSKA Protivín a
Dům s pečovatelskou službou Protivín

pořádají přednášku

„Péče o tělo a zdravý životní styl v seniorském věku“ 
Koná se ve čtvrtek 2. prosince od 14 hodin 

v klubovně DPS, Masarykovo nám. 14, Protivín 
Přednášející Mgr. Lenka Formánková

V dnešní uspěchané době, kdy 
není čas, dá se říci skoro na nic, 
přichází Střední odborná škola 
a Střední odborné učiliště v Písku 
s novou a progresivní službou 
občanům, kteří řeší v pozměněném 
slova smyslu, nerudovskou otázku: 
„Kam s ním nebo kam s ní ?“. 

Řeč je tady pochopitelně o našich 
potomcích, kteří se v posledních roč-
nících základních škol rozhodují pro 
budoucí povolání a následné uplat-
nění ve svém dalším životě. 

Proto zástupci SOŠ a SOU nav-
štěvují základní školy a ve spolupráci 
s jejich vedením a výchovnými porad-
ci seznamují žáky osmých a devátých 
tříd s možností uplatnění jejich zna-
lostí a dovedností při volbě budoucího 
povolání. V případě Protivína patří 

velký dík řediteli základní školy panu 
Mgr. Křišťálovi, výchovnému poradci 
školy panu Mgr. Hájkovi a v neposled-
ní řadě panu Mgr. Žákovi, za ochotu 
spolupracovat se zástupci SOŠ 
a SOU a vytvářet příznivé podmínky 
pro již zmíněný program. 

V nedávné době zástupce SOŠ 
a SOU navštívil protivínskou školu 
a jak z následující diskuze s proti-
vínskými žáky vyplynulo, je zástupce 
SOŠ a SOU ochoten nabídnout své 
informace ohledně studia na písecké 
škole i v odpoledních hodinách nebo 
v sobotu. Po předchozí domluvě 
(mobil 605 871 073 nebo janag@
tiscali.cz; grammetbauer@sou-pi.cz; 
v pracovní dny od 6 do 14 hodin 
pevná linka 382 221 194) je možné 
domluvit setkání rodičů potencionál-

ních studentů nebo přímo potencio-
nálních studentů se zástupcem SOŠ 
a SOU dá se říci, že kdykoliv. Setkání 
je možné naplánovat na půdě obec-
ních úřadů nebo i v jiných kulturních 
místnostech přímo v Protivíně nebo 
i v obcích v okolí Protivína. 

Po dohodě je SOŠ a SOU připra-
vena dopravit vážné zájemce o stu-
dium na písecké Střední odborné 
škole a Středním odborném učilišti do 
svých výukových prostor a v případě 
zájmu i na pracoviště odborného 
výcviku. 

Projevený zájem žáků o řemesla 
je pro tuto společnost víc než potě-
šující a není bez zajímavosti, že hned 
druhý den po návštěvě zástupce 
SOŠ a SOU na protivínské škole se 
několik žáků této školy rozhodlo nav-
štívit výukové prostory SOŠ a SOU 
přímo v Písku a po té, co projevili 
zájem, byli provedeni i po pracoviš-
tích odborného výcviku SOŠ a SOU. 
Tato skutečnost jenom potvrzuje 
trend dnešní společnosti o potřebě 
tak zvané dvoufázové výuky, kdy se 
první fáze odehrává na učilištích, kde 
se mladí lidé naučí kvalitně řemeslu 
a poté následuje nástavbové studium 
ukončené maturitou. 

Toto tvrdí nejenom zástupce SOŠ 
a SOU se sídlem v Písku, ale potvrzu-
je to celá řada případů z praxe. Přes-
ně toto nabízí Střední odborná škola 
a Střední odborné učiliště v Písku. 

Posuďte sami, zda toto není 
řešení na stále se zvyšující zájem 
o kvalitní řemeslníky, který se přímo 
kloubí s vysokými nároky na odbor-
nost, kteří naší společnosti tak chybí 
a zda právě tady není odpověď na 
tu závažnou otázku, která mnohým 
rodičům dospívajících dětí nedá spát. 
Není snad tady právě odpověď na ten 
známý nerudovský problém „Kam 
s ním (nebo s ní)?“.

ŽÁCI ZŠ V PROTIVÍNĚ A „SVĚT PRÁCE“

JSTE VE VĚKU, KDY UŽ NESTAČÍTE NA VŠECHNO SAMI? 
OCITLI JSTE SE V NEPŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ 

SITUACI A POTŘEBUJETE POMOC?

PROTIVÍNSKÁ SEDMIKRÁSKA
• poskytuje terénní pečovatelskou službu v Protivíně a okolních obcích – pomoc při 

zajištění chodu domácnosti, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zvládání péče 
o vlastní osobu, zajišťuje dohled nad uživatelem, nákupy, dovoz uživatele k lékaři, na 
úřady atd.

• sociální poradenství – jednání s úřady státní správy
• pořádání společenských, kulturních a vzdělávacích akcí – posezení s harmonikou, 

beseda s psychologem

kontakt: PROTIVÍNSKÁ SEDMIKRÁSKA, Mírová 146, Protivín, PSČ 398 11, 
telefon: 382 252 700, mobil: 776 144 696, IČO: 26641313
e-mail: sedmikraska.protivin@seznam.cz – webové stránky: www.sedmikraskaprotivin.cz
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Chcete se seznámit?

Máte manželskou krizi?

www. Vztah. info
Jiná cesta ke šťastnému vztahu!

Ve čtvrtek 4. listopadu oslavila paní Věra Volfová své životní jubileum – 60 let. Pře-
jeme jí do dalších let hodně zdraví, životní pohody a ještě hodně ujetých kilometrů 
na kole.  Děvčata z Cykloklubu Rafanda. 

NARODILI SE

❀ 20. 10. dcera 

 Tereza Böhmová

 Lence Kolářové z Protivína

ZEMŘELI

✝ 20. 10. Anna Žáková

 75 let, Protivín

✿ SPOLEČENSKÁ KRONIKA ✿

Začátkem měsíce října proběhla skoro již 
„tradičně“ burza dětského oblečení, byla již 
devátá v pořadí! Díky vstřícnosti MěKS Proti-
vín se opět konala v prostorách vestibulu kina. 
Tentokrát padl rekord – oblečení přišlo prodat 
devadesát čtyři maminek, a tak není divu, že se 
i v tak velkých prostorách nedostávalo místa, 
věci byly mnohdy ve větších vrstvách a hůře 
se prohlížely. Neustále se sice přerovnávaly, 
ale přece jen bylo asi více věcí, které díky 
nedostatečnému rozložení na stolech nenašly 
své nové majitele. 

Poděkování patří všem, bez nichž by se 
tato akce nekonala, ale zejména maminkám, 
které bez nároku na odměnu, věnovaly hodně 
svého času a energie přípravě a organizaci 
burzy. Ale také všem prodávajícím a kupujícím 
– maminkám, babičkám, tetičkám…, bez nichž 
by tato akce postrádala smysl. 

Ještě jednou děkuji a přeji všem hezký závěr 
letošního roku a těším se na jaro 2011, kdy 
(snad) proběhne další burza, tentokrát zaměřená 
zejména na letní oblečení. A pokud byste nám 
chtěli pomoci, kontaktujte kteroukoliv „organi-
zátorku“, rády rozšíříme náš tým.  J. Kubecová 

PROTIVÍNSKÁ SEDMIKRÁSKA Protivín
Vás zve na

 
POSEZENÍ S HARMONIKOU

ve čtvrtek 9. prosince od 17 hodin 
v restauraci Belveder

Hrát bude Písecká čtyřka Josefa Nováka
Přijďte si zazpívat a zatančit!

MěKS Protivín uvádí 
v úterý 7. prosince od 19.30 hodin 

divadelní komedii v režii J. Menzela

Nebyla to PÁTÁ, 
byla to DEVÁTÁ
Manželský trojúhelník s řešením vskutku 
originálním. Přilepí se na vás ženská, orga-
nizuje vám život, přivlastní si vás a nakonec 
má v úmyslu věci, až mrazí v zádech. Ale 
může to dopadnout i šťastně. A to právě 
autor moc dobře vymyslel. Komedie je 
skvělá již svým námětem a dokonalá díky 
mistrným dialogům. Jsou-li dva, může se 
zrodit láska. Vstoupí-li mezi ně třetí, vznik-
ne drama. Vážné nebo směšné, často obojí, 
střídavě i současně. 

v hlavních rolích 
Rudolf Hrušínský 

Jana Švandová 
a Josef Carda

✝ 1. 11. František Němeček

 59 let, Milenovice

✝ 2. 11. Růžena Rudolfová

 85 let, Protivín

✝ 7. 11. Marie Pilečková

 80 let, Protivín

BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ  
REKORDNÍ
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!!! 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

● Pronajmu byt 2+1 v Pro-

tivíně (ul. B. Němcové), čás-

tečně zařízený, udržovaný, 

výtah, nájem 5 500 Kč + el. 

(cca 1 tis. Kč). Pouze dlouho-

době. Volný od 1. ledna 2011. 

 Telefon 777 666 665

● Prodám hokejku značky 

SUPERBLADE BAUER CA-

NADA. Cena 200 Kč. 

 Telefon 607 524 922

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Nastává dlouho očekávané zářijové 
sobotní ráno a s ním spojený výlet čle-
nek Klubu žen, ale i našich rodinných 
příslušníků, do západních Čech. Není 
sice ideální počasí na výlet, protože prší, 
ale my s mírným zpožděním přece jen 
vyrážíme. 

První zastávkou na naší cestě je Újezd, 
zde se od roku 1958 nachází Pamětní síň 
Jana Sladkého Koziny. Expozice je zamě-
řena na život Chodů a na historii chodské 
rebelie na konci 17. století. Prohlédli 
jsme si používané hospodářské nástroje, 
kroje, nechyběly ani dudy, vyslechli jsme 
informace o obyčejích a zvycích Chodů. 
V senci někteří z nás usedli za stůl, který 
pochází z doby, kdy na statku hospodařil 
Kozina, někdo si pohoupal vystavenou 
dětskou kolíbku, takže může do roka a do 
dne očekávat narození potomka. Venku 
stále prší, ale my jedeme dál…

Královské město Domažlice. Většina 
z nás si vyšlápla pár desítek schodů na 
věž Chodského hradu, který společně 
s městem založil král Přemysl Otakar II., 
nyní se zde nachází Muzeum Chodska. To 
jsme si také se zájmem prohlédli, zaujalo 
i děti, kluci zde obdivovali staré střelecké 
terče, bytelné gotické truhlice, vybavení 
ševcovské dílny, děvčata zase kompozici 
chodské svatby nebo vybavení chodské 
světnice. Ještě suvenýr nebo pohled na 

památku a jdeme na prohlídku historic-
kého jádra města. Vévodí mu obdélníkové 
náměstí, které bylo původně tržištěm, 
dominantou je nakloněná věž arciděkan-
ského kostela, gotické a renesanční domy 
s podloubími. Déšť je vytrvalý, naše kroky 
vedou do některé z místních restaurací 
na něco dobrého, přece jen je doba obě-
da. A vyhlášený chodský koláč? Ten si 
bohužel nikdo z nás domů neodvezl. Ale 
přesto jedeme dál…

Klatovy, opět královské město, 
založené Přemyslem Otakarem II. roku 
1260. Prohlídka katakomb v podzemí 
barokního kostela Neposkvrněného 
početí P. Marie a sv. Ignáce, v nichž byli 
pohřbíváni příslušníci šlechty, měšťané, 
ale zejména členové jezuitského řádu, 
kteří ve městě kostel postavili společně 
se svou kolejí a seminářem. Ovšem 
další nezapomenutelný zážitek v nás 
zanechala prohlídka barokní lékárny 
„U Bílého jednorožce“. Nachází se 
přímo na náměstí, je zapsána v sezna-
mu kulturních památek UNESCO. 
V provozu byla do roku 1966, ale 
její historie sahá až do roku 1639, kdy 
dům získal lékárník Tobiáš Stilling. 
Název lékárny pochází ze středověku, 
dvoumetrový bílý zub narvala, který je 
součástí expozice, byl tehdy považován 
za roh jednorožce. Používal se při výro-
bě mastí a prášků. A již posloucháme 
zajímavé vyprávění průvodkyň, díváme 
se na krásně vyřezávané zařízení přední 
místnosti, tzv. oficiny neboli prodejní 
místnosti, se spoustou skleněných, 
porcelánových, cínových nádobek se 
záhadnými a tajuplnými názvy. V zadní 
místnosti, přípravně, jsou zase různé, 
stále funkční, ruční i mechanické pří-
stroje a nástroje, které sloužily k přípra-
vě léků, mastí a čípků. Nechybí ani stará 
pec na sušení bylin, která byla vytápěna 
z chodby. Zbytky starých léčiv, jejichž 
původ je rostlinný i živočišný, živé 
pijavice – ty snad zaujaly každého. 
A víc už neprozradím, navštivte tuto 
nádhernou lékárnu sami, protože my 
už zase jedeme dál…. Tentokrát ale 
už domů. Tak nashledanou zase někdy 
příště.  Text a foto J. Kubecová 

Chodský hrad v Domažlicích.

VÝLET DO ZÁPADNÍCH ČECH
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Ve středu 6. října navštívil naše město Michal Jančařík, moderátor pořadu Cyk-
lotoulky na TV Public. Přijel s trekkingovým kolem a s kameramanem. Výsledek 
jejich natáčení můžete posoudit 5. prosince 2010 od 20.15 hodin na TV Public. 
Pořad je několikrát opakován celý následující týden.  Infocentrum Protivín

Měsíc je pryč a já jsem tu opět se 
žhavými aktualitami z ledové plochy, 
která je druhým domovem protivínských 
hokejistů. V minulém čísle jsem naše 
příznivce moc nepotěšil, za to teď vám 
přináším podstatně lepší zprávy. 

Takže mužstvo pokračovalo v soutěži 
4. kolem proti houževnatému soupeři HC 
Ales. Cannibalové měli po předchozích 
prohraných utkání, určitě co dohánět, 
a tak také vypadala hra, která byla více 
pod taktovkou Cannibalů. I když soupeř 
kousal a vzdoroval, tak jsme poprvé v této 
sezóně vyhráli, a to 5:4 (Mařík 2, Čibera, 
Volf, Zacios). Do dalšího utkání jsme byli 
nažhaveni po první výhře a doufali, že 
se nám podařilo prolomit smůlu, kterou 
jsme měli od začátku této sezóny. A tak 
jsme nastoupili do dalšího zápasu proti 
HC Drachkovu. S tímto mužstvem se 
nám hraje poměrně těžce, protože zápas 
je plný tvrdých ataků a dohrávání soubojů 
u mantinelů, ale štěstěna, se zdá, nám 
sedla na záda a zůstala tam. Takže druhá 
výhra v sezóně nás neminula a vyhráli 
jsme zaslouženě 3:1 (Kurz 2, Volf). 

Ovšem v 6. kole soutěže nás čekalo 
družstvo Radomyšle B samozřejmě v čele 
s exligovým hráčem Mazancem. Do zápa-
su jsme vložili úplně všechny síly, které 
každý měl, protože mít skalp takového 
soupeře, to se jen tak někomu nepoštěstí. 

A na hře to také bylo vidět, byli jsme prv-
ní, kdo otevřel skóre na 1:0. Nejdůležitější 
pro nás bylo udržet Mazance co nejdále 
od naší branky a to se nám docela dařilo. 
Tomu odpovídal i průběh utkání. Ale 
4 minuty před koncem, za stavu 3:2 pro 
nás, to by asi nikdo z nás ani ve snu 
nečekal. Ten suverénní tým, jakým je 
díky Mazancovi Radomyšl B, si vyžádal 
kontumaci zápasu, protože se domní-
val, že máme našeho Kubíka v brance 
načerno. Což se po chvilce kontrolování 
ukázalo jako špatná doměnka. S údivem 
jsme koukali, když jsme se dozvěděli, že 
hlavním iniciátorem této kontumace je 
sám Mazanec. Takový exligový hráč. Po 
této nucené pauze utkání pokračovalo dál 
a netrvalo dlouho a přišel trest za křivé 
nařčení v podobě dalšího gólu do soupeřo-
vy branky. Na naše skórování soupeř ještě 
stačil odpovědět asi 20 vteřin před kon-
cem utkání na 4:3 (Křišťan, Mařík, Zacios, 
Daňhel), ale otočit výsledek už nedokázal. 
Nutno podotknout, že po posledním hviz-
du rozhodčího ukončující utkání “exligo-
vý” hráč Radomyšle B Milan Mazanec 
dal našemu hráči Maříkovi ze zadu pěstí 
do hlavy. Asi to byly emoce z prohry, 
ale když si vezmu, že takový hráč dnes 
vychovává a trénuje mladé hokejisty 
v Písku, to je k zamyšlení. 

A to je zatím poslední známý výsledek 
protivínských Cannibalů do uzávěrky 
tohoto čísla. Další naše zápasy a výsledky 
naleznete jako vždy na stránkách www.
hccannibalsprotivin.blog.cz

 Sportu zdar S. Fürst

Vítej barevný podzime! – Každý rok se 
tahle úžasná událost opakuje. Směsice všech 
barev, různých odstínů, vůní a také okamžitých 
nálad v tvé duši. Někteří lidé tvrdí, že barvy 
dokonce mohou léčit. Jisté je, že některé barvy 
opravdu dokáží ovlivnit naši náladu a navést 
potřebnou atmosféru. Prostě příroda je veliká 
rozevřená kniha. Nechá se v ní číst od rána do 
večera a od večera znovu do rána. – Trum-
fem každé této doby je nikdy se neopakující 
nebe. Jednou vidíš bílé beránky a podruhé je 
obloha hluboká jako říční tůň. Červená barva 
jeřabin u rybníka Rabině za městem, poslední 
červené lesní jahody ze Skalek i nádherně 
zbarvené jablko ze starého sadu. Dary pod-
zimu. – Náladu pak navodí rudá barva jiřin 
a hrdých mečíků. Červená je barva radosti 
a také odvahy. Až uvidíš žíhané stráně lesů 
nad Zlatou loukou a listí bude zvolna plout 
ke studené zemi, zastav se, nespěchej. Užij si 
všeho toho krásného okolo. – Ze strání u Nové 
Vsi dohlédneš až na vzdálené lesy Šumavy. 
Lesy se malují. Někde ve hlubině strání Žel-
navských hor hoří chvojí. Tam pramení rodná 
řeka Blanice. Tam leží při prameni i poduška 
cípatých listů javorů s oranží skvrn. Nikde 
takové neuvidíš. – Už dávno dozněl poslední 
letní hrom a odkvetlo i těch pár vlčích máků 
při mezi u staré protivínské cihelny. Červenou 
barvu střídá za mlhavých dní okrová žlutá bar-
va. Vzpomeneš na klukovské heslo z knih pana 
Foglara. „Žlutá je barva naše“. – Připomene 
ti ji i list stromu v zámeckém parku. List ginga 
je léčivý a tajemný. Krásně se hledí do velikých 
květů slunečnic, krásná bývala okrová barva 
lomených klasů, co zlátly na polích pod Rado-
váním. Z ječmene, který zde rostl v Prácheň-
ském kraji, se vařilo dobré protivínské pivo. 
Mělo barvu zlátnoucích platanů rostoucích 
u knížecího pivovaru. – Pak ve stojatém tichu 
voní vzduch kyprostí dubů od rybníků pod Pro-
tivínskými horami. Na list barvy bronzu usedl 
poslední motýl modrásek z luk od Zelendarek. 
Kraj melancholicky mění barvy. Doba je víc 
a víc nakloněna zimě. Dotkni se pod Kamýkem 
rudého listu buku, zelenavého topolu i černé 
trnky od vod Starého rybníka pod Jalovčím. 
– Pochopíš, že již Svatý Václav dávno ve svém 
revíru zavřel na klíč teplé dni babího léta.. 
– Ale podzimek není přece jen smutek. Není! 
Na kraji lesů okolo Zelené hory vesele dozrá-
vají červené šípky a šarlatové listy planých 
višní ozdobené večerní rosou zahání stíny 
života. K radosti podzimu patří i různé odstíny 
vřesů, zelené mechové pařezy plné houbiček 
václavek a opěnek. Naposled se projdi strání, 
kde ještě svítí opuštěné podzimní pampelišky 
a překroč hvězdici pichlavé pupavy. – U ven-
kovské samoty voní z okna chladnoucí mísa 
povidlových buchet a po zdi se plazí plody 
černého bezu. Byl prý jimi mrskán Ukřižova-
ný. Žijí v nich prý duchové a tak dřevo krvácí 
rudou mízou. Tajemný čas podzimku. – Bílá 
barva květin chryzantém ti připomene barvu 
mramorů okolo studených „dušiček“. Jsou 
to dny smutných vzpomínek na naše zemřelé. 
– A přece najdeš sílu při pohledu na zeleň 
kopřiv, houpavé chvojí smrčin a divoký chmel. 
Zelená je barva naděje a barva návratů. 
– Jděte hledat barvy podzimu za město. Pří-
roda vám toho tolik nabízí. Přineste si domů 
trs jeřabin, vhoďte do čaje několik šípků a po 
stole rozhoďte barevné listy stromů. Znám to 
barevné dobrodružství plné klidu a tichého 
zastavení v řece času. Je věčně živé. Proto 
ještě jednou vítej barevný podzime v náš kraj 
okolo rodné řeky Blanice.  –Sládek Petr–

CANNIBALOVÉ 
ZASE VYHRÁVAJÍ 

Vítej barevný podzime
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Fotbalové informace
Říjnové zápasy „A“ týmu nám nepřines-

ly moc radosti. Nejprve v domácím zápase 
s podprůměrnou Dřítní nedokázali Protivínští 
vstřelit ani gól, naopak po chybách brankáře 
dvakrát inkasovali. Nutno podotknout, že 
se k nim tentokrát otočilo zády i štěstí a 
3x nastřelili brankovou konstrukci. Další 
týden zajíždělo protivínské mužstvo do Oleš-
níku. Mělo raketový nástup a už v 1. minutě 
Ruczkowski hlavou prodloužil Viererův pří-
mý kop do branky domácích. To bylo bohužel 
všechno. Domácí vyrovnali z trestného kopu 
již za pět minut a ve 30. minutě tečovanou 
střelou šli do vedení. Protivínským se dařilo 
pronikat do obrany domácích, jen jejich akce 
neměly gólový efekt. Pichlíka a Vorla vychy-
tal domácí brankář a Srkal trefil břevno. Ve 
druhé části byla převaha Protivínských ještě 
zřetelnější, ale vstřelit gól je pro ně v součas-
nosti nadlidský úkol. Soupeř nápor vydržel 
a z prvního nebezpečného brejku vybojoval 
roh, z kterého výsledek pečetil 3:1 na branky, 
5:10 na střely. Osek je mužstvo, kterému Pro-
tivín neumí dát gól i v době, kdy se mu daří. 
I tentokráte se nám to nepodařilo. Naštěstí 
neměli dobrou mušku ani hosté, takže utkání 
skončilo bez branek. Nepamatuji si, že bych 
za svou kariéru viděl 3 hráče domácích střídat 
ještě v prvním poločase pro zranění. Mužstvo 
nakonec dohrávalo s náhradním gólmanem 
Kubičkou v útoku. 

Do Sedlice jelo mužstvo se snahou 
přivézt bod a je nutno říci, že byl velice 
blízko. Domácí brzo vedli a půlhodinu byli 
lepším mužstvem. Protivínským se v závěru 
podařilo vyrovnat Fialou a po změně stran to 
byli oni, kteří udávali tempo hry. Dokonce 
Říhou skórovali, gól ovšem nebyl uznán pro 
domnělý ofsajd. V posledních 10 minutách 
se domácí vzchopili k závěrečnému náporu 
i zásluhou nepřesně pískajícího rozhodčího 
a podařilo se jim pár minut před koncem po 
rohu zápas rozhodnout. 

„B“ tým zajížděl do Semic v době, kdy 
hrálo „A“, takže hráčů nebylo nazbyt. Přesto 
se jim v průměrném zápase podařilo zvítě-
zit. Těsně před koncem z trestňáku zavěsil 
Polák. Se Smetanovou Lhotou doma vedli 
krásnou hlavičkou Ruczkowského, soupeř 
ve druhém poločase dokázal vyrovnat. 
Protivínští přidali a V. Mikulenka jim opět 
nádherně hlavou zajistil vítězství. Derby 
ve Skalách tentokrát nemělo vítěze, obě 
mužstva hrála opatrně, obrana předčila 
útok a tak asi zasloužená remíza 0:0. Doma 
s Podolím II nastoupili hráči B trochu 
lehkomyslně. Tak je soupeř nestárnoucím 
Sulkem ztrestal. Potom domácí zabrali, ale 
nemohli se dostat do hry. Když se hostům 
podařilo zvýšit na 0:2, vypadalo to hrozi-
vě. Protivínským je nutno tentokrát přičíst 
k dobru, že zápas nezabalili, dokázali soupe-
ře přišpendlit před jeho branku a vyrovnat. 
Obě branky našeho mužstva vstřelil Vorel. 
V závěrečném náporu to dokonce vypadalo 
na výhru, ale domácí střelci selhali. 

Do konce soutěže dospělých zbývá 
poslední kolo. V příštím vydání uveřejníme 
tabulky a hodnocení trenérů všech zbývají-
cích mužstev. (Tabulka 1)

Kluci bojují se soupeři o rok starší-
mi, zpočátku sezóny se s tím nedokázali 
vyrovnat, v závěru ale několikrát zabojovali 
a stáhli náskok mužstev před sebou. Po 
odchodu T. Vojíka do Písku schází mužstvu 
jeho branky, nejlepším střelcem je J. Novot-
ný se 7 brankami, následuje T. Bečvář 
s 5 brankami. (Tabulka 2)

Mladší bojovali celou sezónu o první 
místo, remízou v posledním zápase v Miro-
ticích jej uhájili. Nejlepším hráčem a zároveň 
střelcem mužstva je T. Bečvář s 21 branka-
mi, následuje M. Urban s 12, O. Vařečka 
s 8 a L. Hrubý se 7. zásahy (Tabulka 3)

Nejlepší tréninkovou docházku měl 
J. Štiak – 42 tréninků. I to se projevilo na 
jeho velmi dobrých výkonech. Nejlepším 
hráčem a zároveň střelcem byl V. Cina. 
Nastřílel 9 branek, následuje L. Vejšický 
s 5 góly. Je nutno připomenout, že oba 
měli v nohách mnohdy celé utkání za starší 
žáky. V. Křišťál

Restaurace U Roubené studny ve Chvaleticích 
pro vás připravuje od listopadu tyto novinky:

- nedělní rodinné menu (nutno objednat)
- prodej domácích mléčných výrobků (jogurty, sýry, kefíry...)

- prodej domácích marmelád a medu, výrobky z rakytníku
- prodej domácích cukrářských výrobků

PŘÍJEMNÉ PROSTŘEDÍ A VÝBORNÁ KUCHYNĚ

– – – prodej přírodních adventních věnců – – –

TĚŠÍME SE NA VÁS 
každou sobotu a neděli od 11 do 21 hodin 

telefon 739 610 419 / www.uroubenestudny.cz

Tabulka (1) starší přípravky po podzimní části
POŘ.   TEAM  ZÁPASŮ  VÝHER  REMÍZ  PROHER  SKÓRE  BODY
 1   HRADIŠTĚ 9 7 2 0 56:13 23
 2   FC ZVVZ B 9 5 3 1 26:13 18
 3   PÍSEK B 9 5 1 3 25:18 16
 4   PODOLÍ II 9 3 0 6 16:43 9 
 5   SEPEKOV 9 2 0 7 15:35 6
 6   PROTIVÍN 9 1 2 6 15:31 5

Tabulka (2) mladší přípravky po podzimní části
POŘ.   TEAM  ZÁPASŮ   VÝHER  REMÍZ  PROHER  SKÓRE  BODY
 1  PROTIVÍN 8  7 0 1 57:13 21
 2  MIROTICE 8 7 0 1 57:21 21
 3  ČÍŽOVÁ 8 5 0 3 48:23 15
 4  ČIMELICE 8 3 1 4 30:39 10 
 5  HRADIŠTĚ 8 3 1 4 16:39 10
 6  FC PÍSEK B 7 1 0 6 21:38 3
 7  SK OSLOV 7 0 0 7 4:60 0

Tabulka (3) mladších žáků po podzimní sezóně
Rk.  Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)
 1.  Písek“B 10 8 0 2 67: 21 24 ( 6)
 2.  Prachatice“B 10 8 0 2 48: 12 24 ( 9)
 3.  Hradiště 10 8 0 2 49: 15 24 ( 12)
 4.  Vimperk 10 7 0 3 32: 25 21 ( 6)
 5.  Netolice 10 6 1 3 35: 23 20 ( 1)
 6.  Strakonice“B 10 4 0 6 21: 33 12 ( -3)
 7.  Protivín 10 3 1 6 23: 38 10 ( -2)
 8.  Volyně 10 3 0 7 25: 44 9 ( -9)
 9.  Vacov 10 3 0 7 29: 51 9 ( -3)
 10.  Osek 10 3 0 7 22: 44 9 ( -6)
 11.  Vl. Březí 10 1 0 9 14: 59 3 (-12)
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Křížovka o upomínkovou keramiku

V letošním roce jsou křížovky věnovány moudrým výrokům známých i méně známých osobností. 
Je těžké 1. tajenka..., jestli toho 2. tajenka... než sebe. (Friedrich von Bodenstedt) 

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 říjnových novin získává dva keramické zvonečky 
s motivem Protivína  pan Procházka z Písku. Blahopřejeme.

2. OHbl České Budějovice 
HC Dranreb Nová Včelnice – TJ Platan Protivín 2:1 
(0:0, 0:1, 1:0)
Střely: 19:16, vyloučení: 6:5, využití přesilovek: 0:0, oslabení: 0:0

TJ Platan Protivín – HBC Vikings České Budějovice 4:3 
(0:1, 1:1, 2:1)
Střely: 25:26, vyloučení: 9:4, využití přesilovek: 0:1, oslabení: 0:0

TJ Plav – Velešín – TJ Platan Protivín 3:1 
(2:0, 0:1, 1:0)
Střely: 33:30, vyloučení: 6:8, využití přesilovek: 0:0, oslabení: 1:0

DOMÁCÍ ZÁPASY

neděle 21. listopadu 
od 14 hodin
TJ Platan Protivín – SK Beer Stars Pluhův Žďár 

sobota 4. prosince 
od 10 hodin
18066 TJ Platan Protivín - HC Olešník  

HOKEJBALOVÉ VÝSLEDKY TJ PLATAN PROTIVÍN ŘÍJEN 2010

TABULKA SOUTĚŽE 2. OHbL JIH - základní část 2010-2011 
pořadí název týmu  Z  V  VP  R  P  skóre  B 
 1.  SK Palestine Thumbs  ...................................... 9 .........................8 .........................1 ........................ 0 .........................0 ..................... 48:22 .................... 26
 2.  SK HC Rosa České Budějovice  ....................... 8 .........................7 .........................0 ........................ 0 .........................1 ..................... 45:19 .................... 21
 3.  SK Hospříz  ...................................................... 8 .........................5 .........................0 ........................ 1 .........................2 ..................... 52:22 .................... 16
 4.  HC Olešník  ...................................................... 8 .........................4 .........................2 ........................ 0 .........................2 ..................... 27:21 .................... 16
 5.  HBC Vikings České Budějovice  ....................... 8 .........................4 .........................0 ........................ 1 .........................3 ..................... 23:34 .................... 13
 6.  HBC Betonova Holubov B ................................ 8 .........................3 .........................0 ........................ 1 .........................4 ..................... 22:33 .................... 10
 7.  TJ HBC Olymp Jindřichův Hradec B ................ 7 .........................3 .........................0 ........................ 0 .........................4 ..................... 29:24 ..................... 9
 8.  SK Beer Stars Pluhův Žďár .............................. 7 .........................2 .........................0 ........................ 1 .........................4 ..................... 25:27 ..................... 7
 9.  HC Dranreb Nová Včelnice  .............................. 8 .........................1 .........................1 ........................ 0 .........................6 ..................... 16:38 ..................... 5
10.  TJ Platan Protivín  ............................................ 7 .........................0 .........................1 ........................ 1 .........................5 ..................... 13:27 ..................... 3
11.  TJ Plav – Velešín  ............................................. 8 .........................1 .........................0 ........................ 0 .........................7 ..................... 15:48 ..................... 3
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PŘIJĎTE SI ZAHRÁT 
rekreační VOLEJBAL

každou středu 
od 18 hodin 

v protivínské hale
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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 13. listopadu 2010. 

Hezké vánoční dárky 
z vašich fotografií a CD
na fotokalendáře, knihy, 

obrazy, hrnky... 
– i přes internet 

si můžete vybrat ve 
Fotoateliéru Mošovská Jana, 
Protivín, Masarykovo náměstí

PŘEJI VÁM VŠEM HEZKÉ VÁNOCE

KRAJSKÝ PŘEBOR 2. – 5. KOLO
Slavoj „A“ : Nová Bystřice „A“ 9:6
(Dubský 3, Šimoník 3, Färber 2, 
Mareš 1) 
Slavoj „A“ : Studená „A“ 2:9
(Šimoník 1, Färber 1)
Prachatice „A“ : Slavoj „A“ 3:9
(Färber 3, Dubský 2, Šimoník 2, 
Mareš 2)
Sokol ČB „A“ : Slavoj „A“ 8:9
(Šimoník 4, Dubský 2, Färber 1, 
Mareš 1, debl)

   
KRAJSKÁ SOUTĚŽ 2. – 5. KOLO
Slavoj „B“ : Strakonice „A“ 9:7
(Pešl 4, Posekaný 3, Weber 2)
Slavoj „B“ : Třebohostice „A“ 9:3
(Pešl 3, Weber 2, Posekaný 2, 
Brabec 2)
Milevsko „B“ : Slavoj „B“ 9:3
(Brabec 2, Weber 1)

Kovářov „A“ : Slavoj „B“ 9:4 
(Pešl 2. Weber 1, Posekaný 1) 
 
OKRESNÍ PŘEBOR 3. – 5. KOLO
Svatkovice : Slavoj „C“ 8:10
(Vařečka P. 4, Vařečka K. 3, Zoch 2, debl 
Vařečka P. – Zoch)
Slavoj „C“ : Mirotice „B“ 14:4
(Vařečka P. 4, Lednický 4, Zoch 4, 
debly)
Milovice „A“ : Slavoj „C“ 7:11
(Lednický 4, Vařečka P. 3, Zoch 3, debl 
Vařečka P. – Zoch)
Kovářov „B“ : Slavoj „D“ 4:14
(Marková 4, Macháček 4, Najmanová 
3, Tománek 1, debly)
Slavoj „D“ : Písek 6:12
(Macháček 3, Marková 2, debl Marková-
Macháček)
Svatkovice : Slavoj „D“ 14:4
(Marková 2, Macháček 2)

Karel Vařečka

Ve dnech 30. a 31. října se již tradičně konal mezi-
národní turnaj v taekwondo WTF Prague Open 2010. 
Jako každý rok byla sobota věnována sportovnímu 
zápasu – kyorugi a neděle soutěži v technických 
sestavách – poomsae. 

Na sobotní zápasy přijelo mnohem víc závodníků, 
než v minulém roce – celkem 325 závodníků z České 
republiky, Slovenska, Polska, Ukrajiny, Lotyšska, Maďar-
ska a dalších. Za náš malý oddíl se zúčastnily Adéla 
Kubičková, Zuzana Doubková, Martin Doubek, Jakub 
Chudomel, Patrik Pišingr, Vlastimil Trnka. 

Jako první nastoupil Vlastimil Trnka, který se svý-
mi vynikajícími výkony probojoval skoro až do finále, 
nakonec skončil na krásném 3. místě. Bronz získali 
také Martin Doubek, Jakub Chudomel a Patrik Pišingr, 
který závodil podruhé si vedl velice dobře a roste z něho 
nadějný závodník. 

Zuzana Doubková, která se probojovala Až do finále 
se probojovala Zuzana Doubková, pro zranění ho chtěla 
vzdát, ale nakonec nastoupila a skončila na krásném 
2. místě. Stříbro získala i Adéla Kubičková, která si 
tímto výsledkem upevnila prvenství v NTL (národní lize 
mládeže). – Celý turnaj se počítal do NTL. 

V neděli se našim borcům moc nedařilo, ale i tak 
jsme dokázali zabodovat. Zuzana Doubková – 2. místo, 
Adéla Kubičková – 2. místo. Děvčata tím dokázala, že 
se mohou bez obav zúčastnit mistrovství ČR v poomse, 
které se koná 4. prosince v Mělníce. 
VÝSLEDKY:
Kyorugi - sportovní boj
Zuzana Doubková, Adéla Kubičková 2. místo
Patri Pišingr, Jakub Chudomel, Vlastimil Trnka, Martin 
Doubek 3. místo
Poomse – technické sestavy 
Zuzana Doubková, Adéla Kubičková 2. místo

M. Zobal

Horní řada – trenér Milan Zobal, Adéla Kubičková.  Prostřední 
řada – Martin Doubek, Patrik Pišingr, Vlastimil Trnka. Klečící 
– Zuzana Doubková, Jakub Chudomel. 

PROTIVÍNŠTÍ TAEKWONDISTÉ BODOVALI


