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

Karel Čapek

Mnoho krásných chvil 
v příjemné atmosféře Vánoc
a spoustu radostných okamžiků 
v novém roce.. . 

Jaromír Hlaváč, 
starosta města Protivín

2011Pour fèliciterVážení spoluobčané, 
před námi jsou ty nejhezčí svátky v roce 

– svátky vánoční a dovolte mi se v tomto 
předvánočním čase ohlédnout za rokem 2010. 
Tento rok byl pro Protivín a přilehlé obce velmi 
úspěšný a podařilo se nám zase o kousek posu-
nout naše město k lepšímu. Věřím, a velmi mi 
záleží, aby atmosféra mezi lidmi byla radostná, 
abychom byli k sobě pozorní a ohleduplní 
a dokázali se radovat z maličkostí, přáli jeden 
druhému úspěch, štěstí a radost ze života. 

 Vám dětem přeji, abyste měly krásné 
dětství, na které budete vzpomínat celý život. 
Musíme věřit, že se nám podaří splnit si svá 
tajná přání, která nám pomohou prožít svůj život 
tak, abychom byli šťastní a spokojení. 

 Ze srdce Vám přeji hodně štěstí, lásky 
a spokojenosti a Vašim dětem přeji bohatého 
Ježíška. 

 Zároveň mi dovolte Vás pozvat na již 
VIII. Protivínský ohňostroj, který bude 
zpestřen hudebním vystoupením. 

Jaromír Hlaváč, starosta města

Náš vánoční stromeček je opravdu 
krásný. Výběr jedličky se nám – vlast-
ně panu Veselému – opravdu povedl 
a zdobení – v pořadí již čtvrtého - 
vánočního stromu pod vedením paní 
Honsové bylo dokonalé. Zaplněné 
náměstí, především dětmi, bylo pro 
nás velkou odměnou. 
Děkuji Vám za krásný předvánoční 
zážitek 

Jaromír Hlaváč, starosta města 

NOVOROČNÍ PODVEČER
sobota 1. ledna 2011 Protivín, Masarykovo náměstí
od 16.30 hodin  koncert kapely ABBA World Revival
od 18 hodin  VIII. PROTIVÍNSKÝ OHŇOSTROJ, 
 doprovodná hudba – rockové balady

vystoupení žesťového tria Jiřího Vlka

PODĚKOVÁNÍ 
slavnostní rozsvícení vánočního stromu

Foto P. Koc
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� ZE ŽIVOTA ŠKOLY � 
PROJEKT „ZDRAVÍ A JÁ“
V letošním celoškolním projektu jsme 
se chtěli věnovat péči o zdraví. Zaměřili 
jsme se hlavně na ty oblasti, které děti 
mohou samy ovlivnit, a už ve svém věku 
pro své zdraví hodně udělat. 

Jednou oblastí je péče o zuby. V prv-
ních a druhých třídách proběhla zábavnou 
formou přednáška o tom, co a jak zubům 
prospívá, jaké kartáčky, jak často a vlastně 
jak správně si zuby čistit. V tomto nám 
velice vstřícně pomohla dentální hygi-
enička paní Batistová, které děkujeme. 
Obdobný program na téma zuby proběhl 

Ředitelství ZŠ v Protivíně 
oznamuje, že 

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU ZŠ
pro školní rok 2011 – 2012 

(se zahájením výuky 1. 9. 2011)
bude proveden ve třídách 1. A 

a 1. B (v přízemí nového pavilónu) 
Základní školy v Protivíně 

ve dnech:
pátek 21. 1. od 14 do 17 hodin

a sobota 22. 1. 2011 
od 9 do 10.30 hodin

K zápisu se dostaví rodiče 
s dětmi, které dovrší 6 let věku 

do 31. 8. 2011 a děti, které měly 
povolený odklad školní docházky. 

Rodiče, jejichž dítě se narodilo 
po 31. 8. 2005, nejsou povinni 

s ním k zápisu chodit. 
Rodiče vezmou s sebou k zápisu 
svůj občanský průkaz, rodný list 
dítěte a oznámí, zda dítě bude 

docházet do školní družiny. 
Dále s sebou rodiče vezmou 

50 Kč na jmenovku dítěte a vypl-
něný dotazník z mateřské školy. 

Václav Křišťál, ředitel školy

pro 5. ročníky, tentokrát ve spolupráci se 
společností Dentalalarm, kde s dětmi pra-
covali budoucí zubaři, studenti Lékařské 
fakulty v Plzni. 

Druhou oblastí je správná výživa. Šes-
té ročníky absolvovaly přednášku o zdra-
vé výživě, o nebezpečí anorexie, o kalo-
rických hodnotách potravin i o správném 
hubnutí. Tuto přednášku vedla Dana 
Šleisová z poradny pro podporu zdraví. V 
souvislosti s touto oblastí jsme s vedením 
školní jídelny připravili tzv. zdravý týden, 
kde v jídelníčku nechyběla ryba, luště-
niny, zelenina, ovoce apod. Přesvědčili 

jsme se ale bohužel o tom, že děti s velkou 
nedůvěrou přistupují k novým jídlům 
a mnohdy je ani neochutnají. 

 Děti samy mohou ovlivnit své zdraví 
tím, že budou opatrní a vyvarují se úra-
zům. Když už se ale nějaký ten „karam-
bol“ stane, tak je nutné, aby věděly, jak 
se zachovat a jak pomoci. Proto i první 
pomoc při úrazech byla na programu, 
a to v 7. ročnících, kde nás školili dva 
pracovníci Červeného kříže z Písku. Toto 
téma bylo i náplní prezentací tříd. 

Problematika , která ničí zdraví někdy 
až nevratně, jsou drogy, kouření a krimi-
nalita vůbec. Proto jsme pro žáky 8. a 9. 
ročníků pozvali kriminalisty z Písku, kteří 
s žáky besedovali a odpovídali na četné 
dotazy. Pro děti je to zase pohled úplně 
z druhé strany. Málem nám vyhrazený čas 
ani nestačil, takže budeme muset pozvat 
kriminalisty ještě jednou. 

 Žáci 8. – 9. ročníků ještě zhlédli film 
o šikaně „Mezi stromy“, protože i psy-
chická pohoda dítěte je velmi důležitá 
a velice často strach z něčeho či někoho 
způsobuje zdravotní potíže. 

Kromě těchto akcí si třídy druhého 
stupně připravovaly prezentaci v aule 
pro své mladší spolužáky. Tentokrát jsme 
zvolili prezentaci v aule. Je nutné říci, že 
třídy se poctivě připravovaly, děti měly 
nacvičeny výchovné scénky, nastudovaly 
spoustu informací, ale stále bojujeme 
s tím, že před publikem a s mikrofonem 
v ruce je všechno daleko těžší. Je proto 
nutné i ve vyučovacích hodinách se 
zaměřit na samostatný projev žáků. Žáci 
by měli mluvit zřetelně, nahlas, mít větší 
sebevědomí. Přesto si určitě všichni žáci 
z tohoto projektu vzali něco za své a věří-
me, že si uvědomili, že už i oni mohou 
pro své zdraví hodně udělat.
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RADA MĚSTA ZASEDALA

VYBRÁNO Z USNESENÍ RADY MĚSTA 
KONANÉ DNE 24. 11. 2010... 

 
–  předběžně souhlasila s pronájmem pozemků p. č. 

615/3, vodní plocha o vým. 2708 m2 a p.  č. 615/4, 
ost. plocha, neplodná půda o výměře 46 m2 v kú 
Maletice 

 a uložila finančnímu odboru – správě majetku 
zveřejnění pronájmu těchto pozemků

–  souhlasila s pokácením suchých, polámaných 
a majetek ohrožujících stromů na pozemku p. č. PK 
448, 448/2 a PK 450/1 v kú Milenovice 

–  doporučila zastupitelstvu města pověřit JUDr.  Karla 
Jareše, zastupitele pověřeného spoluprací na tvorbě 
nového územního plánu města, aby na tzv. společ-
ném jednání přednesl za město následující návrh: 

 – zapojení části plochy pozemku č. parc. 438 kú 
Milenovice do ploch pro bydlení (výstavba rodinného 
domku)

– vzala na vědomí informaci o odkanalizování v části 
Zábořské ulice

 a souhlasila se zadáním projektového řešení u firmy 
AQASERV a. s. České Budějovice

– souhlasila s návrhem rozpočtu města na rok 
2011 

 a doporučila zastupitelstvu města jeho schválení 
–  vzala na vědomí návrh ceny vodného a stočného 

pro město Protivín na rok 2011 předložený a. s. 
ČEVAK České Budějovice

 a doporučila zastupitelstvu města jeho schválení 
–  zabývala se stále se prohlubujícím problémem 

opuštěných a toulavých zvířat (koček) potulujících 
se v centru města 

 a uložila městské policii zajistit odchyt toulavých 
a opuštěných koček dle § 13b) z. č. 246/92 Sb., 
v platném znění

 a dále uložila finančnímu odboru – správě majetku 
zajistit odborný odchyt přemnožených holubů v cen-
tru města 

VYBRÁNO Z USNESENÍ RADY MĚSTA 
DNE 8. 12. 2010...

 
–  předběžně souhlasila s pronájmem části pozemku 

p.  č. 1116/3, ost. plocha, jiná plocha o vým. cca 
100 m2 v kú Krč u Protivína 

 a uložila odbor finanční - správa majetku zveřejnění 
záměru pronájmu předmětné části pozemku 

–  vzala na vědomí zápis komise zdravotní a sociální 
ze dne 7. 12. 2010 

 a souhlasila s pronájmem uvolněného bytu v Domě 
zvláštního určení, Masarykovo nám. 21, Protivín 
paní Zelenkové

–  schválila umístění americké vlajky používané 
v květnových dnech roku 1945 při osvobození 
Protivína v pobočce Prácheňského muzea Písek, 
Památníku města Protivína při jeho rekonstrukci 
s tím, že do doby rekonstrukce muzea bude vlajka 
umístěna v objektu kaplanky v informačním centru 
města

–  doporučila zastupitelstvu města projednat možnost 
zřízení veřejné finanční sbírky na podporu onkolo-
gicky nemocných dětí z FN Motol v Praze dle návrhu 
paní Vejvalkové, Protivín

–  vzala na vědomí předložené informace organizace 
PROTIVÍNSKÁ SEDMIKRÁSKA a tyto předkládá 
komisi školské a tělovýchovy pro následné jednání 
týkající se rozdělení darů a příspěvků jednotlivým 
organizacím

– souhlasila s přijetím věcného daru pro potřeby 
Mateřské školy v Krči – 1 ks notebooku od Školské 
inspekce

K-BREWERY TRADE Pivovar Protivín
PROTON s. r. o. – výroba – montáže oken a dveří, Protivín
LEKO Protivín
Š+H Bohunice s. r. o. Temelín
Julius Hrmo, Strojní pila Třebeč
Město Protivín
Stavebniny Jaroslav Řehoř, Protivín
DUVEMARO s. r. o. Turnov, středisko Protivín
Lesostavby a. s. Třeboň, středisko Protivín
OM Protivín a. s. 
ELEKTROINSTALACE PIXA, Písek
KOJI s. r. o. Protivín
BESPO Petr Bečvář Protivín
AUTOHOUDEK PROTIVÍN - MYŠENEC
DŘEVOSTROJ Čkyně a. s. 
Vladimír Vlach VODOINSTALACE, Myšenec
Bar čp. 101 Protivín – p.  Koudelka, Tábor
RUMPOLD s. r. o. Vodňany
STRABAG PÍSEK
Jaromír Žižka - DOPRAVA Protivín
Autodoprava a spedice – David Polanský, Protivín
Veverka Zdeněk – DOSTAV, Protivín
Jaroslav Buzek – stavební klempířství, Písek
Karel Vačkář – stavební klempířství, Písek
EUROPROJEKT CB a. s. České Budějovice
Alois Vrchlavský – PNEUSERVIS, Protivín
ČEVAK JČ Č. Budějovice
EKKL s. r. o. Kroměříž
KOČÍ s. r. o. Písek
Ing.  arch. Bohuslav Štorch Sezimovo Ústí
Česká spořitelna a. s. Písek
Ing. Jiří Hájek Zakládání zahrad Olešná

SPONZOŘI, KTEŘÍ PŘISPĚLI NA POŘÁDÁNÍ NOVOROČNÍCH OSLAV 
V PROTIVÍNĚ 1. LEDNA 2011 

KONCERT SKUPINY „ABBA WORLD REVIVAL“ A NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ

Protivínský pivovar uzavřel s táborským Music Clubem Kotnov rekordní kontrakt 
pro český ležák Lobkowicz Premium. Zavázal se v následujících letech investovat 
do tohoto klubu částku 5 miliónů korun. Slavnostní podpis smlouvy se uskutečnil 
7. prosince. Kromě zástupců obou stran se ho zúčastnil i kmotr kontraktu a desig-
nový guru kotnovského klubu, módní návrhář Josef Klír. Vše bylo stvrzeno doslova 
symbolicky – pivním mokem.

PODĚKOVÁNÍ 
STAROSTY MĚSTA
Děkuji Vám – občanům našeho 
města, že jsou nápomocni při úkli-
du chodníků a zároveň Vás pro-
sím, pokud je to ve Vašich silách, 
o pomoc i v letošní zimě. 

Jaromír Hlaváč 
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�Z redakční pošty Novinky
městské
knihovny

Poděkování a také ohlédnutí
Vážení čtenáři a všichni Protivínští, 

děkuji vám za volební účast a hlasy, 
které jste dali mně i dalším Nezávislým 
kandidátům. Vážím si jich. Dříve jsem 
své poděkování nestihl kvůli pracovním 
povinnostem v zahraničí a redakční 
uzávěrce. 

 Díky našemu neopsanému a nepo-
pulistickému programu (ať už se povídá 
cokoliv) a vaší důvěře jsme se stali 
ziskem téměř čtvrtiny všech hlasů 
23,4% (2907 celkem pro zvolených 
5 zastupitelů a 8802 celkem pro všech-
ny naše kandidáty) druhým nejúspěš-
nějším uskupením (nejsme jako jediní 
politickou stranou). Chci vás ujistit, že 
budeme dělat vše, co bude v našich 
silách, abychom dostáli našemu progra-
mu v zastupitelstvu i mimo něj. 

Přes tento jasný mandát od vás 
jsme nebyli osloveni pro sestavení 
koalice a nemáme žádného zástupce 
v městské radě, nebudeme ho mít, 
jak to tak vypadá (tento článek vzniká 
22. listopadu), ani v kontrolním a finanč-
ním výboru, což rozhodně není v zastu-
pitelstvech běžná praxe. Podle našeho 
názoru by složení městské rady a výbo-
rů mělo odpovídat volebním výsledkům 
(kvůli tomu se přece volby konají) a přá-
ním občanů, ne domluvám. Pokud jde 
tedy opravdu o lidi a ne politiku. Přesto 
jsme nezahořkli a budeme konstruktivní 
opozicí tak jako doposud. Je to prostě 
a jen škoda. 

Několikrát jsem si v poslední době 
přečetl v místních a okresních tiskovi-
nách v řádcích i mimo ně štvavé myš-
lenky, které jsem dost dobře nechápal 
a ze kterých na mě dýchla rétorika 
dob nedávno dávných. Také kamarádi 
a známí se mě (dokonce i v Písku a ve 
Vodňanech) ptají, co že jsme komu 
udělali. Nerad podobně slovně exhibuji 
a plním papír frázemi, ale nemohu jinak. 
Cítím se být potrefenou „nezávislou 
husou“ a tvrzení o neslušnosti se mě 
hluboce lidsky dotýkají a urážejí mě. 
Veřejně vyzývám všechny, kteří píší 
o nechutné předvolební kampani, aby 
přišli s důkazy, o kterých sami tak rádi 
mluví. Jinak jde jen o zbytečné šíření 
„blbé nálady“. Kdo, kde, co, kdy, komu 
tak nehorázného či nedůstojného řekl, 
napsal nebo jinak veřejně vyhlásil? 
Kdo komu vyhrožoval, kdo držel jaké 
důkazy? Z jaké byl strany či uskupení? 
Proč se nejedná osobně a na rovinu 
a vzkazy se posílají po papíru, který 
snese vše? Světlou výjimkou byla např. 
paní Věra Křišťálová, která se nás (mě) 
přišla osobně zeptat v reakci na šířené 
fámy. Toho si velmi vážím, takhle by se 
měly věci řešit. Jedině tak se dá udělat 
tlustá čára ne za předvolební, ale hlav-
ně povolební kampaní. A konečně už 
zapomenout…

PRO DOSPĚLÉ – naučná literatura
Iveta Toušlová: Toulavá kamera, 10. díl 
– nevšední reportáže z regionů naší vlasti
Veronika Škvárová: Indonésie, jak ji neznáte 
– cestopisné reportáže
Slávka Pokerová: Nejmocnější ženy Evropy 
– panovnice na evropských trůnech

PRO DOSPĚLÉ – beletrie
Marcela Mlynářová:
V padesáti na začátku, Dcera na zabití 
– humoristické příběhy
Michal Viewegh: Biomanželka 
– humoristický román
Magda Váňová: Kukaččí mládě 
– román pro ženy
Jan Balabán: Povídky 
– povídkový soubor význačného autora posled-
ního dvacetiletí
Vlastimil Vondruška: Zloději ostatků 
– čtvrtý, závěrečný díl historického románu 
Agnes Imhof: Královna Hedvábné stezky 
– německý historický román
Iain Pears: Uloupená Madona 
– anglický detektivní román
Katharina Hagena: Chuť jablečných jadýrek 
– román o ženách, vzpomínky, rodina

PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Jan Lebeda: Pohádky skřítka Medovníčka 
– pohádky z přírody
Barbara Nesvadbová:
Garpíškoviny aneb Bibi a čtyři kočky 
– originální pohádky 
Jaromír Sypal:
Pohádky ze Špásova 
– humorná vyprávění
Zuzana Pospíšilová:
Kouzelná třída 
– školní příběhy prvňáčků
Zdeněk Svěrák:
Pan Buřtík a pan Špejlička 
– humorné příhody kamarádů
Pavel Horna:
Middlestone 
– fantasy, tajemné rukopisy, historické záhady

Před volbami jsme se dohodli (Nezá-
vislí), že povedeme pozitivní a korektní 
kampaň, ostatně proč také jinak, to se 
nám podle našeho názoru dařilo plnit. 
Opačná tvrzení jsou pouze záminkou 
pro naše nepřizvání k jednacímu stolu. 
Distancujeme se od excesů jednotlivců 
a anonymních informací distribuova-
ných po městě. Ani články v nezávislém 
celostátním tisku nejsou naší prací, pro-
to nic z toho nebudu nijak komentovat. 
Za naše názory se nestydíme a říkáme 
je otevřeně. Nejsme malí nevycválaní 
spratkové schovávající se v temných 
průjezdech, jsme čestní, zkušení, pro-
fesně zdatní, vzdělaní a zodpovědní 
lidé (to vše píši se znalostí přísloví 
o samochvále…), kteří chtějí společně 
a nezištně pracovat pro Protivín. A že 
umíme, jsme snad již dokázali. 

Všichni dobře víme, že za posled-
ních 20 let ušel Protivín dlouhou cestu 
směrem vzhůru, rozvíjí se a život 
v něm se zlepšuje. Jsme tomu rádi 
a nikdy jsme netvrdili nic jiného. Na 
tomto výsledku se podílela spousta lidí, 
samozřejmě včetně současného pana 
starosty. To je zcela nepopiratelný fakt. 
Na druhou stranu ale také víme, že je 
ještě mnohé třeba změnit, dotáhnout, 
dodělat, zlepšit. 

Přesto, že jsem článek napsal 
sám a bez konzultací s kolegy (Doc. 
Ing.  Pavel Kozák PhD., MUDr.  Jan Kolář, 
Ing.  Miroslav Procházka, JUDr.  Karel 
Jareš), věřím, že i jim mluvím z duše. 

PS: Vánoční: 
Uvědomuji si, že tento článek čtete až 

v předvánočním čase, proto všem lidem 
dobré vůle přeji požehnané Vánoce, klid 
a mír v duši, šťastné vykročení do další-
ho roku a všeobecnou pohodu. Vyrazte 
třeba jako já (snad) zasněženými lesy 
na Kamýk, odtud je krásně vidět na tu 
naši protivínskou kotlinu a z nadhledu 
se hned zdá spousta věcí být jasněj-
šími, spousta problémů řešitelnějšími 
a spousta sporů malichernějšími.

Pavel Koc 
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z deníku
POLICIE ČR V PROTIVÍNĚ

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

Náhlé úmrtí
 První listopadový den v šest hodin ráno 

vyjížděli policisté do obce Milenovice, kde 
došlo k úmrtí muže. Ten si ještě stačil sám 
zavolat lékařskou pomoc, po příjezdu na mís-
to byl však nalezen bez známek života. Lékař 
vyloučil cizí zavinění a nařídil zdravotní 
pitvu zemřelého. Policisté dům zapečetili. 

Krádež ve škole
 Jako přestupek proti majetku řešili protivínští 

policisté krádež mobilního telefonu v místní 
škole. Zatím nezjištěný pachatel odcizil ve 
třídě ze školní tašky mobilní telefon značky 
Nokia včetně nabíječky v hodnotě 4500 
korun. 

Podvod
 Dne 9. listopadu zahájili kriminalisté trestní 

stíhání ženy z Protivína. Obviněná měla 
již v lednu letošního roku uzavřít smlouvu 
o půjčce na částku 12 000 korun, uvedla 
však nepravdivé údaje ohledně příjmů. 
Věděla, že nemá finanční prostředky, ze 
kterých by mohla půjčku splácet. Případ 
prověřovali protivínští policisté a následně 
jej předali kolegům z oddělení hospodářské 
kriminality. 

Výtržnost v restauraci
 Krátce před půlnocí dne 5. listopadu došlo 

v jedné z protivínských restaurací k výtrž-
nostem. Podezřelý nejprve slovně napadal 
hosty a následně na chodníku před podni-
kem fyzicky napadl muže, kterému úderem 
do obličeje poranil nos a ústa. Zranění si 
vyžádalo ošetření v písecké nemocnici. 
Policisté podezřelého výtržníka zadrželi 
a eskortovali na obvodní oddělení, kde mu 
sdělili podezření ze spáchání trestného činu 
výtržnictví. 

Kabely
 V období od 5. do 9. listopadu kradl zloděj 

v protivínské solární elektrárně. Po překoná-
ní vrat vnikl do objektu, kde odcizil desítky 
metrů kabelů v hodnotě přesahující 80 000 
korun. 

Hořel komunální odpad
 Kolem poledne dne 10. listopadu vyjížděli 

protivínští hasiči i policisté k požáru kontej-
neru na komunální odpad do Zábořské ulice. 
Ke škodám ani zraněním naštěstí nedošlo. 
Příčinou požáru bylo dle hasičů zřejmě 
nedbalostní jednání – nasypání popelu mezi 
ostatní odpad. 

Kapesní krádež
 Slovní rozepře dvou mužů skončila krádeží 

plynové pistole. K incidentu došlo dne 13. 
listopadu v nočních hodinách v ulici Palac-
kého. Podezřelý muž využil nepozornosti 
druhého a z kapsy bundy mu odcizil zbraň. 
Policisté při prošetřování případu zjistili, že 
se následně zbraně zbavil. Policisté případ 
řešili ve zkráceném přípravném trestním 
řízení pro podezření ze spáchání trestného 
činu krádež. 

Natankoval a odjel
 Po řidiči modrozelené Škody 120 pátrají 

policisté od 26. listopadu 2010. Kolem sedm-
nácté hodiny řidič tohoto vozidla natankoval 
palivo Special v hodnotě 300 korun a odjel 
od ČS Benzina bez zaplacení. 

Sudy
 Šestnáct sudů od piva chybí v areálu pivo-

varu. Zatím nezjištěný pachatel je odcizil 
v době od 20. do 27. listopadu. Pachatel se do 
objektu dostal zřejmě několikrát a postupně 
padesátilitrové sudy odnášel, způsobená 
škoda činí 16 tisíc korun. 

Jsem velmi rád, že se Vám naše náměstí 
líbí a ohledně pozemku u otáčivých hodin 
Vám sděluji následující. Výše uvedený 
pozemek nikdy nepatřil městu Protivín, je 
po celou dobu v soukromých rukou a měs-
to nikdy neuspělo u vlastníků s možností 
odprodeje. Územní plán našeho města 
počítá s tímto pozemkem jako s pozem-
kem stavebním a v budoucnu je možné 
na tomto pozemku postavit pokračování 
sousedního obytného domu, tj. v přízemí 

Pomalu, ale nezadržitelně 
k nám přicházejí svátky nejkrásnější z celého roku, 
oslavy Vánoc a Nového roku. 
Náš pivovar jako základní filozofii svého vztahu 
k zákazníkům chce navázat na to dobré, 
co značka Platan znamená a zároveň chce ujistit 
své příznivce o tom, že nadále bude udržovat stabilitu, 
serióznost a kvalitu piva. Uděláme maximum pro to, 
aby každý z našich zákazníků a konzumentů 
našel tu svou oblíbenou značku a stupňovitost 
a mohl si dopřát v těch svátečních i všedních dnech 
sklenici zlatavého moku z pivovarských sklepů. 
Z naší široké nabídky sortimentu piv nabízíme 
i dárkové balení našich piv – ležáků a speciálu, 
balení v dárkovém džbánu 2 l, soudku 5 l, 
plechovkách – tray 24 ks 0,33 l. 
Zároveň pro vánoční stůl nabízíme i nový druh piva, 
které je určeno pro náročné spotřebitele – pivo Merlin, 
balené v lahvích 0,33 l. 
Přejeme všem lidem dobré vůle hodně pohody a klidu 
pro nadcházející období. 

komerční prostory a v I. a II. nadzemním 
podlaží byty či kanceláře. Existuje již 
studie soukromého vlastníka na možnou 
výstavbu. Proto není možné uvažovat 
s jakýmkoliv způsobem využití tak jak 
navrhujete, protože tento pozemek není 
určen územním plánem jako odpočinková 
zóna. Věřím, že se v budoucnu podaří ten-
to projekt zrealizovat a tím naše náměstí 
po stránce prostorové bude dokončené. 

Jaromír Hlaváč, starosta města

Reakce na článek pana V. Hotového uveřejněný v PL dne 9. září 2010

Novinkou letošního, v pořadí již čtvrtého, slavnostního rozsvěcení vánočního stro-
mu bylo divadelní představení Andělé od divadelní společnosti KVELB. Více než 
tisícovka malých i velkých se první adventní neděli příjemně pobavila. 

Foto Marie Černá
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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, 
Vánoce, Silvestr, Nový rok, Tři králové. Poezie nebude zařa-
zena. 

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. 

VÁNOČNÍ 
LITERÁRNÍ 
SOUTĚŽ

PROVOZNÍ DOBA 
Městské knihovny Protivín o vánočních svátcích:
pondělí 27. prosince 9 – 11 hodin, 13 – 18 hodin

středa 29. prosince 9 – 11, 13 – 18 hodin
pátek 31. prosince – zavřeno

Má tedy za sebou již dost ročníků na 
to, aby si vydobil místo mezi kulturními 
událostmi v Protivíně. Chvályhodná myš-
lenka – poskytnout amatérským a nezá-
vislým tvůrcům možnost prezentovat 
jejich filmová díla – vzešla od aktivních 
nadšenců, kteří pro tuto slavnost dělají 
vše, co je v jejich silách. Do vínku si 
ovšem dali také naději, že se festival sta-
ne místem setkávání tvůrců. Ostatně kde 
jinde by si měli porozprávět o společných 
zájmech a problémech. 

Cestu do Protivína však hosté pomalu 
opouštěli, až vůbec ustali v jeho náv-
štěvě. Že zanevřeli na zdejší festival, 
by nemuselo být také neštěstí, které by 
muselo mrzet jeho organizátory. Podob-
ných soutěží a přehlídek je v republice víc 
a možná se jim ne vždy hodilo přijet zrov-
na sem. Co je bolavější – začal povážlivě 
klesat počet filmů, kterými přehlídku obe-
slali, až letos dospěl k varujícímu číslu 
dva! A to ještě program zachraňovaly 
„Protivínské momentky“, fotomontáž Vác-
lava a Radka Lenemajerových mapující 
letošní události ve městě. 

Přitom i z toho mála bylo letos 
13. listopadu na co koukat. Již loni sklidil 
úspěch Jakub Kadera za animovanou 
pohádku „Chalupníček a myška“ a rov-
něž letos získal tento sedmnáctiletý mla-
dík obdiv za volné pokračování příběhů 
domácího skřítka. Poetické vyjádření 
soužití, byť v tomto případě s myškou, 
je cenné svým poselstvím o harmonic-
kých vztazích vůbec. Druhý film byla 
spíše technická zajímavost o starých 
věžních hodinách v Dlouhém Újezdě 
u Tachova. Program doplňovaly jako 
tradičně mimosoutěžní absolventské 
práce studentů písecké filmové školy. 
Jednalo se většinou o krátkometrážní 
hrané příběhy. 

Ale ještě k „momentkám“. Zachycová-
ní událostí je pro dokumentování života ve 
městě těžko nahraditelné. Lidská paměť 

je při záplavě každodenních informací tak 
přehlcená, že ztrácí přehled a „děraví“. 
Najednou se objeví na plátně osvěžení 
s připomínkami věru šťastnými. Jen kdy-
by autoři v některých měsících nenabízeli 
až marnotratný počet záběrů, zatímco 
v jiných se spokojili také jen s jedním 
pohledem…Přitom se jich muselo udát 
jistě víc, jen je „vyhmátnout“. 

PROTIVÍNSKÝ VIDEOFILM PODEVÁTÉ

Předseda poroty Jan Chmelík a hlavní organizátor Václav Lenemajer. 

Poděkování patří všem, kteří podpořili 
tuto akci: 

Město Protivín, Městské kulturní 
středisko Protivín, Pekárna Klas, Flop, 
Stavební firma Čajan, BESPO, Foto M. 
Bezděkovský, Základní škola Protivín, 
Restaurace U Provazníka, Šlak, Stihl - 
Vladimír Brůžek, ČPP - Jiří Dvořák.

pořadatelé



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

a jednu hodinu před představením v pokladně kina. 

VYZKOUŠEJTE  http://disdata.cz/

POŘADY MĚSTSKÉHO KULTURNÍHO STŘEDISKA

leden 2011

VESTIBUL KINA – VÝSTAVA 

10 let CYKLORAFANDY ve fotografii

neděle 2. ledna v 18 hodin
USA
SVÍTÁNÍ 

Akční sci-fi thriller. Tvář lidskosti se navždy změnila. Píše se rok 
2019. Zemí se přehnala neznámá nákaza, která přeměnila naprostou 
většinu všech obyvatel v upíry. Lidé teď patří mezi ohrožený, podřadný 
druh…
Mládeži od 15 let přístupný, titulky, 98 minut, vstupné 70 Kč 

středa 5. ledna v 18 hodin
USA  Premiéra
ZÁMĚNA

Komedie. Kamarád taky rád. Kasaje (Jennifer Aniston) je emancipo-
vaná čtyřicítka se smyslem pro humor. Má kariéru, dobrého kamaráda 
a sem tam nějakou známost. Biologické hodiny jí tikají, a tak se rozhod-
ne mít dítě. A to i bez muže, jen s drobnou pomocí dárce spermatu…
Mládeži přístupný, 101 minut, vstupné 70 Kč

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

neděle 9. ledna v 17 hodin
USA  Premiéra
HARRY POTTER 
A RELIKVIE SMRTI – ČÁST 1

Rodinný film. Nikde není bezpečno. Harry, Ron a Hermiona se 
vydávají na nebezpečnou misi, jejímž cílem je najít a zničit tajemství 
Voldemortovy nesmrtelnosti – viteály. Spoléhat musí jen sami na sebe 
a to víc než kdy dříve, protože jim už profesoři nemohou pomoci. 
Mládeži přístupný, dabováno, 150 minut, vstupné 70 Kč

středa 12. ledna v 18 hodin
USA  Premiéra
AMERIČAN

Drama/thriller. Nájemný vrah Jack (George Clooney) je neustále 
v pohybu a pořád sám. Poté, co jedna jeho zakázka skončí krutěji než 
předpokládal, se uchýlí na italský venkov. Užívá si chvíle nerušené 
smrtí, ale zároveň přijímá zakázku...
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 105 minut, vstupné 70 Kč

neděle 16. ledna v 18 hodin
USA  Premiéra
NA DORAZ

Komedie. V hlavních rolích Robert Downey a Zach Galifianakisem. 
Nesourodou dvojici svede shoda náhod na společný road trip, který 
jim oběma nakonec změní život. 
Mládeži přístupný, titulky, 112 minut, vstupné 65 Kč

středa 19. ledna v 18 hodin
USA  Premiéra
BENGA V ZÁLOZE

Akční komedie. Na každého policistu se někdy usměje štěstí a Gamble 
a Hoitz (.nejsou hrdinové – jsou to „benga v záloze“) brzy narazí na 
zdánlivě nevinný případ, o který nikdo z ostatních detektivů nestojí, ze 
kterého by se mohl vyklubat největší zločin, jaký město zažilo. 
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 107 minut, vstupné 70 Kč

neděle 23. ledna v 18 hodin
USA  Premiéra
PARANORMAL ACTIVITY 2

Horor. Nejočekávanější hororová událost roku. Chce to pevné nervy 
a připravit se na pár bezesných nocí. Vítejte v obyčejné americké 
domácnosti, která si nechala průmyslové kamery instalovat jako součást 
bezpečnostních opatření proti vloupání. Jejich záznam se z poklidných 
statických obrázků posléze mění v hrůzné divadlo…
Mládeži od 15 let přístupný, titulky, 91 minut, vstupné 75 Kč

středa 26. ledna v 18 hodin
ČR  Premiéra
TACHO

Černá komedie o úspěšném automobilovém závodníkovi a jeho 
životním závodu. Bez rallye si Alex nedovede představit svůj život 
a podřizuje jí vše. Po havárii, při níž se těžce zraní jeho spolujezdec, 
shání Alexův manažer zoufale náhradníka. Alex chce ale i přes zákaz 
jet za každou cenu. V hlavních rolích Daniel Landa, Olga Lounová, 
George Nicolas a další. 
Mládeži do 12 let nevhodný, 108 minut, vstupné 75 Kč

neděle 30. ledna v 18 hodin
USA/Španělsko  Premiéra
POZNÁŠ MUŽE SVÝCH SNŮ

Romantická komedie vypovídající o manželství, rozvodech a nevěře. 
Vášně, touhy, sny, neklid i stres vykolejí v životě nejenom manželský 
pár Alfieho (Antony Hopkins) a Helenu (Gemma Jones), ale i jejich 
dceru Sally s manželem Royem…
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 98 minut, vstupné 70 Kč

čtvrtek 20. ledna od 18.30 hodin – Dům kultury Protivín
PARTNERSKÉ SLADĚNÍ 

aneb POCHOPIT ODLIŠNÉ MYŠLENÍ ŽENY A MUŽE
přednáší Jiří Hejsek, vstupné 20 Kč
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A také se slavilo, třebaže teprve prv-
ní kulaté a vzpomínané. Ovšem nečeka-
ně je stylově ozvláštnil čekaný kamarád 
a servisman Jiří Plíva. Jako velká voda 
si v převleku za bicyklistu z dvacátých 
let minulého století zvoněním klestil 
cestu mezi udivenými hosty vernisáže. 
Navíc pak „děvčatům“ vyjádřil svůj obdiv 
v řeči vázané, ve verších pasujícím jim 
přímo na tělo. 

Zahájení výstavy fotografií k deseti 
rokům trvání CYKLOKLUBU Rafanda 
si nenechalo ujít dobře padesát přátel 
a sympatizantů v čele se starostou 
Jaromírem Hlaváčem, jenž na adresu 
odvážných a svým způsobem stateč-
ných paní pravil:

„Přijít na dobrý nápad není zrovna 
snadné. Uskutečnit ho už je těžší a při 
jeho realizaci udržet partu nadšenců 
deset let, to je obdivuhodné. “ 

My dodáváme – klobouk dolů!
O Rafandách se v Protivíně samo-

zřejmě ví. Jednak se ve městě máloco 
utají, spíš skoro nic, lidé se s nimi běžně 
setkávají a sousedé nepovažují jejich 
sportování za nějak výjimečné. Naopak 
za užitečné a zdraví prospěšné, ačkoliv 
mnohé z jejich vrstevnic se přiznávají, 
že na kole tak daleko by se nevydaly 
za nic na světě. Možná ještě tak kolem 
krásných jezer v Rakousku by to zku-
sily. Ale do Maďarska a dokonce až do 
Provence ve Francii (dlužno podotknout, 
že nejdelší štreku přečkají v autobuse), 
k tomu by je nikdo nedonutil. 

Teprve při prohlídce výstavy, na 
níž „dvorní“ fotografka Jana Kalusová 
vybrala z přemíry záběrů kolem tříset 
padesáti nejpovedenějších a nejvý-
stižnějších, návštěvníci „procitli.“ Živě 
mezi sebou debatovali a oceňovali, kolik 
toho ty ženské našlapaly, kde všude 
byly, co všechno viděly a co musely 
podniknout, aby se mohly vypravit na 
takové výlety. 

Na šestnácti panelech ve vestibulu 
kina jsou k vidění momentky, náladové 
snímky i pokusy o umělecké vystižení 
přírody a zajímavostí, s nimiž se ty 
světoběžnice potkaly. Kromě obvyklých 
skupinek „my před…“ anebo „my na 
kávičce tam a tam“ apod. 

Fotografie vznikaly spontánně, byly 
dílem okamžiku, bez nároku, že by snad 
mohly být někdy vystavovány, a tak ta 
osmička žen je na nich taková, jaká se 
v dané situaci nacházela. Bez příkras, 
makeupů a naondulování. 

 „Skoro jim člověk závidí, co při tom 
bicyklování užijou,“ nechal se slyšet 
protivínský výtvarník Štěpán Mikuláš 
Mareš. „Je úžasné, že se se svými 
zážitky chtějí podělit.“

To slovo „úžasné“ zaznělo při verni-
sáži mnohokrát. I od členů klubu Cyk-

VĚNOVÁNÍ
Já jsem přijel zdaleka, 
abych vám moh‘ blahopřát. 
Kola ať vám hezky šlapou, 
zdraví, štěstí, lásku dát. 

Potkaly se čtyři Jany, Hela, Věra, Jitka, Adriana, 
někdy Zdeňka ze Slouně, 
jezdí spolu spoustu let, 
hezké jsou i na pohled. 

Jsou to holky krev a mléko, 
mají rády přírodu, 
když je vidíš, jsou vždy svěží, 
vyzařují pohodu. 

Jezdí krajem jihočeským, 
taky hodně Rakousko, 
jednou byly ve Francii, 
toulaly se v Hungárii. 

Co však nejvíc mají rády, 
jihočeskou krajinu, 
lesy, říčky, rybníčky, 
tam poslouchaj‘ slavíčky. 

Popřejem jim do života
ještě spoustu krásných let, 
hezky šlápnout do pedálů, 
zemský ráj to napohled. 
 

Cykloděvčatům věnuje 
Jirka Plíva – „Kola jízdní Protivín“

Deset let Cykloklubu RAFANDA – 
lozastávky, kteří k vinši přidali růžičky. 
Sáhl po něm i známý cyklocestovatel 
František Šesták ze Sedlice u Blatné, 
který v sedle svého kola jel po stopách 
poselstva Lva z Rožmitálu a loni napříč 
Amerikou našlapal přes čtyři tisíce 
kilometrů. 

„Velice je obdivuji nejen za spor-
tovní výkony, ale za to, jak pořád drží 
pohromadě. Kdyby náhodou nějaká 
vypadla, ochotně bych zaskočil,“ nabídl 
se zanedlouho sedmdesátník, pozorně 
sledující aktivity Rafand. „Je z nich totiž 
cítit nádherná pohoda!“

A dobrá nálada vládla také po celou 
dobu vernisáže. Z hloučku dobře se 
bavících hostů pronikly hlasy, že tako-
vou atmosféru při podobné příležitosti 
dlouho nikdo v Protivíně nezažil. 

Budiž. Však také není výstava jako 
výstava, že ano. Tahle „děvčata“ si 
nechtěla načechrávat sukýnky (a jak jim 
k červeným tričkům slušely) a předvádět 
se. Ani to neměla zapotřebí. Může je jen 
těšit, že v zápisech do pamětní knihy se 
kromě „Já vás obdivuji“, „Hodně dalších 
kilometrů a šťastných návratů“, „Ať 
vám to pořád šlape“ se objevily i sliby 
á la „Fotky si přijdu prohlédnout, až tu 
nebude tolik lidí.“. – Výstava potrvá do 
konce ledna 2011.  Jan Chmelík

OHLÉDNUTÍ
Ve vestibulu kina v Protivíně pro-

bíhá výstava, která přiblíží divákům, 
jak prohání kola děvčata z Cykloklubu 
Rafanda. Vernisáž výstavy se uskuteč-
nila 25. listopadu a myslíme si, že se 
zdařila. Touto cestou bych chtěla podě-
kovat všem, kteří se zahájení výstavy 
zúčastnili a udělali nám svou přítom-
ností velkou radost. Zvláštní dík patří 
panu starostovi Hlaváčovi, který celou 
výstavu zahájil, panu Plívovi, který nás 
překvapil básničkou i klukům z Cykloza-
stávky, od kterých jsme dostaly každá 
svoji růžičku. To jsme nečekaly a bylo to 
od nich opravdu milé. Velkou radost nám 
udělal také pan Šesták z Blatné. Přijel 
s manželkou a kamarádem a věnoval 
nám knížku o jeho putování na kole 
do evropského parlamentu. O svých 
cestách na kole po světě umí velice 
zajímavě vyprávět. Zúčastnily jsme se 
několika jeho vyprávění. 

Naše fotografie ukazují, kam jsme 
se na kole za deset let už podívaly. 
Samozřejmě, že jsme vybraly ta nej-
zajímavější místa. Na začátku jsme 
opravdu poznávaly jen blízké okolí. 
Když jsme prvně dojely na Lomeček, 
myslely jsme si, že to byla velká dálka. 
Vzdálenost však jsme stále prodlužova-
ly. Babička Jarešů, která ráda cestovala, 

nás vždycky někam nasměrovala a my 
jsme vyjely. Na první delší cestu jsme 
se vydaly k Velkému depotu za Týn nad 
Vltavou. Výlet byl na celé odpoledne. 
Podívaly jsme se nejprve do Neznašova 
na soutok Vltavy s Lužnicí. Ten den bylo 
velké horko a ne všechny jsme měly 
s sebou dostatek jídla a pití. Tak se stalo, 
že Hela v kopci za Týnem zaparkovala 
kolo ve stoce, sedla do stínu pod strom 
u cesty a že dál nepojede. Když se 
posilnila a napila, jely jsme dál. Poučily 
jsme se a příště na delší výlety jsme jely 
lépe zásobené. A takových poznatků 
bylo ze začátku více. Dneska se jim při 
vzpomínce zasmějeme. 

První výlet na dva dny – to byla pro 
nás událost. Nebyly to ani celé dva 
dny, protože Jana Jelínků mohla jet 
až když se v konzumu zavřelo. Vydaly 
jsme se do Bechyně, na hrad Dobronice 
a k řetězovému mostu ve Stádlci. Hned 
na začátku jsme přijely do Krče a zača-
lo pršet. „Když jsme se vypravily, tak 
jedem a nějaký déšť nás neporazí“, to 
jsme si řekly a pokračovaly v jízdě. Byly 
jsme před Bechyní a já jsem zjistila, že 
mám zadní kolo prázdné a díru v pláš-
ti. Spoléhaly jsme na to, že v Bechyni 
snad bude nějaká opravna kol. Škol-
ník z keramické školy mi kolo opravil 

> > > > > > >
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FITNESS A SOLÁRIUM – VODŇANY
 (v areálu koupaliště Škorna)

 www.fitnessvodnany.7x.cz

Po:  16.30 – 20.00   VÝHODNÉ PERMANENTKY

Út:  16.30 – 20.00   VERTIKÁLNÍ SOLÁRIUM

St:  16.30 – 20.00   DÁRKOVÉ POUKAZY

Čt:  16.30 – 20.00   SPORTOVNÍ VÝŽIVA

Pá:  16.30 – 20.00   PORADENSTVÍ

So:  ZAVŘENO   SOLÁRNÍ KOSMETIKA

Ne:  17.00 – 20.00 

telefon 777 663 390

PO DOHODĚ MOŽNO I DOPOLEDNE ČI V JINÝ ČAS 

Výročí se má slavit ve velkém stylu
a my jsme pokračovaly v jízdě dál. Do 
Bernartic, kde jsme spaly, jsme přijely 
v deset hodin večer. Dneska, když se 
zamyslíme nad tím, jak jsme jely po 
hlavní silnici z Opařan do Bernartic 
už za tmy, říkáme si, že to byla docela 
odvaha. Světla jsme sice měly, ale pře-
ce jen je tam větší provoz. Druhý den 
jsme se stavěly u Podolského mostu 
a přes Písecké hory jsme pokračovaly 
až domů. Tehdy jsme měly dobrý pocit 
z toho, že jsme se vydaly tak daleko 
a jízda se zdařila. Už cestou jsme začaly 
plánovat dvoudenní cyklovýlety na čer-
venec, kdy jsou svátky. 

Lákala nás Šumava. Tam bylo kde 
přenocovat. Hela zamluvila pokoj na 
chatě Lesů na Nových Hutích a bylo 
vše jasné. Vlakem na Kubovku a odtud 
na kole až na Hutě. Druhý den zastávka 
ve Vimperku na hradě a zamířily jsme 
domů. Samozřejmě, že jsme si udělaly 
navíc jeden okroužek, jak my říkáme. 
Spletly jsme si cestu a musely jsme se 
vracet. Ale to asi k těm našim jízdám 
patří. Šumavu jsme navštívily ještě něko-
likrát. Toulaly jsme se kolem Modravy, 
Srní, Kvildy, Borových Lad, na Knížecích 
Pláních, Bučině a u pramenů Vltavy. Ale 
také Šumava kolem Lipna nás zaujala. 
Zajistily jsme si nocleh pro změnu v Hor-
ní Plané v turistické ubytovně. Poprvé 
jsme jely odtud až domů. Podruhé jsme 
dojely do Č. Krumlova a tam už jel cyk-
lobus do Č. Budějovic na vlak. 

Třeboňsko, další oblast, kde se jezdí 
dobře na kole. Máme štěstí, že Hely 
bratr Pepa má v létě postavený karavan 
v Klikově v kempu. Čtyři se tam poho-
dlně vyspíme, tak to téměř každý rok 
na jeden víkend využíváme. Střídáme 
se, abychom všechny poznaly krásy 
této oblasti na horním toku Lužnice. 
V pátek odpoledne jedeme vlakem do 
Jindřichova Hradce a odtud po krásné 
cyklostezce až do Chlumu u Třeboně. Do 
Klikova už je to coby kamenem dohodil. 
Na třeboňsku je hodně cyklostezek pro-
pojených do Rakouska. Využily jsme je 
několikrát, protože i rakouské příhraničí 
je velice pěkné. Z prvního pobytu v kara-
vanu jsme jely na kole z Klikova až do 
Protivína a bylo to 101km. 

Vypravily jsme se i na východ jiho-
českého kraje na Českou Kanadu. Telč 
a Slavonice nás okouzlily svými domy 
s krásnými fasádami. V Dačicích zase 
překvapil interiér zámku. Pojaly jsme 
to jako putovní cyklovýlet, takže jsme 
všechny batohy vozily stále s sebou. 
Bylo to náročnější, ale mělo to zase 
jiné kouzlo. 

Ve Vranově nad Dyjí jsme byly loni 
a u Vranovské přehrady se nám moc 
líbilo. Krajem vinohradů jsme jely po 

rakouské straně až do Znojma a odtud 
do Vranova. Zpátky do jižních Čech 
jel cyklobus ze Slavonic. Musely jsme 
50 km do Slavonic našlapat na kole, ale 
to nám vůbec nevadilo. 

Taky do západních Čech jsme se 
podívaly díky tomu, že jsme mohly 
přenocovat u syna Věry Volfů v Chebu. 
Navštívily jsme Františkovy a Mariánské 
Lázně. Do Chebu jsme jely vlakem, ale 
s komplikacemi, protože na trati z Plzně 
do Chebu byla výluka a problém byl 
s koly. Ale Věra všechno vyřídila a kola 
cestovala s námi. Prostě už jsme toho 

na kole v naší krásné republice viděly 
opravdu hodně a doufáme, že ještě 
hodně uvidíme. Sice nám už nemůže 
napovídat babička Jarešů, ale my si 
vždycky nějakou trasu najdeme, kde 
se nám líbí.

 
 Přeji všem čtenářům Protivín-

ských listů krásné vánoční svátky 
a v novém roce jen samé radostné 
dny. Nám i klukům z Cyklozastáv-
ky přeji hodně najetých kilometrů 
s dobrou náladou a úsměvem ve 
tvářích! Jana Kalusová

> > > > > > >
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� ZE ŽIVOTA ŠKOLY � 

Mateřské centrum Pastelka pořá-
dalo pro své členy Mikulášskou 
s nadílkou. Sešli jsme se na náměstí 
v Café Galery, kde jsme v příjem-
ném prostředí poseděli při kávě, 
čaji a něčem na zub. Očekávali jsme  
příchod Mikuláše s andělem. Když 
se objevili za oknem v celé své krá-
se, přišla pro rodiče ta nejkrásnější 
chvíle, protože v dětských očích 
se prolínalo překvapení s radostí 
i očekáváním, co bude dál. Mikuláš 
s andělem nejenže předali dětem 
dárky, ale nejprve s nimi probrali 
jejich poslušnost i neposlušnost. Děti 
slíbily, že se polepší, takže příští rok, 
bude muset Mikuláš s andělem přijít 
opět, aby se přesvědčili, zda děti své 
sliby splnily. 
Jménem Pastelky děkuji všem z Ca-
fé Galery za možnost uspořádat 
setkání právě u nich, za jejich ochotu, 
vstřícnost i přesčas. Mikuláši s andě-
lem děkuji za to, že přišli, a těšíme 
se na ně zase za rok. M. Š. 

Pečujete o své rodiče v senior-
ském věku, babičky a dědečky, 
děti nebo rodinné příslušníky, 
kteří se neobejdou bez pomoci? 
Máte zároveň svá zaměstnání, 
děti a spoustu povinností, na které 
Vám už nezbývá čas?
Neváhejte a obraťte se na PRO-
TIVÍNSKOU SEDMIKRÁSKU
– poskytujeme terénní pečovatel-
skou službu v Protivíně a okolních 
obcích – pomoc při zajištění cho-
du domácnosti, pomoc při osob-
ní hygieně, pomoc při zvládání 
péče o vlastní osobu, zajišťujeme 
dohled nad uživatelem, nákupy, 
úklid, dovoz uživatele k lékaři, na 
úřady a jiné
– dále nabízíme sociální poraden-
ství – jednání s úřady státní správy, 
zprostředkování kontaktu s právní-
kem, psychologem a podobně
KONTAKT:
PROTIVÍNSKÁ SEDMIKRÁSKA,
Mírová 146, 398 11 Protivín
telefon:  382 252 700 
mobil:  776 144 696
IČ: 26641313
e-mail: 
sedmikraska.protivin@seznam.cz
webové stránky: 
www.sedmikraskaprotivin.cz

SKÁKÁNÍ PŘES ŠVIHADLO
Tuto aktivitu dnes už děti téměř 

neznají nebo ji neovládají. Je potřeba 
mít dobrou fyzičku, rytmus v těle 
a koordinaci pohybů. Po 2. měsíčním 
tréninku se konala v hale soutěž v ská-
kání přes švihadlo. Děti si navzájem 
počítaly platné pokusy a počet pře-
skoků průběžně zaznamenávaly. Byl 
překonán loňský rekord školy – 201 
přeskoků a nahrazen novým. 

Pro nový rekord – 278 přeskoků - si 
doskákala M. Čabanová ze 7. A, druhé 
místo obsadila T. Sajtlová – 265 přes-
koků a třetí místo patří L. Dočekalové 
– 201 přeskoků přes švihadlo. 

Celé akce se zúčastnilo 61 dětí, 
naučily se různé způsoby přeskoků 
přes švihadlo a prověřily si svou 
obratnost a fyzičku. Možná si s jarem 
zaskáčí i „školku“ přes švihadlo, kte-
rou neznaly. 

PRACOVALI JSME 
NA ERBU MĚSTA

I naše škola se zúčastnila soutěže 
o nejlepší erb vytvořený z odpadového 
materiálu, který v září vyhlásila spo-
lečnost Ekokom. Zároveň se jednalo 
o pokus o světový rekord – pelhři-
movská agentura Dobrý den sledovala 
počty erbů uložených na webových 
stránkách www.znakymestaobci.cz. 

Naše město reprezentoval erb 
vytvořený žáky 9. ročníku během 

předmětu ekologický seminář. Praco-
vali jsme s kuličkami různobarevného 
odpadového papíru, který se shromaž-
ďoval ve škole před a během každo-
ročního podzimního sběru papíru. 
Také školní kancelář přispěla mate-
riálem – paní sekretářka nám dovolila 
použít útržky ze skartovačky. Defini-
tivní podobu erbu pomohli dát žáci 
VI. A během hodiny výtvarné výchovy 
za přispění paní učitelky Houdkové. 
Děkujeme také panu školníkovi 
a panu údržbářovi za vyrobení rámu 
a panu učitelovi Žákovi za výtvarný 
návrh. 

Pokud chcete náš znak porovnat 
s ostatními, zajděte na výše jmeno-
vané stránky – celkem obsahují téměř 
tisícovku erbů z celé České republiky, 
z toho 99 z jižních Čech. 

Marta Horáčková

BESEDA SE SPISOVATELKOU 
VOLMŮTOVOU

V rámci celoškolního projektu dne 
12. listopadu navštívila základní školu 
spisovatelka Jaroslava Volmůtová 
z Volyně. Představila žákům 3. a 4. tříd 
druhý díl pohádkové knihy „Kouzelná 
babička Kamilka, létající chaloupka 
a jezevčík Kubíček“. Beseda naše 
žáky zaujala, ptali se také na věci, 
které se týkají psaní knih, ilustrací 
a podobně. Děkujeme paní spisova-
telce za poutavé vyprávění a čtení. 
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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 a 12. 15 – 16.30 hod
 Út ZAVŘENO

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

telefon: 382 251 055, mobil: 777 266 436

VÁNOČNÍ ČAS 
v 1. Mateřské škole 

Protivín
Náměstí se obléklo do vánoč-
ního kabátu a mateřskou školu 
už zase provoněla vůně čerstvě 
upečených perníčků. Čas advent-
ní je cítit ve vzduchu a děti už 
malují a vyrábějí obrázky a deko-
race s motivy čertů a Mikuláše, 
přání veselých a šťastných Vánoc 
pro rodiče i seniory v DPS, kde 
předškoláci vystoupily. 

Veselé a šťastné Vánoce všem 
přejí děti a zaměstnanci z 1. MŠ!

> > > > > > >
Děti 2. třídy při mikulášské nadílce. 

Základní škola Protivín pořádá 
lyžařské zájezdy do Mitterdorfu
 ve dnech 15. ledna, 5. a 12. února 2011 

Cena 200 až 250 Kč za 1 osobu, 
podle počtu účastníků. 

Bližší informace a možnost přihlášení 
telefonem 382 251 143 

nebo u paní učitelky Závorkové

Ředitelka 2. Mateřské školy Protivín 
Bc. Ivana Lacinová děkuje ZO České-
ho svazu včelařů za poskytnutí medu 
pro děti. 
Rok se s rokem sešel a za dveřmi naší 
2. Mateřské školy se opět objevil Miku-
láš (Miroslav Roušal), spolu s čerty 
(Martina Kývková, Kristýna Jarešová), 
anděly (Kristýna Hečková, Ernestina 
Černá) a bohatou nadílkou. Děti slíbily, 
že budou hodné a odměnou za bás-
ničky a písničky dostaly balíček plný 
sladkostí. 
Velice nás potěšila také sněhová nadíl-
ka, která dětem přinesla radost z bobo-
vání, koulování a stavění sněhuláka. 
Nyní prožíváme adventní radován-
ky, a proto všem přejeme šťastné 
a spokojené Vánoce a pěkný vstup 
do nového roku.
< < < < < < <
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24. 12. pátek 
ŠTĚDRÝ DEN
Vigilie Narození Páně
Krč, kostel sv. Václava 
 od 22 hodin
Protivín, kostel sv. Alžběty 
 od 24 hodin 
(půlnoční bohoslužba)

25. 12. sobota
HOD BOŽÍ VÁNOČNÍ
Narození Páně
Myšenec, kostel sv. Havla 
 od 8.00 hodin
Protivín, kostel sv. Alžběty 
 od 9.30 hodin
Heřmaň, kostel sv. Jiljí 
 od 14.00 hodin

26. 12. neděle
SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA, 
SVÁTEK SV. RODINY
Myšenec, kostel sv. Havla 
 od 8.00 hodin
Protivín, kostel sv. Alžběty 
 od 9.30 hodin
Krč, kostel sv. Václava 
 od 11.00 hodin

31. 12. pátek
SVÁTEK SV. SILVESTRA
Krč, kostel sv. Václava od 16.00 hodin
Protivín, kaple sv. Anny 
 od 18.15 hodin

1. 1. 2011 sobota
NOVOROČNÍ BOHOSLUŽBA
Slavnost Matky Boží Panny Marie
Myšenec, kostel sv. Havla 
 od 8.00 hodin
Protivín, kostel sv. Alžběty 
 od 9.30 hodin
Heřmaň, kostel sv. Jiljí od 
 14.00 hodin 

EVANGELICKÁ CÍRKEV METODISTICKÁ V PROTIVÍNĚ, MÍROVÁ 171/39
koná pravidelné nedělní bohoslužby v neděli od 9 hodin

O Vánocích:
 24. 12. 2010  od 22 hodin  – Půlnoční bohoslužba
 26. 12. 2010  od 9 hodin  – Vánoční bohoslužba

 31. 12. 2010  od 17 hodin  – Silvestrovský večer
 2. 1. 2011  od 9 hodin  – nedělní bohoslužba

Každý je srdečně zván

PÉČE O TĚLO A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL
V úterý 2. prosince uspořádala PROTIVÍNSKÁ SEDMIKRÁSKA společně 
s Domem pečovatelské služby Protivín besedu pro seniory na téma Péče o tělo 
a zdravý životní styl. Přednášející Mgr.  Petra Formánková připravila pro zúčastně-
né zajímavé povídání o zdravé výživě, péče o tělo i duši a zdravotních problémech 
spojených s věkem. Beseda probíhala v neformální a přátelské atmosféře. Děku-
jeme za poskytnutí prostor klubovny v Domě s pečovatelskou službou Protivín. 
Přejeme všem protivínským seniorům poklidné a šťastné vánoční svátky a do 
nového roku mnoho zdraví a spokojenosti.  PROTIVÍNSKÁ SEDMIKRÁSKA

V pátek 3. prosince slavnostně při-
vítal Jaromír Hlaváč, starosta měs-
ta, v obřadní síni městského úřadu 
nové občánky našeho města.
 

foto vlevo
zleva: Veronika a Ondřej Adamco-
vi s dcerou Veronikou, Václav Runt 
a Simona Bulíčková s dcerou Tere-
zou, Tereza Jelínková a František 
Doubek s dcerou Eliškou, Kateřina 
a Pavel Šutovi s dcerou Kristýnou

foto dole
zleva: Lenka Nováková s dcerou 
Klárou, Jana Jarošová s dcerou 
Janou, Zuzana Křišťálová s dcerou 
Ellou, Markéta Bízková se synem 
Jiřím, Ivana Záhorková s dcerou 
Nellou, Jana Hančurová se synem 
Davidem Foto J. Mošovská

Vánoční a novoroční bohoslužby 
Římskokatolická farnost Protivín



PROTIVÍNSKÉ LISTY – 13. stránka

✿ SPOLEČENSKÁ KRONIKA ✿

Chcete se seznámit?

Máte manželskou krizi?

www. Vztah. info
Jiná cesta ke šťastnému vztahu!

Jak je již skautskou tradicí, i letos přivezli 
skauti z brněnského střediska „Řehoře 
Mendla“ přátelům, známým i všem lidem 
dobré vůle plamínek pokoje a míru – Bet-
lémské světlo. 
Rozvoz Betlémského světla vlaky po repub-
lice se uskutečnil v sobotu 18. prosince 
2010. Letošní téma pro rozvoz Betlémského 
světla je citát z Matoušova evangelia: „Jsi 
světlo celého světa“ (Mt 5, 14–16). 
Pro Vás, kteří jste nestihli nebo nevěděli, 
nabízíme možnost si přijít až do Vánoc do 
Cykloprodejny u Plívů. 
Více informací naleznete na: 
www.betlemskesvetlo.cz

Pěkné a klidné vánoční dny 
přeje skautský oddíl Na ostrově.

NARODILI SE
❀ 7. 11. dcera Adéla
 Zdeňce Čecháčkové 
 z Těšínova

❀ 9. 11. syn 
 Roman Plachý 
 Marii Lidové z Myšence

❀ 14. 11. syn David
 Lucii Marouškové 
 z Protivína

❀ 18. 11. dcera Milena
 Lucii Červeňákové 
 z Protivína

❀ 25. 11. syn Jakub
 Julii Pavlíkové z Těšínova

❀ 26. 11. syn Filip
 Andree Tůmové z Protivína

VZPOMÍNKA
Dne 13. listopadu nás navždy opustila 
zlatá a milovaná maminka Marie Dubská, 
která by se 30. 11. dožila 85 let. 

Maminko, tolik bych 
ti toho chtěl ještě říct, 
zazpívat tu píseň o štěstí, 
kterou jsi zpívala, 
když jsi mě malého kolébala. 

Kdož jste maminku znali, vzpomeňte. Děkuji. 
Syn Pepa s dětmi, vnoučaty, pravnoučaty 

a pravnoučátky. 

Zleva: Katarína a Petr Fritzovi s dcerou Vivien, Petra a Josef Kochrdovi se synem 
Matějem, Zdeňka Irová a Martin Kajer se synem Jakubem, Petra a Zbyněk Mád-
lovi s dcerou Editou, Jana Křížková a Jaroslav Podlešák se synem Davidem, 
Michaela Čihulová se synem Matyášem, Pavlína a Jiří Davidovi se synem Ada-
mem.  Foto J. Mošovská

Zleva: Soňa Pišingerová se synem Janem, Lucie Čáková se synem Adamem, 
Denisa Hronková se synem Tobiášem, Žaneta Červeňáková s dcerou Žanetou, 
Lucie Loudínová se synem Dominikem, Hana Malá se synem Matyášem, Petra 
Adamcová se synem Danielem, Lenka Foučková se synem Patrikem, Pavlína 
Šípková s dcerou Agátou.  Foto J. Mošovská

V pátek 26. listopadu slavnostně přivítal Jaromír Hlaváč, starosta města, 
v obřadní síni městského úřadu nové občánky našeho města.

❀ 30. 11. dcera Tereza 
 Záveská
 Lence Dvořákové z Protivína

ZEMŘELI
✝ 13. 11. Marie Dubská
 84 let, Protivín



PROTIVÍNSKÉ LISTY – 14. stránka

STAVEBNÍ ČINNOST
obklady, dlažby, sádrokarton

VÝŠKOVÉ PRÁCE
prořez stromů a rizikové kácení

Milan Cvaniga, tel. : 602 934 526

Psal se rok 1989 a bylo těsně po same-
tové revoluci. Všude to vonělo svobodou 
a Vánoce byly za dveřmi. Někde v novinách 
jsem se dočetl, že na českobudějovické 
náměstí přivezou Betlémské světlo. Slovo 
dalo slovo, Milan Hlaváčů vzal tehdá čer-
venou Škodu 100 a k večeru jsme uháněli 
ke krajskému městu. Cesta byla plná těšení 
a čekávání, ani jeden z nás nevěděl, co nás 
čeká. 

Už si nevzpomínám, kde jsme parkovali, 
ale při vstupu na náměstí byla cítit obrovská 
radost. Mezi lidmi, kteří přišli jako my, 
kteří se ani neznali, panovalo cosi krásného. 
Nevím, kolik tam tenkrát bylo lidí, náměstí 
bylo ze tří čtvrtin plné. 

Na Betlémské světlo jsme měli ple-
chovku od marmelády a v ní tři sklenice se 
svíčkou, a to kdyby nějaká svíčka zhasla. 
Stáli jsme ve čtvrtině náměstí před radnicí. 
Najednou se na střeše radnice cosi hýbalo. 
Dodnes nezapomenutelný krásný okamžik. 
Několik trubačů s trumpetami a pozouny. 
Stáli tam na střeše radnice a hráli. Ještě 
nikdy jsem takový okamžik nezažil. Díváš 
se nahoru, tam stojí trubači, díváš se okolo 
sebe a vidíš zářící lidi, pak už putuješ pocho-
dem světýlek od jednoho k druhému. Taky 
jsme si připálili všechny svíce a všem okolo 
září oči. Ano, takhle asi vypadá štěstí. Přijde 
k tobě děcko a povídá: „Světlo z Betléma“, 
ty poděkuješ a předáš poselství dál. 

Dodnes cítím tu sounáležitost a krá-
su, to světlo putovalo takovou dálku, až 
z Betléma, kde se narodil Ježíšek, přes 
moře, přes Alpy, Rakousko až k nám do 
jižních Čech. 

S odstupem času si myslím, že to k nám 
tehdá přišla Boží láska. Na náměstí byla 
krásná atmosféra, lidé si drželi svíčku jako 
svátost, přáli si vše hezké a všude to vonělo 
předvánoční atmosférou. Stiskem ruky jsme 
si přáli zdraví, štěstí a vše hezké a také to, 
aby to, co bylo před, se už nikdy neopa-
kovalo. Jen těžko jsme opouštěli náměstí 
Přemysla Otakara II., ta atmosféra, radost, 
dětské zářící oči, prostě paráda. 

Milan dobře řídil svoji Škodu 100. Bet-
lémské světlo jsme do Protivína opravdu 
přivezli. Putovalo pak do mnoha domovů, 
kde rozzářilo mnoho přátel, kamarádů 
i kamarádek a hlavně dětských očí. 

Dnes s odstupem času nám světýlko 
vozí skautky a skauti rychlíkem z Brna. 
Na protivínském nádraží zastaví vlak a na 
minutu z něj vystoupí dětská postavička ve 
skautském kroji: „Ahoj, Betlémské světlo“ 
a vlak už zase uhání směrem Plzeň. 

Jdeme pomalu domů a cestou rozdáváme 
světýlko. Každý rok je pokaždé jiné. Připadá 
mi rok od roku krásnější. Kupujeme široké 
svíce a těšíme se, že nám světlo vydrží až 
do Vánoc. Na Vánoce dávají pohádku Sůl 
nad zlato, kde Maruška se ptá babičky, co je 
víc než sůl a babička odpovídá: „No přece 
Láska“, a to je koření života. 

Važme si prosím tohoto daru, který 
k nám přichází v podobě plamínku naděje, 
plamínku lásky z Betlémského světla. 

Pevné zdraví a vše hezké v roce 2011 
přeje Jirka Plíva st., Protivín

V úterý 16. listopadu jsme si klubovnu v Domě s pečovatelskou službou změnili 
na malou kavárnu, nechyběly ani doma napečené dobroty. U kávy jsme si pěkně 
povídali a naplánovali jsme si silvestrovskou veselici. 

PROTIVÍNSKÁ SEDMIKRÁSKA 
děkuje paním učitelkám a dětem 
z Mateřské školy Krč, 1. Mateřské 
školy a 2. Mateřské školy Protivín za 
krásná vánoční přání vyrobená pro 
seniory, kteří se zúčastnili předvá-
nočních akcí pořádaných naší orga-
nizací. 

V pátek 3. prosince bylo v „hasičárně“ 
v Protivíně živo. Klub žen zde uspo-
řádal Mikulášskou nadílku pro své 
malé ratolesti. Sešlo se asi 45 dětí, 

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA KLUBU ŽEN
samozřejmě s doprovodem maminek, 
tatínků, babiček. Některé šly s obava-
mi, jestli s sebou Mikuláš vezme zase 
toho ošklivého čerta jako loni, jiné 
s úsměvem na rtech. Nejprve všich-
ni zkrášlili přinesenými ozdůbkami 
připravený vánoční stromeček, poté 
začalo divadélko. Děti z dramatického 
kroužku ZŠ Protivín pod vedením paní 
učitelky Peroutkové zahrály pohád-
ku „O perníkové chaloupce“. Dětem 
i dospělým se pohádka líbila, odměnili 
účinkující potleskem. Po chvilce čekání 
přišel Mikuláš s berlou v ruce, andílci 
s košem plným dobrot a čert. Naštěstí 
to byl hodný čert, měl sice v ruce pytel 
na zlobivé děti, ale vše v klidu sledoval, 
nestrašil a nikoho si do pekla neodne-
sl. Děti, některé s pláčem na krajíčku, 
přednesly Mikulášovi básničky, slíbily, 
že budou hodné a budou poslouchat 
rodiče, budou uklízet, dobře se učit... 
Na oplátku dostaly z rukou andělů 
balíčky se sladkostmi a ovocem. Tak 
doufejme, že všem sliby vydrží a příští 
rok bude mít Mikuláš svou „Knihu hří-
chů“ prázdnou. 
 

SVĚTLO SVĚTLO 
Z BETLÉMAZ BETLÉMA
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Restaurace U Roubené studny ve Chvaleticích 
Vás zve k příjemnému posezení o Vánocích

Udělejte si pěknou vánoční procházku 
do Chvaletic a přijďte na svařáček. 

Těšíme se na Vás každou sobotu i neděli 
(také 25. a 26. prosince) od 9 do 21 hodin. 
31. prosince otevřeno pouze do 19 hodin 

Možnost uspořádání Silvestra 
pouze pro větší skupinu

l. ledna přijďte mimo jiné i na „Novoroční česnečku“  

telefon 739 610 419
www.uroubenestudny.cz

Dne 27. listopadu se již podruhé 
konal Protivín CUPu taekwondo 
WTF ve sportovním boji v netra-
dičních prostorách – ve společen-
ském centru Družba v Písku. To 
však nebylo na sportovních výkonech 
znát. Turnaje, který je součástí MTL 
– národní taekwondo ligy mládeže, se 
zúčastnilo se celkem 150 dětí z České 
republiky z šesti oddílů. 

Za protivínský klub nastoupilo cel-
kem šestnáct závodníků, z toho šest 
dětí zápasilo úplně poprvé a nevedly 
si vůbec špatně i přes účast zkušeněj-
ších a lepších soupeřů. Protivínští se 
nedali a využili technik a rad trenéra 
a díky tomu se umisťovali na pěkných 
místech. Turnaj byl situován i pro 
začátečníky. 

V celkovém hodnocení týmů se 
protivínský oddíl umístil na druhém 
místě a získal cenné body do NTL 
ligy. 

Další závody, s největší zahraniční 
účastí, se konají 11. prosince v Pel-
hřimově.

 
Umístění:
1. místa: Patrik Pišinger, Milan Eliá-
šek, Vendula Zemanová
2. místa: Martina Babáková, Jaromír 
Pouzar, Tomáš Pexídr, Dominik Kůrka, 
Jakub Chudomel, Adéla Kubičková, 
Zuzana Doubková, Daniel Trubka, 
Nikola Trnková

Krajský přebor 
6. – 7. kolo
Slavoj „A“ : VS Tábor „A“  9:7
(Šimoník 4, Dubský 3, Färber 2) 
Slavoj „A“ : Sezimovo Ústí „A“  9:4
(Dubský 3, Šimoník 2, Färber 2, 
Pešl 2)
8. – 9. kolo
Pedagog ČB“B“ : Slavoj „A“  8:9
(Dubský 3, Färber 3, Šimoník 2, 
Mareš 1, debl)
So. Vodňany“B“ : Slavoj „A“  6:9
(Färber 3, Šimoník 3, Mareš 2, 
Dubský 1) 
Krajská soutěž 
6. – 7. kolo
Slavoj „B“ : Cehnice „A“  9:6
(Posekaný 3, Weber 2, Pešl 2, 
Brabec 2)
Slavoj „B“ : Volyně „A“  9:4
(Pešl 4, Posekaný 2, Brabec 2, 
Weber 1)
8. – 9. kolo
Blatná „B“ : Slavoj „B“  5:9
(Pešl 4, Brabec 3, Weber 1, 
Posekaný 1)
Mirotice „A“ : Slavoj „B“  9:4
(Pešl 3, Brabec 1)
Okresní přebor 
6. kolo
Slavoj „C“ : So Písek  12:6
(Vařečka K. 3, Vařečka P. 3, Lednický 
2, Zoch 2, debly)
Kovářov „C“ : Slavoj „C“  6:12
(Vařečka P. 4, Lednický 4, Vařečka 
K. 3, debl Vařečka K. – Lednický)
Slavoj „D“ : Kovářov „C“  14:4 
(Marková 4, Macháček 3, Najmanová 
3, Tománek 2, debly)
Mirotice „B“ : Slavoj „D“  7:11
(Marková 4, Macháček 3, 
Najmanová 2, Tománek 1, 
debl Marková-Macháček) 

 Karel Vařečka

STOLNÍ TENISSTOLNÍ TENIS

První řada zleva: Dominik Kůrka, Patrik Pišingr, Daniel Trubka, Milan Eliášek, 
Vendula Zemanová, Nikola Trnková, Adéla Kubičková, Vladimír Pouzar, Kateřina 
Vohryzková, 
Prostřední řada zleva:  Jakub Chudomel, Martina Babáková, Jaromír Šídlo, Zuzana 
Doubková, Martin Doubek
Dolní řada zleva: Vlastimil Trnka, Tomáš Pexídr, Jaromír Pouzar

Druhý ročník Protivín CUP

3. místa: Vlastimil Trnka, Jaromír Šíd-
lo, Martin Doubek, Vladimír Pouzar

 Velké poděkováni za sponzor-
ské dary patří firmám – Pekárna 
KLAS, firma PITBULL, protivín-
ské Krokodýlí ZOO. Za zapůjčení 
prostor pro konání turnaje panu 
Lískovcovi.



Sezóna začala již poslední týden v srp-
nu, kdy se členové družstva házené začali 
scházet a pomalu trénovat. Pokud jim počasí 
přálo a nepršelo, protože se trénovalo venku 
pod širým nebem. 

Prvním soupeřem po prázdninách 
byla Soběslav hned 18. září a pak každou 
sobotu v září a říjnu zápas. Dalšími soupeři 
byla družstva z J. Hradce, Třeboně, Písku, 
Strakonic a Českých Budějovic. Převáž-
ně se hrálo ve sportovní obloukové hale 
v Písku. 

Výsledky zápasů byly někdy dobré, jin-
dy se moc nedařilo. Ve srovnání s loňským 
rokem bylo již na výsledcích vidět zlepšení, 
hlavně v obraně. 

Po jednom ze zápasů v sobotu odpoled-
ne se měla hrát interliga házené žen Písek 
– J. Hradec. 

Zůstali jsme všichni sledovat tento zápas 
až do úplného konce. Bylo opravdu na co se 
koukat. Jak hráči, tak publikum bylo skvělé. 
Bylo to malé zpestření a ukázka, jak se hraje 
velká házená. 

Aby se děti nějak vyhecovaly, před 
jedním ze zápasů padla slova jako: „Jestli 
vyhrajete, jde se na pohár.“ Těch pár slov 
asi padlo na úrodnou půdu a cukrárna měla 
v tu sobotu plno. A sliby se mají přece plnit. 
Další zápasy pro změnu končily posezením 
nad pohárem horkých malin v R-erku, pro-
tože se hrálo v době, kdy už měla cukrárna 
zavřeno. 

Před posledním zápasem s Č. Budě-
jovicemi měla jedna házenkářka malou 
nehodu, která skončila rukou v sádře. 
A protože bylo hráčů pouze sedm, nebyl 
nikdo na střídačce, nastal docela velký pro-
blém, aby vůbec družstvo mohlo poslední 
zápas hrát. Děvčata s trenérkou oslovila 
svoji spolužačku, která již dříve hrávala. 
Ta v pátek před zápasem slíbila, že hrát 
bude. A tak družstvo zase mělo sedm hráčů 
a dokonce se dočkalo i jedné hráčky na 
střídačce sice s rukou v sádře. V sobotu 
se tedy hrálo. Zápasy byly dva A a B. 
Náhradní spoluhráčka hrála jako o život, 
velice se snažila. Na to, že netrénovala, 
držela se oba zápasy skvěle. Patří jí tímto 
pochvala a dík, že nenechala své spolu-
hráčky a spoluhráče ve štychu. Tím patří 
poděkování i rodičům, že jí umožnili hrát 
a zase trénovat. – Všechny zápasy byly pro 
hráče dost náročné, pokud hráli dva zápasy 
po sobě bez jakéhokoli vystřídání. 

Protože poslední zápas byl vítězný, tak 
se v klubovně sešlo pět dětských šampaň-
ských, tři tácy chlebíčků, krabice kremrolí, 
jedná sladká piškotová podkova pro štěstí 
a jeden krásný marcipánový dortík, něco 
málo Chipsů, dvě láhve Coca-coly a osm 
hráčů s rodiči a trenéry. A oslava mohla 
začít. Trvala do doby, než se všechno snědlo 
a vypilo. 

V klubovně nad hlavou se třpytily 
vystavené poháry z dřívějších zápasů a 
starších hráček, které hrávaly v době, kdy 
dnešní házenkáři neměli ani tušení, co je 
házená. Ale jejich přáním je také takový 
pohár vyhrát a zařadit do sbírky. Do malé 

klubovny jsme se sotva všichni vešli, 
ale odměnou nám byla radost a úsměv 
dětských tváří. Radost ze hry a hlavně 
z vítězství. 

 Je třeba poděkovat hlavně trenérům, ale 
i rodičům, kteří dětem věnují svůj volný čas 
a jsou ochotni sobotní odpoledne přečkat ve 
sportovní hale. O finančních prostředcích se 
raději ani nezmiňuji. V době celosvětové 
krize, kdy nejsou peníze skoro na nic. 

Jenom je škoda, že Protivín, i když má 
sportovní halu, je pro házenou rozměry 
nevyhovující. Aby se mohla hrát házená na 
úrovni, musí se jezdit do Týna nad Vltavou 
nebo do Písku. Bohužel házená potřebuje 
určitý prostor a pravidla, aby se mohla 
hrát. Sportovní hala je malá, sokolovna již 
několik let chátrá, u školy je nově vybudo-
vané sportovní hřiště, ale nevím, zda se zde 
počítalo i s házenou. 

Jak už jsem se zmínila o počtu hráčů. 
Běda kdyby nastala situace, která vyřadila 
jednu hráčku ze hry. V současné době je tedy 
hráčů už osm, ale přece jen nenašla by se 
v Protivíně děvčata narozená po roce 2000, 
která by chtěla házenou hrát? Je to sport, 
kde se trénuje třikrát týdně od 15.00 do 
17.00 hodin, také dřina, ale i radost. Vždyť 
šesté místo v tabulce ukazuje, že Protivín 
se umí ukázat. 

Pořadí: 
 1.  Sokol Písek A
 2.  HBC Strakonice A
 3.  Jiskra Třeboň
 4.  Loko Č. Budějovice A
 5.  Domeček Soběslav
 6.  Slavoj Protivín
 7.  Házená J. Hradec
 8.  HBC Strakonice B
 9.  Loko Č. Budějovice B
 10.  Sokol Písek B 
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HÁZENKÁŘSKÁ SEZÓNA

Přehled zápasů:
DOMEČEK SOBĚSLAV – 
– SLAVOJ PROTIVÍN  9:9
Kyrianová 2, Pisingerová 2, Zelenková G. 
4, Zelenková M. 1 

SLAVOJ PROTIVÍN –
– JISKRA TŘEBOŇ  7:24 
Zelenková G. 3, Zelenková M. 1, Pisinge-
rová 3

J. HRADEC –
– SLAVOJ PROTIVÍN  4:13
Zelenková G. 4, Pisingerová 5, Kyrianová 
3, Kulich 1

SLAVOJ PROTIVÍN –
– HBC STRAKONICE A  9:26
Pisingerová 3, Zelenková G. 3, Kyrianová 
2, Zelenková M. 1 

SLAVOJ PROTIVÍN –
– HBC STRAKONICE B  18:12
Pisingerová 8, Zelenková G. 6, Kyrianová 
2, Kulich 1, Marková 1

SLAVOJ PROTIVÍN –
– LOKO Č. BUDĚJOVICE A  15: 16
Kyrianová 6, Pisingerová 5, Zelenková G. 
3, Kulich 1

SLAVOJ PROTIVÍN –
– LOKO Č. BUDĚJOVICE B  20: 2
Zelenková G. 9, Kyrianova 5, Pisingerová 
4, Kulich 1, Moravcová 1

SLAVOJ PROTIVÍN –
– SOKOL PÍSEK A  5: 16
Pisngerová 4, Zelenková G. 1

SLAVOJ PROTIVÍN –
– SOKOL PÍSEK B  38 : 0
Pisingerová 16, Zelenková G. 8, Kyrianová 
7, Marková 5, Kulich 1, Zelenková M. 1
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Křížovka o upomínkovou keramiku

V letošním roce jsou křížovky věnovány moudrým výrokům známých i méně známých osobností. 
Umění je tu proto, 1. tajenka..., návyky a zlozvyky našich smyslů. 2. tajenka... (Miroslav Horníček) 

Autor křížovky P.  Šoba
Vyluštěnou tajenku zašlete do  31. prosince 2010 na adresu MěKS, Mírová 337, 398 11 Protivín, nebo e-mailem na adre-
su karfikova @kultura-protivin.cz. Za správné vyluštění křížovky z listopadových novin získává dva keramické zvonečky 
s motivem Protivína paní Tauchmanová z Písku. Blahopřejeme. 

Protivínské Infocentrum zve k náv-
štěvě výstavy betlémů manželů Vojí-
kových, která potrvá až do Tří králů. 

Dále Vás srdečně zveme na „Putov-
ní výstavu jihočeských mateřských 
center“, kterou ve spolupráci s Info-
centrem pořádá Mateřské centrum 
Pastelka. Vystaveny budou fotogra-
fie zachycující rozmanitou činnost 
mateřských center. Vernisáž výstavy 
proběhne 10. ledna 2011 od 17 hodin. 
Výstava potrvá do konce měsíce led-
na 2011. 

Zároveň upozorňujeme, že Info-
centrum Protivín bude ve dnech 
27. 12. 2010 – 2. 1. 2011 z důvodu 
dovolené uzavřeno. 

Těšíme se na Vaši návštěvu a přeje-
me Vám všem klidné prožití vánoč-
ních svátků a v roce 2011 pevné 
zdraví, mnoho štěstí a radosti. 

Infocentrum Protivín
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Protivínský ženský fotbal 
nastartoval letní přípravou již 
s očekávanými posilami z Bavo-
rova a ze Dřítně. Velkým příno-
sem pro náš tým se staly přestupy 
dívek, které již dovršily věkovou 
hranici pro možnost nastoupit 
v ženských soutěžích z blízkého 
okolí. Z Dřítně naše řady výrazně 
posílila nadaná Denisa Pečená a spolu s ní 
temelínská Tereza Drhová. Z Bavorova se 
do našeho týmu přidala Míša Vítovcová 
a především Magda Melková, která nad-
chla již spoustu fotbalových fandů svým 
podáním hry, ale především autovým vha-
zováním. 

První prověrkou nově tvořeného týmu 
byla účast na turnaji v Černé Hoře. I když 
bez zmiňovaných posil se náš týmek 
bojovnic v silné konkurenci neztratil a ze 
zúčastněných 24 týmů z celé republiky 
holky vybojovaly jedenácté místo. V turnaji 
naše barvy hájila i hráčka lažišťského klubu 
Maruška Králíková. Holky se nezalekly ani 
soupeřek s reprezentačními jmény v čele 
s nejlepší fotbalistkou roku 2010 Petrou 
Divišovou. Pěkný turnaj okořenilo krásné 
počasí a dobrá nálada v příjemném fotba-
lovém prostředí. 

Rozhodujícím faktorem pro začátek 
nové sezóny krajského přeboru však bylo 
rozhodnutí FK Protivín a nabídka mož-
nosti trénovat v prostředí velkého fotbalu 
byla okamžitě přijata. Tréninky na velkém 
hřišti s dobrým zázemím přispěly i k další-
mu rozvoji našeho sportu. Zato bych chtěl 
jménem všech příznivců JAFY moc podě-
kovat funkcionářům okolo protivínského 
mužského fotbalu. To, že se to vyplatilo, 
bylo vidět už při prvním utkání hraném na 
„DOMÁCÍ“ půdě v Protivíně, kdy jsme 
před zraky téměř dvou stovek zvědavců 
po hezké hře s fotbalovými momentkami 
porazily soupeřky z Jindřichova Hradce 
1:0. Po dalších zápasech jsme začali bojovat 
o přední umístění v tabulce a se soupeřkami 
se neustále střídali na čelních místech. Po 
vítězstvích nad Mokrým (1:0) a Borovany 
(3:0) jsme po nezaslouženém výsledku 
prohráli v Lažišti 2:0. Potom přišel zisk 
bodů nad Kolodějemi – po vítězství 3:0 jsme 
zase obsadili vedení v soutěži. V klíčovém 
zápase na hřišti nás absolutní nemohoucnost 
přivedla k nemilé prohře 4:0 od táborských 
soupeřek. Takový výsledek není příjemný 
a tak v následném utkání jsme museli zabrat 
a především bojovností jsme z J. H. přivezli 
z utkání plném neproměněných šancí a chyb 
alespoň bod po vyrovnání Denisou Peče-
nou, když jsme gól dostali po hrubé chybě 
v obraně. Následnou opakovanou výhrou 
nad Mokrým 1:0 jsme opět byli klidnější. 
V posledním zápase jsme nezvládli konec 
utkání v Borovanech a těsně před závěreč-
ným hvizdem neuhlídali útočnici Banedo-
vou a ta svou druhou brankou v utkání 
zařídila nerozhodný a velmi překvapivý 

Jsem tu opět po měsíci se žhavými 
novinkami z ledové plochy ve Strakoni-
cích, která slouží jako domácí stadion HC 
Cannibals Protivín. 

Po parádní výhře nad HC Volyně jsme se 
utkali s prvním mužstvem tabulky Sportbi-
kem. Zápas to byl velice vyrovnaný a přine-
sl nám dokonce velké vedení v zápase, které 
jsme bohužel neudrželi a prohráli těsně 6:5 
(Pouzar 2, Čibera, Bína, Hájek). Jako další 
nás čekal zápas s mužstvem Schäfer. Byl 
to hodně vypjatý zápas, který za stavu 1:1 
(Kurz) vyplynul v pár potyček se soupeřem, 
z nichž jedna skončila strčením našeho hrá-
če do rozhodčího, který tuto situaci vyhod-
notil jako inzultaci (napadení) rozhodčího 
a zápas byl ukončen dříve a kontumován 
ve prospěch Schäferu. Po této prohře jsme 
si spravili chuť na celku Swietelsky, který 
nám nechal až příliš volnosti a tak jsme 
zaslouženě vyhráli 5:0 (Kurz 3, Zacios, 
Volf). A to je zatím poslední známý výsle-
dek protivínských Cannibalů do uzávěrky 
tohoto čísla, další naše zápasy a výsled-
ky vyjdou po uzávěrce tohoto čísla, ale 
naleznete je jako vždy na našich stránkách 
www.hccannibalsprotivin.blog.cz

HC Cannibals Vám přeje šťastné 
a poklidné prožití svátků vánočních. 

Sportu zdar S. Fürst

výsledek i přes naši celoherní 
převahu. Po těchto výsledcích 
jsme mohli jen litovat uniklé 
možnosti lepšího umístění, a tak 
přezimujeme na třetím místě 
tabulky krajského přeboru se 
17 body za J. Hradcem s 19 body 
a Táborem na prvním místě se 
ziskem 21 bodů. 

 Přes zimu však nezahálíme a soupeříme 
na parketách hal v krajské lize futsalu FIFA. 
Prozatím máme za sebou dva zápasy a to 
vítězný nad Borovany, kdy jsme deklasovali 
soupeřky 6:2, ale ve druhé hře jsme nedo-
táhli brankové dostihy po poločasové prohře 
s J. Hradcem 3:0 a vlastním gólem 15 vteřin 
před koncem utkání předložili soupeřkám 
na smutném podnosu vítězství 4:5. 

Ke zprávám o naší činnosti bych rád před 
koncem roku poděkoval všem příznivcům 
našeho sportu a hlavně sponzorům a přispě-
vovatelům za pomoc v uplynulém roce. 

S tímto poděkováním přeji za JAFU 
všem mnoho štěstí a úspěchů v roce násled-
ném a věřím, že i nadále zůstaneme ve 
vašem hledáčku i při další podpoře sportu. 

Za JAFA Radovan Koleš

LETNÍ PŘÍPRAVA JAFY SE VYPLATILA

Na fotografii J. Černé názorně vidíte jak se krotí krokodýli v podání JAFY. 

Oddíl ženské kopané hledá 
a rád by do svých řad uvítal 
dívčinu, která se nebojí stoup-
nout mezi tři tyče a zažívat se 
skvělou partou fotbalových 
nadšenkyň nejen výhry, ale 
i prohry. Kontakt je možný 
každý čtvrtek v hale v 17.30 
hodin – neváhejte!


