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V měsíci říjnu byly provedeny kontro-
ly železničních přejezdů na místních 
a veřejně přístupných účelových komu-
nikacích v katastru města Protivín, 
Milenovic, Maletic. Tyto kontroly byly 
provedeny odborem výstavby, dopravy a ŽP 
v součinnosti s Policií České republiky, 
Dopravní služby Písek a Správy železniční 
dopravní cesty České Budějovice. 

Kontroly byly zaměřeny na splnění 
rozhledových parametrů na železničních 
přejezdech, osazení dopravního značení 
železničních přejezdů a návěstních desek 
železničních přejezdů. 

Na podkladě žádosti města Protivín na 
Správu železniční dopravní cesty s. o. České 
Budějovice bylo v průběhu října a v tomto 
měsíci provedeno odstranění náletových 
dřevin podél železniční tratě v úseku 
železničních přejezdů Blanická, Žižkova 
ulice a Milenovice. Náletové dřeviny byly 
odstraněny pracovníky Správy železniční 
dopravní cesty s. o. České Budějovice 
a složkou záchranného systému Hasičského 
záchranného sboru. 

Bc. Jaroslava Fialová, 
odbor výstavby, dopravy a ŽP

Datum 29. října 2011 se navždy zapíše 
do historie Krokodýlí ZOO Protivín, 
neboť v tento den přijela z Indie do naší 
zoo skupina gaviálů indických, jeden 
z nejvzácnějších druhů živočichů na naší 
planetě vůbec. V minulosti tato zvířata 
získalo několik významných zoo ve světě 
jako např. ZOO San Diego v USA, National 
ZOO Hirošima v Japonsku nebo naposledy 
v Evropě ZOO Praha v roce 2008. Nikdy 
ale indičtí ochránci přírody nepovolili vývoz 
chovného páru gaviála indického, jako se 
stalo v našem případě. Navíc doplněného 

skupinou pěti mláďat dlouhých jeden a půl 
metru, takže v součtu je tato protivínská 
sedmičlenná skupina největší na světě mimo 
Indii a Nepál, což jsou země původu těchto 
krásných krokodýlů. 

Nápad vyvézt chovný pár přednesl na 
podzim roku 2008 při mé návštěvě v Indii 
zakladatel Mádras Crocodile Bank Trust, 
světoznámý herpetolog a ochránce přírody 
Romulus Whitaker, který čtenářům může 
být znám jako autor dokumentů o největších 
krokodýlech nebo kobře královské nedávno 
vysílaných i českými televizními stanice-

mi. Tomu se zalíbila skutečnost, že malá 
česká privátní zoo rozmnožuje jako jediná 
v Evropě hned dva kriticky ohrožené druhy 
krokodýlů, kubánské a siamské. Jeho synové 
a nynější manažeři této indické krokodýlí zoo 
Nik a Sámir Whitakerové navštívili Protivín 
v březnu loňského roku. Byla to jejich první 
cesta do Evropy, kterou financovala IUCN 
– Mezinárodní unie na ochranu přírody. 
Prověřili na místě připravenost krokodýlí zoo 
na chov gaviálů a zároveň si vybrali z našich 
odchovů skupinu krokodýlů kubánských, 
které pak získali výměnou za gaviály. I když 
navštívili při této cestě další žadatele o chov 
gaviálů v Německu, Holandsku a Velké 
Británii, následně potvrdili návrh svého 
otce založit chov gaviálů v Protivíně. Po 
více než roční administrativní přípravě se ve 
dnech 14. až 29. října uskutečnila výměna 
mezi indickou a českou zoo. Výsledkem 
této výměny je založení chovu krokodýlů 
kubánských v Indii, kde dosud tento druh 
žádná zoo nechovala a následně pak příjezd 
sedmi indických gaviálů do Protivína. Samec 
je dlouhý 4,2 m a patří tím mezi největší 
krokodýly chované v Evropě, samice je 
mírně menší – 3,6m. Tento pár doplňuje již 
zmíněná skupina pětiletých mláďat. Náv-
štěvníci budou moci spatřit tyto krokodýly 
na jaře příštího roku při otevření nové části 
zoo, budované za podpory fondu Evropské 
Unie – ROP Jihozápad. 

Ing. Miroslav Procházka
provozovatel Krokodýlí ZOO

Přejezd  Milenovice ke hřbitovu.

KONTROLY ŽELEZNIČNÍCH PŘEJEZDŮ

Světový unikát v Krokodýlí ZOO

Foto Libor Kopečný
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� ZE ŽIVOTA ŠKOLY � 

Děti z dětských pěveckých sborů 
a žáci ZUŠ při ZŠ Protivín

Vás zvou na

VÁNOČNÍ KONCERT
Kdy: v pátek 9. prosince od 18 hodin

Kde: kostel sv. Alžběty

Dne 11. října se uskutečnil výcvik 
základů dopravní výchovy na zrekon-
struovaném dětském dopravním hřišti při 
ZŠ v Protivíně, který je součástí povinné 
výuky žáků 4. tříd, za podpory Minister-

Sběr lesních plodů jsme letos zahájili 
stejně jako v loňském roce na žádost pana 
Fürsta. Pro jeho daňky se děti před rokem 
pustily ve velkém do sbírání kaštanů 
a žaludů. 

Na konci tohoto září už bylo jisté, že 
žaludy jsou letos duby obsypané, úroda 
bude bohatá. S kaštany to bylo většinou 
slabší, ale přesto, jakmile se pan Fürst 
ohlásil,   kluci a holky začali pracovat. 
Snažili se o to víc, že se objevil ještě jeden 
odběratel. 

Mluvím o panu Jiřím Kapounovi, 
majiteli chovu zubrů evropských v oboře 
u Radan. 

Věnuje se s obrovským nasazením 
záchraně tohoto živočišného druhu, který 
byl z evropských lesů téměř vytlačen. 
Volně žijící stádo žije jen v národním 
parku v Polsku a u nás v České republice, 
podle informací od pana Kapouna, byli 
první volně žijící jedinci zubra evropského 
vypuštěni do lesních komplexů Ralska. 
Když si uvědomíme, že těchto velkých 
krásných zvířat žije na celém světě nece-
lých 1 500 kusů, musíme si o to víc vážit 
úsilí několika málo cílevědomých lidí, 
kteří bojují za jejich záchranu a návrat do 
volné přírody. 

Jsme rádi, že právě děti z naší školy 
přispěly svojí prací ke zpestření zimního 
jídelníčku zubrů. Mají tak svůj malý podíl 

na pokusu, který svojí závažností daleko 
přesahuje rámec dětských sil. 

Děkujeme panu Kapounovi za otevřený 
dopis žákům. Děti ho dostaly do tříd. Mož-
ná i ti, kteří nemají právě zájem o přírodu 
a své okolí, byli tímto dopisem osloveni. 
Těšíme se na další spolupráci. 

Do sběru lesních plodů se zapojily 
hlavně děti z prvního stupně ZŠ. Cel-
kem jsme nasbírali 712 kg lesních plodů 
– 230 kg žaludů a 482 kg kaštanů. Pro daň-
ky to bylo 160 kg a zubrům do Radan se 
odvezlo 552 kg suchých lesních plodů. 

Díky své pracovitosti si některé děti 
zasluhují pochvalu a pro další bude letošní 
akce třeba inspirací pro budoucí podzim. 

T. Vojtěchová

DOPRAVNÍ VÝCHOVA

stva dopravy ČR, Ministerstva školství 
a organizace BESIP. Celý kurz žáků 4. 
tříd vedl instruktor místní autoškoly pan 
Pavel Kohout a výcviku se účastnilo ve 
dvou etapách na padesát dětí. Nejprve 

bylo nutné seznámení s pravidly silnič-
ního provozu, s dopravními značkami 
a základy správného ježdění na kole, pak 
přišly na řadu vlastní jízdy. 

Tam už bylo vidět, že dodržování 
pravidel silničního provozu v praxi není 
pro desetileté tak jednoduché, jak se zdá. 
Dozor nad žáky měli také třídní učitelé. 
Spojenými silami s panem Kohoutem se 
snažili, aby žáci dodržovali pravidla, ale 
pro mnohé děti je to naprosto neznámá 
kapitola, proto se kurz bude opakovat 
ještě jednou na jaře. Doufejme, že přispěje 
k větší bezpečnosti dětí na silnicích, a že 
bude eliminovat chyby, které mohou vést 
až ke ztrátám na zdraví nebo životech. 

SBĚROVÁ AKCE 
Ve středu 19. října se uskutečni-

la tradiční sběrová akce. Odvezlo se 
8 470 kg časopisů a smíšeného papí-
ru, 2 090 kg kartonu, 110 kg víček 
a 120 kg plastových lahví. Z této akce 
bude výtěžek 21 052 Kč. Děkujeme všem 
žákům, rodičům i ostatním občanům 
města, kteří sběr přivezli. 

ŠKOLÁCI POMÁHAJÍ SBĚREM PLODŮ
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Pomozte vytvořit obraz historie města Protivína
Památník města Protivína je již od roku 

1932 nedílnou součástí města. Jeho expo-
zice si za dobu svého trvání prošly celou 
řadou různých proměn, při těch posledních 
v roce 2008 v muzeu obživli živočicho-
vé exotického světa pralesů a mořských 
pobřeží. Nicméně historické expozice, ty 

které dělají Památ-
ník památníkem, za 
posledních dvacet 
let značně zestárly 
a samy se již staly 
historickým exponá-
tem. Slavnostně ote-
vřeny byly v květnu 
roku 1989 vůbec 

jako jedna z posledních muzejních expozic 
někdejšího socialistického Českosloven-
ska. Prezentovaný výklad minulosti přesně 
odpovídal duchu doby a minulost si výrazně 
upravoval a zjednodušil. Do letošního roku 
tak historické expozice Památníku Proti-
vín sloužily jako svého druhu zajímavý 
skanzen. 

Pracovníci Prácheňského muzea, pod 
které památník patří, v těchto dnech bourají 
staré expozice a pracují na projektu expo-
zic nových. Práce probíhá ve spolupráci 
s táborskými architekty ze studia A Detail, 
kteří byli v minulém roce oceněni v celoná-
rodní soutěži Gloria Musaealis za práci na 
nové trase v Husitském muzeu v Táboře. 

Prácheňské muzeum si touto cestou 
dovoluje vyzvat obyvatele Protivína 

Město Protivín
ve smyslu ustanovení §39 zákona č. 128/2000 Sb, 

o obcích ve znění pozdějších změn a doplňků 

zveřejňuje nabídku pronájmu
nebytových prostor o celkové výměře 9 m2 (bufetu)

nacházejících se v Domě kultury Protivín, Mírové ulici č. p. 337

Prostory jsou kolaudovány jako provozovna rychlého 
občerstvení během kulturních a společenských akcí 

pořádaných v Domě kultury. Pronájem nebytových prostor 
je možný pouze k účelu, ke kterému jsou nebytové 

prostory kolaudovány, od 1. ledna 2012 
za těchto podmínek: roční nájemné 600 Kč

Případní zájemci se mohou vyjádřit a podat žádost 
během doby zveřejnění záměru do 15-ti dnů. 

Bližší informace podá a žádosti o pronájem přijímá:

Městské kulturní středisko Protivín, Mírová 337, 

telefon 382 251 996. 

a Protivínska ke spolupráci na tvorbě 
nových expozic. Naše sbírky obsahují 
z Protivínska poměrně malé množství před-
mětů, historické artefakty bohužel dnes 
nenalezneme ani ve významných budovách 
a institucích minulosti – pivovaru, zámku 
apod. Prosíme tedy širokou veřejnost 
– pokud máte obrazový či hmatný mate-
riál, který jakkoli souvisí s historií města 
– ať již s dějinami válečnými, politickými, 
náboženskými, školskými, průmyslový-

mi, s osudy významných osobností, ale 
i s malými rodinnými dějinami „starých 
Protivíňáků“, dejte nám prosím vědět. 
Chystaná expozice by měla vydržet mini-
málně dvacet let, snažme se tedy udělat ji 
co nejvíce barevnou. 
Kontakt na pracovníky muzea: Mgr. Jan 
Kouba (etnograf, 382 201 124, kouba@
prachenskemuzeum.cz) a Mgr. Zdeněk 
Duda (historik soudobých dějin, 382 201 
110, duda@prachenskemuzeum.cz). 

RESTAURACE BLANICE PROTIVÍN
• Nabízí od pondělí do soboty skvělé obědy 

a v pátek a v sobotu i večeře 

DISCO BLANICE – každý pátek (oldies, rock, hip 
hop), různé akce na koktejly... 
• Pronájem na velký sál i malý salónek pro maturitní 

večírky, srazy, firemní večírky
• Ubytování celoročně i jednorázově za rozumné ceny
• Pronájem kanceláří v Protivíně – tel. 608 543 387 
• Rezervace na Silvestra (silvestrovské menu, 

hudba), vstupenky za 99 Kč již v prodeji v restau-
raci nebo na tel. 608 543 387
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přejezdu v Žižkově ulici ze směru od Čačarek – ter-
mín: ihned

 pověřila odbor výstavby, dopravy a ŽP zpracováním 
žádostí o povolení odstranění dřevin u železničních 
přejezdů za nádražím směr Skály, Myšenec – termín: 
ihned

 uložila OS TS připravit a podle finančních možností 
v rámci údržby MK osadit svodidla u přejezdu v Žiž-
kově ulici místo nevhodných a poškozených zábran 
– termín: do 30. 6. 2012

 uložila správci MK, tj. OS TS průběžně zajišťovat 
údržbu zeleně, dopravního značení na pozemcích 
ve vlastnictví města v okolí žel. přejezdů ve správním 
území města Protivín – termín: průběžně

 uložila odboru výstavby, dopravy a ŽP podat zprávu 
o provedené kontrole železničních přejezdů a přija-
tých opatřeních KÚ JK Č. Budějovice – termín: do 
15. 12. 2011

–  byla seznámena s protokolem z kontroly vykonané 
dle § 33 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení 
a o změně některých zákonů

 a byla seznámena  s tím, že starosta ve smyslu 
§ 21 odst. 2, písm. a) cit. zákona využije pro 
řešení krizových situací povodňovou komisi města 
Protivín 

–  předběžně souhlasila s prodejem části pozemku p. 
č. 2379/1, ost. plocha, ost. komunikace o vým. cca 
12 m2 v kú Protivín na umístění trafostanice

 a uložila finančnímu odboru – správě majetku zve-
řejnění záměru prodeje části pozemku a vyhotovení 
GP na náklady E. ON s. r. o. 

–  byla seznámena se zápisem komise ze schůze 
komise pro posuzování majetkových převodů konané 
dne 10. 10. 2011 

  a
 1) předběžně souhlasila s prodejem pozemku 

p. č. 693, ost. plocha, ost. komunikace o 
 vým. 418 m2 v kú Myšenec
 a uložila finančnímu odboru – správě majetku 

zveřejnění záměru prodeje pozemku 
 2) souhlasila s odkoupením pozemku p. č. 

1527/127, ost. plocha, manipulační 
 plocha o vým. 182 m2 kú Protivín od s. p. Lesy ČR, 

Hradec Králové
 a doporučila zastupitelstvu města výkup předmět-

ného pozemku ke schválení 
 3) nesouhlasila s prodejem části pozemku p. č. 

296/6, ost. plocha, neplodná půda v kú Těšínov 
u Protivína a části pozemku p. č. 185/1, trvalý  
travní porost v kú Krč u Protivína

 a nedoporučila zastupitelstvu města prodej uvede-
ných částí pozemků ke schválení 

–  souhlasila s uzavřením smlouvy o bezúplatném 
převodu pozemku p. č. 2412/22 kú Protivín od Úřadu 
pro zastupování státu ve věcech majetkových 

 a doporučila zastupitelstvu města smlouvu ke 
schválení 

–  souhlasila s podáním žádosti o dotaci na obnovu 
místní komunikace v ulici Ve Školce v Protivíně, 
v osadě Myšenec a v osadě Záboří po přívalovém 
dešti v roce 2011 

–  vyhlásila inventarizaci majetku města Protivín ke 
dni 31. 12. 2011 

 1. schválila plán inventarizace veškerého majetku 
 2. schválila ústřední inventarizační komisi ve 

složení: 1. Hlaváč Jaromír 
    2. Říhová Jaroslava
    3. Nečasová Svatava
 dílčí inventarizační komise ve složení: 
 č. 1: předseda – Polanský D., člen – Tomšovicová 

D., Drahošová I. 
 č. 2: předseda – Zoubková D., člen – Šupitar V., 

Uhlířová I. 
 č. 3: předseda – Řehoř J., členů – Vlachová H., 

Schwemmová L. 
 č. 4: předseda – Křišťálová V., člen – Bc. Fialová J., 

Bednářová J. 
 3. schválila likvidační komisi ve složení: předseda 

– Ing. Meloun V., člen – Ing. Kostohryz D., Kovářík J. 
 4. uložila finančnímu odboru – správě majetku 

zaslání pověření členům komisí a zajištění inventa-
rizace

–  souhlasila se zveřejněním záměru prodeje bytové 
jednotky č. 582/2 nejvyšší nabídce formou obálkové 
metody, kdy minimální nabídka bude cena odhadní, 
tj. 704 490 Kč + výše znalečného + výše podílu fondu 
oprav

–  byla seznámena s ukončením nájmu nebytových 
prostor v čp. 337, Mírová ulice v Protivíně paní Marii 
Gajdošovou výpovědí ke dni 31. 12. 2011 

 a souhlasila se zveřejněním záměru pronájmu 
nebytových prostor v čp. 337 po dobu od 10. 11. 
2011 do 15. 12. 2011 s ročním nájemným 600 Kč

–  jmenovala pana Jaroslava Řehoře členem inventa-
rizační komise MěKS Protivín pro účely provedení 
periodické inventarizace majetku města Protivín 
svěřeného do správy MěKS Protivín ke dni 31. 12. 
2011 

–  byla seznámena  s Výroční zprávou o činnosti školy 
(ZŠ Protivín se sídlem Komenského 238, 398 11 
Protivín) za školní rok 2010 – 2011 

–  svolala veřejné zasedání Zastupitelstva města 
Protivín na úterý 20. 12. 2011 od 18, 00 hodin do 
kinosálu MěKS v Protivíně 

–  souhlasila s ukončením nájemní smlouvy na pro-
nájem bytu v čp. 912 Švermova ul. v Protivíně

 a zároveň uložila OS TS zveřejnění záměru pro-
nájmu bytu č. 2 o velikosti 2+0 o výměře 67,5 m2 
v č. p. 912, Švermova ul., Protivín, k nastěhování od 
1. 12. 2011, za nájemné platné pro tento dům

V loňském roce respektive v zimním období 2010 – 2011 
docházelo ve správním území města Protivína k nepovolenému 
kácení dřevin rostoucích mimo les. K této nelegální činnosti 
docházelo zřejmě z toho důvodu, že se razantně zvýšila cena 
palivového dřeva. 

Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí Městského úřadu 
v Protivíně, jako orgán ochrany přírody, upozorňuje občany, že tato 
činnost může být v některých případech v rozporu se zákonem č. 
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a to pokud by se jednalo 
o odstranění stromů o obvodu větším než 80cm ve výšce 130cm 
nad zemí, popřípadě keřů o ploše větší než 40m2. Kácení jakékoliv 
dřeviny na cizích pozemcích (např. v majetku města, českého státu, 
jiných osob apod. ) může být kvalifikováno rovněž jako krádež. 

Z pohledu zákona o ochraně přírody a krajiny je tato činnost 
pokutována příslušnými orgány, zejména pak Českou inspekcí 
ochrany přírody a to u fyzických osob podle druhu zavinění do 
20 000 Kč, respektive až do 100 000 Kč. U právnických osob 
a fyzických osob podnikajících může pokuta činit až 1 000 000 

Kč nebo také 2 000 000 Kč. K těmto pokutám je nutné připočítat 
i ekologickou újmu (ztrátu), která se může pohybovat v řádech 
10 000 až 100 000 korun. 

Dále upozorňujeme, že podle zákona o ochraně přírody a kra-
jiny existují i takzvané významné krajinné prvky jako např. lesy, 
vodní toky, rybníky, jezera včetně břehových porostů, údolní 
nivy, kde jsou chráněny veškeré dřeviny bez ohledu na svůj obvod 
a plochu. V okolí města Protivína se nachází i chráněná území jako 
například Přírodní památka Zelendárky, Skalský rybník apod., kde 
je i zvýšená ochrana přírody. 

Dřeviny jsou podle zákona chráněny před poškozováním 
a ničením. Péče o dřeviny, jejich ošetřování a udržování je povin-
ností vlastníků. To však neznamená, že ve volné krajině se může 
provádět těžba palivového dřeva. Všechny remízky, křoviny, 
břehové porosty včetně starých dřevin i suchých jsou domovem 
zvěře, ptáků, chráněného hmyzu a nekvalifikované zásahy ničí 
nejenom neživou, ale i živou část přírody. 

Proto závěrem vyzýváme všechny občany, aby se k přírodě 
chovali šetrně a palivové dřevo si radši pořídili legálním způsobem, 
buď nákupem nebo samovýrobou u příslušného lesního správce. 

Odbor výstavby, dopravy a ŽP MěÚ v Protivíně

RADA MĚSTA ZASEDALA

VYBRÁNO Z USNESENÍ RADY MĚSTA PROTIVÍNA 
KONANÉ DNE 12. 10. 2011

–  nesouhlasí s pronájmem nebo prodejem pozemků 
za účelem výsadby a pěstování rychle rostoucích 
dřevin firmě PGE SERVICE s. r. o. Tábor

–  souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení práva věcného břemene spočívajícího 
v umístění nového pilíře a kabelového vedení NN na 
pozemku p. č. 891/1 v kú Protivín, za jednorázovou 
úplatu ve výši 2 450 Kč + platná DPH s tím, že 
geometrický plán, smlouva o zřízení práva věcného 
břemene a návrh na vklad do KN bude na náklady 
oprávněného

–  souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného 
břemene spočívajícího v umístění betonového 
obrubníku v pozemku p. č. 2786 v kú Protivín v rámci 
stavby „Úprava křižovatky silnice III/14110 a silnice 
III/1415 v km 0, 44 v Protivíně“

–  byla seznámena se zápisem č. 1 z jednání likvidační 
komise

 a souhlasí s vyřazením majetku dle předloženého 
zápisu 

–  schvaluje změnu provozní doby ve 2. Mateřské 
škole se sídlem Protivín, B. Němcové 806 od 
1. 11. 2011 na počátek v 6.30 hodin a ukončení 
v 16.15 hodin

– vypisuje výběrové řízení na zpracovatele žádosti – 
zpracování zadávací dokumentace a administrativní 
zajištění výběrového řízení na akci „Odkanalizování 
obce Myšenec“ 

 a ukládá obeslat níže uvedené společnosti:
 – Eva Čachtická, 
 AVE Bohemia, Sedlečko 3, Soběslav
 – Ing. Marcel Hovorka, 
 Křenovice 111, Dubné 
 – Petr Heidinger, 
 Kancelář projekt. poradenství, Větrná 866/46, Č. B. 
 – MZ TENDER, 
 Chelčického 52, Písek

VYBRÁNO Z USNESENÍ RADY MĚSTA PROTIVÍNA 
KONANÉ DNE 9. 11. 2011

–  byla seznámena se zprávou o provedené kontrole 
železničních přejezdů ve správním území města 
Protivín

 pověřila odbor výstavby, dopravy a ŽP zpracováním 
žádosti o povolení odstranění dřevin u železničního 

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
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z deníku
POLICIE ČR V PROTIVÍNĚ

Unikátní projekt Cesta pivních znalců, který pivní veřej-
nosti představuje speciální produkci menších a středních 
regionálních pivovarů Čech a Moravy, vstupuje do druhé-
ho ročníku. O tom, že program se hospodským zamlouvá, 
svědčí stále rostoucí počet zapojených 
provozoven, který letos v říjnu překročil 
hranici čtyř set a v Jihočeském kraji se 
vyšplhal na 48. 

Pivní znalci se i ve druhém ročníku 
pivního putování po českých a morav-
ských pivovarech mohou těšit na boha-
tou a pestrou přehlídku chutí i vůní. 
Budou na ně čekat piva kvasnicová, 
pšeničná, ochucená i pivní speciály, 
a to nejen piva světlá, ale také tmavá či 
polotmavá, celkem devatenáct výrobků 
ze standardního sortimentu a pět „super 
speciálů“ vyráběných pouze jedenkrát 
do roka ke speciálním příležitostem. 
Všechny jsou připravovány z kvalitních 
surovin místními sládky, kteří do nich 
vložili kus svého umu. 

Z produkce Pivovaru Protivín 
budou moci pivní labužníci napříč 
republikou v příštím roce ochutnat 
v březnu „super speciál“ vyráběný 
jen jednou do roka a v květnu světlý 
14% speciál Prácheňská Perla. 

V Jihočeském kraji je v současné chvíli do programu 
zapojeno již 48 hospod a restaurací, v celé republice jich pak 
je dokonce 417, což je zatím nejvíce v historii Cesty pivních 
znalců. Všechny budou tento pátek 4. listopadu čepovat nový 
Borůvkový ležák, který připravili sládci pivovaru ve Vysokém 
Chlumci, malé středočeské vesnici nedaleko Sedlčan. 

Hospodští, kteří se do Cesty pivních znalců zapojili, si 
program nemohou vynachválit. „Chtěl jsem čepovat piva 
z menších pivovarů, abych se odlišil od konkurence, ve 
většině případů byl ale problém s distribucí. S pivovary 

K Brewery tento problém nemám, 
navíc díky Cestě pivních znalců 
čepujeme každou chvíli jiné pivo. 
Zákazníci si na to již zvykli a těší se, 
co bude nového,“ řekl Karel Sarauer, 
provozovatel restaurace U černého 
koníčka, nacházející se nedaleko 
centra Českých Budějovic. 

Cesta pivních znalců vychází 
z konceptu tzv. labužnické pípy, ze 
které hospodští v předem daných 
termínech (zhruba každý druhý 
víkend) čepují pokaždé jinou pivní 
specialitu vyrobenou v pivovarech 
v Protivíně, Černé Hoře, Jihlavě, 
Klášteře Hradišti nad Jizerou, Hlinsku 
v Čechách, Uherském Brodě nebo 
Vysokém Chlumci. „Cílem tohoto 
programu je ukázat milovníkům piva, 
že vrcholem pivního světa není jen 
ta jejich »desítka«, »jedenáctka« 
nebo »dvanáctka«, ale že v Čechách 
a na Moravě existují desítky menších 

výrobců velmi kvalitního piva, jejichž sortiment je daleko širší 
než klasika v podobě výčepních piv a ležáků,“ uvedl Vilém 
Štěpánek, obchodní ředitel Pivovaru Protivín. 

Další informace o Cestě pivních znalců včetně popisu jed-
notlivých piv, termínů jejich čepování a seznamu zapojených 
provozoven všichni zájemci naleznou na www.cestapivni-
chznalcu.cz. 

Tatínci neplatí na děti
 Během října prošetřovali protivínští 

policisté tři případy zanedbání povin-
né výživy. Jeden z otců zřejmě neplatí 
na svou nezletilou dceru od června 
a dluh čítá 10 000 korun. Další tatínek 
nepřispívá na svého potomka již od 
května loňského roku. Třetí z mužů 
si neplní svou povinnost také od čer-
va roku 2011 a dluh se vyšplhal na 
20 000 korun. 

Vloupání do zahradní chaty
 Dne 16. října přijali policisté ozná-

mení o vloupání do zahradní chatky 
v Zabořské ulici. Pachatel rozbil okno, 
vnikl do obytné části a odcizil polštá-
ře, deky a starožitný bajonet. 

Vloupání do pokoje
 Během 19. října kradl zloděj v hotelo-

vém pokoji v obci Protivín. Pachatel 
se násilně dostal do místnosti a odcizil 
notebook a mobilní telefon. Ubytova-
nému cizinci tímto jednáním způsobil 

škodu 11 tisíc korun. Na zařízení hote-
lu pak způsobil škodu 2 tisíce korun. 
Na místo činu vyjížděli protivínští 
policisté i kriminalistický technik. 

Jízdní kola
 Dvoukřídlá vrata u garáže zloději 

neodolala. Pachatel se násilně dostal 
do objektu a odcizil dvě pánská jízdní 
kola. Ke krádeži došlo v noci z 19. na 
20. října v ulici U Nadjezdu. Škoda 
činí 36 tisíc korun. 

Vloupání do hostince
 V pátek 21. 10. 2011 odpoledne přijali 

policisté oznámení o vloupání do 
hostince v Protivíně. Zloděj násilně 
překonal okno, vnikl do prostor 
pohostinství a u výčepu odcizil ciga-
rety i čokolády v hodnotě 8 000 korun. 
Poškozením zařízení způsobil škodu 4 
500 korun. Na místě prováděli šetření 
protivínští policisté i kriminalistický 
technik a policejní psovod. 

Předměty k výrobě
 V pátek 21. října zahájili písečtí 

kriminalisté trestní stíhání mladého 
muže (1982), kterého zadrželi 19. října 
v lese u Protivína. Je obviněn z trest-
ného činu výroba a držení předmětu 
k nedovolené výrobě omamné a psy-
chotropní látky a jedu. Na případu 

spolupracovali protivínští policisté 
a kriminalisté. Obviněný je známou 
osobou v drogovém prostředí, již 
v minulosti měl „problémy se záko-
nem“. Tentokrát kriminalisté u muže 
zajistili ve vozidle předměty a látky 
pro výrobu drogy zvané pervitin. Kri-
minalisté provedli náročné ohledání 
všech zajištěných předmětů z vozidla 
a případ dále vyšetřují. 

Vloupání do dodávky
 V úterý 25. října krátce před půlnocí 

vyjížděli protivínští policisté do Bla-
nické ulice, kde se zloděj vloupal do 
nákladního automobilu značky Ford 
Tranzit. Pachatel se do vozidla dostal 
mezi osmou až půl dvanáctou večer-
ní. Z kabiny odcizil batoh s finanční 
hotovostí, potravinami, osobními 
i pracovními doklady i ruční nářadí. 
Z přístrojové desky odmontoval auto-
rádio s CD přehrávačem a z úložného 
prostoru pak odcizil úhlovou brusku. 
Způsobená škoda přesahuje 30 tisíc 
korun. 

Kradou se i popelnice
 Během noci z 25. na 26. října kradl 

zloděj v Chelčického ulici. Cílem jeho 
zájmu byla nádoba na odpad. Městu 
tak zloděj způsobil škodu několik 
stovek korun. 

Cesta pivních znalců: Hospodští si chválí pestrost
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Punc sladké, prostopášné a vrtošivé Francie nesly letošní říjnové 
otevřené ateliéry protivínských výtvarníků Štěpána Mikuláše 
Mareše a Heleny Mašindové. Doslova gejzír nenapodobitelných 
nápadů, ztřeštěných fabulací a filozofických neuvěřitelností pak 
čekal na návštěvníky Marešova výtvarnického hájemství v domě proti 
vlakovému nádraží. Vedle obrázků s nezbytnou doprovodnou textací, 
kterou autor vytrvale a důsledně píše ručně tuší, mohli Štěpánovi pří-
znivci obdivovat spoustu trojrozměrných artefaktů, jimž vtiskl nový 
význam a pozici právě tvůrcův nevyčerpatelný „smysl pro nesmysl“ 
– ovšem vždy a bez výjimky zábavný a obdivuhodný. 

Tak se přítomní, kteří se do vyhrazených přízemních místností 
téměř nevešli, mohli kochat kovovou postelí s větrákem, dokonce 
funkčním, jak Štěpán Mareš s potěšením předváděl, na talířku 
decentně umístěný pramínek vlasů Ionescovy Plešaté zpěvačky, 
pod sklem zakomponovaný krajkami zdobený podvazkový pás či 
starobylé spodní prádlo, módy se týkající proroctví Sibyly, královny 
ze Sáby, obrázkové pyramidy z kovových písmen, drátěnou podpr-
senku, minilokomotivu a desítky dalších uchvacujících zajímavostí. 
Každému z těchto, mnohdy už funkčně zapomenutých předmětů, 
vykouzlil Mareš, coby neúnavný fabulátor, novou identitu a vlastní 
nevšední životní příběh. 

Příběhy pak nechybí ani u nejmladšího výtvarného oboru, jehož 
kouzlu v současnosti Štěpán Mareš podlehl, a tím je fotografie. I tyto 
snímky však nesou Marešův naprosto čitelný a neopomenutelný ruko-
pis. Na prvním stupínku u každé z těchto aranžovaných fotografií totiž 
stojí nápad, nezřídka rozvinutý v dějový příběh – v našem případě 
zcela určitě hodně zvláštní. Stejně jako jím prezentovaný text–apeal 
v rámci ateliérového programu. 

Zajímavý program pak poskytl i další protivínský ateliér, který 
v bývalé schwarzenberské cihelně otevřela Helena Mašindová. Ta 
nabídla nejen prohlídku svých prací, ale i promítnutí několika filmo-
vých snímků, samozřejmě opět spojených s tématem Francie, a ke 
kávě a čaji i vynikající citronový francouzský koláč. 

V Heleniných obrazech, které jsou vesměs kombinací fotografie 
a kresby, lze vytušit duši technika. Autorčiným zaměstnáním totiž 
opravdu bývala profese drážního technika, což se projevuje ve speci-
álním úhlu pohledu na věci, stavby a krajinu jako výtvarného objektu, 
dotvářeného úzkou linkou kresby, jíž vstupuje do obrazů život. A není 
vůbec náhodou, že její obraz drážního mostu pod Vyšehradem byl 
před třemi roky na mezinárodním bienále železničních výtvarníků 
v Paříži oceněn medailí. 

Ačkoliv Helena Mašindová prožila větší část života v Praze, 
nyní se s manželem trvale usídlili na své původně rekreační chalupě 

O předposledním říjnovém víkendu se 
opakovala už potřetí dostaveníčka v jiho-
českých výstavních síních a uměleckých 
dílnách. Své ateliéry otevřeli i někteří proti-
vínští výtvarníci. Na zájemce byl připraven 
i Petr Pfleger. Malíř, kreslíř a ilustrátor měl 
co ukazovat, až se sami Protivínští divili, jak 
plodný je jejich dvaašedesátiletý – pro někoho 
spolužák, pro vrstevníky kamarád – v každém 
případě rodák. Umělec spíše skromný a až 
příliš sebekritický. Dlouho váhající, než je 
spokojený se svou prací. 

„Ksichtíčky by mi šly, ale ruce a kolena, 
to je, pane, fuška, “ rozmýšlí se označit za 
definitivně hotové například dva nádherné por-
tréty mladých žen, na nichž pracuje už šest let. 
S úsměvem dodává, že večer místo na televizi, 
na kterou od digitalizace stejně nic nechytí, se 
raději dívá na podobizny oněch dívek a zkou-
má, co jim k dokonalosti ještě chybí. 

Od roku 1983 měl Petr Pfleger šest 
samostatných výstav a podílel se na třiatřiceti 
kolektivních i v zahraničí. Zastoupen je ve 
veřejných i soukromých sbírkách v Bulhar-

sku, Německu, Rakousku, Rusku, Švýcarsku 
a USA. Letos se prezentoval Prachaticích 
a Borovanech, začátkem října se účastnil 
malířského sympozia „Stopy člověka v kra-
jině.“ V rámci projektu „Porta Culturae“ jej 
pořádala oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě. 
Mezi pozvanými deseti Čechy, Slováky 
a Rakušany byl i protivínský malíř. Do Jihlavy 
mu stačilo vzít si jen barvy. O všechno ostat-
ní se postarali pozorní pořadatelé, čerpající 
prostředky z fondu Evropské unie. Kladli si 
však jednu podmínku: pro galerii namalovat 
dva obrazy. 

„Pobyt to byl skvělý i s doprovodným 
programem. Jenže na malování nám zbyly 
z celého týdne jen tři dny, a ještě jaké. Zatím-
co na výlety bylo krásně, na malování se 
jako z udělání zkazilo počasí a vál tak silný 
vítr, že asistent z galerie musel přinést velké 
kameny a zatěžkat štafle, aby plátno neulétlo,“ 
zpestřila malířův pobyt na Vysočině drobná 
epizoda. 

Při příslovečné píli přesto stačil namalovat 
velké obrazy o rozměrech metr dvacet krát 

osmdesát centimetrů s motivy romantické 
vesničky Hybrálec. Celý soubor prací všech 
zúčastněných kumštýřů bude putovat po 
Moravě a Rakousku. 

„Snad se dočkáme, že ta moravská 
vesnička bude vystavená i u nás“, doufají 
Cyklorafandy, které strávily v „otevřeném 
ateliéru“ více než hodinku a Petr Pfleger jim 
měl pořád co ukazovat a o čem vypravovat. 
Na uhlem zpodobněných portétech poznaly 
i známé tváře a nevyšly z úžasu nad prvními 
pokusy z jeho studentských let na pražské 
akademii. 

Každý obrázek má svůj příběh, který 
nezestárl ani po tolika letech…

Kdysi Pfleger volil barevné tóny pastelově 
jemné, jaké odpovídaly jeho zasněné duši. 
Nyní se už nějaký čas ocitl v zajetí modré, 
která se mu zdá „dynamičtější, vzdušnější, 
modernější. “

Dosud nebyl protivínský umělec zastou-
pen v žádné české galerii. Čest mu sice dělá 
obraz ve sbírce v kulturou proslaveném 
německém městě Meiningenu, toho si velice 
váží. Teď se mu splnila touha všech českých 
mistrů štětce. „Viset“ v nějaké renomované 
domácí galerii.  Jan Chmelík

v Protivíně. Výběr tohoto místa zřejmě není náhodný, uzavírá totiž 
kruh, jehož prvním bodem je Helenino narození právě v tomto městě, 
kde žili její prarodiče. Teď má i dost prostoru k fotografování, nevy-
čerpatelnou inspirací je jí okolní jihočeská krajina, v níž vyhledává 
své oblíbené téma: příroda versus industrie. A stejně jako u Mareše 
i každá její práce má svou neopomenutelnou epizodku vtisknutou 
autorčinou rukou. 

Ostatně práce této výtvarnice bude moci ocenit veřejnost i na 
připravované výstavě v Městském kulturním středisku, a to zhruba 
za rok. Takže se máme na co těšit...

Hanka Hosnedlová

Foto Jan Toms

VRTOŠIVÁ FRANCIE
V PROTIVÍNĚ

PORTOU CULTURAE VSTOUPIL PETR PFLEGER DO GALERIE
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KINO JE VYBAVENO SYSTÉMEM DOLBY SR
neděle 4. prosince v 18 hodin 
USA / Spojené Arabské Emiráty  Premiéra
NÁKAZA

Thriller. Sledujete rychlé šíření smrtícího vzduchem přenosného viru, který 
nemocné zabíjí během několika dnů. S rychlým šířením epidemie se lékaři po 
celém světe snaží najít lék a minimalizovat paniku, která se šíří ještě rychleji, 
než samotný virus. Dochází k mobilizaci všech výzkumných pracovníků, kteří 
se snaží rozluštit kód unikátního patogenu, který neustále dále mutuje. 
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 105 minut, vstupné 75 Kč

středa 7. prosince 
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ 

„BARONKY“
neděle 11. prosince v 18 hodin
USA  Premiéra
JOHNNY ENGLISH SE VRACÍ

Komedie. Nebezpečí je třeba zesměšnit. Kdo zachrání Její veličenstvo britskou 
královnu, když agent 007 James Bond zrovna leží u ledu? Jeden muž už před 
lety dokázal, že je na něj spolehnutí a že raději Britské ostrovy zbourá, než by je 
vydal nepříteli všanc. Jmenuje se Johnny English, nosí tvář Rowana Atkinsona, 
alias Mr. Beana, disponuje mimořádným rejstříkem grimas a silným magnetem 
na katastrofy všeho druhu. 
Mládeži přístupný, titulky, 101 minut, vstupné 70 Kč

středa 14. prosince v 18 hodin
ČR  Premiéra
BASTARDI 2

Drama. Druhý díl začíná krátce po smrti největšího bastarka Michala Dostála. 
Michalův otec a dědeček jsou přesvědčeni, že učitel Majer stál za vraždami 
všech tří žáků. Začnou tak Majera psychicky deptat a hledají důkazy… 
Mládeži od 12 let přístupný, 95 minut, vstupné 70 Kč

neděle 18. prosince v 18 hodin
USA  Premiéra
MOJE KRÁSNÁ UČITELKA

Romantická komedie. Oskarový Tom Hanks hraje chlapíka středního věku, 
který díky ekonomické krizi ztratí práci úspěšného šéfa marketu. Zjištuje, že 
bez vzdělání dobrou práci nesežene a tak se rozhodne pro návrat do školních 
lavic. Zapíše se do hodin komunikace a zamiluje se do své učitelky Mercedes 
(Julia Roberts). 
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 98 minut, vstupné 75 Kč

středa 21. prosince v 18 hodin
ČR  Premiéra
RODINA JE ZÁKLAD STÁTU

Drama. Když vám hoří půda pod nohama, není nad rodinný výlet. Libor (Igor 
Chmela), bývalý učitel dějepisu, který dosáhl vysokého manažerského postu 
ve významném finančním ústavu, si řadu let spokojeně žije společně se svou 
rodinou v luxusní vile na okraji Prahy. Bezstarostný život ale netrvá věčně 
a na povrch začnou vyplouvat machinace s penězi klientů, týkající se celého 
vedení banky. 
Mládeži od 12 let přístupný, 106 minut, vstupné 70 Kč

neděle 25. prosince
NEPROMÍTÁME – PRVNÍ SVÁTEK VÁNOČNÍ

středa 28. prosince v 18 hodin
USA  Premiéra
PŮLNOC V PAŘÍŽI

Romantická komedie. Mladý pár Gil – významný spisovatel (Owen Wilson) 
a Inez (Rachel McAdams), který se má na podzim brát přijíždí s jejími rodiči 
do Paříže. Půlnoční zážitky z noční Paříže mění romantické představy Gila 
o společném životě ve městě. 
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 109 minu, vstupné 70 Kč

sobota 26. listopadu – Dům kultury Protivín od 9 do 14 hodin

DEN PRO DĚTSKOU KNIHU
Prodej knížek pro děti a mládež. Pořádá MěKS ve spolupráci s knihkupectvím ELIM Písek. 

sobota 26. listopadu – Dům kultury Protivín od 15 do 19 hodin

VYRÁBÍME ADVENTNÍ VĚNCE
Přihlášky a podrobnosti na telefonu 731 563 440. Pořádají PROTIVÍNSKÉ MAMINKY ve spolupráci s MěKS. 

neděle 27. listopadu – Masarykovo náměstí (kostel sv. Alžběty)

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Sledujte zvláštní plakáty!

středa 7. prosince od 19.30 hodin – Dům kultury Protivín

BARONKY 
Herecký koncert EVY HOLUBOVÉ a ZUZANY BYDŽOVSKÉ, vstupné 240 Kč

pátek 16. prosince od 19 hodin – kostel sv. Alžběty Protivín

J. J. Ryba: Česká mše vánoční – „HEJ MISTŘE“
Účinkují: Písecký smíšený sbor SONITUS a Písecký komorní orchestr. vstupné 60 Kč

sobota 17. prosince – Dům kultury Protivín od 13 hodin 

VÁNOČNÍ TRH ZŠ PROTIVÍN
od 15 hodin

ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI 
Pohádka pro nejmenší diváky, vstupné 30 Kč
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„Máme maso a zas maso, jako včera v neděli…“. Avšak obvykle nejen v pondělí. I po ostatní dny do příští neděle a potom 
nanovo. A netoliko k obědu, nýbrž i k večeři, často i jen tak v papíru k svačině. K nelibosti strážců našeho zdraví zaštiťujícími 
se starořeckým Hippokratem – „To, co jíš, by tě mělo i léčit“ – a podle doktora Budinského nanejvýše dvaceti dekagramy 
masa týdně. 
Podle některých moudrých hlav má být hovězí maso nejzdravější hned po rybím a drůbežím. Žádné jiné domácí zví-
řectvo neposkytuje tolikerý užitek jako skot. V našich krajinách se býci nechovají k zápasům jako ve Španělsku, a tak 
mohou bez obav nabírat síly k naplňování svých „otcovských“ povinností. Jako v Maleticích. Donedávna strašily na 
kraji vesnice ruiny bývalých hospodářských stavení. Areál koupili otec a syn Grégrové a založili tady „MALETICKOU 
FARMU, s. r. o.“ Se seniorem Jaromírem (1948) jsme se setkali v jakési, kanceláři a pokoji zároveň, kam se vstupuje 
po přezutí v pantoflích. 

Předchozí majitelé odešli od živočišné výroby, vy jste s ní zase 
začali. Co vás k tomu vedlo, když budovy byly pro ostudu 
zchátralé?

Skutečně kravín byl v havarijním stavu, seník na spadnutí 
a teletník se rozpadal. Nevábný pohled. Chovali tu dojnice, 
a když cenové relace mléka začaly být nepříznivé, Zemědělské 
družstvo Selibov chov zrušilo a objekty opustilo. 
Vy jste sem ovšem přivedli nové osazenstvo. 

Ale do nového. 
Odchovnu a seník 
jsme zrekonstruovali, 
kravín zbourali a na 
jeho místě postavili 
zcela novou halu, kte-
rá bude sloužit pouze 
jako zimoviště. Před-
tím jsem se byl podí-
vat na několika far-
mách a leccos z toho, 
co mě tam zaujalo, se 
snažíme realizovat 
i u nás. Takže – areál 
i s okolními pozemky 
jsme koupili proto, že 
zde budeme chovat 
plemenný skot. 
Už jste s tím začali? 
Na louce se již popá-
sají nějaké kravky? 

Ale to nejsou jen 
tak nějaké kravky. 
Některé mají původ 
francouzských šam-
piónek se spoustou 
ocenění a medailí. Domnívám se, že máme velmi kvalitní stá-
do s dobrým původem. Ty světlé, skoro až bílé, jsou plemene 
Charolais, ty hnědé Limousine. 
Charolais jsou nádherně medové. Přímo okrasy stáda. Jest-
lipak k nim máte také odpovídající partnery?

Máme. Ve skutečnosti však používáme umělou inseminaci, 
za účelem neustálého zvyšování genetického potenciálu. Pro-
duktem inseminace jsou narozené jalovičky, které zůstávají 
doma ve stádě a býčci se prodávají jako plemenní. Avšak máme 
i skutečně špičkové býky v přirozené plemenitbě. Takový Baron 
má skoro dvanáct metráků a Tadeáš z Topělce, kterého zde 
vidíte, je jeho nástupce. 
Říkáte Tadeáš z Topělce? Jako by pochází ze šlechtického 
rodu?

Narodil se na farmě snachy v Topělci nedaleko Písku. Také 
chová ty „Francouzsky“. Vlastně odtud pochází naše chuť 
dělat něco ve větším. Tady v Maleticích máme momentálně 
dvaačtyřicet kusů, z nichž patnáct je březích. Rodit budou 
v průběhu jara. 

Váš dobytek je komplet čistokrevný?
Nejde zkřížit nějakou stračenu s naším býkem. Pak už by 

výsledek nemohl jít do aukce. Tadeáš dostal od komise sedm-
desát dva bodů. Hodnotí se stavba těla, osvalení, končetiny atd. 
A potom – všechen náš dobytek je zapsán do plemenné knihy 
a každý kus má svůj, řekněme křestní list, kde jsou uvedeni rodi-
če, země původu a pochopitelně plemeno. Hned jak se tele narodí, 
dostane na ucho známku s číslem, aby nemohlo dojít k záměně 

a zváží se. Všechno 
se přísně hlídá a měl 
by to dělat každý 
chovatel. 
Když už jste se zmí-
nil  o f inancích. 
Postavit na nohy 
takovou farmu jistě 
nebyl žádný špás. 
S jakou návratností 
počítáte?

Investice to byla 
velká, museli jsme si 
peníze půjčit. Těžko 
mluvit o termínu 
návratnosti, důležitý 
je vývoj cen na trhu. 
Prodejní ceny bý-
ků a mladých zvířat 
kolísají a my musíme 
ten plemenný mate-
riál vychovat tak, 
aby byl co nejlépe 
prodejný. V poslední 
době je však o chov-
ná zvířata velký 

zájem, protože kdekdo chce produkovat kvalitní maso. 
A maso z francouzských plemen je opravdu kvalitní?

Podívejte se. Já mám rád hovězí, pochutnám si na bifteku. 
Ovšem musí být z našeho masa. Dovážené přes moře z druhého 
konce světa … Děkuji, takové maso opravdu nemusím mít. 
Známý mi vyprávěl, že při cestě po Americe se dostal na jednu 
farmu, kde býky polévali pivem. Slyšel jste o tom?

Tak o tom jsem skutečně neslyšel. V Americe je možné 
všechno… V každém případě kvalitní hovězí maso je má krátké 
vlákno a minimální obsah tuku, je křehké, aby z něj roštěnka 
nebyla jako z podrážky. 
Teď z vás promluvil gurmán. Jaký je vlastně Váš vztah k země-
dělství?

Jak se říká, ze selského pytle. Rodiče měli hospodářství 
v Písku a po mechanizační škole jsem dlouhá léta působil jako 
technik v agrotechnických službách. Teď už jsem v důchodu 
a syn mě požádal, abych mu pomohl s farmou. Nebudete tomu 
chtít věřit, ale mě ta nová práce tak zaujala, že jsem v Maleticích 
víc než doma. 

Na břehu Blanice leží Maletice… 



Z vašeho stáda nejdou tedy zvířata na jatky, 
ale do chovu. Ano?

Samozřejmě všechna zvířata se nepove-
dou. Všechny jalovice se připouštějí a telata 
se buď prodají do aukce anebo, jsou-li 
špatně rostlá, jdou na jatky. Když telata 
dorostou, zabřeznou, budou mít mladé, a tak 
to jde pořád do kola. Areál je postaven na sto 
padesát kusů. Ještě jsem vám však neřekl, 
že naše farma je v přípravném období na 
farmu ekologickou. 
Což znamená svázána s mnohými před-
pisy!?

Je toho dost, co můžeme a nemůžeme. 
Například na pastviny nesmíme použít 
žádná umělá hnojiva. Museli jsme vybudo-
vat zvláštní prostor pro mytí strojů, které 
musíme držet v neustálé čistotě. Problém 
je s pozemky. My máme necelých padesát 
hektarů a na jeden hektar má připadat, přes-
něji řečeno smí připadat, pouze jedna kráva. 
Pokud jich budeme chtít chovat sto padesát, 
budeme muset mít odpovídající počet hektarů. Prostě, musíme prokázat, že zvířata uživíme. 
Není tedy ekofarma spíše zátěží?

Takhle bych to zrovna neřekl, ale máme-li vyhovět předepsaným podmínkám, je kolem toho spousta starostí. 
Čím je krmíte? Stačí jim, co si uškubnou na loukách?

Dokrmujeme je jen senem, před otelením dostávají jalovice a krávy ovesnou slámu. Na zimu máme připravených čtyři sta 
balíků senáže z vlastní výroby. 
To jsou ty do fólií zabalené balíky, co jsou vidět venku?

Ano, ale ne naše. Ty byste na loukách nenašel! Balíky se mají hned po sklizni uklidit, jen tak jsme schopni zaručit našim zví-
řatům tu nejlepší kvalitu krmení! To vše je monitorováno satelitem
No, ne…

Opravdu. Jakmile by se totiž zjistilo, že balíky zůstávají venku, kontrolní orgány to spočtou a třeba i odeberou dotace. 
Můžete těm vašim krasavicím nebo býkům podstrčit něco na přilepšenou. Třeba trochu šrotu. 

Můžeme, ale zase jenom šrot z ekologického obilí. 
A stačí jim to?

Býci přibývají denně asi o kilo, protože krmení je kvalitní a z naší produkce. 
Teď jsou krávy ještě venku, ale co až napadne sníh a udeří mrazy?

Odstěhují se do zimoviště na hlubokou podestýlku, avšak s možností volného přístupu na pastvinu. 
Kolik lidí se o ně stará?

Přes zimu bude stačit jeden kmenový zaměstnanec. Podle potřeby povoláme i externisty, včetně zvěrolékaře. V této sou-
vislosti bych se chtěl zmínit i o dobrých 
kontaktech a vstřícnosti vedení soused-
ního družstva Selibov. Skutečnost je však 
taková, že sám člověk mnoho neudělá, ale 
pokud má kolem sebe lidi, kteří mají tuto 
práci v krvi a fandí tomu a opravdu tomu 
rozumí, je výsledek takový, jak zde vidíte. 
To je třeba Zbyněk Hašpl, zootechnik, 
který má velmi reálnou představu o chovu 
skotu, jeho genetice a dělá to velmi dobře. 
Víťa Brisenko a Honza Jurek, ošetřovatelé, 
kteří se starají o naše stádo, mají velmi dob-
rý vztah ke zvířatům a práci dělají dobře. 
V tomto směru je zatím pohoda! 
Areál jste přebírali v zanedbaném stavu. 
Teď to tedy už vypadá k světu. 

Pravda, areál se několik let nepoužíval 
a to se podepsalo na jeho stavu. Dalo nám 
hodně práce, než proběhla celková rekon-
strukce a pozemky se uvedly do současné 
podoby. Na jaře by se to tu mělo už pěkně 
zelenat. Rádi bychom vysadili do budoucna 
i nějaký ten strom.  Jan Chmelík

a nyní také Maletická farma
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Pro Zuzanu Nedbalovou, čtrnáctiletou 
školačku z Protivína, to všechno vlastně 
začalo loni na podzim nenápadným pla-
kátkem v obchodě. Na něm bylo napsáno, 
že soukromá stáj Šárka hledá jezdce pro 
rekreační ježdění. Zuzana, která vždyc-
ky inklinovala ke zvířátkům a ke koním 
obzvlášť, to byla jasná a neodkladná výzva. 
A tak se dostala ke koním... 

„S koňmi jsem přicházela do styku už 
na Moravě, kde jsem bydlela do svých 
jedenácti. Po přestěhování do Protivína 
jsem měla příležitost zkusit si párkrát 
zajezdit v píseckém hřebčíně, potom 
u jedné paní v Těšínově, ale teprve tady 
na Libochově je to to pravé, “ vysvětluje 
usměvavá Zuzana, která v sedle už okusila 
i závodní dráhu. Navíc má chápající rodi-
če, kteří ji v téhle velké lásce podporují 
a dokonce jí odpustili, že se kvůli koním 
vzdala i hry na housle. 

Zuzana ale není jediná, koho zlákalo 
vlání koňských hřív. Společně s ní dochází 
pravidelně do stáje houf dalších sedmi 
mladičkých milovníků jízdy v sedle – šest 
dívek a jeden kluk. A nejmladší z nich je 
šest let. Tráví zde téměř denně celá odpo-
ledne a samozřejmě víkendy či prázdniny. 
Letošní léto si užívali svých koňských 
protějšků na delším soustředění. 

Aby ale nedošlo k omylu – ten čas není 
naplněn pouze ježděním, každý z nich 
se musí umět o koně plně postarat. To 
znamená nejen ho nauzdit a nasedlat, ale 
také ho nakrmit, napojit, vyčesat, vyčistit 
mu kopyta, vykydat hnůj, pravidelně ho 
provádět a v případě potřeby i ošetřit. A to 
není práce pro primadony. 

Stáj Šárka dostala jméno podle kobyl-
ky, kterou si provozovatelka stáje, shodou 
okolností také Šárka, ale Návarová, poří-
dila jako první. Zatím je parta kolem stáje 
jakýmsi volným zájmovým společenstvím, 
od ledna zde ale bude ustaven oficiální 
klub, registrovaný jako občanské sdružení. 
Výhledově se pak hodlají zaměřit nejen 
na drezúře, ale i na náročnější parkur. 
Časem má Šárka v plánu udělat si také 
cvičitelskou licenci a věnovat se přípravě 
jezdců a koní ještě intenzivněji. Pokud 
to je vůbec ještě možné, protože už nyní 
tráví s koňmi veškerý volný čas, který jí 
při jejím zaměstnání v Českých Budějo-
vicích zbývá. 

„Jsou někdy chvíle, kdy nebýt holek, 
asi bych to zabalila. Sice s nimi občas clou-
má puberta, ale to se dá zvládnout. Hrozně 
moc mi pomáhají a jsou i mojí nadějí, že 
všechno to snažení má nějaký smysl. Pro 
mne to znamená naplnění životního snu 
a věřím, že stejně silně to prožívá i většina 
z nich,“ svěřuje se Šárka Návarová. 

Zuzaniným miláčkem mezi zhru-
ba jedenáctkou koní přebývajících na 
Libochově a na pastvě v Bečelově je 
sedmiletý pony Bohoušek, který se ovšem 
ve skutečnosti jmenuje Sunny. Jinak ale 

Nejen Zuzce učarovalo vlání koňských hřív

Zuzka horlivě ujišťuje, že má ráda všechny 
koně, se kterými přichází do styku, a já jí 
věřím. 

Zuzana a Bohoušek začali s drezúrou 
nastejně, pod vedením trenérky Anny 
Dzyuby z Jezdeckého klubu Argos Třeboň 
o. s., před necelým rokem. A už v srpnu 
se oba účastnili Mistrovství ČR v drezúře 
pony, které se odehrávalo ve Zduchovicích 
u Příbrami. Dosáhli na třinácté místo, 
což vzhledem k poměrně krátké době 
tréninku je slušný úspěch, a jak Zuzka 
uvedla, ani s takovým umístěním vlastně 
nepočítala. Dalším želízkem v ohni byla 
týmová kolegyně Lucie Horová s koníkem 
jménem Sam, která skončila v drezúře na 
devátem místě. 

Jezdci v bílých rajtkách, černých nebo 
modrých sakách, vysokých jezdeckých 
botách ke kolenům, na hlavách s ochran-
nými helmami, které u dospělých pak 
nahrazují cylindry, vypadají náramně. 
Možná jste je mohli vidět na městských 
slavnostech, v zámecké zahradě nebo na 
dětském dnu. Ale není všechno jenom zla-
to, co se třpytí. I tohle totiž vyžaduje nějaké 
finanční investice a na druhé straně poctivě 
se starat o koně není také právě procházka 
růžovým sadem. Někdy toho člověk má, 
jak se říká, plné kecky, protože i koně jsou 
občas vrtošiví a mají své nálady. Ovšem, 
když pak pod sebou ucítíte teplý koňský 
hřbet – a Zuzana jezdí bez sedla moc ráda 
– je všechno ostatní zapomenuto. 

Tím ovšem nezmizí skutečnost, že 
chovat koně je náročná záležitost. Není to 

plyšové zvířátko, které odložíte do skříně, 
když se ho nabažíte, a také jim nestačí se 
jen napást na zeleném. Když pomineme 
otázku ustájení a prostranství k tréninku, 
vyjížďkám či ohrazení, zůstává nutnost 
veterinární péče, potřeba kováře, náklady 
na krmení – obilí, granule, vitaminy a lně-
né semínko, v zimě seno apod. 

„Děvčata sice mají vždycky pro své 
miláčky nějaké to jablko, suché pečivo, 
také rodiče s dětmi nebo skauti, kteří se 
přijdou podívat na koníčky, sem tam něco 
přinesou, ale to jsou jen takové bonbónky. 
Celkové náklady jsou pochopitelně o ně-
čem jiném. 

Za obě jezdkyně bych ráda poděkovala 
sponzorům, kteří je finančně podpořili 
v letošním roce jak při kvalifikacích, tak 
na Mistrovství České republiky – Vladimír 
Brůžek, Petr a Václav Třeštíkovi, Miroslav 
Rychtář, M+S Zemědělské potřeby České 
Budějovice a další, “ připojuje Šárka Náva-
rová k vysvětlení i slova díků. 

V době, kdy tento článek vznikal, 
se Zuzka s Bohouškem právě připravo-
vali na říjnové kvalifikace na Vondrově 
u Hluboké nad Vltavou. Už jen kvali-
fikaci na takovou soutěž lze považovat 
za úspěšný krok. A jistě budou na téhle 
cestě následovat i kroky další. Chce to 
ovšem vytrvat a věřit... Vždyť pohled 
na svět je nejhezčí z koňského hřbetu, 
jak praví klasik, a Šárka, Zuzka, Lucka 
a všichni ostatní, kteří to zkusili, s ním 
bez výhrady souhlasí. 

Hanka Hosnedlová
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Novinky
městské
knihovny

Muzejní zpráva 2011 – Památník Protivín

FOTOHÁDANKA
INFOCENTRA PROTIVÍN
Tento měsíc jistě uhodněte obec, ve které stojí tato půvabná, zčásti 
roubená chalupa. Odpovědi nám do 5. prosince napište, zatelefonujte (382 203 
354) pošlete e-mailem na adresu infocentrum@muprotivin.cz nebo přijďte sdělit 
osobně do Infocentra Protivín. 

V říjnové „Fotohádance” odpověděli správně ti, kdož určili, že kámen s křížem se 
nachází za obcí Krč. Vítězem byl vylosován Míla Mach z Protivína. Blahopřejeme 
a přijďte si do Infocentra na náměstí pro symbolickou cenu. 

Památník – Historickou expozici i expozi-
ci Exotická příroda – mohli zájemci navštívit 
od 3. května do 16. října. 

Oproti sezoně 2010 došlo k poklesu 
návštěvnosti, hlavně v souvislosti 
s uzavřením Krokodýlí zoo ve všed-
ních dnech září a října. Expozice 
zhlédlo 3 572 návštěvníků, z toho 
1 043 neplatících – dětí do 6 let. 
Vstupné bylo stejné jako loni – 20 
Kč dospělí, 10 Kč děti – od 6 do15 
let. Celkem bylo vybráno 39 144 
Kč. Mnozí návštěvníci vstupné hod-
notí jako velmi nízké v porovnání se 
vstupným v obdobných institucích. 

Velmi dobře je stále hodnocena expozice 
Exotická příroda – zajímavá, rozmanitá, 
moderně prezentovaná. V historické expozici 
budou přes zimní měsíce probíhat stavební 
úpravy, expozice bude pracovníky Prácheň-
ského muzea a dalšími odborníky aktua-
lizována, moderně pojatá s prožitkovými 
prostory evokujícími jednotlivá historická 
období. 

Památník si už získává stálé návštěvníky, 
a to z řad škol ZŠ (Žimutice, Zliv, Proti-
vín), ZŠ (T. G. Masaryka, Šobrova, Tylova 
– Písek, Oskara Nedbala České Budějovice, 
Máj Č. Budějovice, Čimelice, Protivín), ale 
i jednotlivců a rodin. Památník navštívilo 18 
základních škol, příměstské tábory z Českých 
Budějovic, sdružení Empatie Č. Budějovice, 
organizace nevidomých Tábor, Mateřské cent-

NOVÝ ČASOPIS V KNIHOVNĚ
V Městské knihovně Protivín nabízíme čtená-
řům k dispozici nový časopis dTEST. 

Přináší informace o výrobcích, jejichž kva-
lita je ověřena nezávislými a objektivními testy. 
Upozorňuje na výrobky nebezpečné či zdravotně 
závadné, poskytuje informace o právech, které 
chrání spotřebitele. 

Časopis dTest již od roku 1994 testuje 
výrobky na trhu a pomáhá lidem ušetřit nákupem 
kvalitních výrobků a vyhnout se nebezpečným 
výrobkům. Lidé se radí s dTestem zejména při 
nákupech spotřebičů do domácnosti, elektro-
niky, výrobků pro děti a dalších. Časopis dTest 
neobsahuje žádnou reklamu, veškeré výrobky 
do testů nakupuje v běžné prodejní síti a testy 
provádí v autorizovaných zkušebnách a labo-
ratořích. Jen díky tomu mohou být publikované 
výsledky opravdu nezávislé a objektivní. Časopis 
dTest vydává neziskové Občanské sdružení 
spotřebitelů TEST. 

Test odhalil více než 450 nebezpečných 
výrobků, které ohrožovaly zdraví dětí i dospě-
lých. Detailním testům podrobil již více než 8 
tisíc výrobků, jejichž výsledky ukazují úplně 
jinou pravdu, než jakou se spotřebitel dozví 
z reklamy. 

Bude-li časopis vypůjčen, lze si ho zamluvit 
– telefonicky 382 251 806 nebo e-mailem knihov-
na@kultura-protivin.cz. 

ZÁJEZD NA LYŽE
Základní škola Protivín pořádá

jednodenní zájezd na lyže 
v sobotu 14. ledna 

a v sobotu 11. února 2012
Mitterdorf

Cena 220 Kč za osobu. 
Přihlášky u pí. Závorkové 

nebo v kanceláři ZŠ

VÁNOČNÍ TRH A POHÁDKA
Žáci základní školy zvou všechny 

rodiče, prarodiče, přátele školy a kama-
rády na vánoční trh, kde budou prodávat 
své výrobky z vánočních dílen. Budete 
si moci zakoupit za symbolické ceny 
perníčky, vánoční čaj, svíčky, ozdoby 
a jiné vánoční dekorace. Zároveň bude 
v provozu náš „bufet“ na malé občer-
stvení. 

Trh se koná v sobotu 17. prosince 
od 13 hodin ve vestibulu Domu kul-
tury Protivín

Od 15 hodin bude uvedeno před-
stavení Zvířátka a loupežníci v podá-
ní Copánku. Veselá napínavá pohádka 
plná písniček o zvířátkách, která se 
vydají do světa. Vstupné 30 Kč. 

Těšíme se na všechny. 

rum Pastelka Protivín. Vracejí se i celé rodiny 
již 2. či 3. rokem. 

Dne18. května v rámci Mezinárodního dne 
muzeí se v Památníku uskutečnil Muzejní pod-

večer za účasti ředitele Prácheňské-
ho muzea a starosty města. O kul-
turní program se postarala děvčata 
z pěveckého sboru ZŠ Protivín pod 
vedením paní učitelky L. Přástkové 
a jako hostesky se s úspěchem před-
vedla děvčata z vyšších ročníků 
ZŠ Protivín. Možnosti zhlédnout 
expozice v rámci otevřených dveří 
využilo 95 návštěvníků. – V rámci 

Dnů evropského dědictví si 7. září prohlédlo 
Památník 95 návštěvníků. 

Obě expozice lze využít i k výuce přísluš-
ných předmětů. Činí tak pedagogové z místní 
základní školy i obou mateřských škol, ale 
i školy další. Například paní učitelka Pixová 
ze ZŠ T. G. Masaryka Písek se svými prvňáčky 
strávila pohodovou 1 1/2 hodinu v Památníku. 
Vynaložená příprava z její strany ( předem 
si přijela expozice prohlédnout a promyslet 
metodiku) se vyplatila – prvňáčci udrželi 
pozornost po celou dobu. 

Ke složení návštěvníků. Češi, hodně Mora-
váků a Severočechů, též několik Angličanů, 
Holanďanů a Němců. 

Do Památníku zavítala, již potřetí, naše 
bývalá žákyně z protivínské školy s přítelem 
Američanem, žijí ve státě Vermont v USA. 
Milá byla návštěva mladých z amerického 
Protivina ze státu Iowa. 

Vedle stálých expozic byly pravidelně 
obměňovány výstavy ve výstavní místnosti. 
Zoolog a kurátor přírodovědné expozice 
Prácheňského muzea RNDr. Jiří Šebestián 
připravil za sezonu tři výstavy. Mikrosvět 
viděný elektronovými mikroskopy – dílo doc 
F. Wejdy z Jihočeské univerzity Č. Budějo-
vice – 1 698 návštěvníků. Toulky přírodou 

Milevska – výstava milevských fotoamatérů 
– 1 013 návštěvníků. Obrazy nejen z jižních 
Čech – výstava obrazů Jana Čibery – 861 
návštěvníků. 

Můžeme si jen přát, aby si Památník udržel 
zájem návštěvníků, a to zrovna v roce 2012, 
kdy Památníku – muzeu bude 80 let. 

Mgr. Věra Piklová, 
správce Památníku 



PROTIVÍNSKÉ LISTY – 12. stránka

Foťák – mám, baterky – mám, kabel 
– mám, spacák – taky tam někde bude… 
Šílela jsem v sobotu 15. října nad chaotic-
ky sbalenou krosnou. A ještě něco na zub 
a pití… Aaa, nestíhám…! Pospíchám totiž 
na rychlík 922 Josef Skupa, společnosti 
České dráhy, pravidelný příjezd 8 hodin 
32 minut, který dále pokračuje ve směru 
Ražice, Strakonice, Horažďovice před-
městí, Nepomuk a Plzeň hl. n. Díky Bohu 
už nedodali tu prokletou větu: „Bude na 
svém příjezdu opožděn“. Spolu s dalšími 
odvážlivci jsme se jednoho nádherného 
víkendu vydali do metropole západních 
Čech – Plzně. Zde se konal již třetí ročník 
fotoreally Fokus. 

Tentokrát se nás vydalo devět, šest 
protivínských skautů a moji tři spolužáci 
z Gymnázia Vodňany. Výlet již do začátku 
vypadal slibně. Počasí nám přálo a na 
palubě vlaku panovala dobrá nálada. Na 
místo určení, do Hi–Fi klubu na plzeň-
ském náměstí, jsme dorazili jako první 
s hodinovým předstihem. Od jedenácti 
hodin začala prezentace a registrace 
týmů. Všichni plní očekávání a i mírné 
nervozity se přesně v poledne přesunuli ke 
startovací čáře a na povel „Teď!“ se roz-
běhli k pošahanému andělíčkovi na mříži 
plzeňské Katedrály sv. Bartoloměje, za 
kterou byly schovány důležité instrukce. 
Mistrně zašifrovány tam byly informace, 
kde máme hledat a kam si běžet pro 
témata k focení. Jako „neplzeňští“ byla 
první naše zastávka infocentrum, kde nám 
velice milá slečna věnovala plánek centra 
a vyznačila nám zde všechny důležité 
styčné body. Ke každému z témat se pojil 
i úkol, který měl vyzkoušet naši fantazii, 
zručnost či fyzickou zdatnost. Byla to 
například jízda na elektrokole, při které 

jsme vyráběli elektřinu, skládání hlavola-
mů a přetváření aluminiových plechovek 
do čehokoliv, co naše hlava vymyslí 
a naše ruce dokážou stvořit. 

Letošní témata byla: Reportážní foto 
z oběda, Produktová fotka – Can Art, 
Architektura – plzeňské sochy, Detail 
– hlavolamy, Sport – elektrokola. K nafo-
cení pěti co nejlepších snímků jsme měli 

čtyři hodiny. Se zvoněním zvonu na věži 
katedrály jsme již museli fotky odevzdat 
v počítačové učebně ekonomické fakul-
ty Západočeské univerzity. Zde jsme 
měli čas své fotky zhodnotit a vybrat 
ty nejlepší. Po té jsme dostali „osobní 
volno“ a v 17 hodin jsme se všichni sešli 
v „Hifáči“ k hlasování a závěrečnému 
vyhodnocení celé soutěže. Celkově se nás 
zúčastnilo osmnáct týmů. 

My, „Rudlovo andílci“ – Vojta 
Rudolf, Maruška Nováková a má 
maličkost, jsme se umístili na krásném 
2. místě za kategorii „Sport – elektro-
kola“ a celkově na 8. místě. Druzí Pro-
tivínští „PPP – aneb Platan proti Plzni“ 
ve složení Pája Kulha, Ali Pártlová 
a Alča Bodláková bodovali v kategorii 
„Produktová fotka – Can Art“ s 3. mís-
tem a celkově skončili na 9. místě. A na-
ši „Vodňanští kapři“ – Jarda Bárta, 
Pája Nosková a Jíťa Mašlová skončili 
na konečném třináctém místě. 

Zábava ve velmi příjemném duchu 
pokračovala po celý zbytek odpoledne. 
Večer nám zpestřila kapela Sauna a při 
jejím poslechu jsme rozhýbali svá těla. 
V pokročilejších nočních hodinách 
jsme MHD odcestovali do městské části 
Doubravka na skautskou základnu, která 
nám poskytla útočiště pro chladnou noc. 
I zde nálada neopadla a my jsme se bavili 
hrou pro děti školního věku a naše bránice 
a břišní svalstvo dostávalo zabrat. Všichni 
si krom drobností ze soutěže odvážíme 
spoustu zážitků, vzpomínek a humorných 
situací na které jen tak nezapomeneme. 
Příště třeba budeme lepší a do dalších 
ročníků si držíme palce. 

Za Skautské středisko 
Blanice Protivín Inka Z.

Masáže – Rehabilitace – Infrasauna
masáže reflexní, čínské medové, 

relaxační a sportovní

Reiky, Magnetoterapie, Biotron, Sauna 

Martin Trubka
telefon 607 580 804

Studio TT Protivín, Zborovská 704

Třetí ročník Fokus 2011 s protivínskými 

Nabízíme vedení 
účetnictví a daňové evidence, 

daňové poradenství
www.ucto-pisek.cz

Kontakt: 
Bc. Petr Říha, Protivín
telefon 603 924 907 

e-mail: info@ucto-pisek.cz



PROTIVÍNSKÉ LISTY – 13. stránka

Stěžejním cílem Státního programu 
environmentálního vzdělávání, výchovy 
a osvěty v České republice je zvýšení 
povědomí a znalostí obyvatel o životním 
prostředí. Environmentální vzdělávání, 
výchova a osvěta (EVVO) náleží do zákla-
dů všeobecného vzdělání, které získáme 
výchovou v rodině i ve školách, celoživot-
ním sebevzděláváním, vlastními zkušenost-
mi a citem. 

Státní program environmentálního vzdě-
lávání, výchovy a osvěty České republiky 
vytváří podmínky pro fungující systém 
v rámci České republiky. Je platformou pro 
otevřenou širokou spolupráci mezi státní 
správou, samosprávou, veřejnoprávními 
institucemi, ziskovým i neziskovým sek-
torem, při propojení činností jednotlivých 
resortů ve snaze dosáhnout cílů v dané 
oblasti. Vychází z přesvědčení, že dosažení 
harmonického stavu, kdy lidé chrání přírod-
ní prostředí a váží si všech forem života, 
aktivně uplatňují principy a cíle udržitelné-
ho rozvoje, povede k zachování druhového 
bohatství Země, zlepšení životního prostře-
dí, udržování kulturního a architektonic-
kého dědictví a zajištění zdravého rozvoje 
lidské populace. 

Jihočeský kraj podporuje formou 
grantů oblast EVVO od roku 2004. 
V letošním roce byla uzávěrka příjmů 
žádostí o grant do 31. 1. 2011 a bylo přijato 
celkem 50 žádostí, z nichž komise dopo-
ručila pouze 29, u všech navrhla snížení 
požadované výše. Mezi vybranými byl 
i projekt „Včelařství jako součást enviro-
mentální výchovy dětí, mládeže a široké 
veřejnosti“ protivínského včelařského 
občanského sdružení APICENTRUM 
VZDĚLÁVÁNÍ VÁCLAVA JAKŠE. 

Začátkem října letošního roku bylo 
v oblasti EVVO pro školy, obce a nezisko-
vé organizace vyhlášeno 1. kolo soutěže 
„JIHOČESKÁ RATOLEST“, kam se 
přihlásilo celkem 24 soutěžících se svými 
projekty. Vyhlášení výsledků soutěže, které 
pořádala Jihočeská krajská síť environmen-
tálních center KRASEC, se konalo na JČ 
KÚ dne 4. 11. 2011 za účasti novinářů, regi-
onální televize a radního Jihočeského kraje 
pro ŽP pana Ing. Karla Vlasáka. V katego-
rii neziskových organizací získalo včelař-
ské o. s. Apicentrum vzdělávání Václava 
Jakše z Protivína se svým výše zmíněným 
projektem 1. místo. Na závěr akce se 
konalo předávání zkušeností u kulatého 
stolu. Při video presentaci vítězných pro-
jektů předváděných jejich autory byl oceněn 
i podíl Města Protivína a dalších sponzorů 
na tomto úspěchu. Bez nadsázky lze říci, že 
je naše město mezi nejlepšími v kraji, kde se 
věnuje v oblasti životního prostředí podpoře 
včelařství nemalá pozornost. 

 Josef Rotbauer, předseda o. s. 

Infocentrum srdečně zve návštěv-
níky na další výstavu betlémů ze 
sbírky manželů Vojíkových z Pro-
tivína pod názvem „Vyšla hvězda 
nad Betlémem, která bude trvat 
od 27. listopadu 2011 do konce 
ledna 2012. Vstupné na výstavu 
je zdarma. 
Provozní doba Infocentra: pondělí 
– pátek od 8 do 16 hodin a v sobotu 
od 9 do 12 hodin. Velmi se těšíme 
na Vaši návštěvu

POZVÁNKA PRO RODIČE

Od 3. listopadu probíhá v Mateřském centru PASTELKA 

každý čtvrtek od 10 hodin „Cvičení s batolaty a kojenci“. 

Projekt Krokodýlí ZOO Protivín je odborní-
ky na cestovní ruch považován za jeden 
z nejvýznamnějších přínosů pro turistiku 
na Písecku za posledních dvacet let. Napří-
klad v loňském roce navštívilo samotnou zoo 
a expozici Zoologického muzea v Kaplance, 
jejíž je krokodýlí zoo správcem, celkem 44 tisíc 
návštěvníků. 

Možná i z tohoto důvodu nás oslovila v říjnu 
letošního roku společnost Lipensko s návrhem 
spolupráce na zimní sezoně 2011–12. Ta spočívá 
v zařazení zoologické zahrady v Protivíně do sys-
tému Karta hosta LIPNO CARD, který poskytuje 
slevy na služby ve skiareálu Kramolín na Lipně, 
v navazujících ubytovacích kapacitách a dalších 
službách. Zároveň se stala zoo prodejcem této 
Lipenské karty. V období od počátku listopadu 
2011 až do konce března 2012 je zoo otevřena 
vždy v pátek od 13 do 17 hodin, o víkendech 
a svátcích od 10 do 17 hodin. Lipenská karta 
se prodává za 99 Kč, děti, studenti, důchodci, 
ZTP– 59 Kč. Zoo poskytuje slevu pro držitele 

karty na vstupném 20%, informace o ostatních 
více než čtyřiceti slevách (skipasy, ubytování, 
půjčovny lyží atd.) jsou na www.lipnocard.cz. 
Přínosem naší spolupráce bude propagace zoo 
a tím i celého města Protivín na materiálech 
a bilboardech ve správě společnosti Lipensko. 

Ing. Miroslav Procházka
provozovatel Krokodýlí ZOO

sobota 26. listopadu – Dům kultury Protivín
od 9 do 14 hodin

DEN PRO DĚTSKOU KNIHU
Prodej knížek pro děti a mládež

Pořádá MěKS ve spolupráci s knihkupectvím ELIM Písek

KROKODÝLÍ ZOO ZAHÁJILA PRVNÍ ZIMNÍ TURISTICKOU SEZONU V PROTIVÍNĚ

Soutěž „JIHOČESKÁ RATOLEST“ už zná své vítěze
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ODPOLEDNE S HASIČI
Protivínský sbor dobrovolných hasičů uspořádal pro rodiny s malými dětmi velmi 
zajímavé odpoledne, kdy jim hasiči předvedli své stroje, vybavení a dokonce 
i hašení na cíl. Hlavně chlapci si jistě užili prohlídku aut, měli možnost si vylézt až 
na střechu, kterou důkladně prozkoumali. SKP–Pastelka chce touto cestou podě-
kovat Petru Novákovi a všem, kdo nám umožnili prohlídku, věnovali nám svůj čas 
a zorganizovali pro nás tuto akci.  M. Šálková

Skauti v Protivíně se k zimnímu spánku 
v žádném případě neukládají a i při tomto 
nesympatickém klimatu se neustále aktivně 
věnují svým malým svěřencům. V pátek 
4. listopadu jsme si udělali takový slabší 
odvar Ameriky v Protivíně. Tento večer byl 
ve znamení dýní, svíček, kostýmů a všudy-
přítomného „Strachu“! 

Sešli jsme se jako na klasickou schůzku 
ve čtyřech v klubovnách, ale neklasickou 
výbavou našich skautíků byl spacák, karimat-
ka, všelijaké roztomilé polštářky a převleky 
vzbuzující hrůzu v očích. Jako první děti 
vymalovaly a namalovaly obrázky spojené 
s tímto svátkem, se kterými jsme pak vyzdo-
bili velkou klubovnu. Velmi originálně jsme 
po klubovně rozvěsili i „originální“ toaletní 
papír a vytvořili z něj improvizované pavu-
činy. Další bod našeho programu bylo vydla-
bávání dýní. Našim miláčkům jsme rozdali 
lžíce, aby mohli nitro dýně vyškrábat, ale 
k našemu úžasu si vyhrnuli rukávy a pustili 
se do tohoto úkolu přímo střemhlav. Každá 
naše oranžová kamarádka byla jedinečná. 
Některá se usmívala, jiná zase zubila či 
mračila. Nasázeli jsme je do prostoru naší 
základny a rozsvítili v nich svíčky. Ve volněj-
ších chvílích jsme vyplňovali čas malováním 
si na obličej speciálními barvičkami. To ještě 
dodalo našim strašidlům na věrohodnosti. To 
když pak na vás někdo v černém hábitu, ve 
střapaté paruce a s pavučinou na tváři vybafl 
zpoza stromu, už jste na tu „kadiboudu“ ani 
nemuseli dojít… Snaha s vyráběním kostýmů, 
ve kterých světlušky a vlčata celý večer řádila, 
nezůstala bez odměny. Kdo chtěl, mohl se 
zúčastnit „Čarodějnické Miss“. Na soutěžící 
čekaly tři úkoly. První byl rozhovor. Otázky se 
týkaly života našich zombie, čarodějek a víl, 
jejich potravy a způsobu strašení. Některé 
odpovědi byly opravdu kuriozitky. Další úkol 
rozhýbal naše těla a ten třetí zase potrápil 
hlasivky. Předvést čarodějnický tanec a ukázat 
strašidelný řev zvládli kamarádi ze záhrobí na 
jedničku. Všichni byli odměněni strašidelným 
lízátkem. Jako sladká tečka za večerem nás 
všechny čekalo kino. Po veřejném hlasování 
vyhrál film Strašidelný dům s Eddiem Murphi-
em. Ti, co vydrželi až do konce, shlédli snímek 
plný kostlivců a nadpřirozených jevů. Spát se 
dětem v žádném případě nechtělo. Uložit přes 
dvacet dětí do jedné klubovny a přemluvit je 
ke spánku byl úkol hodný hrdinů. Pro nás 
vedoucí to byla opravdu zkouška. Odreago-
vání pak skýtalo hraní karetní hry s hrnkem 
teplého čaje. 

Ráno nás probudil svěží dětský křik už 
okolo půl sedmé, ale našim rozlámaným 
tělům se z vyhřátého spacáku vůbec nechtělo. 
Po snídani jsme stihli ještě pár her a soutěží 
a s příchodem prvních brigádníků se pustili do 
předzimního úklidu. Vysmýčili jsme klubov-
ny, které dostaly opravdu zabrat, zlikvidovali 
hromadu roští, přeskládali dřevo a doufám, 
že naposledy, shrabali listí. Dále naši statní 
muži zbořili polorozpadlou dřevěnou verandu. 
K obědu jsme každý vyfasoval kuřecí stehýn-
ko a v průběhu celého dne bylo možno ohřát 
se teplým čajem. Všem dobrovolníkům touto 
cestou moc děkujeme. 

Halloweenský večer na ostrově jsme si 
všichni opravdu užili a již teď se těším na 
druhý ročník. 

Za Skautské středisko Blanice Protivín 
Inka Zuzaňáková

Halloween 
na skautském ostrově

středa 7. prosince 2011 od 19.30 hodin – Dům kultury Protivín

BARONKY
Filmový i divadelní autor a režisér Michael Mackenzie ve své napínavé hře uhrančivě 
stopuje nenápadné, dojímavé, a přece kruté jednání baronky k oddané a zanedbané 
služce. Baronka svou zdánlivou dobrotou zastírá vlastní pocity nenaplněnosti, prázdné-
ho života a neustálého ponižování ze strany záletného barona. 
Tento skutečný herecký koncert Evy Holubové a Zuzany Bydžovské skrývá mnohá pře-
kvapení i fascinující zvraty. 
Baronky jsou úpravou hry Baronka a služka, v níž obě herečky již zazářily dříve. Auto-
rem úpravy, režisérem a scénografem je jeden z našich nejvýraznějších divadelníků 
současnosti Šimon Caban. Jeho zásluhou se do textu dostala hravost, jisté odlehčení 
i humor. Diváckou atraktivitu Baronek zvyšuje Cabanova výpravná scéna a nádherné 
kostýmy Simony Rybákové. (Vstupné 240 Kč)

PĚDPRODEJ A REZERVACE: 
knihovna@kultura-protivin.cz, karfikova@kultura-protivin.cz, 
telefon 382 251 806 nebo 382 251 996
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✿ SPOLEČENSKÁ KRONIKA ✿
NARODILI SE

❀ 21. 10. dcera Štěpánka
 Magdě Bílkové z Protivína

ZEMŘELI
✝  11. 10. František Třeštík
 71 let, Protivín

✝  13. 10. Jiří Texler
 59 let, Myšenec

Krásné říjnové počasí dovolilo 
obyvatelům DPS prožít příjemné dny 
v podobě posezení

u kávy na plácku před budovou, 
zde se vzpomínalo na veselé příhody 
z mládí a přes politickou situaci se kon-
čilo u vaření. K dokonalosti příjemného 
posezení přispěl vedoucí OS TS pan 
Josef Veselý. Vymyslel, nechal vyrobit 
a následně se podílel na zabudování 
krásného kamenného stolu. Děkuje-
me. 

Na začátku měsíce byla zakončena 
grilovací sezóna a jak jinak než grilová-
ním kuřecího, vepřového a rybího masa. 
Zpestřením pro všechny zúčastněné 
byl jako vždy bramborák pana Josefa 
Kunce, ten je svým kulinářským uměním 
v DPS znám. Poslední grilování v tomto 
roce bylo spojeno s oslavou Dne senio-
rů, který se konal 1. října. 

Následující dny se obyvatelé DPS 
věnovali úpravám okrasných záhonů 
před budovou, pleli, stříhali a vytvořili si 
krásné vřesoviště, nakonec zazimovali 
růže. 

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji všem občanům a kamarádům, 
kteří se zúčastnili 4. listopadu posledního 
rozloučení s mým manželem Františkem 
Kolářem. 

Manželka Marie s rodinou

VZPOMÍNKA 

Dne 14. listopadu 
by se dožil 91 let 
pan Ladislav Černický. 

Dne 5. prosince 
uplyne 32 let 
co nás 
navždy opustil. 

Kdo jste ho znali a měli rádi, 
vzpomeňte s námi. 

Děkujeme. 
Rodina Černická

PODĚKOVÁNÍ 
POCTIVÉ NÁLEZKYNI
Dne 21. října jsem po návštěvě zubaře 
ztratila u auta v Protivíně peněženku včetně 
dokladů a finanční hotovosti přes 2 tisíce 
korun. V sobotu odpoledne po 14. hodině mi 
paní, která přijela autem stříbrné metalízy, 
přivezla ztracenou peněženku včetně všech 
dokladů a obnosu peněz. Za nález si nevzala 
vůbec nic. Tímto bych jí chtěla poděkovat za 
její poctivost. Byl to pro mě nejlepší dárek 
k narozeninám. 

Libuše Prokopová, Těšínov

Dům služeb (1. poschodí), 
Senovážné náměstí 9, České Budějovice

Vás srdečně zve na přednášku
„Jak posílit imunitní systém“ 

ve čtvrtek 1. prosince od 18 hodin
v klubovně (3. poschodí) 

v Městském kulturním středisku 
Protivín

Přednáší paní 
Jitka Hanzalová

Irisdiagnostika – přesná diagnóza 
hlavních příčin zdravotních potíží 
z oční duhovky u dětí i dospělých, 

psychický rozměr zdravotních potíží. 
Imunitní systém 

a možnosti samoléčby
Pitný režim pro děti i dospělé

Jak posílit imunitní systém u dětí 
i dospělých Alfa a Beta glukanovými 

přípravky z hlívy ústřičné. 
VSTUPNÉ ZDARMA

VZPOMÍNKA

Ten kdo má svoji maminku, 
nemá se čeho bát, 
já na ní mám jen vzpomínku, 
odešla před rokem spát. 
maminko mám tě stále moc rád. 

Kdož jste znali 
Marii Dubskou, 
vzpomeňte. 
Zemřela 
13. listopadu 
loňského roku. 

Syn Pepa s dětmi, 
vnoučátky, pra i prapravnoučátky.

✝  21. 10. Blanka Niklasová
 86 let, Protivín

✝  28. 10. František Kolář
 70 let, Protivín

✝  2. 11. Ludmila Hlavatá
 68 let, Protivín

✝  11. 11. Věra Šímová
 77 let, Protivín

Podzim v Domě s pečovatelskou službou

Podzim v DPS zakončíme citátem 
Ivana Sergejeviče Turgeněva: „Se špat-
nou náladou se stárne velmi rychle. “´
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Nadace Jihočeské cyklostezky 
pořádala ve dnech 21. až 27. září 
propagační jízdu po Vltavské 
a Otavské cyklistické cestě. Podél 
Vltavy a Otavy vyjely dvě skupiny 
cyklistů, aby se na Zvíkově setkaly 
a pokračovaly do společného cíle, 
kterým byl Mělník. Členka naší 
Cyklo Rafandy Věra Volfová spolu 
s Bohunkou Jenšovou se v Českých 
Budějovicích připojily k vltavské sku-
pině. 

V rámci této jízdy proběhlo 
24. září i letošní oficiální ukonče-
ní cyklistické sezóny, které mělo 
název „Z Temelína a Strakonic na 
hrad Zvíkov“. Těchto akcí se pra-
videlně zúčastňujeme, a tak jsme 
se v počtu čtyř (Hela, Jitka, Jana 
a Jana) v sobotu ráno vydaly k infor-
mačnímu centru elektrárny, kde jsme 
se připojily k Věře a ostatním. Ranní 
slunce slibovalo krásné počasí a my 
jsme se moc těšily. 

První část trasy vedla po pěkné 
nové cyklostezce přes hráz přehra-
dy Hněvkovice do Týna. Dále jsme 
se vydaly do Albrechtic, kde jsme si 
udělaly přestávku na svačinu. Také 
jsme si po delší době opět prohléd-
ly zdejší unikátní hřbitov. Trasu na 
Zvíkov jsme zvolily přes Chřešťo-

vice, Jamný a Oslov. Cesta pěkně 
ubíhala, užívaly jsme si nádherné 
výhledy a slunečné počasí. Náladu 
nám nezkazilo ani píchnuté kolo 
Jany Jelínkové, která si duši opět 
bravurně vyměnila, a tak jsme brzy 
mohly jet dál. 

Na Zvíkově nás čekalo občer-
stvení a možnost prohlídky hradu, 
které jsme se musely pro nedostatek 
času vzdát. Rozhodly jsme se totiž 
nevyužít přistavený autobus a raději 
dojet domů po vlastní ose. Rozlou-
čily jsme se s Věrou, ta v příštích 
dnech pokračovala až do Mělníka. 
Snad se tam někdy vydáme i my 
ostatní (Možná už napřesrok?). 

Cestou zpět jsme potkávaly 
účastníky otavské jízdy, protože 
jsme jely po Otavské cyklostezce 
přes Vráž do Písku. Tam byla posled-
ní zasloužená přestávka na kávu. 
Z Písku nás vyvedla Čertova stezka, 
kde jsme se setkaly se skupinou 
našich známých, píseckých cyklistů 
na historických kolech. Od soutoku 
jsme se už držely naší Blanice a přes 
Putim a Maletice jsme příjemně una-
vené dorazily večer domů. 

Krásný den, krásná jízda, krás-
ných 108 kilometrů. 

CyRa

Papíroví králové oblohy se nad hla-
vy dětí i dospělých vznesli 22. října na 
Skalkách, na svahu u hřbitova. Druhého 
ročníku drakiády se skauti opět chytli zuby 
nehty a snažili se pro širokou veřejnost, bez 
rozdílu věku, vykouzlit co nejkurióznější 
zážitek z jednoho obyčejného podzimního 
odpoledne. 

Sešli jsme se již okolo dvanácté hodiny. 
Začátky ovšem byly těžší, než se mohlo 
zdát. Množství činností, které jme neod-
kladně museli splnit před příletem prvních 
draků, se neustále kupilo a my chvílemi 
nevěděli, kde nám hlava stojí. Do stavění 
hangáru se (ne)ochotně pustili i kolem sto-
jící a pod vedením Páji byl stan postaven, 
než bys řekl švec. Jako statní zálesáci jsme 
rozdělali oheň, rozmístili poslední „propri-
ety“ a vše mohlo vypuknout. Okolo druhé 
hodiny jsme již netrpělivě přešlapávali 
a čekali, kdy se na obzoru stráně vynoří 
první siluety postav přicházejících nadšen-
ců. Dlouho jsme ovšem čekat nemuseli. Do 
registračního archu se vtísnilo přes padesát 
draků, které doprovázeli děti různého věku, 
rodiče, prarodiče i naši známí a oddaní 
skauti. Tohoto přenádherného říjnového 
odpoledne se nás na Skalkách sešla možná 
i stovka. Tato hojná účast opravdu nebyla 
předpokládána. 

UZAVÍRÁNÍ CYKLISTICKÉ SEZÓNY Druhá 
Protivínská 
drakiáda

Kromě pouštění draků se účastníci moh-
li pokochat krásnou přírodou a kaitingem 
– netradičním pouštěním draka v podobě 
padáku a možnost si tuto aktivitu i vyzkou-
šet. Dále pak byla na programu lukostřelba, 
opékání různých pochutin nad plamenem 
či výtvarná soutěž pro děti „O nejhezčí-
ho draka“. Na místě bylo možno zahřát 
se čajem a pro dospělé kávou či něčím 
„ostřejším“ a zahnat hlad sladkou tečkou 
v podobě domácích buchet. Ke konci jsme 
ještě drobnostmi odměnili vítěze soutěž-
ních kategorií, sklidili louku a s velice 
dobrými pocity vyrazili k domovu. Tak 
třeba zase příští rok. 

Za skautské středisko Blanice Protivín
Inka Zuzaňáková
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„Protivínské fotbalistky se nemohou 
vyhrabat ze smůly“. Tak nějak by se mohl 
jmenovat závěrečný účet po polovině roč-
níku 2011/2012 krajského přeboru žen. 
Po pěkně a schutí odehraných zápasech 
doma proti Mokrému (3:2) a Jindřichově 
Hradci (2:1) jsme po návštěvě v Sezimově 
Ústí odjížděli domů s porážkou z velmi 
vyrovnaného zápasu 2:1, když o body nás 
připravila v samém závěru nepřehledná 
skrumáž v našem malém vápně, odkud 
se míč dokutálel za záda výborné, avšak 
v té chvíly bezmocné naší gólmanky Petry 
Brožové. 

Posledním utkáním byl zápas proti 
Borovanům, které jsme přivítali doma. 
Velmi slibně se vyvíjející zápas nazna-
čoval sice vyrovnanost a tak „šancičky“ 
se rodily na obou stranách. Mírnější 
převahu zúročila v náš prospěch Jarka 
Račáková mladší. Do přestávky se však 
soupeřkám podařilo vyrovnat Benedo-
vou a neuznaný regulérní a především 
krásný gól naší útočnice Nikoly Sucha-
nové po velmi nesportovním, křivém 
a nepochopitelném úsudku pomezního 
asistenta Lenčéše kvůli ofsajdové pozici 
(samostatná akce se spoustou nádher-

V říjnu rozehráli stolní tenisté Slavoje Protivín svá mistrov-
ská utkání sezony 2011–2012. 
Do kádru Slavoje se po téměř pěti letech vrátil Pavel Martan 
a ukázal, že ze svého umění za zeleným stolem nic nezapomněl. 
Po několika trénincích se zapojil do soutěže jak v Okresním 
přeboru, tak i v Krajské soutěži a svou bojovností získal několik 
cenných vítězství. Do mistrovských zápasů v Okresním přeboru 
se zapojili i naši nejmladší členové oddílu Jakub Vlach a Ondřej 
Vařečka, který přispěl dvěma vítěznými zápasy k celkovému 
vítězství nad céčkem Mirotic. 

Krajský přebor 1. – 5. kolo
Slavoj Protivín A : Sokol Vodňany B 10:3 
(Dubský 2, Šimoník 2, Färber 2, Mareš 2, debly)
Slavoj Protivín A : Libín Prachatice C  2:10
(Dubský, Mareš)
Slavoj Protivín A : TJ Blatná A  9:9
(Dubský 4, Färber 3, Šimoník 1, Mareš 1)
Sokol Studená B : Slavoj Protivín A  10:4 
(Färber 1, Šimoník 1, Mareš 1, debl)
Pojbuky B :  Slavoj Protivín A  10:2
(Dubský 1, Färber 1)

Krajská soutěž 1. – 5. kolo
Slavoj Protivín C : Slavoj Protivín B 2:10
(Vařečka P. 1, Marková 1) – (Brabec 3, Pešl 3, Weber 1, Pose-
kaný 1, debly)
Slavoj Protivín B : El. Strakonice C  6:10
(Weber 2, Brabec 1, Pešl 1, Martan 1, debl)

Slavoj Protivín B : SKP Prachatice A  9:9
(Brabec 3, Pešl 3, Weber 1, Martan 1, debl)
Sokol Strakonice A : Slavoj Protivín B  5:10
(Pešl 4, Posekaný 3, Brabec 1, Weber 1, debl)
Sokol Cehnice A : Slavoj Protivín B  10:7
(Pešl 3, Brabec 2, Posekaný 1, debl)
Slavoj Protivín C : SKP Prachatice A  3:10
(Vařečka P. 2, debl)
Slavoj Protivín C : El. Strakonice C  0:10
Sokol Cehnice A : Slavoj Protivín C  10:0
Sokol Strakonice A : Slavoj Protivín C 1 0:4
(Vařečka P. 2, Lednický 1, debl)

Okresní přebor 1. – 4. kolo
Slavoj Protivín D : TTC Svatkovice   9 : 9
(Marková 2, Martan 2, Macháček 1, Tománek 1, Najmanová 1, 
debly – Marek 4, Veselík 3, Soukup 2)
Sokol Mirotice B : Slavoj Protivín D  10:8
(Krahulec 4, Suchánek 4, Karas st. 1, debl – Najmanová 2, 
Macháček 2, Tománek 2, Marková 1, debl)
Slavoj Protivín D : Sokol Mirotice C  16:2
(Marková 4, Najmanová 4, Tománek 4, Vařečka O. 2, debly 
– Texler 1, Řepka 1)
Sl. Protivín D : TTC Kovářov B   16:2
(Marková 4, Najmanová 4, Macháček 4, Martan 1, Soumar 1, 
debly – Barda st. 1, Mošanský ml. 1)

Karel Vařečka

ných kliček a po regulérní přihrávce 
a následném přehození brankářky), 
který již mnohokráte přesvědčil o svých 
křivých, prolhaných a nečestných prak-
tikách a svým podrazným verdiktem, 
který mu hlavní rozhodčí „sežral“, nás 
připravil o vedení v zápase. A tak do 
kabin jsme šli nevesele. Po přestávce 
JAFA předvedla krásnou kombinační 
a nekompromisní hru a zdravě nabuze-
na se po celý druhý poločas usídlila na 
polovině soupeřek a nedávala jim žád-
nou šanci pro hru. Boj o druhou příčku 
v tabulce po podzimní části se zdál být 
jasný. Fotbalový „Bůh“ si však vzal 
zřejmě dovolenou a po nastřelených 
čtyřech tyčích a třech břevnech branky 
soupeřek se nám vytoužený a maximál-
ně zasloužený gól vstřelit nepodařilo. 
Naopak otupená obrana téměř bez bráce 
nestačila pohlídat jedinou brejkovou 
situaci v posledních minutách zápasu 
a přes veškerou snahu jsme inkasovali 
po hrubé chybě nezasloužený gól. 

Podzimní část přezimujeme na páté 
příčce, ale s chutí všem to vrátit a dou-
fejme, že i s podporou fanoušků. 

R. Koleš

Nová posila JAFA týmu do útočných 
řad – Nikola Kinská z Protivína 
v utkání proti Borovanům. 

SMOLNÝ PODZIMNÍ POLOČAS

STOLNÍ TENIS SLAVOJE PROTIVÍN
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Fotbalové informace
„A“ V dalším domácím zápase s Týnem 

nepotvrdili Protivínští vítězství s Vaco-
vem, i když ke třem bodům měli velice 
blízko. V prvním poločase vedli brankou 
J. Vojty 1:0, po změně stran ještě J. Vorel 
zvýšil. Bohužel to však nestačilo. Během 
poslední čtvrthodinky o vítězství přišli. 
Nejdříve nedokázali zareagovat na výborně 
kopané standartky Hrdiny, který posadil 
svým spoluhráčům míč doslova na hlavu, 
a bylo vyrovnáno. Pár minut před koncem 
se opřel hostující obránce do míče z 30 m, 
ten zaplachtil a zapadl překvapenému Hla-
váčovi do šibenice. Porážka zanechala na 
protivínských hráčích stopy i v Čimelicích. 
I když měli pět vyložených příležitostí, gól 
nedali a domácí své tři šance proměnili ve 
3 branky. Porážka 3:0 byla krutá, ale bez 
gólů se vyhrávat nedá. Chuť si Protivínští 
spravili v dalším domácím zápase. Utkání 
Protivín – Nová Ves – Brloh byl pro diváky 
jistě zajímavý. Na začátku prvního poločasu 
se Protivín dostal do tří gólových příležitostí 
a hned tu první proměnil Srkal. Pak se hra 
začala vyrovnávat a po půlhodině srovnal 
Fischer překrásnou ranou do šibenice z vel-
kého pokutového území. V závěru byli hosté 
lepší. Druhý poločas začal opět aktivitou 
domácích. Tentokrát se již prosadili i gólo-
vě, stříleli Vorel J., Štumpfal a Vierer. Hosté 
ještě zazlobili, na 4:2 snižoval opět Fischer. 
Produktivita domácích byla tentokrát pří-
kladná. Znovu se trefili Vorel a Štumpfal. 
Hosté se pokusili zápas zdramatizovat 
a snížili Markem Wohlgemuthem, ale účet 
utkání uzavřel na 7:3 svou druhou brankou 
Vierer. Utkání Sezimovo Ústí – Protivín 
bylo velmi vyrovnané. V prvním poločase 
hrozili domácí především ze standardních 
situací, hosté naopak po rychlých akcích. 
Na obou stranách byli ovšem velmi dobře 
připraveni oba brankáři, kteří si dokázali 
vždy poradit. Především domácí Bárta 
zabránil třem jistým brankám, kdy již před 
útočníky Protivína stál jen on. Druhý polo-
čas byl obdobný. Hrál se pohledný fotbal 
s příležitostmi na obou stranách. Útočníci 
se ovšem neprosadili. Oběma týmům se 
podařilo skórovat z pokutových kopů. 
Nejprve se prosadili domácí a na 1:1 vyrov-
nával sebejistě do šibenice Vierer. Týmy 
si rozdělily po bodu a mohou jen litovat 
neproměněných příležitostí. Utkání s leade-
rem tabulky Osekem, silně posíleným hráči 
ze Strakonic, bylo fotbalově nadprůměrné. 
Hosté měli v moci první poločas, ujali se 
vedení 1:0 a dalším třem brankám zabránil 
výborný Hesoun. Po změně stran se hra tro-
chu vyrovnala, domácí se začali osmělovat. 
Přesto šli hosté do dvougólového vedení. 
Domácí se velmi zlobili na pomezního, 
který podle nich neodmával nejprve ofsajd, 
potom údajně míč přešel za brankovou čáru 
do autu. Hosté, při vědomí dvougólového 
náskoku, trochu polevili a toho využili Pro-
tivínští ke snížení Ruczkowským. Domácích 
najednou bylo plné hřiště a vyrovnání viselo 
ve vzduchu. Bohužel však přišlo nedoro-
zumění v obraně a hosté se lacino dostali 

V sobotu 15. října se konal Sokol Cup v Hradci Královém v Taekwondo ve sportov-
ním boji. Turnaje se zúčastnilo celkem 170 závodníku z Polska, Ukrajiny, Německa 
a České republiky. 

Protivínské taekwondisty reprezentovalo sedm závodníků. Jako první nastoupil Jakub 
Chudomel a neměl to vůbec jednoduché, boj to byl vyrovnaný a skončil nerozhodně na body 
a tudíž se rozhodovalo na náhlou smrt a Jakub vyhrál a postoupil do finále, kde též byl boj 
vyrovnaný. Nakonec podlehl o dva body a stačilo to na 2. místo. Jaroslav Šídlo ukázal, že 
je nadějným bojovníkem. Dostal se až do finále, které vyhrál. Patrik Pišinger se snažil jak 
jen to šlo, získal krásné 3. místo. Martin Doubek předvedl krásné boje a obsadil 3. příčku. 
Zuzana Doubková se snažila krásnými kopy na hlavu otočit zápas, obsadila bronzovou 
pozici. Zato nováček Martin Jekl se i přesto, že byl na svém prvním turnaji, vůbec nezalekl 
a snažil se co mohl. Prohrál o jeden bod, na začátek krásné 3. místo. Ostřílená závodnice 
Adéla Kubičková nenechala nikoho nepochybách a hned v prvním zápase lehce vyhrála 
na body a ve finále s Ukrajinkou vyhrála na body, 1. místo. 

Umístění: 
1. místo Adéla Kubičková, Jaroslav Šídlo
2. místo Jakub Chudomel 
3. místo Martin Jekl, Martin Doubek, Zuzana Doubková, Patrik Pišingr 

Taekwondisté bodovali na Sokol Cupu

opět do dvougólového brejku. Protivínští 
nadále bojovali. Podařilo se jim J. Vorlem 
snížit a na branku hostí se valil útok za 
útokem. Naneštěstí pro domácí se Oseckým 
podařilo vítězství uhájit. Do Sedlice jeli 
hráči Protivína s tím, že nemají co ztratit. 
Poctivě a zodpovědně bránili, nepustili 
domácí do jediné gólové šance, naopak se 
jim dařilo podnikat rychlé brejky, z kte-
rých ve druhém poločase i gólově trestali. 
O branky se rozdělili bratři Vorlové. Bylo to 
nečekané, ale zasloužené vítězství. V utkání 
Protivín – Hradiště byli v prvním poločase 
lepším týmem Protivínští, kteří dokázali 
svou rychlostí překvapit hostující obranu. 
Bohužel nedokázali zužitkovat příležitosti 
hlavně pro nepřesnosti ve finální přihrávce. 
Podařilo se prosadit jen Bláhovi po rohovém 
kopu, když dokázal rychle reagovat na pro-
padlý míč. Hosté se dostávali k zakončení 
pouze z dálky a ze standardních situací. 
Druhý poločas byl vyrovnanější a spíše plný 
soubojů a nepřesností. Opět byli nebezpeč-
nější domácí, kteří 3x nedokázali proměnit 
sami před brankářem Kaškou, který držel 
hosty v utkání. Ovšem i domácí brankář 
Hlaváč dokázal zlikvidovat samostatný 
nájezd hostí. Bolest s neproměňováním 
šancí a nezkušenost se domácím vymstila. 
Závěrečný tlak hostí vyústil v pokutový 
kop v nastaveném čase, který jistě proměnil 
Čítek. Protivínští mohou litovat další ztráty 
bodů na domácím hřišti. 

„B“ Po domácí remíze se Semicemi 
přivezla protivínská rezerva bod i z Chyšek, 
a to za bezgólovou remízu 0:0. Nutno říci, že 
hosté měli k vítězství blíž, to by však museli 
jednu ze svých dvěstěprocentních šancí pro-
měnit. Na Podolí ale v domácím prostředí 
přímo vlétli a do poločasu zápas rozhodli. 
O branky se rozdělili Polák z penalty, 
Vlášek a Jakub Křišťál. Ve druhé části pod 
vědomím dostatečného náskoku domácí 
polevili a hra se vyrovnala. Góly však už 

diváci žádné neviděli. V Oslově na hřišťátku 
jako dlaň se asi hraje všem mužstvům špat-
ně. Protivínští ovládli sice v první půlhodině 
hru, paradoxně však inkasovali po přímém 
kopu. Po změně stran eliminovali počáteční 
nápor soupeře a pak dokázali Němečkem 
po gólmanově chybě vyrovnat. Malé hřiště 
pomohlo k dalším brankám. Nejprve po 
autu Chalupy Sládek hlavou zvýšil na 2:1 
pro hosty, ale 2 minuty před koncem domá-
cí opět po standartce vyrovnali. V utkání 
s Kostelcem si museli diváci připadat jako 
na houpačce. Po prvním poločase domácí 
vedli v klidu 1:0 a nic nenasvědčovalo, že 
by je soupeř z něho mohl vyvést. Ale stalo 
se a nakonec byli domácí rádi za vítězství 
3:2 v závěru utkání. O branky se rozdělili 
V. Mikulenka, Jiří Křišťál a Reidinger. Na 
Hradišti se Protivínští domácím pomstili 
za „A“, které v sobotu ztratilo body doma 
remízou, a sebrali jim body všechny. Hosté 
vedli do poločasu brankou Jakuba Křišťála, 
po obrátce domácí přidali a vyrovnali, ale 
Jakub Křišťál svou druhou brankou utkání 
rozhodl. 

„D“ Dorostencům se po získání dosta-
tečného počtu bodů pro první polovinu 
tabulky tak trochu rozpadlo mužstvo. To 
proto, že hráče využívají trenéři dospělých, 
aby si kluci rychleji zvykli na letní přechod. 
A musíme říci, že se mladíci ve svých 
mužstvech nejen neztrácejí, ale dokážou se 
prosazovat jak herně, tak střelecky. Přehled 
říjnových mistrovských utkání:
Kestřany – Protivín 3:11 
Chalupa 2, Veselý, Vlášek, Pisinger, Soumar, 
Anděl, Rothbauer, Smitka
Protivín – Osek 5:1 
Chalupa 3, Vlášek, Kornoušek 
Čkyně – Protivín 2:1 
Vlášek
Protivín – Strunkovice 11:1 
Vlášek 2, Pisinger 2, Chalupa 2, Kornoušek, 
Rothbauer, Veselý, Anděl, Dědič
Sedlice – Protivín 7:2 
Anděl, Vlášek

Pro naše nejmladší, žáky a přípravky 
soutěže už skončily, příště přineseme kom-
pletní výsledkový servis s hodnocením 
trenérů. 

Václav Křišťál
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KŘÍŽOVKA O KNIŽNÍ ODMĚNU

V letošním roce jsou křížovky věnovány moudrým výrokům známých i méně známých osobností. 
„Jestliže se ti ...1. tajenka. Jestliže to nemůžeš změnit, změň ...2. tajenka.“ (Mary Engelbreit)

Autor křížovky P.  Šoba
Vyluštěnou tajenku zašlete do 9. prosince 2011 na adresu MěKS, Mírová 337, 398 11 Protivín, nebo e-mailem na adresu 
karfikova @kultura-protivin. cz. Výhercem knižní odměny za správně vyluštěnou tajenku křížovky z říjnových novin se stávají 
klienti HORIZONTU Protivín. Blahopřejeme!

V říjnu uspořádalo SKP–Pastelka ve 
spolupráci s Café Gallery zajímavé odpo-
ledne pro ty, kdo se chtěli něco naučit 
o sladké modelovací hmotě. Maminky 
i děti si tak mohly vyzkoušet nové tvary 
a způsob práce s barevnou čokoládou. 
Paní Návarová, která je vlastně tvůrcem 
tohoto pamlsku podobnému modelíně, nám 
poradila, jak se které postavičky dělají, jak 
nejlépe vytvořit ten který květ, zvířátko 
apod. Dětem se odpoledne v cukrárně vel-
mi líbilo, protože je bavilo a navíc vonělo 
cukrem, takže si své výtvory mohly nakonec 
ochutnat, sníst nebo odnést. V cukrárně 
děti ševelily, namáhaly své ručičky a samo-
zřejmě prosily své maminky a babičky, 
aby jim pomohly vyrobit autíčko, slona, 
kočičku apod. Slogan „Patlamos matlamos“ 
byl chvílemi celkem výstižný, ale většina 
dokázala vykouzlit pod svými drobnými 
ručičkami a prstíky opravdu krásné figurky 
jako Pat a Mat, leknín, srdíčka a mnohé 
další. Akce se konala za přispění Komunitní 
nadace Blanicko-Otavské. 

M. Šálková

SLADKÉ MODELOVÁNÍ



Vánoční čas s firmou MELO 
Protivín, Masarykovo náměstí (vedle radnice)

NABÍZÍME:
✷ nové vánoční čaje, ochucené kávy
✷ medoviny, medové pochoutky, 
 ořechy v medu
✷  nandle ve skořici, ořechy 
 v polevách a jiné pochoutky 
✷  výborná vína přímo od vinaře, 
 svařené víno
✷  mikulášské kornouty pro děti, 
 hrnky od čerta pro dospěláky
✷  vosky a oleje do aromalamp
✷  velký výběr pohledů 
 a dopisy pro Ježíška
✷  adventní věnce 
 – keramické, 
 proutěné i z chvojí
✷  svícny, svíčky, 
 vánoční doplňky 
 a dekorace
✷ bylinné čaje, masti a sirupy
✷ originální dárky, které potěší 
 a zahřejí u srdce

Dárek z lásky, žádný obr, může ho být 
maličko, rozechvěje pocit štěstí a potěší 
srdíčko…

www.protivin.cz
www.keramikadozahrady.cz

V sobotu 5. listopadu se v protivínské hale konal již 3. ročník PROTIVÍN CUPU v taekwondo WTF ve sportovním boji. Turnaj je 
zařazen do NTL – národní taekwondo ligy mládeže a tudíž každý bod se počítá. 

Turnaj byl určen pro začátečníky, děti a juniory, celkem se turnaje zúčastnilo 105 dětí z osmi oddílů České republiky. Boje byly 
urputné a vyrovnané už od samého začátku. Největší úspěch sklidili nejmladší závodníci, kterým byly čtyři roky. Všichni si přišli na 
své, jak rozhodčí, tak i závodníci. 
Umístění závodníků Taehan Protivín: 
 1. místo Martin Doubek, Jakub Chudomel, Adéla Kubičková, Patrik Pišingr 
 2. místo Martin Jekl, Zuzana Doubková, Daniel Trubka, Tomáš Pexídr, Martina Babáková, Jaroslav Šídlo, Jaroslav Korbel
 3. místo Milan Eliášek, Jan Eliášek
 Celkové pořadí v týmech: 2. místo

Velké poděkování patří rodičům za přípravu turnaje a organizaci, za pomoc Základní škole Protivín a za vzorný večerní dohled nad 
věcmi a halou Policii ČR Protivín. Děkujeme sponzorské pekárně Klas–pekárna cukrárna Protivín a nadaci KONABO.

Tabulka soutěže – 2. OHbL JIH – základní část 2011 – 2012
 
Pořadí  Název týmu  Z  V  VP  R  P  Skóre  B

 1.  SK HC Rosa České Budějovice 9  7  1  0  1  34:17  23
 2.  SK Pedagog České Budějovice B  9  7  0  0  2  41:25  21
 3.  SK Palestine Thumbs  9  6  0  0  3  29:23  18
 4.  TJ Vltava Deviants České Budějovice  9  5  0  1  3  35:26  16
 5.  HBC Vikings České Budějovice  9  5  0  0  4  38:41  15
 6.  SK Beer Stars Pluhův Žďár  9  4  0  0  5  35:32  12
 7.  SK Tábor C  9  4  0  0  5  32:37  12
 8.  TJ Platan Protivín  9  3  1  0  5  38:36  11
 9.  HbK Termiti Velešín  9  1  0  1  7  20:39  4
 10.  HC Dranreb Nová Včelnice  9  1  0  0  8  20:46  3

Výsledky odehraných zápasů:

 1. října  TJ Platan Protivín – HC Dranreb Nová Včelnice  9:0  (1:0, 6:0, 2:0)
 8. října  HbK Termiti Velešín – TJ Platan Protivín  2:3  (2:1, 0:1, 0:0)
 16. října  SK Pedagog Č. Budějovice B – TJ Platan Protivín  3:5  (2:0, 0:4, 1:1)
 22. října  TJ Platan Protivín – TJ Vltava Deviatns Č. Budějovice  1:4  (1:3, 0:1, 0:0)
 29. října  SK Beer Stars Pluhův Žďár – TJ Platan Protivín  7:4  (3:2, 1:1, 3:1)

PROTIVÍNSKÉ LISTY — měsíčník. Vydává Městské kulturní středisko. Za obsahovou správnost přís-
pěvků zodpovídají autoři. Registrováno u MK ČR pod č. E 11443. Redaktorka: S. Karfíková, telefon:
382 251 996, fax:382 251 955, email: karfikova@kultura-protivin.cz. Sazba: PTS spol. s r. o. Vodňany. 
Tisk: P.  Smolík, Písek. Toto číslo bylo předáno do tisku 14. listopadu 2011. 

HOKEJBALOVÁ KLÁNÍ

Třetí ročník PROTIVÍN CUPU

Zleva – horní řada: Pišingr Patrik, Zobal Milan, Trubka Daniel, Babáková Martina, Jekl 
Martin, Chudomel Jakub, Doubková Zuzana, Šídlo Jaroslav, Cupanová Gabriela
Dolní řada: Doubek Martin, Kubičková Adéla


