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Vážení spoluobčané,
v sobotu 22. září 2012 byl slavnostně 
otevřen tenisový kurt v areálu fotbalo-
vého hřiště v Protivíně. Toto místo bylo 
vybráno záměrně, protože v minulosti 
zde tenisové kurty – byť pískové – byly 

RYBÁŘ PODZIM
Jitka Pavlíková

Už podzim se blíží zdaleka
A rozhazuje sítě
A do těch sítí rybářských
Celého zahalí tě…

A omotá tě jak pavouček
Bezbrannou drobnou mušku
A stesk si tě pak podmaní
Déšť rozpláče tě trošku

Opojně voní jablka
Když do lísek se kladou
Už tiché kroky podzimu
Se po krajině kradou…

Nový tenisový kurt otevřen
a sloužily dlouhá léta široké veřejnosti. 
Letošní rok se ve spolupráci s FK Protivín 
podařilo sehnat 100% dotaci z programu 
MŠMT a za rekordně krátkou dobu zde 
vybudovat kurt s nejnovějším povrchem 
COURTSOL COMFORT.

Věříme, že krátká budoucnost ukáže, 
jak našemu městu tento druh sportu chy-
běl. Rezervace kurtu v letošním roce je 
možná na telefonu 737 236 361 u pana 
Křišťála, vždy alespoň jeden den pře-
dem. Je nutná sportovní obuv a dodržo-
vání provozního řádu. Za použití kurtu se 
neplatí. V příštím roce zveřejníme pod-
mínky používání pro členy tenisového 
klubu či ostatní rekreační sportovce.

Rád bych vám ovšem představil záměr 
města vybudovat v areálu fotbalového 
hřiště centrální sportoviště, které se nám 
snad v příštím roce podaří dokončit. Chce-
me vybudovat ještě jeden tenisový kurt 
se stejným povrchem, nohejbalové hřiště 
s umělým povrchem, beach volejbalové 
hřiště a tenisovou zeď. Po stránce zázemí 
pro sportovce se projektuje propojení stá-
vajících budov, kde vzniknou jak sociální 
zařízení pro sportovce i diváky, tak šatny. 
Pokud se nám toto podaří zrealizovat, 
budeme mít sportoviště, na které budeme 
právem pyšní. Před dvěma lety se podařilo 
vybudovat areál u základní školy, zaměře-
ný zejména na atletiku. Nově zamýšlené 
centrální sportoviště v areálu FK vyplní 
mezeru u ostatních sportů.

Věřím, že návštěvnost obou těchto are-
álů bude vysoká a umožní každému, kdo 
chce, sportovat až do „roztrhání těla“.

Jaromír Hlaváč, starosta města
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ZAČÍNAJÍ PRACOVAT TYTO ZÁJMOVÉ KROUŽKY
kroužek  pro koho  kdy  vedoucí
Sborový zpěv  1. – 5. roč.  středa 13.00 – 14.00 hodin
   L. Přástková
Sborový zpěv  6. – 9. roč.  středa 14.00 – 15.00 hodin  
   L. Přástková
Basketbal hoši  5. – 9. roč.  středa 14.30 – 15.30 hodin  
   L. Marková
Florbal  1. stupeň  pondělí 14.30 – 15.30 hodin 
   J. Linhart
Florbal  2. stupeň  středa 13.30 – 14.30 hodin  
   J. Linhart
Výtvarný  6. – 9. roč.  pondělí 14.00 – 15.00 hodin  
   A. Žák
Futsal  4. – 9. roč.  středa, čtvrtek 6.30 – 7.30 hodin 
   M. Johanna
Knihovnický 2. – 9. roč.  v rámci výpůjční doby šk. knihovny  
   M. Novák
Šachy  2. – 9. roč.  středa 14.00 – 16.00 hodin  
   R. Kalný
Výtvarný  2. – 5. roč.  pondělí 14.30 – 15.15 hodin  
   O. Adamcová
Pohybové hry  2. – 3. roč.  pondělí 13.30 – 14.30 hodin 
   J. Houdková
Zdravotnický  1. stupeň  pondělí 13.40 – 14.30 hodin  

M. Smejkalová
   

Školní práce žáků 5. A
HALÓ, TADY V PROTIVÍNĚ

Haló, tady v Protivíně,
krásně je tu v létě, v zimě.
Chodím tu i do školy
i se svými přáteli.
S kamarády běhám venku,
nepostojím ani chvilku.
večer jsem už unavený,
ale krásně spokojený.

Martin Kub

Haló, tady v Protivíně,
řeka proudí velmi líně.
Z pekárny jde vůně hnedka,
poznala to ráno i ta tetka,
že tam pečou koblihy
pro hodný i zlobivý.

Kaplanka je zcela nová,
výstav se tam hodně koná.
Dále láká cizince
škola stará velice.
(nechtěla být jmenována)

Haló, tady v Protivíně,
jaro si tu leží líně.
Vzpomíná si na zimu
a její velkou peřinu.
Ale teď je kytek čas,
radujem‘ se všichni zas.

Tomáš Malkus

Haló, tady v Protivíně,
všichni máme ruce v klíně,
máme tady krokodýly,
čerpáme tam všechny síly,
u nás doma, tam je hezky,
každý rok tam máme švestky,
na obloze jenom mraky
a na podzim pouštím draky.

Jan Houdek

Haló, tady je Protivín,
koukni se na pivovarský komín,
z komínu se kouří,
pivo se tam vaří,
o prázdninách se 
 na Belvederu daří.
Pak si do ZOO zaběhni
a krokodýly si tam prohlédni.
Zmrzku od nás ochutnej
a pak domů pospíchej.

Patrik Pišinger

Haló, Protivín
Na slavnostech města Protivína
zazpívala Lucka Bílá.
Měla úspěch, to se ví,
tleskali jí malí velcí,
starosta jí poděkoval
s překrásnou kyticí.

(anonymně)

Haló, tady v Protivíně
nemaj‘ gatě v klíně,
nevíme, kde je nakupovat,
chodíme po lidech odkupovat.
(A nevíme, jak je nasazovat. )

Radek Kuča

OKRESNÍ KOLO PŘESPOLNÍHO BĚHU
Ve středu 26. září se uskutečnilo okresní kolo přespolního běhu na Hra-

dišti v Písku, kterého se pravidelně zúčastňují i žáci naší školy. Družstvo 
mladších dívek (Pisingerová, Marková, Hornátová, Páralová, Murňáková) 
obsadilo celkově 3. místo. Mladší žáci (Podhorský, Hečko, Kolafa, Červe-
ňák, Popelka, Smolík, Chudomel) obsadili celkově 7. místo. Starší žákyně 
(Hornátová, Danielová, Lupínková, Procházková, Horváthová, Zimová) 
si doběhly pro 4. místo. A starší žáci (Vejšický, Vejvoda, Krejčí, Fürst F., 
Štiak, Hrubý) skončili celkově na osmém místě. Všem závodníkům děku-
jeme za reprezentaci školy.

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM
Základní škola děkuje všem rodičům a sponzorům za peněžní příspěvky. 
Tyto využíváme na nákup odměn, na doplatek kulturních pořadů, na orga-
nizaci sportovních dnů, dopravu na LVK a plavání. Všem děkujeme.
Přehled sponzorských darů ZŠ Protivín – školní rok 2011/2012:
Od rodičů žáků vybráno  9 560 Kč
OM Protivín  10 000 Kč
pí Blanka Pudíková, Protivín     1 000 Kč
p. Zbyněk Mádl, Pokrývačství Malešice 3 000 Kč
pí Marie Černá, Protivín 900 Kč
p. Ing. Jiří Morávek, Protivín 5 000 Kč
pí Hana Bísková, Protivín  5 000 Kč
Ostatní sponzorské dary 24 900 Kč
Celkem sponzorské dary od IX. 2011 do VI. 2012 činí  34 460 Kč
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pokračování na 5. stránce

RADA MĚSTA ZASEDALA z deníku
POLICIE ČR V PROTIVÍNĚ

Mimořádně významné stromy, jejich 
skupiny a stromořadí lze vyhlásit roz-
hodnutím orgánu ochrany přírody za 
památné stromy. Tyto památné stromy 
je zakázáno poškozovat, ničit a rušit 
v přirozeném vývoji, jejich ošetřování je 
prováděno se souhlasem orgánu, který 
ochranu vyhlásil.

V Protivíně je jedním z památných 
stromořadí Platanová alej u pivovaru, 
která byla vysázena v roce 1872. Důvo-
dem ochrany této dřeviny je její exotický 
druh.

Ve středu 3. října 2012 byla provedena 
na základě objednávky města Protivín 
a souhlasu orgánu životního prostředí 
odborná prořezávka trojřadé platanové 
aleje. Odborná firma zajistila u 59 platanů 
javorolistých prohlídku, vyřezání suchých 
větví, opravu a doplnění stříšek proti zaté-
kání vody, demontáž 1 kusu bezpečnostní 
vazby. Další práce směřovaly k zajištění 
bezpečnosti silničního provozu a osob 
pohybujících se v této aleji.

Bc. Jaroslava Fialová,
Městský úřad v Protivíně

odbor výstavby, dopravy a ŽP

VYBRÁNO Z USNESENÍ 
RADY MĚSTA PROTIVÍN 26. 9. 2012

–  souhlasí s ukončením nájemní smlouvy 
na pronájem pozemku p. č. 1101, trvalý 
travní porost o vým. 17533 m2 v kú 
Chvaletice u Protivína

–  souhlasí s umístěním stavby výstraž-
níku a kabelové trasy na pozemcích 
města Protivín p. č. 2412/22 a 2412/6 
v kú Protivín

–  souhlasí s ukončením výpůjčky na 
pozemky p. č. 942/1, ost. plocha, mani-
pulační plocha o vým. 697 m2, p. č. 941/1, 
ost. plocha, sportoviště a rekreační 
plocha o vým. 1579 m2 a p. č. 941/3, 
zastavěná plocha a nádvoří o vým. 104 
m2, vše v kú Protivín mezi městem Proti-
vín a TJ Slavoj Protivín k 31. 12. 2012;

 zároveň ukládá finančnímu odboru 
– správě majetku jednat s TJ Slavoj Pro-
tivín ve věci darování stavby bez čp/če 
na pozemku p. č. 941/3 kú Protivín

–  byla seznámena se zápisem č. 6 z jed-
nání komise bytové, místního hospodář-
ství a dopravy ze dne 24. 9. 2012

 a souhlasí s pronájmem bytu č. 8, 
1+1 o celkové výměře 34 m2, na adrese 
Protivín, Švermova 912

–  byla seznámena s předloženým ručně 

psaným zápisem kroniky města za rok 
2011 včetně počítačově zpracované 
kroniky, přílohové a fotodokumentační 
části kroniky za rok 2011 a zpracování 
záloh kroniky od roku 1921 (viz zápis 
letopisecké komise)

–  schvaluje uzavření veřejnoprávní 
smlouvy podle zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
§ 63 odst. 1 na výkon přenesené působ-
nosti podle zákona č. 200/1990 Sb., 
o přestupcích, ve znění pozdějších před-
pisů s obcí Žďár s vědomím, že město 
Protivín je schopno svým orgánem řádně 
zabezpečit výkon výše uvedené přene-
sené působnosti jmenované obce

–  schvaluje mandátní smlouvu na řízení 
projektu dle OP ŽP, realizaci zadávacího 
řízení a následný monitoring projektu 
„Zateplení a výměna oken – školní 
pavilon ZŠ Protivín“ se společností 
GARANTA CZ a. s., sídlem Kněžská 
365/22, 370 01 České Budějovice

 a pověřuje starostu města podpisem 
předmětné mandátní smlouvy

–  souhlasí s výjimkami z nejvyššího počtu 
dětí ve třídách 1. MŠ Protivín a 2. MŠ 
Protivín dle návrhů ředitelek obou MŠ, 
když požadované počty dětí ve třídách 
jsou v souladu s § 2 odst. 2 vyhlášky 
o předškolním vzdělávání č. 14/2005 
Sb., v návaznosti na § 23 odst. 5 zák. 
č. 561/2004 Sb., v platném znění (škol-
ský zákon)

Pobíhající pes kousal
 V neděli 2. září řešili protivínští poli-

cisté oznámení o volně pobíhajícím 
psu, který někoho pokousal. Pes 
pobíhal v devět hodin na Masarykově 
náměstí a kousl do prstu muže. Majitel 
psa zřejmě porušil vyhlášku města 
Protivín, která stanovuje pravidla pro 
pohyb psů na veřejném prostranství 
ve městě. Policisté případ oznámili 
správnímu orgánu Městského úřadu 
Protivín k dalšímu projednání.

Při couvání poškodil střechu
 Dne 4. září dopoledne došlo ve Sme-

tanově ulici k dopravní nehodě. Řidič 
nákladního automobilu značky Ford 
Tranzit při couvání přehlédl střechu 
domu a narazil do ní nástavbou 
vozidla. Při dopravní nehodě došlo 
k majetkovým škodám. Na poškození 
střechy 15 000 korun a na vozidle 20 
000 korun. Policisté nehodu vyřešili 
uložením blokové pokuty.

Opět rychlost
 Oznámením na správní orgán vyřešili 

dopravní policisté opakovaný přestu-
pek muže z Protivína. Muž jel 10. září 
po silnici první třídy číslo 20 od Seli-
bova na Protivín. Na volném úseku, 

PAMÁTNÉ STROMY – platanová alej u pivovaru v Protivíně
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INFORMAČNÍ CENTRUM PROTIVÍN
Do konce října 2012 je v kaplance k vidění výstava 

„3. Paradigma“ – abstraktní obrazy výtvarníků z různých 
koutů světa.

V měsících listopadu a prosinci se k nám přijďte podívat 
na výstavu fotografií Jiřího Bílka (od 5. 11. 2012) a sbírku 
minerálů pana Franze Petzla z Rakouska (od 7. 11. 2012).

TURISTICKÁ SEZONA 2012
Do října letošního roku navštívilo prostory Infocentra 12 

tisíc návštěvníků, pro které jsme připravili celkem 17 výstav 
nejen výtvarného umění, přičemž největší úspěch sklidila 
výstava obrazů Josefa Miloty a výstava ke 105. výročí naroze-
ní Jaroslava Foglara. Z dlouhodobých výstav mají návštěvníci 
největší zájem o modely hradů a zámků ze špejlí vyrobené 
panem Ladislavem Novákem z Myšence. S radostí oznamu-
jeme, že jeho modely zůstanou i nadále v kaplance k vidění.
Kaplanka nabízí k využití nejen interiéry, ale také nádvoří, na 
kterém si v letošním roce řekly své ANO tři svatební páry.

TIPY NA VÁNOČNÍ DÁRKY:
V měsíci říjnu vychází poslední díl trilogie „Na břehu 

Blanice“ od Jaroslavy Pixové, nabízíme k zakoupení všech 
tří dílů této knihy. Dalším knižním hitem je publikace „Stará 

„Beznadějně vyprodáno včetně pří-
stavků.” Tuhle větu slyšela řada dalších 
zájemců o divadelní představení. Pří-
jemný pocit pro pořadatele. Děkujeme 
nejen Báře Hrzánové a samozřejmě 
i všem účinkujícím za úžasný herecký 
„koncert“, ale i divákům, kteří odměnili 
herce i pořadatele – MěKS Protivín.

Hrdý Budžes
…a ona řekla tu pitomou Milušku Vobor-
níkovou !
Tak to přeci dobře znám. Viděla jsem 
Hrdýho Budžese v televizi, četla knížku, 
ale vidět Báru Hrzánovou naživo a užít 
si představení i jeho skvělou atmosfé-
ru – tak to se nedá vůbec, ale vůbec 
srovnat!
Byl to zážitek a deset minut, při kterých 
protivínské publikum ve stoje tleskalo 
a Bára se vracela na jeviště kulturního 
domu v Protivíně – no tedy! Tak to byl 
velký zážitek!
Děkuji a prosím – více takových před-
stavení.

Miroslava Žižková, Písek

▼▼▼

POZVÁNÍ NA VÝSTAVY
DO KAPLANKY

Otava mezi Pískem a Zvíkovem“ od Jiřího Fröhlicha. Jed-
ná se o druhé doplněné vydání. Krásným dárkem se stane 
dvoudílná kniha Zdeňka Fibicha „Nebe studánek“ nebo od 
stejného autora třídílný „Prácheňský poklad“ – knihy pověstí 
tohoto kraje. Za nákup stojí monografie „Rok na naší vesnici“ 
akademického malíře Milana Peterky (autoři Milada a Milan 
Peterkovi) a „Deník dřevorubce – z deníků“ Jardy Švestky.
K dispozici je několik posledních kusů stolních kalendářů na 
rok 2013 se starými fotografiemi Písecka.



PROTIVÍNSKÉ LISTY – 5. stránka

kde je povolena nejvýše devadesátka, 
mu policisté naměřili rychlost 126 
km/hod. Muž tento přestupek spáchal 
opakovaně.

Povedená návštěva
 Podezření ze spáchání trestného činu 

krádež čelí muž, který měl při návště-
vě v bytě u kamaráda krást. Nejprve 
měl dne 8. září odcizit mobilní telefon 
značky Sony Ericsson a při další náv-
štěvě dne 11. září pak mobilní telefon 
značky Samsung Galaxy. Způsobil 
tak známému škodu 5 400 korun. 
Podezřelý muž již byl v minulosti za 
majetkovou trestnou činnost odsou-
zen. Policisté případ řešili ve zkráce-
ném přípravném trestním řízení.

Natankovali a ujeli
 Další případ újezdu od benzinové 

čerpací stanice řešili protivínští poli-
cisté dne 22. září. Dva muži krátce 

z deníku
POLICIE ČR V PROTIVÍNĚ

dokončení ze 3. stránky

před dvacátou hodinou natankovali 
bezmála 32 litrů benzinu natural 
a ujeli bez placení. Způsobili tak škodu 
1 200 korun. Policisté případ řeší jako 
přestupek proti majetku.

Houbařka se zranila při pádu z kola
 Dne 25. září se zranila při pádu z kola 

žena, která jela Mírovou ulicí v Pro-
tivíně. Žena se nechovala ukázněně 
a při jízdě držela na řídítkách košík 
s houbami. V klesání nezvládla řízení 
kola, košík se jí zamotal do předního 
kola a cyklistka spadla na silnici. 
Zraněnou ženu odvezli zdravotníci do 
písecké nemocnice.

Zkouška pozitivní
 Podezření ze spáchání trestného činu 

ohrožení pod vlivem návykové látky 
čelí muž, který jel dne 27. září cen-
trem Protivína. Muž usedl za volant 
osobního automobil značky Mercedes 
a v Pivovarské ulici ho kontrolovali 
policisté. Krátce před dvaadvacátou 
hodinou se muž podrobil dechové 
zkoušce, která byla pozitivní s hodno-
tou přesahující dvě promile alkoholu.
Policisté muži zadrželi řidičský průkaz 
a případ řeší ve zkráceném přípravném 
trestním řízení.

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROTIVÍNA

KONANÉHO DNE 25. ZÁŘÍ 2012

1.  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje před-
loženou kontrolu ze zasedání zastupitelstva města 
konaného dne 28. 6. 2012

2.1. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje prodej 
pozemku p. č. 1101, trvalý travní porost o vým. 17533 
m2 v kú Chvaletice u Protivína.

2.2. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje prodej 
pozemku p. č. 480/2, ost. plocha, ost. komunikace 
o vým. 88 m2 v kú Myšenec.

2.3.  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje uzavření 
kupní smlouvy mezi městem Protivín a firmou Leso-
stavby Třeboň a. s.

2.4.  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje prodej 
pozemku p. č. st. 34, zastavěná plocha a nádvoří o vým. 
354 m2 v kú Maletice.

2.5.  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje odkoupení 
pozemku p. č. 1527/127, ost. plocha, manipulační 
plocha o vým. 182 m2 v kú Protivín od Lesů ČR, s. p. 
do vlastnictví města Protivín.

2.6.  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje směnu 
pozemků p. č. 2489, vodní plocha, vodní nádrž umělá 
o vým. 6214 m2, p. č. 2490, ost. plocha, neplodná 
půda o vým. 3057 m2 i s porosty a p. č. 2487/2, ost. 
plocha, neplodná půda o vým. 192 m2, vše v kú Záboří 
u Protivína ve vlastnictví města Protivín za pozemek 
p. č. 2465, orná půda o vým. 25727 m2 v kú Záboří 
u Protivína ve vlastnictví paní Peroutkové bez dalšího 
finančního dorovnání a uzavření směnné smlouvy.

2.7.  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje přechod 
pozemku p. č. PK 1311/10 kú Selibov a pozemku p. 
č. PK 613/1 (dnes parcela KN 613/12) kú Maletice 
z majetku ČR do vlastnictví města formou souhlas-
ného prohlášení učiněného společně městem Protivín 
a Pozemkovým fondem ČR a pověřuje starostu města 
podpisem souhlasného prohlášení.

2.8.  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje prodej bytu 
631/10 v ulici Družstevní, Protivín a uzavření kupní 
smlouvy se zřízením předkupního práva ve prospěch 
města v předloženém znění.

 Zastupitelstvo města Protivín schvaluje prodej bytu 
582/2 v ulici Komenského, Protivín a uzavření kupní 
smlouvy se zřízením předkupního práva ve prospěch 
města v předloženém znění.

2.9.  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje rozpočtové 
opatření č. 4 v předloženém znění.

3.1.  Zastupitelstvo města Protivín v souladu s § 188a 
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění (sta-
vební zákon) souhlasí s umístěním stavby rodinného 
domku na pozemcích č. parc. 64 a 66/9 v kú Těšínov 
u Protivína.

3.2.  Zastupitelstvo města Protivín neschvaluje vypra-
covat návrh řešení na čištění odpadních vod v obci 
Maletice – navrhované řešení neekonomické z důvo-
du náročnosti a množství stálých obyvatel (36).

3.3.  Zastupitelstvo města Protivín neschvaluje 
prošetření stavu záklopky na odtokové stoce obce 
Maletice – řešení kanalizační záklopky je s ohledem 
na spádovost terénu plně dostačující.

3.4.  Zastupitelstvo města Protivín neschvaluje řešit 
situaci nebezpečného stavu dřevin na pozemcích 
p. č. 84/3, p. č. 84/1 a p. č. 94 v kú Maletice, obec Proti-
vín – město nemůže řešit tuto situaci na pozemcích ve 
vlastnictví soukromých osob, na vlastních pozemcích 
situace vyřešena.

3.5.  Zastupitelstvo města Protivín neschvaluje úpravu 
návsi obce Maletice – tato náves byla upravena 
v dubnu letošního roku.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

Nový zahradní domeček využívají nejvíce předškoláci ze 3. třídy

Letošní školní rok zahájily děti z 1.MŠ v pondělí 3. září. Některé se s novým 
prostředím školy teprve seznamovaly, ty starší se zapojily do veškerých činností bez 
podpory rodičů. Teplé zářijové dny jsme využili k uspořádání táboráku s opékáním 
buřtů. Akce se uskutečnila na školní zahradě, rodiče tak měli možnost okouknout, kde 
jejich ratolesti tráví dopolední pobyt venku. Pro zpestření tvořivých her na zahradě 
děti ještě dostaly dárek v podobě nového dřevěného domečku, který nahradil předešlý, 
již nevyhovující.

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK V 1. MŠ
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▼▼▼

úterý 13. listopadu od 19.30 hodin
Dům kultury Protivín

Koncert Eva a Vašek
vstupné 110 Kč

Dům kultury Protivín
pondělí 19. listopadu od 19 hodin

Multimediální projekce 

„S hvězdáři pod polynéskou oblohou“
Večer v podání Slávky Chrpové, šéfre-

daktorky časopisu Cykloturistika. Ne-

jde jen o samotnou destinaci, ale cestu 

na skládacím kole, dvě baby, osobnost 

Jiřího Grygara, stopy Miroslava Štefá-

nika atd. Vstupné 45 Kč

    Na ostrově Naupiti

▼▼▼

Dům kultury Protivín
neděle 25. listopadu v 15 hodin

O SLUNEČNÍKU, 
MĚSÍČNÍKU A VĚTRNÍKU

Pohádka na motivy klasické pohádky 
od Boženy Němcové.

Účinkuje divadelní soubor 
„Mladá scéna“ z Ústí nad Labem.

vstupné 45 Kč



KINO PROTIVÍN
listopad 2012

Rezervace vstupenek na http://disdata.cz/ nebo v MěKS telefonem 382 251 806, 382 251 996.
Předprodej vstupenek v MěKS a jednu hodinu před představením v pokladně kina. 

Filmy označené tímto symbolem
jsou sledovatelné jen pomocí brýlí této 3D–technologie 

pátek 2. listopadu ve 21 hodin  film Francie

96 HODIN:ODPLATA 
Akční/drama/kriminální. Pokračování úspěšného akčního thrilleru. Liam Neeson se vrací 
jako bývalý agent CIA Bryan Mills, který před dvěma lety v Paříži nemilosrdně pozabíjel gang 
obchodníků s bílým masem, aby zachránil život své unesené dcery.  
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 98 minut, vstupné  100 Kč

neděle 4. listopadu v 15 hodin Film Francie/Španělsko/Itálie

ASTERIX A OBELIX 
VE SLUŽBÁCH JEJÍHO VELIČENSTVA

Komedie/rodinný. Pod vedením Julia Caesara napadly proslulé římské legie Brigánii. Jedné 
malé vesničce se však daří statečně odolávat, ale každým dnem je slabší a slabší. Britská královna 
proto vyslala svého věrného důstojníka Anticlimaxe, aby vyhledal pomoc u Galů. 
Mládeži přístupný, dabováno, 125 minut, vstupné  děti 80 / dospělí 130Kč

neděle 4. listopadu v 19 hodin film Francie

AMERICAN TRANSLATION
Drama. Oba se milují. On zabil. Ona o tom nic neví. Jeho přáním je – zachránit se…Po náhod-
ném setkání Chrise a Aurory vzkvete jejich láska. A pak Aurora objeví, co Chris tajil.
Mládeži do 15 let nevhodné, titulky, 109 minut, vstupné  100 Kč

středa 7. listopadu v 19 hodin film ČR

VRÁSKY Z LÁSKY
Komedie. Ota je bývalý učitel a ve svém věku má již řadu vrtochů, kterými komplikuje život 
svému synovi a snaše. Nyní jej čeká náročná operace a Ota se rozhodne, že je ta správná doba, 
kdy je potřeba se setkat s někým, kdo kdysi dávno velmi ovlivnil jeho život…
V hlavních rolích J. Bohdalová,  R. Brzobohatý, I. Trojan, J. Jirásková a další.
Mládeži přístupný, 101 minut, vstupné  80 Kč

pátek 9. listopadu ve 21 hodin

THE QUEEN
Záznam slavného budapešťského koncertu z roku 1986. Filmu předchází 25 minutový dokument 
o turné vrcholícím právě koncertem v Budapešti, který vidělo před 80 tisíc nadšených diváků. 
Vstupné  150 Kč

neděle 11. listopadu v 15 hodin film ČR

KOZÍ PŘÍBĚH SE SÝREM
Animovaná komedie. Největší pohádkové dobrodružství letošního podzimu. Do kin se vrací 
oblíbená postava prostořeké Kozy s hlasem Jiřího Lábuse. Kuba s Mácou se živí sýrařinou, 
dokud je jedné noci neodnese čert… Hrají J. Lábus, K. Heřmánek, M. Dlouhý, M. Dejdar, 
M. Bočanová a další.
Mládeži přístupný, 82 minut, vstupné  140 Kč

neděle 11. listopadu v 19 hodin film ČR

POSEL
Drama. Jízda ve slepé ulici. Třicátník Petr miluje kolo a své vášni podřizuje celý život. Neplánuje, 
neplatí účty, neřeší nic, co může počkat do zítra. Budování společné domácnosti s přítelkyní 
je mu stejně proti srsti jako dělat kariéru. Mezi touhou po svobodě a potřebou jistot ztrácí své 
dřívější vztahy, ale zároveň odhodlaně buduje nové. Hudba BLUE EFFECT. 
Mládeži od 15 let přístupný, 100 minut, vstupné  100 Kč

středa 14. listopadu v 19 hodin  Velká Británie / USA 

SKYFALL
Daniel Craig je zpět jako Agent 007 v nové, v pořadí již dvacáté třetí bondovce s názvem SKYFALL. 
Tentokrát bude Bondova loajalita vůči M (Judi Dench) vystavena nelehké zkoušce, když ji začne 
pronásledovat její vlastní minulost. 007 musí vystopovat a zneškodnit narůstající hrozbu, ať 
už ho to stojí cokoliv…
Mládeži od 12 let přístupný, titulky, 144 minut, vstupné  130 Kč

pátek 16. listopadu ve 21 hodin  film USA

DIVOŠI
Thriller. „To, že vám vyprávím tenhle příběh, neznamená, že na jeho konci zůstanu živá“, 
přiznává hned v úvodu postava, která vás filmem bude provázet. Netradiční začátek, stejně 
jako zbytek akčního thrilleru podle románu D. Winslowa, jedné z nejprodávanějších knížek 
o moci, síle, zradě, penězích a zpochybňování hodnot. 
Mládeži od 15 let přístupný, titulky, 130 minut, vstupné  90 Kč

neděle 18. listopadu v 15 hodin  film USA

ZVONILKA:TAJEMSTVÍ KŘÍDEL
Animovaný fantastický příběh, ve kterém se Zvonilka vydává napříč zapovězenou hranicí ze 
svého domova do tajemných Zimních lesů, kde se setkává s celou řadou nových víl a odhaluje 
kouzelné tajemství - Zvonilka má totiž sestru, stejně veselou a hravou Modrovločku. Ta se s ní 
na oplátku vydává na návštěvu do Zvonilčina domova.
Mládeži přístupný, dabováno, 76 minut, vstupné  děti 135 Kč  / dospělí  155 Kč

neděle 18. listopadu v 19 hodin film USA

LOOPER
Akční, sci-fi. Přece se nepopravím. Loopeři jsou nájemní zabijáci, kteří pracují pro zločineckou 
organizaci. Jejich úkol je tradiční: osoby, které jsou pro sdružení nějakým způsobem nepohodlné, 
zastřelí a zbaví se těla. Odměnu za vykonanou práci pak vždy najdou přímo u své oběti. Existuje 
pro ně pouze jediné pravidlo – za žádnou cenu nesmí nechat svůj cíl utéct. V hlavních roli Bruce 
Willis, Joseph Gordon-Levitt.
Mládeži od 15 let přístupný, titulky, 118 minut, vstupné  90 Kč

středa 21. listopadu v 19 hodin film USA 

TWILIGHT SÁGA:ROZBŘESK – 2. ČÁST 
Dobrodružný/drama/fantasy/romantický. Bella Cullenová porodila krásnou a zdravou 
holčičku. Její obavy z prvního novorozeneckého roku zůstaly k údivu všech Cullenových nena-
plněny. Bella si na upírský život totiž zvyká s neuvěřitelnou lehkostí. Zdá se, že šťastnější už být 
nemůže. Ironií osudu se ale právě v této dokonalé chvíli zdá, že vše přijde vniveč. 
Mládeži od 12 let přístupný, titulky, 115 minut, vstupné  110 Kč

pátek 23. listopadu ve 21 hodin film USA

PARANORMAL ACTIVITY 4
Horor. Volně navazuje na 2. díl, v němž démonem posedlá Katie vyvraždila rodinu své sestry 
s výjimkou nemluvněte Huntera, které unesla neznámo kam. Uběhlo pět let a tahle dvojice s 
velice pohnutou minulostí se přistěhuje na poklidné americké předměstí, které záhy poklidné 
být přestane. 
Mládeži od 15 let přístupný, titulky, 95 minut, vstupné  90 Kč

neděle 25. listopadu v 15 hodin DIVADLO PRO DĚTI 
O slunečníku, Měsíčníku a Větrníku

Vstupné  45 Kč

neděle 25. listopadu v 19 hodin ČR

ROK KONOPÍ
Dokument. V roce 2009 byl Janu Hrnčířovi (námět) diagnostikován nádor v oku. Aniž dodnes 
s jistotou ví, zda jde o zhoubný nález, začal se intenzivně zajímat o možnosti léčby rakoviny. 
Ta ho zavedla až k léčebným vlastnostem konopí. 
Mládeži přístupný, 90 minut, vstupné  80 Kč

středa 28. listopadu v 19 hodin film USA

NABOŘ A UJEĎ
Komedie. Charlie Bronson riskuje svou skrytou identitu, aby se se svou přítelkyní dostal do Los 
Angeles, kde na ně čeká jejich životní šance. Brzy je však vyčmuchá Charlieho bývalý kamarád 
z gangu a chce, co mu patří. Zábavný road-trip se tak mění v bláznivou honičku.
Mládeži od 15 let přístupný, titulky, 100 minut, vstupné  90 Kč

pátek 30. listopadu ve 21 hodin film USA

KLETBA Z TEMNOT
Horor byl inspirován skutečným příběhem starodávné skříňky, ukrývající zlověstného démona 
Dybbuka, kolem které došlo k sérii záhadných paranormálních jevů. Film vypráví příběh bývalých 
manželů Clyda a Stephanie a jejich dvou malých dcer. Mladší dcera Em si koupí na bleším trhu 
tajemnou skříňku. Od té doby se začnou s děvčátkem dít zvláštní věci.
Mládeži od 12 let přístupný, titulky, 92 minut, vstupné  90 Kč
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Byl to krásný letní a pohodový srpno-
vý den pro všechny přátele obce Krče.

Ano vážení čtenáři, letošní 18. srpen 
byl hlavně pro všechny Krčáky velkým 
svátkem. Uskutečnilo se zde totiž první 
historické Setkání rodáků, starousedlíků 
a přátel obce, opřené o historické datum 
z roku 1352, kdy je tomu právě letos 
660 roků, co byla v historických doku-
mentech o Krči uvedena první doložená 
písemná zmínka.

Celá vesnice se na toto historické 
setkání rodáků pečlivě připravila. Pře-
stože v Krči, včetně přilehlých samot 
trvale bydlí pouze 220 obyvatel, v tento 
slavnostní srpnový den vzrostl jejich 
počet více než 3 krát. Na perfektně upra-
vené návsi se náramně bavilo po celý 
den více než 650 spokojených účastníků. 
Vyplatila se předem připravená, nikoliv 
nákladná, ale o to efektivnější propagační 
kampaň s důrazem na osobní pozvání 
účastníků. Při té příležitosti se publikace 
„Krč, vesnice v srdci mém“, pojednávající 
o historii obce a životě jejích obyvatel, 
kterou jsem k této příležitosti zpracoval 
a vydal, dostala ve více jak 400 výtiscích 
ke svým čtenářům.

V tento pro Krč významný den se za 
nádherného letního počasí dolejší náves 
začínala již od rána plnit nejprve stánky 
s různými řemeslnými staročeskými 
výrobky, kde jejich majitelé ukazovali 
početným zájemcům svůj řemeslný um 
přímo na místě. Hned vedle těchto stánků 
byly atrakce pro děti, které si po celý den 
užívaly mj. skákacího hradu a hlavně na 
hladině nově zrekonstruovaného rybníka, 
plovoucí koule, tzv. aqua zorbingu.

Kolem deváté hodiny dopolední začali 
přijíždět spolu s početnými návštěvníky 
slavnosti i pozvaní krčští rodáci a další 
občané, kteří v minulosti v obci po určitou 
dobu žili. Jejich první cesta spolu s místní-
mi příbuznými vedla zpravidla na vzorně 
upravený místní hřbitov ke hrobům svých 
blízkých a následně k prohlídce čerstvě 
vybíleného místního kostela sv. Václava. 
Poté se většina z nich přemístila do bývalé 
Obecné školy, kde si mohli prohlédnout 
dvě školní třídy, do kterých v dětství 
chodili. Zároveň si ve stejné budově se 
zájmem prohlédli vkusně upravenou 
výstavu dobových fotografií a historic-
kých dokumentů ze života občanů Krče 
a dobrovolných spolků. Bylo dojemné 
sledovat „ bývalé Krčáky“, které život 
odvál od rodné obce do různých koutů 
naší vlasti, jak se vzájemně na dobových 
fotografiích poznávají, jak vzpomínají na 
dobu, kdy byli ještě dětmi.

V pravé poledne začala na nově zre-
novovaném parketu koncertovat známá 
dechová hudba Šumavanka, což byl pro 
všechny návštěvníky nenásilný pokyn, aby 
se shromáždili k připraveným stolům do 

stínu pod letité návesní lípy a pod velko-
plošné stany. Ve 13 hodin, při slavnostním 
zahájení, jsem jako krčský rodák nejprve 
přivítal přítomné a zavzpomínal, i dost 
emotivně, na historii obce, léta dětství 
a mládí, které všichni občané pocházejí-
cí z Krče v různých časových obdobích 
v rodné obci prožili. Následně vystoupil 
se zdravicí a poděkováním organizátorům 
akce starosta města pan Jaromír Hlaváč 
a s poděkováním pořadatelům a sponzo-
rům i předseda Osadního výboru v Krči 
pan Jaroslav Kanda ml.

Poté vystoupil s krásným programem 
Prácheňský soubor písní a tanců ze Stra-
konic, doprovázený dudáckou kapelou. 
Pro všechny přítomné to byl nevšední 
zážitek, kdy na přírodním parketu účin-
kovalo v různých variacích více než 
třicet tanečníků a tanečnic v krásných 
prácheňských krojích a k tomu jim hrála 
dudácká kapela, kdy její dudy, troufám 
si tvrdit, zněly na krčské návsi v historii 
obce vůbec poprvé. Po úspěšném vystou-
pení Prácheňského souboru se ujala vlády 
nad tanečním parketem opět dechová 
hudba Šumavanka, která vesele vyhrávala 
k poslechu i k tanci až do nočních hodin, 
kdy byla vystřídána DJ VenCou–X, který 
pouštěl hudbu pro mladé až do hodin 
ranních.

Příjemným překvapením, hlavně pro 
občany Krče, byl organizovaný příchod 
našich přátel ze Záboří, kteří na naši slav-
nost přišli v průvodu s trefnou zdravicí. 
Jsem rád, že jsem mohl při jejich veřejném 
přivítání zdůraznit, že jejich vřelý a přá-

telský vztah k naší obci je historického 
původu, protože již po staletí odpočívají 
jejich předkové společně s našimi zesnu-
lými za krčskou hřbitovní zdí…

Měl jsem ale s ostatními občany 
radost z jejich příchodu už také proto, že 
s uspořádáním slavnosti rodáků v Krči 
jsme se inspirovali u nich, když podobnou 
slavnost uskutečnili rok před námi. Velmi 
silné zážitky na rodnou obec si z této 
slavnostní akce odvezli hlavně pozvaní 
rodáci. Jsem hrdý na všechny Krčáky, 
jak pohostinně a přátelsky jsme naše 
hosty mezi sebe přijali a vytvořili jim 
podmínky, aby se cítili jako doma. Velká 
účast spokojených návštěvníků byla pro 
organizátory tím nejlepším vysvědčením 
a zaslouženou odměnou. Přiznám se, že 
tolik usměvavých, spokojených lidí jsem 
pohromadě dlouho neviděl.

Příprava slavnosti trvala celý rok. 
Nejprve byl mým nejbližším spolupra-
covníkem předseda Osadního výboru 
pan Jaroslav Kanda ml., kterému tímto 
za velké úsilí pro zdar celé akce upřímně 
děkuji. Spolu jsme řešili scénář a přípravu 
slavnosti do nejmenších detailů téměř 
každodenně. Později se přípravný výbor 
rozšířil o členy SDH Krč a členy Osad-
ního výboru. Členové SDH se následně 
zapojili do přípravných prací a vlastní 
slavnost perfektně organizačně zajistili, 
od postavení velkoplošných stanů až po 
zajištění výborného občerstvení a s vlast-
ní ochotnou obsluhou všech účastníků. 
V permanenci bylo více jak 40 členů 

> > > > >

KRČSKÉ OHLÉDNUTÍ



PROTIVÍNSKÉ LISTY – 9. stránka

SDH a dalších ochotných občanů Krče, 
kteří zajistili bezchybný průběh celé 
slavnosti.

Poděkování patří Pavlovi a Tomáši 
Nožkovým, Petrovi Perglerovi, Janu 
Bínovi, Jiřímu Hrdinovi, Zdenkovi Jenší-
mu ml., Jiřímu Kašpírkovi, Janu Hrdinovi 
st., Stanislavu Kadlecovi a dalším členům 
SDH. Velké poděkování patří paní Petře 
Perglerové, Mileně Brůžkové, Růženě 
Nožkové a dalším ženám, které zajišťova-
ly pro hosty chutné a pestré občerstvení. 
Poděkování patří i paní Boženě Hrdinové 
a Bohumile Jenšové za umožnění celo-
denní prohlídky místního kostela. Děkuji 
tímto i panu Milanovi Brůžkovi, Jaroslavu 
Neškodnému, Zdenkovi Bínovi a Ivanu 
Náprstkovi (tomu i za bezplatné natahová-
ní kostelních hodin!) za přípravu vkusné 
výstavy dobových fotografií a dokumentů 
ze života obce.

Upřímné poděkování za podporu patří 
starostovi města Protivína panu Jaromíru 
Hlaváčovi, pod jehož záštitou se celá akce 
konala a vedoucím technických služeb 
města pánům Josefu Veselému a Janu 
Bínovi. Velké poděkování patří i spon-
zorům pořádané slavnosti firmám Š+H 
Bohunice jmenovitě panu Karlu Šafářovi, 
Platan Protivín, řeznictví U Rychtářů, 
Potraviny Plachý, Duvemaro a panu Jiří-
mu Krejčíčkovi.

Naše škola se rozloučila s létem v pro-
storách školní zahrady táborákem, na 
který byly pozvány všechny děti se svými 
rodiči. Nejen děti, ale i rodiče měli mož-
nost pochutnat si na opečených dobrotách, 
společně si pohrát a strávit tak příjemné 
slunečné odpoledne.

V tomto měsíci nás navštívila hned dvě 
krásná divadelní představení – „Kašpárek se 
vrací“ a „Princezna a kouzelná píšťalka“, při 
kterých děti zažily velkou legraci. Těšíme 
se proto i na další zajímavé akce, které nás 
v tomto školním roce ještě čekají.

Všechny naše třídy, Kuřátka, Berušky, 
Včelky a Motýlci, přivítaly podzim různými 
tvořivými činnostmi, které můžete vidět ve 
výloze na protivínském náměstí.

I v letošním školním roce bude naše MŠ 
nabízet „Baby studio“ – pravidelné setkává-
ní maminek s dětmi, a to od ledna 2013.

Za 2. MŠ Mgr. Pavla Krátká

Poděkovat bych chtěl rovněž panu 
Zdenku Jenšímu st., který spolu s pány 
Jiřím Dvořákem, Jiřím Urbanem, Miro-
slavem Grégrem a Lubošem Procházkou 
připravili zlatý hřeb večera – slavnostní 
ohňostroj.

Celoživotní sounáležitost k rodné obci 
nelze lépe vyjádřit, než jak to učinila 

v zaslané zdravici krčská rodačka paní 
Marie Nováková (rozená v roce 1927 
Tlačbabová), která nyní bydlí v Žatci 
a z Krče odešla před dlouhými 65ti lety.

Cituji: „ Mějte se tam všichni Krčáci 
rádi. Jak bych si přála ještě jednou vidět 
ten nejhezčí koutek na světě…“

Ing. Václav Vojík

> > > > >

ZPRÁVIČKY Z DRUHÉ
MATEŘSKÉ ŠKOLIČKY

▼▼▼

A PODĚKOVÁNÍ «««««
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Rybářům se nelichotivě přezdívá – „tiší blázni. “ Nepatříte 
– s dovolením – mezi ně?

Přiznávám se, že mám rád kolem sebe klid. Když člověk 
slyší, jak teče voda, vyšplouchne ryba, zazpívá pták, zašumí 
stromy, zavoní tráva, to mne velice uklidňuje. Chodím tedy 
tam, kde vím, že budu sám. Takže trochu z toho bláznovství 
asi v sobě nosím.
Nevyplývá to „bláznovství“ spíše ze zaujetí pro rybařinu? Kaž-
dý koníčkář, pokud je znám, je jím postižen, jestliže bere svou 
zálibu vážně.

Máte pravdu. Kdo se jí chce opravdu věnovat, musí jí takříkajíc 
propadnout.
Máte svá oblíbená 
místa?

Není jich mnoho, 
ale mám. Nebudu 
je prozrazovat, jako 
houbař neřekne, kam 
chodí na houby. Pro 
mne je to Blanice, na 
níž jsou pořád ješ-
tě místa nedotčená, 
kam se člověk těžko 
dostane. Nejsou tak 
navštěvována jako ta, 
kde se vysazují ryby 
a rybář dojede s au-
tem až k vodě. Já si 
zajedu, kam potřebuji 
a zbytek dojdu pěšky. 
Trochu se projít mi 
nedělá žádný problém, 
když pořád sedím za 
volantem.
A víme, čím se živíte.

Ano, jsem řidičem, 
rozvážím pivo.
Vraťme se však k těm 
místům. Tam jste si 
jistý, že budete úspěš-
ný?

To záleží na tom, jak si to místo připravíte. Buď přijdu k řece, 
nahodím a budu čekat, jak ryby budou reagovat na návnadu. 
Nebo se dají nalákat dlouhodobě. Do vody naházím uvařenou 
kukuřici nebo jakýkoliv partykl, zrníčka, hrubou složku krmení. 
Třeba čtrnáct dní jim každý den hodím dvě hrsti na stejné místo 
a teprve pak jdu chytat.
Stejně mi nejde do hlavy, že rybář prosedí u vody dlouhé hodiny. 
Není to zbůhdarma promarněný čas?

Myslím, že ne. Za ta léta co chytám, jsem dospěl k poznatku, 
že čas na rybách ubíhá stejně rychle, jako v hospodě.
Samozřejmě minuta je všude stejně dlouhá nebo krátká. Jak kdy, 
že ano. Ale v hospodě jsou kamarádi, u piva se povídá, vtipkuje, 
popřípadě se chlapi o něco přou. Zatímco u vody se mlčí a mlčí 
a čeká – na zázrak!?

Ale já tam nechodím jen sedět. Jdu si odpočinout, a jak už 
jsem se zmínil, poslouchat přírodu.
Zřejmě jste romantik.

Trochu asi jo. Tak nějak normálně.
Zpěvačka Ema Destinnová, která byla vášnivou rybářkou, se 
prý chodila k Nežárce léčit.

To tedy nevím. Já si nepotřebuji léčit nervy, i když zrovna 
včera o mně přítelkyně prohlásila, že jsem nervák. Asi jsem už 
dlouho nebyl na rybách (smích).
Dá se na ně jít, i když je člověk naštvaný, nemá nejrůžovější 
náladu?

Když mám v plá-
nu na ně zajít, taková 
ta naštvanost ze mne 
u řeky spadne. Pokud 
vím, že za hodinu 
popadnu pruty, už 
se těším.
Č a s t o  c h o d í t e 
k řece?

T e ď ,  k d y ž 
mi rodina přibyla 
a doma se očekává, 
že s něčím pomůžu, 
tak jednou dvakrát 
do týdne.
Kdy jste vůbec začal 
„mrskat“ vodu?

Asi v šesti letech. 
Otec mne brával 
s sebou na rybník, 
kde se smělo lovit. 
To už jsem měl svůj 
prut. Starý bambu-
sový s jednoduchým 
kolovrátkem.
Vzpomínám si, že 
jako kluk jsem chy-
tal na režnou nit, 
ohnutý špendlík 

a uříznutý prut z vrby. Takové vybavení, jaké se hodí leda do 
muzea kuriozit, asi nedáte do rukou vašim mládenečkům až 
dorostou, co? Jak moc záleží na „cajku?“

Nemyslím až tak. Rozhodně míň než na krmení a nástraze. 
Můžu si vzít lískový prut, na něj přilepím pět šest oček a dám 
na něj nějaký naviják s vlascem, který něco vydrží. S takovým 
prutem nachytám ryby také, ale nebude to takový zážitek, jako 
s prutem vyšší kategorie. I průměrné vybavení stojí totiž dost 
peněz. Samosebou dražší, značkové pruty se chovají lépe, pružně 
se ohýbají, jsou příjemnější na držení. Záleží ale na každém rybáři, 
co mu vyhovuje a čemu dává přednost.
Už vzpomínaná geniální pěvkyně měla jistě prvotřídní výbavu 
a znala nejrůznější fígle, jak na ryby vyzrát. Chytala i na „seme-
nec“, upražené, jemně rozemleté a s kapkou medu smíchané 
konopné semínko. Co říkáte takové „laskomině?“

❀❀ K VODĚ NECHODÍ JEN LOVIT, 
Šupinatí obyvatelé se v našich vodách vyskytují odedávna, mnohem, mnohem dříve než se začali chovat v rybnících. Vždyť 
Praotec Čech se ve svatém nadšení pro krásnou zemi rozplýval, že nejen „mlékem a strdím oplývá,“ nýbrž i „vody má hojné 
a rybné.“ Ryb bývaly totiž plné řeky, potoky a bystřiny. Zkrátka tolik, až se staly pravidelnou součástí jídelníčku našich 
předků. Někdy až příliš často, že vesnické chasy žehraly na jednotvárnost takové stravy. Postupem času však byla vodní 
čeládka vychytána či z jiných důvodů ji počalo ubývat, některé druhy vůbec vymizely, z ulic a trhů se vytratily typické postavy 
prodavaček ryb, navrchu získávalo červené maso, až to dospělo do stádia, že i v krajském městě je nyní pouze jedna speciální 
prodejna a v obchodech se jen sporadicky objevují zmrazení sladkovodní šupináči. Proto také spotřeba ryb v Čechách je 
ostudně nízká. Ještě, že existuje poměrně početná skupina lidí, která rybaří ze sportu a na udicích jim často uvízne nějaký 
úlovek. V Čechách je takových příznivců organizovaných v Českém rybářském svazu víc než čtvrt miliónu. Členem této 
organizace je i osmadvacetiletý Petr Schánilec z Protivína.

Jeden z mimořádných úlovků Petra Schánilce byl okoun, který měřil 36 centimetrů. 
Byl vrácen vodě. Revír, na kterém byl chycen, je Vltava kousek od Mělníka.
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Zrovna na posledních závodech jsem si to semínko koupil. 
Sypké, jenom upražené, zabalené do pytlíku. Přidal jsem ho 
do krmné směsi, která se hází do vody, a těšil se, jaký to bude 
zázrak. Pěkný zázrak! Po chvilce jsem viděl, jak po hladině lítají 
jako bublinky. Ona všechna ta semínka, která měla zůstat na dně, 
vylétla nahoru. Asi neznám ten správný recept.
Tak provozujete nějakou alchymii a mícháte různá těstíčka?

Já už ne. To hlavně starší kolegové, ti si na to ještě potrpí.
Na co tedy chytáte?

Na háčky dávám klasiku. Žížaly, kukuřici, bílé červy, což jsou 
larvy much, na které jdou všechny ryby, hlavně bílé druhy, jako 
jsou plotice, jelci, tloušti…
…ti jsou také k jídlu?

Jsou. Avšak nechodím k vodě kvůli jídlu, ale abych si 
zachytal.
Neříkejte, že tu čeládku tak milujete…!?

To víte, že si občas přinesu domů pěknou rybu.
Co když vám přítelkyně odpoledne řekne, že by k večeři ráda 
něco od šupiny. Jste za hodinku či dvě schopen něco chytit?

Když dostaneme chuť, tak je to skoro výhradně kapr. V našich 
vodách v Blanici je ho pořád dost. Jako na povel je ho těžko 
dostat, ale podaří se.
Každý rybář touží po nějakém kapitálním kuse. Podařilo se vám 
chytit něco extra takového?

Nedávno sumec. Byl výjimečný tím, kolik měřil: rovných 
– osmnáct centimetrů! To jsem ještě nezažil, aby mně zabral 
takový capart. Samozřejmě jsem sumečka vrátil do vody. Z kaprů 
jsem dostal největšího či spíše nejdelšího 
– někdo si rybu raději zváží, já ji měřím 
– devadesáticentimetrového.
Jakou roli hraje počasí? Prý nejvíc berou 
před bouřkou?

Na počasí bych moc nesázel. Ani na den-
ní dobu. Znám případy, že i v poledne zabere 
úhoř. Někdo řekne, že je to bláznovina, když 
je ve stínu třicet nad nulou. Kamarád si šel 
jen tak z dlouhé chvíle zachytat a dostal ho. 
Přitom úhoř by měl jít správně jen v noci 
a zvlášť, když začnou kvést akáty. Existuje 
spousta okolností, záleží na mnoha z nich.
Zatím hovoříme o rybářích jako takových. 
Co já vím, jsou mezi vámi specialisté. Třpyt-
kaři, muškaři…

Třpytkaři vláčejí umělé návnady. Mís-
to živé rybičky ohlupují dravce lesklými 
plíšky. Muškaři jsou zase doma na pstru-
hových vodách. Mají zvláštní prut, švihem 
ho rozkmitávají a vypustí šňůru na konci 
s muškou. Dále jsou to plavačkáři. Ti chytají 
až na třináct metrů dlouhé pruty, aby udrželi 
splávek, na jednom místě. Asi nejpočetnější 
jsou rybáři, chytající na položenou. Dají pru-
ty do vidliček, navlečou „policajta“, nějaký 
signalizátor, který začne pípat nebo vydávat 
jiné zvuky, i jako kachny, kdyby čekáním 
upadli do spánku…
Mimochodem: dočetl jsem se, že movití kapraři dají za prut 
i dvacet tisíc a víc. Je to možné?

Klidně. Takový prut je ruční práce, je na míru a majitel má na 
něm i své jméno. To však není můj případ. I na závody jezdím 
s běžným vybavením.
Dost dobře si nedovedu představit, jak a v čem se předháníte.

Ponejvíc se závodí na rybnících rybářského svazu, obecních 
nebo třeba hasičů. Buď si vyberete stanoviště, kde ještě nikdo 
nesedí, nebo se o místo losuje. Závody jsou jednokolové, trvají 

pět až šest hodin, nebo dvoukolové s hodinovou přestávkou. 
Soutěží se ve všem, co vám přijde na háček. Hodnotí se každý 
kus na centimetry. Například. Chytnu třiceticentimetrového kapra, 
mám tedy třicet bodů. Někde, jako v Dražíči, přidávají na kapra 
bonus sto bodů. Jinde se zase neboduje bílá ryba. Všechno se 
vrací zpět do vody, někde si může rybář odnést domů kapra nad 
pětatřicet centimetrů.
Už tedy vím, proč si všechny úlovky měříte. Měl jste někdy krátký 
metr? Jaký je váš „délkový“ rekord?

Kdybych dal za sebe všechny ryby – bylo jich 140 – měřily 
dohromady přes 20 metrů. Mým velkým úspěchem je vítězství, 
kterého jsem dosáhl čtyřikrát po sobě v Dražíči a to i bez chyce-
ného kapra, který je zvýhodněný 100 body.
Máte zvlášť oblíbené závody, kde se vám daří?

Závodů je dost, člověk si může vybrat. Chvalešovice, Dříteň, 
Vrábče, Dražíč. Teď už se jezdí i mimo kraj. Pokaždé se těším na 
kamarády a že si dám studené pivo a teplou klobásu…
Vymýšlíte nějaké extra úpravy na „vyzávoděného“ kapra?

Nejraději mám klasiku. Řízek s bramborovým salátem ke 
štědrovečerní večeři stejně jako třeba toho ze závodu.
Jakou rybu považujete za nej…?

To je těžké říci, protože mně se líbí všechny. Abych vybral 
opravdu tu top…? Opravdu nevím. Krásný na pohled je pěkně 
vybarvený okoun, v zimě chycený tloušť vypadá také moc hez-
ky. Každá ryba má něco do sebe. Netvrdím, že nejlepší ryba je 
ta na pekáči, jako spousta (rybářů) co chodí k vodě pouze pro 
maso.

Co říci závěrem.
Mrzí mě, že rybáři povětšinou starší generace jsou vidět 

u vody pouze 14 dní po plánovaném vysazování, které se děje 
většinou dvakrát do roka. Berou domů, co chytí a poté nadávají na 
MO ČRS (místní organizaci Českého rybářského svazu), že nasa-
dila málo kaprů. Jsou to lidé, kteří přepočítávají cenu povolenky 
a kila rybího masa. Spousta rybářů se ještě nenaučila pouštět ryby, 
které dosáhly minimální lovné míry. Snad se to časem změní.

Jan Chmelík

ALE TAKÉ POSLOUCHAT PŘÍRODU

Štika v této velikosti je zcela běžným úlovkem na Blanici v okolí Protivína, ale větší 
se chytají už těžko, mírové štiky jsou žádaným zbožím.



PROTIVÍNSKÉ LISTY – 12. stránka

V pátek 21. září se sešly maminky, některé i se svými malými dětmi, aby si vytvořily 
krásný podzimní svícen. Práce netrvala dlouho, nebyla nijak zvlášť náročná ani složitá 
a konečný výsledek všech „výtvarnic“ dělá nyní radost na okenních parapetech, pod 
pergolou nebo v kuchyni na stole. Při práci jsme se nasmály, popovídaly a rozhodně 
jsme odcházely s dobrou náladou.

Další tvořivé odpoledne se konalo v pátek 19. října od 16 hodin, kde si zájemci 
vyrobili šálu. 

Akce podpořila ze společného grantu Komunitní nadace Blanicko-Otavská 
a Město Protivín, dále Nadace Naše dítě v rámci projektu Zapoj ruce i srdce. 
Děkujeme. Mgr. M. Šálková

Je věta, kterou jsem docela často 
slýchala z úst rodičů. Pastelka se snažila 
vyslyšet tato rádoby „volání“ a nabídla 
volnočasové aktivity pro děti. A odezva?

Mnozí jistě víte, že se od září otevřely 
kroužky moderního tance, který je již 
naplněn, a baletu, kde jsou ještě volná 
místa. Nabízeli jsme rodičům také kroužek 
výtvarných technik, který se ovšem pro 
nezájem neotevřel. Je mi to moc líto, 
protože paní Bečková si pro děti připra-
vila hodně dobrých a hlavně zajímavých 
nápadů. Přípravku baletu se nám nepoda-
řilo naplnit, ale přesto ji nechceme zrušit, 
protože věříme, že časem si sem najde 
cestu více dětí. Některé jsou na to ještě 
příliš malé, a tak počkáme, až dorostou.

Vím a chápu, že mnozí v současné 
době nežijí zrovna v blahobytu a přepy-
chu. Spousta rodin musí počítat a převrátit 
každou korunu v ruce několikrát, než ji 
vydají. Dovolím si ale tvrdit, že věnovat 
peníze do smysluplných aktivit svých dětí 
se vždycky vyplatilo a vyplatí. Rozhodně 
je to lepší než hrbit záda u facebooku, 
hodinami zabíjet čas surfováním na netu 
nebo nechat děti jen tak se poflakovat. 
Navíc děti nemusejí být rodiči dováženy 
do okolních měst, což jsou další výdaje 
navíc, nepočítaje do toho strávený čas na 

cestě. Cena je bezkonkurenčně nejnižší 
v porovnání s jinými podobnými zájmo-
vými činnostmi, nepočítám-li kroužky 
ve škole.

Na jednu stranu je mi z toho smutno, 
ale na druhou stranu vím, že ani mateřské 
centrum nebylo zprvu hned od svého 
počátku naplněno maminkami. Dnes je 
situace úplně jiná a máme z toho všichni 
radost. Proto neházíme flintu do žita, 
věříme, že děti dorostou, ty větší si ve 
škole řeknou, jaké to na tancování i baletu 
je, a pozvou své kamarády či spolužáky. 
Maminky, které si přijdou něco vyrobit 
s paní Bečkovou, možná zjistí, že má 
opravdu hezké nápady, a že třeba svého 
kluka nebo holku přihlásí na výtvarné 
techniky někdy v budoucnu.

Rodičům, kteří se věnují svým dětem, 
skláním hlubokou poklonu. Také těm, 
kteří mají snahu s nimi něco podnikat, 
dávají jim svůj čas a tráví ho s nimi. 
Někdy nejde všechno skloubit, propojit, 
všeho se zúčastnit nebo si něco finančně 
dovolit. Tomu rozumím, ale nechápu ty, 
kteří tvrdí:

„V Protivíně nic pro děti není,“ a při-
tom nechtějí jim ze svého času ani ze 
svých peněženek dát anebo jsou k dětem 
lhostejní. Mgr. Miluše Šálková

dokončení ze 2. stránky

Haló, tady v Protivíně,
podzim je tu jako v mlýně.
Nosíme tu mikiny,
v létě zase bikiny,
lidí je tu dost,
školy už mám dost.

Anna Danihelová

HALÓ, TADY V MYŠENCI
Myšenec je malá ves,
štěká tady jen jeden pes.
Myšenecké slunce září
u Holečků se dýním daří.
Škola, škola rozbitá
žádné děti nevítá.
Zato nové hřiště
láká malé sviště.
Kostel má krásnou střechu,
myši rejdí pod ní v mechu.
A vánoční zpívání
všechny smutky zahání.
Tři sáhy malý rybník
na pařezu sedí vodník.

Milena Kochrdová

Haló, tady v Myšenci,
jsou Býci i Blíženci.
Odpoledne ze školy,
neseme si úkoly.
Potom jdeme na hřiště
velké jako letiště.
A když už je večer,
v Myšenci si dáme pocel.
A když už je noc,
spíme rádi a moc.

Tereza Podhorská

ŽÁCI Z 5. A BYLI ROZDĚLENI 
DO ČTYŘ SKUPIN A KAŽDÁ MĚLA
VYTVOŘIT BÁSEŇ NA TÉMA 
JEDNOHO Z ROČNÍCH OBDOBÍ.
Posuďte sami, 
které skupině se to povedlo nejvíce:

Jaro, jaro, už tu je,
proto každý tancuje.
Jaro má každý rád,
protože je to náš kamarád.
Sníh roztál před chvilkou,
začnem‘ čmárat pentilkou. 
V létě je u nás hezky,
každý rok máme švestky.
V létě k moři jedeme,
cestou domů šijeme.
A jsme tady v Protivíně,
všichni máme ruce v klíně.
Dneska koupíme tlačenky,
pak půjdem‘ krmit kačenky.
Dneska u nás vaří Sára,
utíká jí při tom pára.

Přichází podzim
a farmáři sklízejí ozim.
Sluníčko vychází za stromy
a my lezem‘ z komory.
Nesem‘ si ze školy
jen samé úkoly.

Padá snížek, padá sníh,
pojdeme na saních.
Seskočíme ze saní,
pojedeme po stráních.

Ze školních lavic  TVOŘIVÁ ODPOLEDNE

V PROTIVÍNĚ NIC PRO DĚTI NENÍ
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Asi málo kdo ví, že včelařský rok končí o něco dříve než kalen-
dářní. Po vytočení posledního medu se včelaři i včelstva začínají 
připravovat na příští sezonu v období, označovaném včelaři 
jako „podletí“. V tomto čase se včelstvům doplňují zimní zásoby 
a včelstva se začínají intenzivně léčit ze dvou důvodů. Jednak 
mají přeléčená včelstva několikanásobně větší naději přečkat 
zimní útrapy a také proto, že používané chemické látky z léčiv 
se již nedostanou do medu.

I přes sebelepší péči o včelstva 
jsou však včelaři vystaveni, stejně 
jako všichni zemědělci, riziku, vyplý-
vajícímu z rozmarů přírody. Vždyť 
také proto je včelařství zařazeno do 
zemědělské prvovýroby. Některé 
potíže s tím spojené si však lidé na 
sebe vymysleli sami. Z historie víme, 
že v zemědělství platil na venkově 
ustálený obchod, který se prováděl 
většinou se stálými cenami bez peněz 
a ponejvíce výměnným způsobem. 
Dokládají to i některé včelařské 
pranostiky. Nejznámější je asi: „Kilo 
medu je jako kilo másla“ a nebo 
„Květnový roj je za fůru sena“.

Obrat nastal až v dobách socialistického zemědělství a obchodu, 
kdy předchozí pravidla už neplatila zcela. Med se začal pro obchod 
vykupovat a prodávat s bohatě dotovanými cenami, přibližně se na 
kilo medu doplácelo ze státních prostředků 10 Kčs. Ve výkupu se 
platilo za kilo maximálně 35 Kčs, ale v obchodě se med prodával 
pouze za 32,80 Kčs. To byly pro včelaře zlaté časy! Co potřebo-
val víc? Benzin stál 2,40 a cukr 7,30! Bylo to dobré i v přepočtu 
k tehdejším mnohem nižším výdělkům. Dnešní včelařská „tržní“ 
matematika vypadá úplně jinak a přesto se někomu zdá 100 Kč za 
kilo kvalitního medu nepřiměřeně mnoho. Nechceme a nebo jsme 
již zapomněli počítat?

Letošní rok nebyl pro včelaře nijak slavný. Medný výnos se 
odhaduje tak na 3/4 dlouhodobého průměru. Přesto musejí včelaři 
prodávat svůj med za poloviční ceny, než je jeho skutečná hodnota. 
Med se stal pro mnohé „luxusní potravinou“, která se dá nahradit 
mnohem levnější „sladkou hmotou“ z hypermarketů. Proto je 
u většiny dobrých včelařů po celý rok při prodeji medu „ze dvora“ 
kvalitního českého medu vždy dostatek.

Pokud jsem se v předchozím zmínil o včelařských pranostikách, 
nabízím další, méně známé:
● Bujný květ – plný úl.
● Roj, který se v máji rojí, za plný vůz sena stojí; v červnu rojení 

nestojí za zvonění.
● Sklenice medu – půl lékárny doma.
● Teplý březen rozehřeje včelám srdce.
● Bílo a mráz v únoru, požehnání medu na celý rok.
● V lednu silný led, v květnu bujný med.
● V půli září úly zavři a zahoď klíč.
● Včelín tobě bratře hlásá: v svorné práci naše spása. Jako včela, 

chop se díla, v svorné práci naše síla.
● Proto Bůh včelu stvořil, aby se mu člověk kořil.
● Na všechny tvé choroby, včela lék ti vyrobí.
● Kdo čaj s medem ráno pije, nestoná a dlouho žije.
● Nenajde se včelka líná, z miliónu, ze včelína.
● Kdo má raděj med než včelky, nebude z něj včelař velký.
● Medem neplýtváme, ten se nevyrábí, ten vzniká poctivou prací.
● Tak jak má člověk svého lékaře, měl by mít i svého včelaře.

Dnes už známe i modernější včelařské Murphyho zákony o situ-
acích, které se opravdu stávají:
1.  Včely, pokud jde o včelaření, jsou bystřejší než včelaři.
2.  Nejvíce rozšířeným mýtem o včelaření je ten, že včely jsou 

chovány.
3.  „Vést včelstva“ ve včelaření znamená, že si včely dovedou 

poradit samy jak přežít, navzdory plánům včelaře.
4.  Kladným výsledkem toho, že jsi nic neudělal, když jsi byl při 

řešení nějakého včelařského problému v rozpacích, je uspoko-
jení, že jsi aspoň situaci nezhoršil.

5.  Uteplování včelstev pro přezimování v našich oblastech je 
vysoce prospěšné proto, aby se zahřál včelař.

6.  Pravděpodobnost, že právě nalezený roj ulétne, roste úměrně 
s velikostí roje.

7.  Včely se rojí vždy, když nemůžete najít roják nebo dojdou 
rezervní úly.

8.  Matku nejsnáze najdeme, když ji nepotřebujeme nalézt.
9.  Obtíže s přidáváním nových matek rostou úměrně s jejich 

cenou.
10. Pečlivě nasazený závoj tě nemůže uchránit před popuzenou 

včelou, která tě chce bodnout za každou cenu.
11. Rukavice, které by spolehlivě chránily před bodnutím, neexistují.
12. Kotníky a drobné klouby prstů vylučují feromonům podobné 

látky, které jsou mimořádně přitažlivé pro rozdrážděné včely.
13. Úplná znalost včelařeni je vyloučena, neboť čím více se člověk 

učí, tím více dochází k poznání, že se musí učit ještě více.
14. Vždy se najdou aspoň dva „odborníci“, kteří vám poskytnou 

zcela protichůdné rady, týkající se jakéhokoli problému práce 
se včelstvy.

15. Pravděpodobnost vyhasnutí kuřáku se zvětšuje s rostoucí agre-
sivitou včel.

16. Že se mračí a zvedá vítr, je přímým důsledkem toho, že jste si 
nasadili ochranný závoj a rozdělali oheň v kuřáku.

17. Dobrovolní pomocnici a příbuzní se objeví vždy právě v době 
po skončení prací při vytáčení medu a jeho plnění do sklenic.

18. Včelstva se zřejmě dodávají zkušeným včelařům méně agresiv-
nější než včelařům začátečníkům.

19. Nejvyšší ceny medu se platí právě před nebo potom, kdy jsi 
dodal do výkupu všechen přebývající med.

20. Včelařením můžete vydělat i velké peníze – až 2 Kčs za hodinu. 
–jr–

VČELAŘSKÝ ROK 2012 SKONČIL
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V sobotu 25. srpna se ve městě Protivín konaly šesté 
městské slavnosti. Při této příležitosti se mi podařilo získat 
rozhovor s hvězdou večerního programu, zpěvačkou Lucií 
Bílou. Já jakožto naprosto nezkušená reportérka jsem se na 
případný rozhovor připravila typem tužka, papír a „Máte 
hodně koncertů?“ či „Plány do budoucna?“. Moji nervozitu 
vyřešila pořadatelka slavností, paní Sylva Karfíková, která mi 
sdělila, že paní Bílá nebude pravděpodobně podávat rozho-
vory v onen večer, nýbrž další den prostřednictvím sms. V tu 
chvíli jsem pustila vše z hlavy a začala se znovu soustředit 
na celkovou atmosféru dění s myšlenkami na dostatek času, 
který jsem měla k dispozici na přípravu originálních, věc-
ných, pokud možno i vtipných dotazů, které budu další den 
vytvářet. Asi minutu poté přišel ze zákulisí pán s otázkou, 
kdo chtěl udělat rozhovor s paní Bílou. V tu chvíli se moje 
srdce rozbušilo na 200 tepů za minutu a téměř bezhlasně jsem 
odpověděla: „To budu asi já.“ A byla. Během minuty jsem 
stála v šatně s paní Bílou a jejím kameramanem, s tužkou 
v ruce a notýskem v druhé. V první chvíli co jsem Lucii 
Bílou spatřila, jsem dostala strach. Strach z této pomenší, 
hubené ženy s neuvěřitelně velkýma a zkoumavýma očima. 
Nenápadně jsem schovala svoji „novinářskou“ výbavu za 
záda a připravila raději nahrávací zařízení v mém věrném 
společníkovi, mobilním telefonu. Naprosto neschopná se 
koncentrovat jsem položila první otázku a cítila jsem, jak se 
mi čelo rosí potem. Postupně jsem však znovu nabyla rov-
nováhu a to hlavně díky této úžasné ženě, která dokáže být 
naprosto profesionální a zároveň zůstat naprosto normálním 
citlivým a empatickým člověkem.
Mám jenom pár otázek, abych vás dlouho nezdržovala. 
Tuhle sezónu máte hodně koncertů, hrajete často?

Tuhle sezónu… tak sezóna ještě nezačala. Prázdniny 
jsou většinou od toho, aby lidi odpočívali nebo aby chystali 
nový projekty. Takže já jsem teď zavřená v hudebním divadle 
Karlín a zkouším nádherný představení Aida, které budeme 
premiérovat 4. a 5. října. Dnes jsem tady velmi výjimečně, 
odskočila jsem si ze zkoušek. Jinak přes léto právě zkouším. 
Příští týden se koná Česko Slovensko má talent, ten velký 
třesk, velké vyřazování, což bude velmi náročné, ale pak se 
vrátím zase do zkušebny a zkouším nádhernou roli princezny 
egyptské Amneris, tak se jmenuje ta moje role.
Takže muzikály jsou asi taková vaše parketa, že?

Já mám ráda muzikál, protože tam člověk nemusí jen 
stát u mikrofonu a zpívat, ale může příběh a zpěv a písničku 
ještě prožít i pohybem a pomáhají mu rekvizity a scénář 
a pan režisér. A k tomu mám tentokrát překrásný kostým, 
nádherný.
Dál se chci zeptat, vy máte zkušenosti i s filmem, že ano?

Ano.
Co je pro vás víc záživné, film nebo divadlo? V čem se cítíte 
lépe?

Všude. Kdybych dělala jen jednu věc, možná by to bylo 
málo… barevný. Takže mě baví to i to.
Jaké máte plány do budoucna? Vlastně už jste mi takhle 
krásně odpověděla…

Ani ne. Protože ta sezóna, která nás čeká, není jenom 
o princezně Amneris a o představení, které chystáme v hudeb-
ním divadle Karlín, ale je i o nové desce, která vyjde. O krásné 
knížce, která mapuje můj minulý rok, kterou dělá Lukáš 
Fronk, který fotí a k tomu možná ještě vznikne i krásné video, 

protože jsme točili. Lidi si můžou zavzpomínat, co jsme celý 
rok spolu prožili. A také chystáme Česko Slovensko má talent, 
tak se diváci mají na co těšit. A pak Vánoce a tak…
Ještě se zeptám, co vás inspiruje ve vaší práci?

Mě inspiruje láska k lidem (smích). A možná i moje 
nevyrovnanost, protože kdybych byla vyrovnaná, tak bych 
asi nelezla před lidi na jeviště a nenutila bych je, aby se na mě 
dívali. Až budu vyrovnaná, tak budu na chalupě, budu krmit 
ovečky, budu háčkovat a nebudu dělat nic takhle zmateného. 
Teď jsem prostě „takovej bláznivej umělec“, co má pořád 
pocit, že něco chce objevovat a dobývat.
A chtěla jste vždycky dělat tuhle práci?

Já jsem si přála dělat něco, co se týká ručních prací, 
protože to mě vždycky bavilo. A to vlastně dělám. Já mám 
docela ne takové úplně přehnané sebevědomí, takže mě nikdy 
nenapadlo, že bych mohla být zpěvačka a nějak příliš úspěšná, 
to už vůbec ne. Svůj život jsem si spíš představovala za šicím 
strojem nebo že bych někde něco motala rukama. To, že jsem 
se najednou stala zpěvačkou, to prostě asi nešlo jinak. I kdy-
bych kličkovala jako zajíc, asi bych stejně u zpívání skončila, 
protože ti nahoře vědí co. Ty nás vedou. Oni nás vedou.

vzpomínka na MĚSTSKÉ SLAVNOSTI

> > > > > > >

„TEĎ JSEM PROSTĚ TAKOVEJ BLÁZNIVEJ UMĚLEC, CO MÁ POŘÁD POCIT,
ŽE NĚCO CHCE OBJEVOVAT A NĚCO DOBEJVAT. “

Foto R. Lenemajer
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Když jdete takhle před lidi vystupovat, jak na vás ta skupina lidí působí? Spíš 
pozitivně nebo vás to spíš vyčerpává? Jaké máte pocity?

Pokaždé je to jiné. Někdy malý divadlo, velký sál, malý uzavřený prostor 
nebo náměstí, pořád je to jiné. Ale je to jako setkání s jedním člověkem, každý 
má nějakou povahu, stejně tak publikum, ta skupina lidí má jinou povahu a já 
se ho učím získávat a přinést jim něco, pro co si přišli. Vyčerpávající je to 
tehdy, když jsem unavená a když toho mám tolik, že se musím hodně namáhat, 
tak aby… nepřišla jsem přinést unavenou zpěvačku, ale samozřejmě někdy to 
stojí víc síly. Takže někdy se stane, že po koncertě utíkám. Někdy mám prostě 
chuť a sílu a čas na to zůstat ještě déle a třeba dvě hodiny se podepisovat, ale 
někdy nekompromisně utíkám, protože vím, že mám práci i druhý den. A snažím 
se, aby se na mě lidi nezlobili, a snažím se jim během koncertu dát všechno 
a pak se omluvit, ale utéct, protože musím být někdy alespoň malinko sobec, 
jinak bych umřela. Fakt. Někdy to nejde, někdy té síly není tolik, kolik by si 
člověk přál.
A jak nejčastěji a nejradši relaxujete? Když máte chvilku sama pro sebe?

Já krmím kočičky.
Máte kočičky?

Mám, krmím kočičky. A nebo si háčkuju, teď háčkuju motýly. A chci si z nich 
udělat šaty. A tak (smích).
A poslední otázka. Co byste vzkázala posluchačům tady v Protivíně? V takovém 
menším městě?

Ježíš já jsem z malý vesnice, tohle je obrovský město proti nám. Já bych přála 
všem hlavně lásku a svobodu. Protože když člověk nemá v sobě svobodu, tak není 
šťastný a bez lásky se nedá vydržet, to člověk jenom tak jako přežívá.

A. Zuntová

Novinky
městské
knihovny

PRO DOSPĚLÉ – naučná literatura
Jaroslav Mareš: Ve stínu baobabů – Afrika 
čarodějů, divokých zvířat a tajemství, cestopis
Zdeněk Pavlis: 100 – Klub ligových kanonýrů 
– sport, fotbal, sportovní kluby, portréty
Bohumila Truhlářová: Základní učebnice štěstí 
– pět knih o duchovní filozofii, vesmírných 
a karmických zákonech, léčení příčin nemocí, 
sebezdokonalování

PRO DOSPĚLÉ – beletrie
Jiří Hájíček: Rybí krev 
– venkovský román z jižních Čech
Bianco Bellová: Mrtvý muž 
– lidské osudy, sugestivní vyprávění ženy
Jiří Stránský: Tóny – novela o životním osudu
Vratislav Maňák: Šaty z igelitu 
– třináct současných povídek
Jiří Gruša: Život v pravdě aneb Lhaní z lásky 
– autobiografické povídky
Miloš Urban: Boletus arcanus 
– psychologický román

PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Zdeněk Svěrák: Když je pěkné počasí – dětské 
písně a dvě pohádkové operky
Olga Černá: Z domu a zahrady 
– příběhy pro děti, roční období

Pokud mě paměť neklame, tak se po 
dlouhých čtyřech letech skauti z celého 
píseckého okresu sešli na naší základně 
Na Ostrově v Protivíně. Celkový počet 
všech zúčastněných z píseckých středi-
sek, milevského a protivínského střediska 
vyšplhal k číslu sto padesát.

Na nádraží čekal na návštěvníky 
mořeplavec Kryštof Kolumbus a všech-
ny přivítal. Své nové družině sdělil své 
plány vydat se do exotického Japonska 
a Indie západní cestou. Na audienci ho 
na svůj dvůr pozvala španělská králov-
na Isabela Kastilská. Po dlouhém, skoro 
jedno desetiletí trvajícím, přemlouvání 
a vysvětlování nakonec Isabela svolila 
a poskytla Kolumbovi vše potřebné pro 
plavbu. Když se celá výprava dostavila do 
přístavu Palos, vydala se přes Eliášek, kte-
rý nám suploval Atlantik, vstříc objevům. 
V areálu naší základny se pohybovaly 
„zvláštní bytosti“, které vítaly návštěvní-
ky. Jsme v cíli – tedy v Americe, světadíle 
indiánů.

Pro všechny mladší 15ti let byl při-
praven Indiánský pětiboj. Soutěžilo se ve 
střelbě z luku, lovu bizonů, plížení, indián-
ském běhu a vědomostním kvízu. Soutěže 
si všichni užívali a skvěle se bavili. Pro 
vedoucí byla k dispozici čajovna se stolními 
hrami. Ve volném čase všichni využívali 

SKAUTI Z PÍSECKÉHO OKRESU SE SEŠLI NA OSTROVĚ

> > > > > > >

menší lanovou dráhu, lodě, indiánský tenis, 
nebo volejbalové hřiště. K obědu měl každý 
možnost opéct si buřta a při odchodu ještě 
dostal sušenku, aby ve vlaku zahnal hlad.

Ve čtvrt na čtyři se konal závěrečný 

nástup, kde se vyhlásili vítězové z pěti-
boje a každý oddíl se rozloučil svým 
pokřikem. Doufáme, že na den v Protivíně 
budou všichni ještě dlouho vzpomínat.

Za Skautské středisko 

K nejoblíbenější zábavě patřila jízda na lodích.

PROTIVÍNSKÉ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧
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 datum středisko rybníky
 
22. 10.  Netolice Hájek, Tripsovský, 
   Vilímkovský
  Protivín Selibovský 
 23. 10.  Strakonice Řežabinec 
 24. 10.  Protivín Svojetín dolní 
  Strakonice Řežabinec 
 25. 10.  Netolice Hrbovský velký 
 26. 10.  Netolice Hrbovský velký 
  Strakonice Řešato 
 29. 10.  Netolice Stříbrný 
  Protivín Vitkovský velký 
 30. 10.  Netolice Bukový 
  Strakonice Markovec velký 
 31. 10.  Netolice Šítov 
  Strakonice Miska 
 1. 11.  Netolice Nadýmač velký, 
   Pivovarský prostřední, 
   Pilant dolní 
  Protivín Dobevský 
 2. 11.  Netolice Naděje 
  Protivín Dobevský, 
   Trampalovský dolní
 5. 11.  Netolice Světský, Chudý, 
   Brychovský 
  Protivín Starý u Nové Vsi, 
   Skopec 
 6. 11.  Netolice Rožboudovský 
  Strakonice Návesný u Sudoměře 
 7. 11.  Netolice Nový pod Libějovicemi, 
   Lužický, Čichtický 
  Strakonice Řepický horní 
 8. 11.  Netolice Jezero u Radomilic, 
   Kuchyňka
  Protivín Nový u Krče, 
   Luskovec horní
 9. 11.  Netolice Jezero u Radomilic, 
   Představecký 
  Protivín Brnouš, Vitkovský malý 
 12. 11.  Netolice Tringlovský velký, 
   Vepřský malý 
  Strakonice Markovec u Žižky 
 13. 11.  Netolice Hlavatecký, Kotulínský 
  Strakonice Markovec u Žižky 
 14. 11.  Netolice Svinětický zadní, 
   Vondrovský 
 15. 11.  Netolice Myslivna 
  Strakonice Silnický 
 16. 11.  Netolice Vepřský velký, 
   Tringlovský malý 

na rodičovské dovolené 1. listopadu od 17 hodin na zajímavé 
a určitě potřebné povídání o S-kartách. Chcete vědět, jestli 
S-kartu musíte mít, jak se dá použít, k čemu bude, jaké jsou 
její výhody nebo nevýhody? Přijďte se poradit ZDARMA.

Krajinu prvních listopadových dnů zahaluje mlha, svou nostal-
gickou scenérií zvýrazňuje tesknou atmosféru podzimu. Život v pří-
rodě ustává, usíná, nastává dlouhé období klidu. Skoro by se zdálo, 
že tomu už nikdy nebude jinak. Právě v tyto dny si více než jindy 
připomínáme ty, kteří už od nás odešli. Ještě před časem žili s námi 
– žili své osudy tak podobné našim, chodili po cestách, po nichž 
my dnes chodíme sami, a dělili se s námi o radosti i žaly. Myslíme 
v těchto dnech na všechny naše blízké, jejichž pozemský osud se 
naplnil a oni odešli od nás tam, kam nedohlédneme.

Květy, které klademe na místa jejich posledního odpočinku, 
jsou viditelnou připomínkou našeho vzpomínání a naší lásky, jež 
trvá i za onu hranici, oddělující živé od mrtvých. Vzpomínka se 
stává příležitostí k blaženým návratům do dnů, kdy naši blízcí byli 
s námi tak samozřejmě, že nám ani nepřišlo na mysl, že by tomu 
někdy mělo být jinak. Hledáme-li, kde se s nimi nejspíš můžeme 
setkat, pak zbývá krajina dětství, ten blažený stav mysli, do níž 
ještě nezasáhl stín loučení. Stojíce u místa posledního odpočinku 
lidí nám drahých, aspoň v duchu s nimi rozmlouváme o všem, co 
bychom jim tolik chtěli říct. V čem je vlastně smysl této naší vzpo-
mínky? Snad by měla být především pramenem povzbuzení k tomu, 
abychom trpělivě kráčeli po cestách nám určených tak jako oni před 
námi a došli k naplnění života na této zemi. Pociťujeme zároveň 
i něco jako vděčnost nad tím, že náš život trvá a přináší nám stále 
příležitost vykonat ještě něco dobrého.

Klademe svou kytičku a zaplavuje nás vlna vděku. Beze slov 
naše srdce děkuje za to, čím pro nás ten, komu ji dáváme, byl, 
a čím v naší mysli zůstává. Jsme s těmi, za nimiž sem přicházíme, 
spojeni tisíci neviditelnými vlákénky, stejně tak jako oni jsou stále 
spojeni s životy našimi.

Procházíme starou brankou zpět do našeho rušného a spěchají-
cího světa, do světa živých. Procházíme jí tak, jako mnozí před námi 
a mnozí po nás. A ať si to uvědomujeme nebo ne, za tou brankou 
zanecháváme kus sebe. Krajinu stále zahaluje listopadová mlha, 
ale tu a tam se slunci podaří tou mlhou proniknout…

Jitka Pavlíková

A je tu opět čas dušiček…

PASTELKA ZVE RODIČE

PODZIMNÍ VÝLOVY RYBNÍKŮ
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✿ SPOLEČENSKÁ KRONIKA ✿
Letošní Týden knihoven, který se konal 
od 1. do 7. října, měl motto Čti a žij 
zdravě. V rámci této celostání akce při-
pravuje každoročně Městská knihovna 
Písek setkání knihovníků obecních či 
městských knihoven. Za dlouholetou 
obětavou práci obdržela poděkování 
i Danuše Hlouchová z protivínské 
knihovny, která řadu let byla knihovnicí 
i v obci Žďár. Gratulujeme.

SBÍRKA HUMANITÁRNÍ POMOCI
se koná v pátek 9. listopadu 2012 od 16 do 18 hodin na skautském 
Ostrově v Protivíně. Letos se uskuteční již 20. ročník této akce. Sle-
dujte letáky, kde se dozvíte podrobnější informace. Skauti Protivín

GRATULACE
Dne 8. října 
oslavil 75. narozeniny 
pan Josef Vlasatý, 
motokrosový veterán, 

z Protivína. 

Ke kulatému 
životnímu jubileu 

mu také touto cestou 
blahopřeje celá rodina.

NARODILI SE

❀ 18. 9. syn Šimon Veselý
 Monice Březinové z Protivína

❀ 6. 10. dcera 
 Karolina Kopecká 
 Miroslavě Kačenové 
 z Protivína
❀ 9. 10. syn Čestmír
 Haně Slámové z Protivína

ZEMŘELI

✝ 16. 9. Jozef Pavlik
 46 let, Protivín
✝ 18. 9. Kamila Řežábová
 90 let, Protivín
✝ 27. 9. Václav Nouzecký
 60 let, Protivín
✝ 1. 10. František Mach
 58 let, Krč
✝ 12. 10. Jan Tůma
 90 let, Protivín

Asociace jihočeských výtvarní-
ků, Město Písek a Sladovna Písek 
o. p. s. pořádají ve dnech od 3. říj-
na do 24. listopadu ve výstavních 
prostorách Sladovny Písek INTER-
SALON AJV 2012. Na letošním 
16. ročníku mezinárodní přehlídky 
výtvarného umění dneška má své 
zastoupení třemi obrazy z projek-
tu Písek i protivínský výtvarník – 
akademický malíř Petr Pfleger.

V neděli 9. září oslavila 60té narozeniny naše kamarádka Jana Jelínková. Do 
dalších let jí přejeme hodně zdraví a pořád tak dobrou kondici na jízdy na kole.

Děvčata z Cyklorafandy.

PROTIVÍNSKÝ VÝTVARNÍK 
NA INTERSALONU
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KRAJ DVOJÍ OBLOHY – 8. díl
MLÝNSKÝ RYBNÍK

Pomalu se přikradl měsíc podzimu. V poklidném větru 
se kývaly šištice divokého chmelu visící z mokrých olšin. 
Vítr hnal po cestě žluté listí topolů a poskládal je pak na 
studených loužích. Přes divoký lesík u cesty se rozložila 
zeleň louky a vodní plocha Mlýnského rybníka. Tento rybník 
je navždy spojen v mé mysli s protivínským skautingem. 
Sem jsem přivedl poprvé svého syna co by vlče. Dodnes 
slyším přísný spravedlivý hlas vůdce Akély. Prožila zde 
své skautské mládí i jedna moje dcera, stejně jako mnoho 
dalších dětí z Protivína. Veselí se vždy neslo z tábora do 
pokvetlých luk a zmizelo v lesích „hor.“

Zářijové dny jsou tiché a plné vzpomínek. Jako obludné 
hřbety nestvůr vystupují z hladiny rybníka šedivé kameny. 
Připomínají již zaniklou pověst o zkamenělých vílách, 
pověst o lásce a zradě. Jsou to dodnes strážci minulosti.

Podzimkové putování krajinou má svůj veliký půvab. Mno-
hé poznáš. Mnohé pochopíš. Sledoval jsem na vodě plující 
flotilu divokých kačen. Cosi je od lesů poplašilo. Zakroužily 
divoce nad vodou a znovu se snesly zpět. Však do zámrzku 
bude na vodě rybníka stále rušno. Vždy se bude na co dívat. 
Zde je nyní příroda plná melancholie. Někdo říká, že začínající 
podzim je smutné období. Neřekl bych vůbec. Všude je plno 
veselé červené barvy a stejně tak žluté v mnoha odstínech. 
Vidíš krásně probarvené šípky na terasech okolo cest, zrající 
hložinky i listy planého vína. Vůbec se mi teď nezdá, že by 
krajem táhl jakýsi pach skomírání a beznaděje z neúprosného 
konce. Takové dny přijdou, až se ohlásí sychravost listopadu. 
Takové dny září povětšinou nemá. Ještě z luk zaslechneš drn-
čivý zvuk zelených kobylek a tvář ti zahalí šála babího léta.

Hladina Mlýnského rybníka se pojednou začeřila hřbety 
ryb. Rodinu kaprů cosi vyplašilo ze stínu olší a dál a dál 
rejdí po hladině. Bože, to je ale mumraj. Pak se zase zno-
vu vše zklidní a ve stojaté vodě vidíš odraz stromů jako 
v zrcadle. Dole v malé proláklině roste červená květinka 
na prohnutých stopkách. Je to kakost bahenní, lidově se mu 
říká čapí nůsek. Vidím ho zde poprvé. Také zde nacházím 
zajímavou rostlinku, které se říká „cikán. “ Botanik by ji 
nazval zvonečník černý. Hustý válcovitý květ na vysokém 
stonku. Netrhej ho, je vzácný.

Letos se pranostika vztahující se k pozdnímu marián-
skému létu vyplnila. Říká se, že jaké je počasí na Narození 
Panny Marie – takové bude další čtyři neděle. Prší-li často 
v září, z lesů se voda páří. Opravdu bylo září hodně mokré. 
Dole pod hrází stojí mlýn. Kdysi snad v roce 1607 ho dal 
postavit mlynář Racek. Pěkná řádka roků. Dnešní vlastníci 
zde pod Protivínskými horami na mlýně žijí již 250 let. 
Tomu se říká „věrnost rodnému gruntu. “

Od jihu k mlýnu přitéká Zábořský potok. Jaro je zde plné 
blatouchů, teď cítím mateřídoušku a vidím plavat loďky 
barevného listí. Však dle zachovaných kronik se na tomto 
prostém potoce v roce s třemi osmami – 1888 – utopila 
dvě nešťastná děvčata. Nemilá událost se stala přímo zde 
u mlýna. Ale i smrt patří k životu lidskému a tak dál a dál 
se točí naše kola osudů a člověk je jen zrníčko prachu 
v tom celém hemžení.

Hladina rybníka potemněla. Poslední podvečerní paprs-
ky slunka se brodí v mělčině rybníka. Však i dva rybáři, 
kteří dnes zkoušeli své štěstí, balí svůj „cajk“ a odcházejí 
od červenající červánkové vody. Kapři se jim rafinovaně 
smějí z vod a bohatýrsky se producírují. Na cestě u hráze 
jsem uviděl jít osamělého chodce. Co lidiček zde po hrázi 
asi prošlo. Mlynáři, smolaři, pytláci, myslivci, ale i houba-
ři, kořínkáři, dráteníci a jistě mnohé dvojice milenců, jak již 
to bývá. Osobitost krajiny je dodnes velice cítit. V oknech 
mlýna trhavě zablikalo světlo. Rozsvítili. Však od krčského 
kříže připlula šedá nízká clona mraků. Večer padne asi 
dešťová sprška na krajinu plnou živé velebnosti.

Je podzim. Dávno již odkvetly květy plné léta. Jen barev-
né astry zkrášlují zahrádky stejně jako těžké hrozny bezinek 
při zdech domů. Zajdi se podívat i do zeleného království 
rybníčka, co má název Zukáček. Budou ti vypravovat staré 
rozvaliny bývalé pily zničené požárem. Smutné místo plné 
nočních bludiček a světýlek.

Zářijová šíře přírody vždy láká lidi jít do polí, luk 
a lesů. Barevné začínající divadlo podzimu roztahuje 
svoji oponu. Škoda, že již nevoní bramborové ohýn-
ky a pečící se brambory. Vše zmizelo jako ten smích 
junáků z palouku u Mlýnského rybníka. Však se vše 
znovu vrátí. Vítej měsíci září a říjne. – Sládek Petr–
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V loňském vydání Protivínských listů 
jsme se v povídání s Natálií Jarešovou 
loučili s přáním nových úspěchů píseckých 
mažoretek. I když už nám začala nová sezó-
na, tu minulou nelze přejít bez povšimnutí, 
neboť přání se stalo skutečností. Natálie 
společně s děvčaty píseckých mažoretek 
svou sbírku úspěchů rozšířila o ocenění to 
nejvyšší.

Protivínští taekwondisté se vrhli do nové sezóny soutěží a tréninků. Pilně se 
připravují na soutěže, které je čekají. V přípravě pomáhají též rodiče, kteří se do 
tréninků aktivně zapojují. Tímto jim patří velké poděkování. Zároveň si vás dovo-
lujeme pozvat na sobotu 17. listopadu do sportovní haly na další ročník závodů 
Protivín CUP, kde se představí všichni členové našeho klubu.

V sobotu 13. října se konal v Hradci 
Králové dětský turnaj v taekwondo 
SOKOL CUP 2012. Z našeho oddílu se 
zúčastnilo celkem devět závodníků a hlav-
ně i ti nejmenší jeli získávat cenné zkuše-
nosti. Závodů se zúčastnilo celkem 350 
závodníků nejen z České republiky, ale též 
z Polska, Lotyšska, Německa a Ukrajiny.

Jako první nastoupil náš nejmladší 
závodník teprve pětiletý Filip Chalupský, 
který se pral a snažil, ale bohužel jeho 
výkon stačil jen na krásné čtvrté místo. 
Poté nastoupil Lukáš Kajer a tomu los 

vůbec nepřál, protože dostal již zkušeněj-
šího borce z Polska a prohrál na body, ale 
stačilo to na krásné třetí místo. Též Adam 
Kropáček měl smůlu a narazil na soupeře 
z Polska, ale nedal se a získal bronz.

Jaroslav Korbel, též pětiletý závodník, 
se probojoval až do finále, ale tam podlehl 
opět závodníkovi z Polska a získal krás-
né druhé místo. Patrik Pišingr se svými 
výkony probojoval až do semifinále, kde 
bohužel narazil na závodníka z Ukrajiny 
a při kopu do zubů musel zápas ukončit, ale 
nakonec obsadil krásné třetí místo. Ostříle-
ná závodnice Zuzana Doubková předvedla 
jedny z nejkrásnějších bojů, jelikož los jí 
přidělil v semifinále o hlavu větší závod-
nici, která jí útočila na hlavu, ale Zuzka 
se nedala a svými výkony nezklamala, 
nakonec podlehla na body, což stačilo na 
bronzové umístění. Veronika Kropáčková 
na svých prvních závodech předvedla 
nebojácný výkon a získala po hezkém boji 
bronzovou příčku.

Jaroslav Šídlo předvedl velmi pěkné 
zápasy až do finále. Zde prohrál velmi 
těsně o jeden bod a získal výborné druhé 
místo. Stejně tak Adéla Kubičková, která 
po vítězství v semifinále podlehla až ve 
finále soupeřce z Polska.

Velmi náročný den, který trval od 
5 hodin ráno až do 22 hodin, byl završen 
velmi dobrým výsledkem.
Seznam umístění:
Nejmladší děti z naší „mateřské školky“:
Filip Chalupský   4. místo
Lukáš Kajer   2. místo
Adam Kropáček   3. místo
Jaroslav Korbel   2. místo
Ostřílení závodníci:
Jaroslav Šídlo, Adéla Kubičková 2. místo
Veronika Kropáčková, Zuzana Doubková, 
Patrik Pišingr 3. místo

Po celkově úspěšné sezóně, kdy z jed-
notlivých kol mistrovství republiky si 
děvčata přivezla spoustu medailí. Největší 
poctu a radost jim však přinesl úspěch na 
Mistrovství Evropy, které se v letošním roce 
konalo v polském městě Opole. Děvčata 
jsou právem pyšná na titul Mistryně Evropy 
v pódiové choreografii. Jak říká Natálie: „Je 
to pocit, kterému předchází spousta dřiny, 
propocených triček, modřin, prostě spousta 
času stráveného v tělocvičně, ale pocit, který 
za to stojí!“. Celá soutěž je provázena napě-
tím a emocemi, neboť si je každý vědom 
konkurence všech zúčastněných skupin 
okolních států. Jako v každém sportu, tak 
i v tomto se náročnost techniky s hůlkou 
a preciznost pohybu zvyšují. Nově jsou 
zařazeny i povinné prvky, se kterými se kaž-
dý musí vyrovnat. Takže slzy štěstí, co vám 
pak stékají po tváři, jsou svým způsobem 
výzvou do další sezóny, do které pak jdete 
na plný plyn. A když k tomu máte skvělé 
trenérky a podporu rodičů, jsou to chvíle 
k nezaplacení. Je jen škoda, že tak málo 
děvčat z Protivína je ochotných se věnovat 
tomuto krásnému sportu. Gratulujeme.

mažoretka 

NATÁLKA JAREŠOVÁ 
mistryní Evropy

DĚTSKÝ 
TURNAJ V TAEKWONDO 

ÚSPĚŠNĚ
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HBC Prachatice B – TJ Platan Protivín 
3:1 (0:1, 0:0, 3:0)

Protivínský Miloslav Pexídr poskytl komentář k zápasu. 
„V první třetině jsme měli převahu korunovanou brankou po úniku 
Křepelky, jenž zakončil mezi nohy brankáře. Druhá třetina podobná 
první, ale bez brankového efektu. Ve třetí třetině nás mladý rozhodčí 
trestal za střídačku a dle mého názoru tím i ovlivnil utkání. Domácí 
vyrovnali, pak přidali další gól na 2:1 a při hře bez brankáře jsme 
dostali třetí gól. Zápas jsme si ale prohráli sami, přidat jednu, dvě 
branky a bylo by rozhodnuto. Opět naše dřívější bolesti neproměně-
ní šancí, “ stýská si. Vedoucí hostujícího mužstva Milan Brůžek ještě 
doplnil: „Z výsledku utkání jsem zklamaný, protože bylo v našich 
silách si z tohoto utkání odvézt tři body. Ale proti tomu bylo několik 
aspektů. V první třetině jsme využili chybného střídání soupeře 
ve hře, kdy naši hráči Bican pohotovou přihrávkou a Křepelka 
zakončením chybu domácích potrestali. Před tím jsme ale již měli 
šanci skórovat, když náš hráč se již sám ocitl před brankářem, byl 
podražen, ale zákrok byl posouzen pouze vyloučením faulujícího 
hráče. Nebyl jsem sám, kdo očekával trestné střílení. V první třetině 
jsme dali ještě jeden gól. Ale ten nebyl uznán, protože v momentu, 
kdy se našemu hráči před vstřelením branky dostal míček na hůl, 
který brankář domácích neměl pod kontrolou a vypadl mu, rozhodčí 
přerušil hru. Bohužel byl rozhodčí ve špatném úhlu. Z naší strany 
potom následovala přehlídka neproměněných šancí, kdy střely 
směřovaly mimo bránu, či je pochytal domácí brankář, který podal 
velmi dobrý výkon. Hubený náskok jsme ale bohužel ke konci 
zápasu neudrželi. Také z důvodu třech po sobě jdoucích oslabení. 
Mimo jiné za trest pro hráčskou lavici, kdy mladší z rozhodčích 
neodpískal domácímu hráči hru vysokou holí, kterou měl náš hráč 
v obličeji a rozhodčí stál pět metrů za zákrokem. Nekompromisně 
však odpískal trest hráčské lavici za protesty. To bylo také jeho 
jediné rezolutní rozhodnutí za celý zápas. V závěru jsme obdrželi 
gól z přesilovky a další následoval vzápětí. V naší závěrečné 
power–play, kdy jsme se snažili alespoň vyrovnat, se jedna z našich 
střel odrazila od tyčky branky domácích a po chybě našeho obránce 
domácí vstřelili třetí gól. Z naší strany tedy smolný zápas. Můžeme 
doufat, že jsme si smůlu vybrali hned v prvním zápase. “ Milan 
Brůžek vedoucí mužstva TJ Platan Protivín

TJ Platan Protivín – HC Dranreb N. Včelnice 
2:0 (2:0, 0:0, 0:0)

Protivín doma udržel na uzdě všechny střelce Nové Včelnice 
a k radosti Miloslava Pexídra bere tři body. „V první třetině jsme 
měli relativně mírnou převahu, kterou jsme korunovali dvěma 
brankami. Ve druhé třetině, i kvůli několika vyloučením, naše hra 
upadla do podprůměru a místo navýšení skóre jsme se pořádně 
nedostali ani k zakončení. Ve třetí třetině se hra úplně obrátila 
a hosté měli naopak více ze hry a díky našemu gólmanovi, který 
zachytal velmi dobře a udržel nulu, se již skóre nezměnilo. Prostě 
místo pohodového zápasu si sami uděláme drama.“

SK Tábor B – TJ Platan Protivín 
5:3 (3:0, 1:1, 1:2)

Táborští rozhodli duel v první části, což nepotěšilo Miloslava 
Pexídra. „První třetina byla vyrovnaná, ale na co Táborští sáhli, to 
jim tam spadlo a tak jsme v první třetině na branky propadli. Ve druhé 
třetině jsme měli tlak, ale i smůlu. Nastřelili jsme tyč, potom břevno, 
pak brankář chytil jasný gól. Ve třetí třetině se dotáhneme na rozdíl 
jediné branky, máme dvě a půl minuty před koncem výhodu přesilov-
ky, ještě to posílíme hrou bez brankáře, ale nakonec dostaneme gól 
na 3:5. Nechci si stěžovat, ale myslím, že hra soupeře byla za hranicí 
pravidel, což rozhodčí tolerují a nedivím se potom našim hráčům, 
že jsou podráždění, když jsou osekáváni přes nohy, krosčekováni, 
hákováni holí a sudí nic. Tábor byl jistě k poražení a v závěru se jistě 
bál o výsledek.“ Názor druhé strany nabídl Vojtěch Vaníček. „Zápas 
začali svižněji hosté. Od začátku byli u míčku dříve, než kdokoliv 
z táborských borců. Ovšem po čtyřech minutách se přehodili pomysl-
né jazýčky vah a Tábor se ujal vedení díky gólu Vojty. V sedmé minutě 
šli domácí do dvoubrankového náskoku, když Vojta čistě vyhrál 

vhazování a kapitán táborských Bulvas zvýšil pohotovou střelou. 
Tři minuty před koncem přišel gól Tábora, opět z hole Davida Vojty 
a utkání se zdálo být rozhodnuté již po první třetině. Po pěti minutách 
se ovšem hostům podařilo snížit a Táborští hráli jako to horší mužstvo. 
Po dlouhém tlaku Protivína vzal vše do rukou Zayml a sólu přes více 
jak půl hřiště, před bránou přesně naservíroval Hroudovi, který už se 
nemýlil. V posledním dějství se hostujícímu mužstvu podařilo snížit 
na rozdíl jediného gólu a po tlaku na táborskou branku si vysloužili 
přesilovou hru. Protivínští se rozhodli pro powerplay a v oslabení po 
úniku pečetil do prázdné brány Horváth.“

HC Olešník – TJ Platan Protivín 
4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

Olešník zdolal Protivín a zvítězil poprvé v sezóně. Po vyrovnané 
první části padla rozhodující branka ve druhé třetině, v závěru pak 
domácí už svou výhru jen potvrdili.

TJ Platan Protivín – HBC Vikings České Budějovice B 
3:0 (0:0, 0:0, 3:0)

Platan odpověděl na prohru v Olešníku nejlepším možným 
způsobem a zodpovědným výkonem odstranil z cesty Vikingy. Po 
dvou bezbrankových třetinách Protivín přidal v té třetí tři branky 
a připravil českobudějovickému celku druhou porážku o víkendu.

Domácí zápasy:
sobota 3. 11.  od 11 hodin 
 TJ Platan Protivín : SK HC Rosa České Budějovice
neděle 4. 11.  od 13  hodin  
 TJ Platan Protivín : HBC Betonova Holubov B
sobota 17. 11.  od 9  hodin  
 TJ Platan Protivín : HC Olešník

ODEHRANÉ HOKEJBALOVÉ ZÁPASY
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V sobotu 15. září proběhlo 
v Pasekách závěrečné kolo 
16. ročníku soutěže O pohár 
hasičů okresu Písek. Tato sou-
těž se v letošním roce skládala 
ze šesti kol. V kategorii mužů se 
z celkového vítězství radovalo 
družstvo ze Záboří, druhou příčku 
obsadili borci z Milenovic a tře-
tí místo si odnesli hasiči z Krče. 
V ženské kategorii triumfovala 
děvčata ze Záboří, druhé místo 
obsadily ženy z Krče a na třetím 
místě skončily hasičky z Jehněd-
na. Zábořstí hasiči tak zazname-
nali velký úspěch, dokázali sou-

těž vyhrát v obou kategoriích, což 
se za šestnáct let soutěže nikomu 
nepovedlo. Úspěch je o to cenněj-
ší, že přesně před padesáti lety, 
tj. v roce 1962 vyhrála zábořská 
družstva mužů a žen okrskovou 
soutěž ve Skalách a po postu-
pu na okresní soutěž do Mirotic 
vyhrály v obou kategoriích i tu. 
Zábořským soutěžním družstvům 
se tedy podařilo po padesáti 
letech zopakovat tento husarský 
kousek jejich předků.
Celkové neoficiální výsledky sou-
těže můžete vidět na stránkách 
poharovky.sdhzabori.cz.

Do knižního fondu Městské knihovny 
Protivín přibyla zajímavá a poučná kniha, 
určená nejen členům skautské organizace, 
ale všem zájemcům, kterým skauting není 
cizí a rádi se o něm dovědí nové infor-
mace. Její autoři Roman Šantora, Václav 
Nosek, Slavomil Janov a Václav Dostál 
jsou aktivními členy Junáka – svazu 
skautů a skautek České republiky, který je 
u nás s 45 tisíci členy největší organizací, 
která se věnuje užitečné náplni volného 
času dětí a mladých lidí.

V jedenácti kapitolách knihy projdeme 
po stránkách uplynulými sto lety skau-
tingu v českých zemích od jeho počátků 
v roce 1911 až po rok 2011. Dozvíme 
se o jeho vzniku, projdeme časy rozma-
chu, dočteme se o úspěších i o zákazech 
v dobách nacismu a komunismu.

Skautskou historii přibližují dobové 
deníkové záznamy, reportáže a povídky. 
V portrétech významných představitelů se 
čtenáři seznámí s třicítkou osobností, kte-
ré junáctví velkou měrou spoluvytvářely. 
A sto zajímavostí ve formě kaleidoskopu 
připomene, co by z dějin organizace nikdy 
nemělo upadnout v zapomenutí.

Knihu doplňuje nepřeberné množství 
fotografií. Na stránce 184 pod číslem 
2 s titulkem Na táboře skautů z Protivína 
v roce 1970 vidíme vedoucího tábora se 
čtyřmi chlapci. Bohužel jména nejsou 
uvedena. Pro zajímavost – poznali byste 
je? Nebo – poznali byste se?

Přijďte si knihu vypůjčit nebo v ní 
alespoň zalistovat. Pokud bude půjčena, 
budeme vám ji rezervovat.

ZE ZLATÉHO FONDU MĚSTSKÉ KNIHOVNYPUTOVNÍ POHÁR HASIČŮ OKRESU PÍSEK
OVLÁDLA ZÁBOŘSKÁ DRUŽSTVA

Soutěžní družstvo SDH Záboří 
– muži zleva: Hanzlík Petr (SDH 
Protivín), Soukup Ondřej, Parýzek 
Miroslav, Kovářík Václav, Kovářík 
Josef, Brož Josef, Schánilec Václav, 
dále do družstva patří: Mára Václav, 
Brož Václav, Strouha Jan a Žák 
Michal (SDH Tálín).
Soutěžní družstvo SDH Záboří –
ženy zleva: Štěpánka Bláhová, Marie 
Márová, Pavla Chumanová, Lucie 
Brůžková (SDH Protivín), Veronika 
Bláhová, Kateřina Vohryzková, Ive-
ta Kulhová, dále do družstav patří: 
Strouhová Hana, Křiváková Tereza, 
Pártlová Alena a Lenka Petrášková 
(SDH Skály).  Foto Zdeněk Bláha

Soutěžní družstva SDH Záboří mužů 
a žen z roku 1962. Není náhodou, že 
na fotografii ze současnosti najde-
me několik vnoučat hasičů z tohoto 
snímku.  Foto archiv SDH Záboří

▼ ▼ ▼

▲ ▲ ▲

Skautské století

DOBRODRUŽNÝ 

PŘÍBĚH 

100 LET 

ČESKÉHO SKAUTINGU



Fotbalové informace
Září nebylo tím měsícem, který by 

našemu „A“ týmu přinesl pohodu, dobré 
výkony a vítězství, spíše naopak.

První zářijový víkend na domácí půdě 
přivítali v Protivíně Sokol Sezimovo Ústí. 
Utkání bylo divácky zajímavé. V prvním 
poločase byla hra vyrovnaná. Hosté byli 
na začátku utkání velmi aktivní a těžili 
především z velmi kvalitních standardních 
situací. Ve 23´ ukázali hosté velmi rychlou 
rozehrávku po faulu na polovině hřiště, na 
kterou domácí nedokázali včas zareagovat 
a následný centr se podařilo hostům na 
třikrát dorazit míč do sítě domácích. Ti 
poté svou hru zpřesnili a dokázali být 
též nebezpeční. Ve 29´ nastřelil chyt-
rou střelou Vorel J. břevno a ve 31´ ho 
napodobil hlavou jeho bratr Vorel Z. Do 
druhého poločasu vstoupili lépe domácí 
a již ve 48´ vyrovnali střelou Vojty R. 
Hosté ovšem dostali od domácích další 
lacinou příležitost ke skórování v 53´, kdy 
propadl míč za obranu a pohotový Kadlec 
vsítil druhou branku hostí. Protivínští nic 
nezabalili, měli více ze hry a hromadi-
ly se možnosti ke skórování. V 68´ se 
prosadil po centru Reidingera z pravé 
strany Vorel Z. na 2:2. Potom se snažili 
svou herní převahu proměnit ve vítězství, 
ovšem většinou vše skončilo nepřesnou 
finální přihrávkou. Hosté skvěle bránili 
a navíc hrozili z rychlých protiútoků a stále 
nebezpečných standardních situací. Za 
předvedenou atraktivní hru si oba týmy 
zaslouženě rozdělily po bodu.

V utkání v Chýnově domácí zachytili 
nástup do utkání a svým pohybem nutili 
hostující obranu k chybám. Díky tomu se 
do velké příležitosti dostal ve 13. minutě 
Šmídmajer, ale své sólo trestuhodně neza-
končil. Další šanci domácích přinesla 33. 
minuta, kdy po trestném kopu Hlinky hosty 
zachránil brankář Hlaváč. Protivín nevy-
užil jedinou příležitost hned dvě minuty na 
to. Hlavičkové zakončení centru z pravé 
strany našlo pouze dobře postaveného 
Spurného v chýnovské brance. Domácí se 
nakonec dočkali ve 45. minutě. Břendův 
dlouhý centr usměrnil do branky těsně před 
vybíhajícím brankářem důrazný Šmíd-
majer. Po změně stran se hosté vrhli do 
útoku a dostali domácí pod tlak. K úspěchu 
jim ovšem chyběl klid v zakončení a dobře 
chytající Spurný. Poté se hra vyrovnala 
a domácí si vytvořili několik příležitostí 
k navýšení náskoku. Ovšem ani Doubrava 
ani Pešek branku nevstřelili. Nakonec se 
odehrálo v závěru utkání slušné drama. 
V 87. minutě hosté rychlou přihrávkou 
přenesli hru na J. Vorla, který prostřelil 
vybíhajícího brankáře. Ovšem domácí se 
nenechali zaskočit a prakticky po roze-
hrání vyslal Sedlatý do úniku Doubravu 
(ofsajd!!!), který přesným zakončením 
vrátil vedení na stranu Chýnova. Snahu 
domácích pak v nastaveném čase koruno-
val střelou z poloviny hřiště Jan Pešek.

V dalším kole zavítali do Protivína 
hráči Týna nad Vl. Utkání bylo plné 
nepřesností se spoustou neproměněných 
gólových příležitostí. V prvním poločase 
byli lepším týmem hosté, kteří po většinu 
času kontrolovali hru. Domácí několikrát 
zahrozili spíše z rychlých protiútoků. Již 
ve 2´ se mohl prosadit Vorel Z., který 
měl možnost jít sám na brankáře, ovšem 
pomalé zpracování ho zbrzdilo a díky tomu 
nedokázal ani důrazně zakončit. Týnští 
z následného protiútoku nastřelili hlavou 
břevno branky domácích. Ve druhém polo-
čase se hra vyrovnala, ovšem nemohouc-
nost střelců na obou stranách pokračovala. 
Týn 2x ve 100% příležitostech z hranice 
penalty nepochopitelně přestřelil. Za 
domácí svou další velkou příležitost nepro-
měnil Vorel Z. Utkání skončilo bezgólovou 
remízou, ovšem výsledek mohl být klidně 
5:5. Protivín podal nejslabší výkon letošní 
sezony a dle vývoje utkání je zisk bodu 
úspěchem.

FK Olešník – FK Protivín 2:2 (1:0) 
V prvním poločase mohli domácí vyhrávat 
minimálně o 3 góly, jen jejich střelecká 
nemohoucnost držela Protivínské ve hře. 
Ve druhé části se sice hosté trochu zlepšili, 
ale víc než na remízu to nestačilo. Branky 
hostů J. Vorel, Ruczkowski

FK Protivín – Čimelice 0:3 Hosté 
nepoznali hořkost porážky ani v derby 
v Protivíně. Favorit dokráčel za body 
i bez Hegenbarta a Krále, kteří pro zranění 
nedohráli, Hegenbarta musela po neza-
viněné srážce odvést sanitka. „Čimelice 
využily dvou standardek, třetí gól vstřelily 
po krásné akci a zaslouženě vyhrály. My 
jsme bohužel pokračovali v nevýrazných 
výkonech z posledních zápasů, “ uvedl 
trenér Protivína Dušan Benák.

„B“ Chyšky – Protivín. Hosté podali 
velmi dobrý výkon, zejména ve druhém 
poločase byli jasně lepší a góly Rothbauera 
a dvěma nejlepšího hráče na hřišti Sládka 
jednoznačně zvítězili.

Protivín – Čížová B 0:2 Hosté nastou-
pili s několika divizními pendly v sestavě, 
byli v prvním poločase jednoznačně lepší 
a Protivínští byli rádi, že prohrávají jen 0:1. 
Ve druhé části se obraz hry změnil, domá-
cí se začali stále více prosazovat. Jejich 
akcím scházelo trochu lepší zakončení, 
jednou překonaného brankáře zachránila 
tyč. V době největšího tlaku v závěru 
utkání domácí vyrobili „hrubku v obraně 
a hosté pohodlně upravili na konečných 
0:2.

Oslov – Protivín 0:0. V nehezkém 
utkání plném osobních soubojů na hřišti 
minimálních rozměrů hosté sice jeden gól 
vstřelili, ale nebyl jim uznán pro domnělý 
ofsajd.

Protivín – Kovářov 2:2 V tomto 
domácím utkání Protivínští lehkomyslně 
zahazovali vyložené příležitosti a hosté 
vytěžili z minima maximum. Domácí se 

ujali krásnou střelou Štěpána vedení, za 
pár minut bylo neméně krásnou střelou 
vyrovnáno. Pak došlo k již zmíněnému 
spalování šancí. Když se ve druhé části 
domácí prosadili Fialou, hosté zase za 
pár minut po chybě domácího gólmana 
vyrovnali. Pak už se zatáhli před své 
pokutové území a domácí vytoužený gól 
do branky neprotlačili.

Čimelice B – Protivín 0:2. Na těžkém, 
podmáčeném terénu s několika loužemi 
byli Protivínští jasně lepší a zaslouženě 
zvítězili. O branky se postarali Sládek 
a Chalupa.

Mládežnická mužstva ve výsledcích:
„Dorost“
Protivín – Netolice 3:0 kont., hosté nastou-
pili bez identifikačních čísel FAČR
Osek – Protivín 12:2 Rothbauer, Šmíd
Protivín – Čkyně 1:5 Rothbauer
Volyně – Protivín – v jednání, hosté po 
poruše autobusu dorazili 7 minut po čekací 
době
Protivín – Stachy 1:5 Šmíd,
Starší žáci
Volyně – Protivín 3:0 kont. hosté nastou-
pili s nesprávnými identifikačními čísly 
FAČR
Protivín – Vodňany 5:2 Cina3, Vejšický, 
Vlach
Osek – Vodňany 0:9 branky Cina3, Vejšic-
ký3, Štiak, Šefránek, Dědič
Protivín Vacov/Zdíkov 7:0 branky Koz-
ma2, Štiak2, Ludvík2, Dědič
Mirotice/Hradiště – Protivín 0:0 pen. 2:0 
Cina, Vejšický,
Mladší žáci
Volyně – Protivín 3:4 Vojík2, Štěpka, 
Červeňák
Protivín – Vodňany 5:2 Červeňák2, Popel-
ka, Bečvář, Štěpka
Osek – Protivín 0:11 Novotný3, Bečvář3, 
Vojík2, Studený, Urban, Štěpka
Protivín – Vacov/Zdíkov 5:1 Vojík 2, Čer-
veňák, Bečvář, Studený
Mirotice/Hradiště – Protivín 1:7 Vojík2, 
Bečvář2, Měšťan, Studený, Pechouš pen.

Přípravky
A:
Mirotice – Protivín 1:6 Hrubý3, Štěpka2, 
Staněk
Protivín – Hradiště A 13:3 Hrubý4, 
Štěpka2, Nečas L. 2, Urban2, Sochora2, 
Nečas J.
Milevsko B – Protivín 0:23 Štěpka9, 
Urban5, Nečas J. 4, Staněk3, Sochora2
Protivín – Písek B 7:1 Štěpka4, Hrubý, 
Sochora, Nečas J.
Bernartice – Protivín 1:18 Štěpka 10, Hru-
bý4, Urban2, Staněk, Sochora
B:
Oslov – Protivín 3:19 Vojík8, Bečvář6, 
Svatoš5
Protivín – Mirotice 9:1 Vojík5, Bečvář2, 
Svatoš2
Hradiště A – Protivín 5:9 Bečvář4, Vojík4, 
Svatoš1
Protivín – Milevsko B 25:2 Vojík14, Beč-
vář9, Dobeš, Branštýl
Písek B – Protivín 3:13 Vojík8, Svatoš3, 
Bečvář2
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KŘÍŽOVKA O KNIŽNÍ ODMĚNU

Také v letošním roce jsou křížovky věnovány moudrým výrokům známých i méně známých osobností. – Bohumír Gryga
Autor křížovek P.  Šoba

Polovina života je štěstí, druhá polovina je disciplína a to je ta důležitá polovina, protože bez disciplíny 1., 2. a 3. díl tajenky. 
Carl Zuckmayer, německý dramatik

Vyluštěnou tajenku zašlete do 5. listopadu 2012 na adresu MěKS, Mírová 337, 398 11 Protivín, nebo e-mailem na adresu karfikova @kultura–protivin. cz. 
Výhercem knižní odměny za správnou tajenku křížovky ze zářijových novin se stává pan Škrna z Protivína. Blahopřejeme.

Sedmiletý Honzík Seidl, BMX Protivín, vyhrál 
ve své kategorii sedmiletých v bikrosu na Mis-
trovství České republiky v Nižboru u Berouna. 
Zvítězil ve všech třech kvalifikačních jízdách. 
Závodilo se na těžké mokré trati. Finále se jelo 
na suchu a Honzík potvrdil svoji suverenitu v celé 
sezoně a dojel si pro titul mistra České republiky. 
Druhý byl Kryštof Kotas z Prahy a Sabina Horá-
ková z Přerova byla třetí.

O prázdninách byl Honzík v Nižboru týden na 
BMX soustředění, kde se s tratí seznámil.

Protivínský jezdec Jan Svoboda v kategorii 
17+ si vyjel krásné třetí místo.

Ceny vítězům – broušené poháry z Nižbor-
ských skláren a mistrovský dres v národních 
barvách pro vítěze předával herec a moderátor 
Tomáš Hanák (na fotografii).

V neděli se jel Český pohár 6 v kategorii 
7 – 8 let. Honzík dojel druhý za osmiletým 
Jakubem Hájkem–Olympus a před Matyášem 
Mentlíkem rovněž osmiletým. V rozjížďkách byl 
Honzík 1, 2, 2, 1, 1, postoupil do finále a připsal 
si další body do seriálu závodů za druhé místo.

Záznam ze závodů můžete vidět na 
http://www.bmxbenatky.cz

Text a foto Eva Seidlová

MISTROVSTVÍ ČR V BIKROSU
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UZÁVĚRKA 
pro dodání příspěvků 
do listopadivých
„Protivínských listů“ 
je 5. listopadu 2012.
Noviny vyjdou 
v pondělí 
19. listopadu 2012. 

FOTOHÁDANKA
INFOCENTRA PROTIVÍN

●  Prodám štípané palivové 
dřevo, cena 790 Kč za pro-
storový metr sypaný, včetně 
dopravy. Objednávky na tel. 
774 966 224

●  Vyměním městský byt 2+1 
v Protivíně (balkon, 68, 2m2, 
1. patro) za větší 3+1 tam-
též. Telefon 773 793 478

●  Hledám osamělou paní od 
59 do 65 let, zdravou a spo-
lehlivou, která zastane 
výpomoc v domácnosti, 
zdravotní pomoc a spo-
lečnici. Honorář za vyko-
nanou práci jako příspě-
vek k důchodu. Nabídky na 
tel. 774 133 827

V sobotu 29. září uspořádali zábořští hasiči tradiční svatováclavské fotbalové 
derby mezi týmy „Záboří Hořejšek“ a „Záboří Dolejšek“. Utkání proběhlo pod 
dohledem komise rozhodčích ve složení Jaroslav Křivák, Václav Hloucha 
a Václav Schnánilec. Po devadesáti minutách zápasu se z vítězství 1:3 radovalo 
družstvo „Záboří Dolejšek“(viz fotografie). Foto: Petra Pekárková

V minulém čísle správně odpověděli 
čtenáři, kteří uvedli, že dveře patří ke 
špejcharu.
Vylosovanou výherkyní symbolické 
odměny se stala paní Marta Kocová 
z Protivína. Blahopřejeme!

V tomto čísle Protivínských listů se 
ptáme, na kterém domě (č. popis-
né) můžete spatřit tento reliéf a kte-
rá světice je zde vyobrazena? 

Na vaše odpovědi se těšíme v Info-
centru na náměstí, na emailu info-
centrum@muprotivin.cz nebo na tel. 
čísle 382 203 354.

Honzové bodovali za BMX Protivín
V Bílině na Teplicku se jel v sobotu 6. října poslední – 7. závod seriálu Českého 
poháru. Po jeho skončení následovalo celkové vyhlášení nejlepších závodníků.

V sobotu na vodou rozmáčené a kroupami dobité náročné trati Honzové bojovali 
o poslední body letošní sezóny. Sedmiletý Honzík Seidl si mezi osmiletými závodníky 
dojel pro bronzovou medaili, celkově v Českém poháru skončil na 2. místě za Jakubem 
Hájkem z Olympusu. Vyhrál tak svůj zatím nejvyšší pohár, který umístil do své bohaté 
sbírky ocenění. Otec Honza Seidl jde příkladem svému synovi a letos se pustil do 
závodění v kategorii CRUISER. V sobotu dojel na 5. místě a vybojoval si tak celkově 
pohár za 4. místo. Honza Svoboda se popasoval na dráze s drsnými jezdci v kategorii 
17+ a stříbrná medaile zdobila jeho hruď. Celkově však byl až sedmý, protože odjel 
pouze několik závodů.

Honzům moc gratulujeme k jezdeckým výkonům a přejeme hodně zdraví a sil na 
zimní přípravu další bikrosové sezóny. (viz foto nahoře)

ŘÁDKOVÁ INZERCE


