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Vážení spoluobčané, 
dovolte mi v krátkosti se vrátit k již 

proběhlé rekonstrukci vozovky v ulici 
Palackého, včetně výměny osvětlení, 
opravy části kanalizace a vodovodu. 
Tato investice mohla být zařazena do 
rozpočtu 2012 v průběhu letošního 
roku, a to z důvodu dobrého hospoda-
ření města. 

Všechny práce se podařilo dokončit 

za 6 týdnů a 1. listopadu byla stavba 
městu dodavatelem předána. Tato komu-
nikace byla vybrána k rekonstrukci již 
v loňském roce, ale finanční možnosti 
rozpočtu 2011 neumožnily tuto rekon-
strukci provést. 

Jsme velmi rádi, že máme další 
páteřní komunikaci ve městě oprave-
nou. Rozsah prací byl značný, kromě 
naplánované rekonstrukce vozovky 

Dovolte mi vás informovat o dokončení přestavby bytové 
jednotky v ulici Družstevní. 

V loňském roce naše město zrušilo čtyři plynové kotelny 
v jednotlivých panelových blocích a jejich přepojením do 
jedné centrální vznikla možnost vybudovat tři nové byty 
v těchto uvolněných prostorách. 

V letošním roce máme naplánované dvě rekonstruk-
ce těchto prostor. První již byla ukončena a druhá bude 
dokončena do konce roku. 

Rozsah prací byl značný, ale výsledek stojí za to. 

Děti z dětských pěveckých sborů 
a žáci ZUŠ při ZŠ Protivín

Vás zvou na 

VÁNOČNÍ KONCERT
KDY? 

V pátek 14. prosince od 18 hodin

KDE? 
V kostele sv. Alžběty v Protivíně

REKONSTRUKCE PALACKÉHO ULICE UKONČENA

jsme vyměnili kompletně vodovod 
z ulice Mírové do ulice Družstevní, 
opravili část kanalizace včetně osazení 
nových šachet a komplexně jsme vymě-
nili osvětlení včetně nových povrchů 
chodníků. 

Věřím, že touto rekonstrukcí se poda-
řila zlepšit dopravní situace ve městě. 

Jaromír Hlaváč, starosta města
foto J. Fialová

Po odbourání železobetonových základů pod kotli byl 
kompletně zrekonstruován prostor včetně rozvodů vody, 
tepla, el. energie, byla vybudována nová koupelna a soci-
ální zařízení, položeny plovoucí podlahy atd. 

K 1. listopadu byl byt předán novému vybranému 
nájemci. Mladá dvojice má ideální podmínky pro založení 
rodiny v našem městě. 

Podařilo se nám vybudovat byt, který odpovídá sou-
časnému trendu bydlení. 

Jaromír Hlaváč, starosta města

NOVÝ BYT V DRUŽSTEVNÍ ULICI

Starosta města zve všechny 
Protivíňáky, děti a lidičky 

z blízkého 
i vzdáleného okolí na 

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ 
VÁNOČNÍHO STROMU

Přijďte na protivínské náměstí 
společně rozsvítit vánoční strom 
v první adventní neděli 

2. prosince 2012

Podrobný program najdete 
v příloze těchto novin
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� ZE ŽIVOTA ŠKOLY � 

TRADIČNÍ SBĚROVÁ AKCE
Dne 18. září jsme zorganizovali tradiční sběr papíru, PET lahví a víček. Celodenní 

akce, při které tentokrát pomáhali žáci 9. A s nakládáním, se nám vyplatila. Sběr přinesli 
nejen naši žáci, ale jako obvykle i lidé z Protivína, kteří už ve škole děti nemají. Všem 
děkujeme. Bylo odvezeno 120 kg PET lahví, 210 kg víček, 850 kg kartonu a 9 030 kg 
papíru. Na náš účet jsme obdrželi 14 963 Kč. Tyto peníze použijeme jako obvykle na 
nákup odměn, na činnost kroužků a na doplatky kulturních pořadů. 

Dne 3. září usedli žáci v šesti třídách pavilonu do nových lavic. Bylo zakoupeno 
75 kusů lavic, 150 kusů židlí a 5 kusů kateder v pěti barevných odstínech. Projekt 
finančně podpořila Nadace ČEZ. 

PRÁCE NA PROJEKTU
Děti ve všech ročnících zpracová-

vají po celý říjen široké téma o našem 
městě. 

Každá třída si vybrala z navržených 
témat a začala je zpracovávat. Zabývá-
me se historií, kronikami, čteme pověs-
ti, vyhledáváme informace o známých 
osobnostech, učíme se orientovat na plá-
nu Protivína. Seznamujeme se s fungo-
váním městského úřadu. Snažíme se zís-
kat co nejvíce informací od povolaných. 
Dvě třídy provedl budovou radnice pan 
starosta. Další třídy navštívily městské 
muzeum s novou moderní expozicí. 
Děti poznávají Protivín i z jiné strany 
– s mapou v ruce si hrají na turisty, 
hledají stopy důležitých událostí a his-
torické památky. 

S výsledky práce vystoupí žáci na 
veřejné prezentaci v aule školy v listo-
padu.  T. Vojtěchová

ANIMAČNÍ HODINY 
V GOETHEZENTRU

Dne 18. října nás němčináře vzala paní 
učitelka Přástková do Goethezentra do 
Českých Budějovic. V Goethezentru to 
bylo fajn. Naučili jsme se spoustu nových 
věcí. Opakovali jsme slovíčka, která jsme 
probírali v hodinách němčiny. Hráli jsme 
i hry, u kterých jsme se velmi pobavili. 
Za odměnu, že jsme byli šikovní, jsme 
dostali od paní lektorky malé odměny 
– propisku a notýsek. Na zpáteční cestě 
jsme se zastavili v McDonaldu na malé 
občerstvení. Dále jsme měli hodinový 
rozchod v Mercury Centru. Při zpáteční 
jízdě domů jsme si ve vlaku odpočinuli 
a byli jsme velmi rádi, že nás paní učitelka 
do Českých Budějovic vzala. Doufáme, že 
pojedeme ještě na další výlet. 

Zuzana Doubková, 7. B
Naše „německá“ skupina vyrazila ve 

čtvrtek 18. října s paní učitelkou Přástko-
vou na jednodenní jazykový kurz, který 
pro nás připravilo Goethezentrum v Čes-
kých Budějovicích. (Goethezentrum při-
pravuje studenty i na mezinárodní jazyko-
vé zkoušky z němčiny. Má ve svých pro-
storách knihovnický a informační servis 
a pořádá různé kulturní programy.) Začali 
jsme tím, že jsme se všichni představili 
a dál jsme si s paní lektorkou povídali 
o různých německých, rakouských a švý-
carských městech, produktech a osob-
nostech. Dál jsme hráli hry a popisovali 
německy různé předměty. Po sezení jsme 
se ještě vyfotili a šli jsme do McDonal-
du. Potom jsme si dali krátký rozchod 
v nákupním centru Mercury a kolem půl 
třetí hodiny jsme jeli vlakem zase zpět do 
Protivína. V.Kropáčková, 7. A

pokračování na 4. stránce

PODPORA OD NADACE ČEZ
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z deníku
POLICIE ČR V PROTIVÍNĚ

POZOR NA PODVODNÍKY!
 Písečtí kriminalisté upozorňují širokou 

veřejnost na podvody s identifikační-
mi kódy zasílanými prostřednictvím 
SMS, také na Písecku již řeší takto 
podvodně získané peníze. 

 Podvodníci jsou ve způsobech, jak 
vylákat z důvěřivců peníze, opravdu 
vynalézaví. Tentokrát jde o fintu, 
kdy vám na mobilní telefon přijde 
nevyžádaná textová zpráva obsahu-
jící autorizační kód. Po obdržení této 
zprávy zavolá neznámý člověk, který 
vystupuje velmi slušně, omlouvá se 
a vysvětluje, že jde o jeho kód a vám 
přišel omylem. Žádá o přeposlání 
SMS, jakmile mu vyhovíte, otevíráte 
mu přístup k vašim financím. 

 Podvodník si totiž na vaše telefonní 
číslo přes internet objednal zboží 
a chtěl platit takzvanou m-platbou přes 
mobil. Takováto objednávka musí být 
potvrzena právě autorizačním kódem, 
který vám přišel na mobilní telefon. 

 Obdobně podvádí pachatelé také na 
sociálních sítích. Nejprve se sezná-
mí s obětí na internetu, získají její 

důvěru a vylákají z ní, například pod 
záminkou soutěže, mobilní telefonní 
číslo a opět následuje finta s omylem 
zaslaným autorizačním kódem. 

 Kriminalisté varují, nebuďte důvěřiví. 
V žádném případě jakékoli kódy dal-
ším osobám nesdělujte a podezřelou 
komunikaci oznamte policistům. 

 Způsobenou škodu můžete zjistit až 
s měsíčním zpožděním, kdy vám při-
jde vyúčtování za mobilní služby, kde 
budou i zmíněné m-platby. 

 Dle vyjádření operátorů je tato služba 
m- platba aktivní automaticky, nežádá-
te o její zřízení. Můžete požádat o její 
deaktivaci, což policisté doporučují 
především u telefonních čísel dětských 
uživatelů. 

 Písečtí kriminalisté nyní řeší právě 
takovýto případ, kdy mladé ženě 
z Písku přišel autorizační kód a tele-
fonoval jí muž, který se omlouval, že 
jde o jeho kód k internetové platební 
transakci a omylem zadal její telefonní 
číslo. Ženu dle vyjádření vůbec ne-
napadlo, že by se mohlo jednat o pod-
vod a ochotně nepoctivci vyhověla. 
Tento scénář se několikrát opakoval 
a žena opakovaně kódy přeposílala, 
následovaly zprávy od operátora 
o změněném limitu na m-platbách. 
V tu chvíli již žena začala přemýšlet 
o podvodu a kontaktovala operátora, 

který jí potvrdil, že k takovýmto pod-
vodům někdy dochází, že podvodníky 
jsou nejčastěji sázkaři, kteří se takto 
dostávají k penězům na sázení. 

 Žena případ oznámila kriminalistům, 
kteří se nyní věcí zabývají. Celková 
škoda zatím není vyčíslena. Podvede-
ná důvěřivá žena čeká na vyúčtování 
od svého operátora!

PRACOVNÍ ÚRAZ
 Dne 8. října vyjížděli policisté do 

výrobny v Protivíně, kde došlo k pra-
covnímu úrazu. Ve tři hodiny odpo-
ledne přenášel muž rozehřátou cukrář-
skou želatinu, uklouzl a horká tekutina 
ho popálila v obličeji. Policisté případ 
oznámili Oblastnímu inspektorátu 
bezpečnosti práce. 

SPREJER
 Protivínští policisté prošetřují další 

případ vandala poblíž vlakového 
nádraží. V době od 12. do 13. října 
kdosi nastříkal na odstavený vagón 
nápisy na ploše bezmála 40 čtvereč-
ních metrů. 

ALKOHOL
 Během měsíce října řešili policisté 

několik případů alkoholu za volan-
tem. 

● Dne 15. října odpoledne zastavili 
dopravní policisté řidiče s vozidlem 
značky Ford Mondeo na silnici první 

RADA MĚSTA ZASEDALA

Jihočeský Pivovar Protivín má další 
důvod k oslavě. Sdružení přátel piva totiž 
1. listopadu v Litoměřickém pivovárku 
Koliba udělilo speciálnímu pivu Prácheň-
ská Perla stříbrné ocenění. 

„Prácheňská Perla je dlouhodobě oce-
ňovaná jako velmi kvalitní speciál, a to 
jak na různých odborných degustačních 
soutěžích, tak i mezi spotřebiteli. Pivních 
speciálů obecně se sice u nás nevypije tolik 
jako klasických výčepních piv a ležáků, ale 
Prácheňská Perla si své stabilní místo na 
trhu našla“, uvedl potěšeně Michal Voldřich, 
sládek protivínského pivovaru, který v Lito-
měřicích ocenění osobně převzal. 

Sdružení přátel piva udílí své ceny 
pro nejlepší piva, pivovary a pivovarské 
osobnosti bez přestávky již od roku 1990, 
a tak se jedná o nejstarší novodobou soutěž 
u nás. Degustace probíhá ve dvou 
kolech, kdy nejprve jednotlivá piva 
do klání nominují členové Sdružení 
přátel piva a následně tři nejoblíbe-
nější piva v každé kategorii formou 
anonymní ochutnávky, na jejíž 
průběh dohlíží nezávislí pivovarští 
odborníci, hodnotí Pivní sněm 
a předsednictvo Sdružení přátel piva. 
Vítězná piva se vyznačují kombinací 
oblíbenosti a kvality. 

Kromě Prácheňské Perly letos 
bodovala také další protivínská piva 

- Lobkowicz Premium obsadil 3. místo na 
Pivu České republiky 2012, Lobkowicz 
Premium Nealko si odvezl ze stejné soutěže 
taktéž bronzovou medaili, zvítězil v testu 
nealkoholických piv časopisu AutoTIP a na 
3. příčce se umístil v klání Zlatý pohár Pivex 
- Pivo 2012. Tmavé pivo Merlin, rovněž 
vařené v Protivíně, si odvezlo stříbrné oce-
nění ze soutěže Zlatá pivní pečeť 2012. 

VYBRÁNO Z USNESENÍ RM 
konaného 24. 10. 2012

– souhlasí s odstraněním náletových 
dřevin na části pozemku p. č. 2286, ost. 
plocha, dobývací prostor v kú Záboří 
u Protivína zástupci Sboru dobrovolných 
hasičů Záboří na vlastní náklady 

– byla seznámena se zápisem č. 7 z jed-
nání komise bytové, místního hospodář-
ství a dopravy ze dne 16. 10. 2012 

 souhlasí s pronájmem bytu č. 4, 2+0 
o celkové výměře 57,7 m2 na adrese 
Protivín, Blanická 911

 souhlasí s pronájmem bytu č. 20, 2+1 
o celkové výměře 61,9 m2, na adrese 
Protivín, Družstevní 891

– souhlasí s uvedením sídla firmy na 
objektu ve vlastnictví města – Masaryko-
vo náměstí čp. 13, Protivín – dle žádosti 
MUDr. Jiřího Pudíka 

– projednala předloženou nabídku na 
propagaci města Protivín v rámci pro-
jektu CYKLOTOULKY s tím, že ji město 
využije v průběhu jara 2013

pokračování na 4. stránce

Sdružení přátel piva 
udělilo Pivovaru Protivín významné ocenění
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dokončení ze 3. stránky

třídy číslo 20 v katastru obce Protivín. 
Při kontrole provedli u řidiče decho-
vou zkoušku, která odhalila zbytkový 
alkohol. 

●  Dne 21. října, půl hodiny po půlno-
ci, kontrolovali protivínští policisté 
v ulici B. Němcové řidiče osobního 
automobilu značky BMW. Dechová 
zkouška měla pozitivní hodnotu, muž 
nadýchal přes půl promile. 

●  Další zbytkový alkohol nadýchal řidič 
osobního automobilu značky Škoda 
dne 28. října, kterého kontrolovali 
policisté na ulici Nádražní. 

●  Poslední říjnový případ je ze dne 28. 
října, kdy policisté po třinácté hodině 
kontrolovali řidiče v Zábořské ulici. 
Také tento řidič měl pozitivní decho-
vou zkoušku. 

VLOUPÁNÍ 
DO OSOBNÍHO AUTOMOBILU
 Škodu za bezmála 27 000 korun 

způsobil zloděj, který se dne 30. října 
vloupal do osobního automobilu znač-
ky Ford, který byl zaparkovaný v ulici 
B. Němcové. Pachatel rozbil okénko 
a ze sedadla odcizil dámskou kabelku. 
Zloději k vloupání stačilo pouhých 
deset minut v době od 8.10 do 8.20 
hodin. Policisté případ prošetřují. 

z deníku
POLICIE ČR V PROTIVÍNĚ

BESEDA SE SPISOVATELKOU
V úterý 6. listopadu se děti ze 3. – 5. tříd ZŠ zúčastnily besedy se spisovatelkou 

Ivonou Březinovou. Akce vznikla za spolupráce kulturního střediska a naší školy. 
Díky povídání se skutečným autorem knih měly děti možnost nahlédnout pod pokličku 
tajemného vzniku knížky. 

Paní Ivona Březinová píše knihy pro děti všech věkových kategorií. Za součást své 
profese považuje i povídání se čtenáři na besedách a veřejných čteních. Naše dojmy 
z besedy potvrzují, že to dělá se zaujetím a ráda. 

V první besedě se třeťáci a čtvrťáci dozvěděli, jak se dá při hraní s pohádkami 
a obrázky vymyslet a také napsat nový příběh. Kouzlo tvorby děti teď na vlastní kůži 
zažívají, když se při práci na projektu snažíme převyprávět pověsti z okolí Protivína. 
Možná i to přispělo k velmi dobré atmosféře v sále. Když se pak děti mohly paní 
spisovatelky ptát, zazněly dotazy, které překvapovaly zvídavostí. Ukázalo se, že vztah 
dětí ke čtení není zdaleka tak špatný, jak ho často starší generace vidí. Čtou, přemýšlejí 
o knihách, najdou si i své oblíbené žánry. 

Zájmy dětí jsou jen více rozdrobené mezi televizi, počítač a knihy. Četba příběhů, 
které pro naši generaci znamenaly výlety za dobrodružstvím, jsou pro dnešní malé 
čtenáře bohužel až na tom dalším místě. 

Ve druhé besedě se starší žáci dozvídali o procesu vzniku knihy. Věříme, že každé 
takové setkání a možnost živého rozhovoru, přinese dětem poznání a rozšíří jejich 
možnosti i motivaci ve vlastním životě.  T. Vojtěchová 

dokončení ze 2. stránky

� ZE ŽIVOTA ŠKOLY � 

PRODEJ 
štípaného dřeva 

vánočních stromků 
od 10. prosince 2012
Areál ZEKO Protivín 

(za nádražím)
Objednávky 

telefonem 774 966 224

V pondělí 5. listopadu 2012 natáčel TV štáb TV Prima Cool další díl pořadu Těžká 
dřina. Hlavní protagonista Roman Buta si vyzkoušel jak pomocné práce – por-
cování kuřat, mytí skel terárií, vytírání podlah, tak i odbornější činnosti – krmení 
krokodýlů a dokonce určování pohlaví u dospívajících krokodýlů kubánských. Na 
zajímavé záběry včetně odchytu krokodýlů se můžete podívat 22. listopadu večer 
na Prima Cool. 

ŘÁDKOVÁ INZERCE
●  Darujeme štěňata (křížence) men-

šího vzrůstu. Dva pejci, stáří 7 týdnů. 
Vhodná na zahradu i do bytu. Zvyklá 
na děti. Mohu poslat foto. 

 Telefon 737 354 761 
●  Pronajmu byt 2+1 v Protivíně, v ul. 

B. Němcové. Volný od 1. 12. 2012, 
dlouhodobě, 6 tis. Kč + elektrika. 
Telefon 777 666 665

děti ze Základní školy Protivín zvou na 

VÁNOČNÍ TRHY
v sobotu 15. prosince od 13 do 17 hodin 

ve vestibulu kina Protivín 
prodávat budeme perníčky, přáníčka, věnečky, 
svícny, pečený čaj, vánoční ozdoby a dekorace 
– přijďte nás podpořit – občerstvení zajištěno – 
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VÝLOV SELIBOVSKÉHO RYBNÍKA
Ranní mlha, zima, sychravo…tak nás uvítal Selibovský rybník v neděli 
21. října 2012. Přesto byla od rána hráz rybníka a přilehlá louka plná lidí. 
Někteří si přišli koupit rybu, jiní ochutnat rybí speciality nebo se podívat na 
těžkou práci rybářů. Nebo prostě jen tak si užít pěkného podzimního dne. 
A stálo to za to – bylo na co koukat! D. Neškodná

V minulém čísle Protivínských listů jste správně určili, že reliéf s podo-
bou sv. Anny je na domě č. p. 214 v Jiráskově ulici. Vítězem se stala 
paní Havlátková z Protivína. Blahopřejeme a v Infocentru na vás čeká 
symbolická odměna. 

V roce 2012 začala sezona v Památníku, 
vzhledem k předchozí přestavbě historické 
expozice, až 24. července. Od tohoto data do 
25. srpna byla historická expozice ve zkušebním 
provozu, byly ještě dokončovány jednotlivosti. 

Této situaci odpovídalo i vstupné, návštěvní-
ci platili jednotné slevové vstupné 20 korun. 

Po slavnostní vernisáži expozice při VI. Měst-
ských slavnostech protivínských v sobotu 25. 8. 
byl zahájen úplný provoz. Bylo stanoveno plné 
vstupné: 40 Kč, slevové 20 Kč (pro děti od 6 let, 
důchodce, handicapované), volný vstup pro děti do 
6 let. Za turistické fotografování byla definitivně 
stanovena částka 20 Kč. 

Do 31. října zhlédlo expozice 2026 návštěv-
níků. Celkově bylo vybráno 20 431 Kč (17 720 
Kč za vstupné, za prodej zboží 2 151 Kč, za 
turistické fotografování 560 Kč). 

V květnu a červnu, kdy jezdí v rámci exkurzí 
a školních výletů děti, muzeum o slušný zisk 
přišlo. V letošní sezoně ZŠ Protivín zakoupila pro 
své žáky permanentku pro návštěvy v Prácheň-
ském muzeu a v pobočkách. Prakticky částku 
za permanentku, která činí 1 500 Kč, je třeba 
započítat do tržby. 

Takřka všichni žáci (až na 1. třídy) si 
v muzeu vyzkoušeli archeologickou mapu, 
zahráli si divadlo s loutkami představujícími 
významné osobnosti města od výtvarnice paní 
Bačové-Kroftové, obtiskli si razítka různých 
protivínských organizací. 

Ve výstavní místnosti RNDr. Jiří Šebestián, 
garant přírodovědné expozice v Památníku, 
zajistil výstavu fotografií podmořského světa 
mladé bioložky a ochránkyně přírody Mgr. 
Martiny Balzarové. Zajímavé a působivé foto-
grafie cestovatelky a potápěčky se líbily. Dne 
16. 10. dokonce autorka článků a knih přímo 
ve výstavní místnosti besedovala a promítala 
další fotografie. Besedy se postupně zúčastnilo 
63 žáků školy. 

Nová historická expozice se návštěvníkům 
moc líbí, svědčí o tom i zápisy v Pamětní 
knize. Oceňují zajímavé nápady prezentace 
historického materiálu, nejen dětským náv-
štěvníkům pak vyhovuje forma – interaktivní 
způsob, kdy si mohou mnohé sami „spustit“, 
orazítkovat, „rozdmýchat požár u veduty pro-
tivínského náměstí”... Na nové expozici pra-
covali mladí historikové Prácheňského muzea 
- etnograf Jan Kouba, historik novodobých dějin 
Zdeněk Duda a archeolog Jaroslav Jiřík. 

Protivíňáci děkují, návštěvníci v příští 
sezoně tak učiní podle mého názoru hojnou 
návštěvou.  Věra Piklová, správce Památníku

FOTOHÁDANKA
INFOCENTRA PROTIVÍN

MUZEJNÍ 
ZPRÁVA

V nové hádance chceme znát opět č. p. domu, na kterém se nachází 
freska z autorské dílny Mikoláše Alše a jméno vyobrazeného světce. 
Odpovědi sdělte v Infocentru na náměstí nebo na tel. č. 382 203 354 nebo 
na e-mail infocentrum@muprotivin.cz. 

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA VÝSTAVY:
  Minerálů ze sbírky pana Franze Petzla z Rakouska
  Fotografií Jiřího Bílka

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ 
LEVNĚ 

telefon 603 924 907 
www.ucto-pisek.cz 
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PODZIMNÍ HRÁTKY V 2. MŠ 
Hřejivý podzim nám v naší školičce poskytl mnoho příležitostí pro hrátky v pří-

rodě. Při vycházkách či pobytu v zahradě měly děti možnost nasbírat si přírodniny, 
ze kterých pak vzniklo mnoho krásných výrobků a obrázků, které nám krásně zdobí 
školku. Ukázku těchto prací si můžete prohlédnout také ve výloze na náměstí. 

Naše podzimní radovánky ukončí blížící se zima, která nám určitě přinese spoustu 
jiných radostí a společenských akcí. Kuřátka, Berušky, Včelky i Motýlci zaměří své 
listopadové činnosti na příchod Mikuláše s čerty i blížící se čas Vánoc. Kluci i holčičky 
již nacvičují pásma básní, písní, tanečků a dramatizací, které představí svým nejbližším 
při každoroční vánoční besídce. 

Ve čtvrtek 22. listopadu se od 15.30 hodin uskuteční v naší MŠ beseda 
s Mgr. Hanou Soumarovou z SPC Strakonice na téma „Školní zralost“. Rádi bychom 
tak touto cestou pozvali rodiče všech našich předškoláků. Za 2. MŠ Mgr. Pavla Krátká

V Památníku města Protivín 
máme vedle nové historické 
expozice stále pěknou, pře-
devším mladšími návštěvníky 
vyhledávanou expozici Exotické 
přírody, vytvořenou RNDr. Kar-
lem Peclem v letech 2002-2008. 
Tuto má na starosti současný 
zoolog Prácheňského muzea 
(Památník je součástí Prácheňského muzea 
Písek) RNDr. Jiří Šebestián. 

Ve výstavní místnosti instaluje během 
sezony výstavy přírodovědného charakteru, 
ale i výstavy obrazů, fotografií aj. V letošní, 
vzhledem k renovaci muzea, kratší sezoně 
šlo o jednu výstavu, ale ta stála zato! Cel-
kem 2 026 návštěvníků obdivovalo foto-
grafie bioložky, fotografky a cestovatelky 
Mgr. Martiny Balzarové, která dokončuje 
doktorandské studium na Přírodovědecké 
fakultě Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích. Ve svých 25 letech navští-
vila Vietnam, studiu deštných pralesů se 
věnovala v Papui-Nové Guineji, jeskynní 
systémy studovala na Bali, v Zanzibaru 
pak bohaté korálové útesy. Účastní se mezi-
národních projektů na výzkum a ochranu 
podmořského světa – monitoring mořských 
želv a korálových útesů. Tedy na svůj věk 
úctyhodný záběr!

Je velmi činorodá. Od 12 let se potápí, 
kurz pod vedením anglického instruktora 
absolvovala na Kypru. Ve svých 18 letech 
získala certifikát – 1. profesionální stu-
peň. Fotografuje, publikuje v časopisech, 
absolvuje besedy. S žáky protivínské ZŠ 
besedovala v Památníku 16. 10. 

Často jezdí do Egypta, zde částečně 
pracuje jako potápěčský průvodce. Jak 
uvádí, poznala opravdové podmořské pří-
šerky-ropušnice jedovaté, krevetky, strašce. 
Její oblíbenci jsou dravé jedovaté rybky-
perutýni. Právě malou kresbičkou perutýnů 
a svým jménem signuje své fotografie. Uvá-
dí, že teprve po pěti letech potápění potkala 

žraloky a delfíny. „Je neskutečné 
být tváří v tvář pod vodou pánovi 
mořských hlubin, srdce bije jako 
splašené. “

Z dokumentárního filmu 
Nehasit, hořím (možno zhléd-
nout i na internetu) vysvítá další 
zájem Martiny Balzarové – doma 
v Brandýse nad Labem má ate-

lier, kde tvoří sochy z kamene. Některé 
má umístěné i na vrchu Gothard v galerii 
v přírodě v Hořicích v Podkrkonoší. 

Sama o sobě říká: „Zkoumáním života 
kolem sebe dáváme smysl našemu životu.“ 
Lze jí jen přát, aby ve svém okolí nacházela 
stálé objekty vhodné ke zkoumání. 

Věra Piklová, 
správce Památníku Protivín

Momentálně nejmenší obyvatelé Kroko-
dýlí ZOO, kteří se zde v těchto dnech 
narodili – malá želva nádherná a kaj-
man brýlový, zvaný Štístko. To proto, že 
se jako jediný vylíhl ze čtyřiceti vajec, 
která byla samicí snesena do vody 
v bazénu a tím odsouzena k zániku. 
Vejce byla umístěna do inkubátoru jen 
pro ukázku kajmaních vajec návštěvní-
kům ZOO, a tak jak se postupně kazila, 
byla z inkubátoru odstraňována. I jeho 
samotné mateřské vajíčko bylo celkem 
třikrát připraveno k vyhození, nicméně 
vždy se shodou okolností vrátilo zpět. 
K velikému překvapení pracovníků ZOO 
se z tzv. odepsaného vajíčka nakonec 
přece jen vylíhl malý a šťastný kajmá-
nek. Na snímku s průvodkyní ZOO 
a ošetřovatelkou krokodýlů Veronikou 
Smržovou.

ZPRÁVIČKY
Z DRUHÉ
MATEŘSKÉ
ŠKOLIČKY

PERUTÝNI I SOCHY Z KAMENE
▲ ▲ ▲
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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 

neděle 2. prosince v 15 hodin  

NEPROMÍTÁME – SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

neděle 2. prosince v 19 hodin  film ČR

7 DNÍ HŘÍCHŮ
Historický/romantický. Tento příběh se skutečně odehrál na Šumpersku v květnu 1945. 
Útěk Agnes (V. Kerekes), německé manželky českého lesníka Jana Olšana (O. Vetchý) je zahalen 
tajemstvím. Jen ona sama ví, kdo a proč ji hledá. Je konec války, doba je zlá a do pohraničí se 
vracejí Češi z vnitrozemí…
Mládeži od 12 let přístupný, 107 minut, vstupné 80 Kč

středa 5. prosince v 19 hodin  film Polsko/ČR

YUMA
Tragikomedie. Začínají 90. léta, život se po pádu železné opony zatím nijak zvlášť nezměnil. 
Dvacátníka Zygu už nebaví dívat se na módní výstřelky a západní vymoženosti jen v barevných 
časopisech. Spolu s kamarády se rozhodne rozzářit život v ospalém šedém městečku. 
Mládeži od 12 let přístupný, titulky, 105 minut, vstupné 80 Kč

pátek 7. prosince ve 21 hodin  film USA

ATLAS MRAKŮ
Scifi/dobrodružný/drama. Adaptace románu D. MItchella vypráví šest žánrově odlišných 
příběhů, které se odehrávají v různých časech a na různých místech od začátku 19. století až 
po postapokalyptickou budoucnost. Hrají T. Hanks, H. Berry, J. Broadbent a další. 
Mládeži od 12 let přístupný, titulky, 164 minut, vstupné 100 Kč

neděle 9. prosince v 15 hodin  film ČR

ASTERIX A OBELIX
VE SLUŽBÁCH JEJÍHO VELIČENSTVA

Komedie/rodinný. Pod vedením Julia Caesara napadly proslulé římské legie Británii. 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 70 Kč / dospělí 120 Kč

neděle 9.  prosince v 19 hodin  film USA/V. Británie

SEDM PSYCHOPATŮ
Komedie/krimi. Scenárista Marty se zoufale snaží dokončit svůj nejnovější scénář, ale chybí 
mu inspirace. Tu se rozhodne hledat u svých dvou kamarádů: poněkud výstředního a většinou 
nezaměstnaného herce Billyho a silně nábožensky založeného Hanse, který má za sebou 
poměrně působivou kriminální minulost.
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 109 minut, vstupné 90 Kč

středa 12. prosince v 19 hodin  film USA

HOLKY NA TAHU
Romantická komedie. Tři nejlepší kamarádky Regan, Gena a Katie jsou naprosto pobouřené, 
když zjistí, že jejich kamarádka Becky, která je sice milá, ale trpí nadváhou, se bude vdávat 
jako první z party…
Mládeži od 12 let přístupný, titulky, 90 minut, vstupné 90 Kč 

POZOR! – ZAČÁTEK PROMÍTÁNÍ V 19 HODIN!
pátek 14. prosince v 19 hodin film USA/Nový Zéland

HOBIT: NEOČEKÁVANÁ CESTA 
Fantasy. První díl trilogie filmových adaptací od J. R. R. Tolkiena. Všechny tři filmy se odehrávají 
ve Středozemí 60. let před „Pánem prstenů“. Tato část sleduje cestu hlavní postavy Bilbo Pytlíka, 
který se ocitne na dobrodružné výpravě. 
Mládeži přístupný, titulky, 164 minut, vstupné 100 Kč

neděle 16. prosince v 15 hodin  film USA

LEGENDÁRNÍ PARTA
Animovaný. Když se jeden zloduch rozhodne vzít dětem na celém světě radost ze života, dá se 
dohromady parta superhrdinů, a ta se ho pokusí zastavit. Její členové jsou skutečně legendární. 
Provázejí každého z nás od dětství, ale nikoho asi ještě nenapadlo, že by ti, kdo dětem rozdávají 
radost, taky uměli rozdávat rány. 
Mládeži přístupný, dabováno, 97 minut, vstupné 150 Kč

neděle 16. prosince v 19 hodin film Velká Británie/Francie

ANNA KARENINA 
Epický milostný příběh.  Nesmrtelný příběh ženy, kterou zahubila láska. Osud Anny Kare-
niny je díky románové předloze L. N. Tolstého všeobecně známý, ale režisér Joe Wright z něj 
přesto dokázal vytvořit naprosto unikátní zážitek. V tandemu se scenáristou s českými kořeny 
T. Stoppardem stvořili film, jehož obrazy jsou tak silné a působivé, jako emoce, jež zachycují. 
Mládeži od 12 let přístupný, titulky, 130 minut, vstupné 100 Kč

středa 19. prosince v 19 hodin film Francie/Německo/Belgie

KUŘE NA ŠVESTKÁCH
Romantické drama od tvůrců filmu Persepolis. Fascinující atmosféra, optimistický pohled na 
svět, dokonalá práce s filmových obrazem. Hlavním hrdinou romantického příběhu o osudové 
lásce je Nasser Ali Khan (M. Amalric), nejslavnější houslový virtuóz své doby. Ten si jednoho dne 
zničí své skvělé housle, a protože žádné další, se kterými by byl skutečně spokojený, nemůže 
najít, rozhodne se, že se odevzdá smrti. Ulehá do postele a vzpomíná na svůj mnohdy legrační 
osud a vztahy a sní a představuje si budoucnost. 
Mládeži přístupný, titulky, 93 minut, vstupné 80 Kč

pátek 21. prosince ve 21 hodin  film ČR

ZÁBLESKY CHLADNÉ NEDĚLE
Psycho-thriller. Jeho děj začíná kdesi na severočeské silnici. Dora po vzrušené hádce vyskakuje 
z Richardova auta a stopne si projíždějící vůz, ve kterém sedí Adam. Ten si myslí, že Dora je 
prostitutka a nabídne jí kšeft…  
Mládeži přístupný, 92 minut, vstupné 90 Kč

neděle 23. prosince v 15 hodin film V. Británie/USA

VELKÁ VÁNOČNÍ JÍZDA 
Animovaný/rodinný/komedie. Počítačově animovaný snímek konečně nabízí odpověď na 
otázku, která nedá spát žádnému dítěti: Jak jen to Santa dělá, že dokáže během jedné noci 
nadělit všechny dárky? Odpovědí na ni je existence Santovy provozní základny ukryté pod 
Severním pólem, která je plná veselí a té nejmodernější techniky. Jádrem celého filmu je ale 
příběh, jehož složky jsou jako vystřižené z klasického vánočního příběhu – úsměvně nefunkční 
rodina a nečekaný hrdina: Santův nejmladší syn Arthur. 
Mládeži přístupný, dabováno, 98 minut, Vstupné 130 Kč

neděle 23. prosince v 19 hodin NEPROMÍTÁME

středa 26. prosince v 19 hodin film USA

RAUBÍŘ RALF
Animovaný. Ralf strávil celá desetiletí ve stínu populárního Felixe, hl. hrdiny jejich hry, který 
vždy všechny zachrání. Ralfa už ale jeho úloha padoucha nebaví, vezme osud do svých obřích 
rukou a vydá se na cestu po celé herně napříč několika generacemi videoher. 
Mládeži přístupný, dabováno, 100 minut, vstupné 130 Kč

pátek 28. prosince ve 21 hodin film USA

NÁVRAT DO SILENT HILL
Horor. Když její otec zmizí, Heather Mason je vtáhnuta do děsivé dimenze, která zná vysvětlení 
podivných nočních můr, jež ji provázejí celé dětství. 
Mládeži od 15 let přístupný, titulky, 95 minut, vstupné 120 Kč

neděle 30. prosince v 15 hodin  film Belgie

SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ 2
Rodinný/animovaný/dobrodružný. Sammy a Ray, dva nerozluční želví přátelé, si užívají 
života u korálového útesu. Jednoho dne je však uloví pytlácká loď a oni se ocitnou v zajetí 
ohromného akvária v Dubai. 
Mládeži přístupný, dabováno, 93 minut, vstupné 130 Kč

neděle 30. prosince v 19 hodin film USA

LADÍME
Komedie/hudební. Zapomeňte na muzikály ze střední, tady jste někde jinde. Zpívá se tu jako 
o život, zásadně a capella, sex je zakázaný, protože škodí hlasivkám, a kdo neladí se zbytkem, 
ten musí z kola ven. 
Mládeži od 12 let přístupný, titulky, 112 minut, vstupné 100 Kč
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Městské kulturní středisko Protivín
Vás zve na vánoční koncert

Jakub Jan Ryba 
Česká mše vánoční 

„Hej Mistře“

v sobotu 

22. prosince 2012 

od 19 hodin

kostel 

sv. Alžběty Protivín

Vstupné 60 Kč

Zpívá: 
Písecký smíšený sbor Sonitus

Hraje: 
Písecký komorní orchestr

VÁNOCE s firmou MELO 
Protivín – hned vedle radnice

NABÍZÍME:
• Nové vánoční čaje, 
 ochucené kávy
• Medoviny, medové pochoutky,

ořechy v medu
• Mandle ve skořici, ořechy 

v polevách a jiné pochoutky 
• Výborná vína přímo od vinaře
• Mikulášské kornouty pro děti
• Vosky a oleje do aromalamp
• Vánoční a novoroční pohledy 
• Svícny, svíčky, vánoční doplň-

ky a dekorace
• Bylinné čaje, masti a sirupy
• Moderní adventní věnce

Originální dárky, 
které potěší 

a zahřejí u srdce

www.protivin.cz 
www.keramikadozahrady.cz

Co se stane, když si manželé sednou v hledišti každý jinam a on dostane 
mladou půvabnou sousedku… vstupné 250 Kč – předprodej zahájen 

VÁNOCE SE BLÍŽÍ
DEN 
PRO 
DĚTSKOU 
KNIHU 

V sobotu 1. prosince od 9 do 12 hodin se ve vestibulu Domu 
kultury Protivín koná  PRODEJ DĚTSKÝCH KNIH. 
Pořádá ho Městské kulturní středisko Protivín ve spolu-
práci s Knihkupectvím Elim Písek.

středa 12. prosince od 19.30 hodin – Dům kultury Protivín
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Novinky
městské
knihovny

V sobotu 6. října se u příležitosti Mezinárodního dne zvířat konal v protivínské zoo 
Den ohrožených krokodýlů. Zoo dlouhodobě finančně podporuje přírodní lokalitu jezera 
Mesangat na Borneu. V tomto bažinatém jezeře žije jedna z posledních volně žijících 
populací krokodýlů siamských a gaviálů sundských. Oba druhy zoo chová, siamské kroko-
dýly dokonce jako jedna z mála v Evropě pravidelně rozmnožuje. Na Borneo zatím vždy 
putoval výtěžek z prodeje Atlasu krokodýlů, jehož autorem je ředitel zoo ing. Miroslav 
Procházka. Nyní se k této částce přidal i výtěžek z fotografování s krokodýly, které bylo 
součástí této akce. Ze strany veřejnosti byl o focení s krokodýly velký zájem, takže ředitel 
zoo mohl hostu tohoto dne panu Ralfu Sommerladovi – evropskému zástupci skupiny spe-
cialistů pro krokodýly IUCN a zároveň aktivistovi nadace Yasiwa pro Borneo předat šek 
na 25 tisíc korun, určených na ochranu Mesangatu. 

V sobotu 4. listopadu se v Záboří na hřišti, pod záštitou místních hasičů, uskutečnila 
„Drakiáda“. Počasí nám přálo, vítr foukal a děti i dospělí soutěžili o krásné ceny. Vyhod-
notili jsme nejlepšího běžce, vytrvalce, originálního draka, nejhezčího draka – „Hezouna“, 
nejlépe namalovaného draka. 

Díky sponzorům bylo připravené občerstvení včetně teplých nápojů. Chtěli bychom moc 
poděkovat místním hasičům a sponzorům (SDH Záboří, pekárna Polanských, květinářství 
v Protivíně, lékárna v Protivíně, paní Melounová, pan J. Šupitar). 

Všichni se těšíme na příští „Drakiádu“.  J. Kakešová, foto D. Janošcová

PRO DOSPĚLÉ – naučná literatura
Václav Cílek: Prohlédni si tu zemi 
– česká země, krajina, příroda, památky, 
kultura, ekologie
Jaroslav Mareš: Šepot buše 
– tajemnou Afrikou za lidožravými šelmami 
a záhadnými úkazy
Leoš Šimánek: Z Nového Zélandu přes 
Havaj do Austrálie 
– putování exotickými místy 

PRO DOSPĚLÉ – beletrie
Jiří Drašar: Cesta ohněm a jiné povídky
– povídky pro pohlazení duše
Petr Ritter: Přátelé, to si poslechněte 
– 31 příběhů, které se zatím nestaly
František Riedl: Útěk do pekel 
– dobrodružný román ze současnosti
Petra Hůlová: Čechy, země zaslíbená 
– společenský román, imigranti v Čechách 

PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Radomír Socha: Houboví skřítkové, 
Zhoubné houby 
– humorné příběhy s poučením
Zuzana Pospíšilová: Pohádky pod polštář 
– výběr pro děti od 3 do 8 let, k předčítání
Daniela Krolupperová: Dráček Mráček 
– pohádkové příběhy o dětech
Marie Šulcová: Vzpoura v zoo 
– 12 moderních pohádek pro menší děti
Hynek Klimek: Strašidlář 
– Mezi námi vodníky – historie vodníků 
v Čechách

DEN OHROŽENÝCH KROKODÝLŮ

DRAKIÁDA V ZÁBOŘÍ
VYBRÁNO Z USNESENÍ RADY MĚSTA PROTIVÍNA 

KONANÉ DNE 7. 11. 2012 

– souhlasí s pronájmem bytu č. 9 v čp. 970 v Blanické 
ulici

 a souhlasí s pronájmem bytu č. 1 v čp. 971 v Bla-
nické ulici

1. vyhlašuje inventarizaci majetku města Protivín ke 
dni 31. 12. 2012 

2. schvaluje plán inventarizace veškerého majetku 
3. schvaluje ústřední inventarizační komisi ve 

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

Drahošová I.
 – č. 2: předseda – Řehoř J., člen – Šupitar V., Uhlí-

řová I. 
 – č. 3: předseda – Křišťálová V., člen – Polanský D., 

Schwemmová L.
 – č. 4: předseda – Vlachová H., člen – Bc. Fialová 

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

Kovářík J. 
5. ukládá finančnímu odboru – správě majetku zaslání 

pověření členům  komisí a zajištění inventarizace
– byla seznámena  s Výroční zprávou o činnosti školy 

(ZŠ Protivín se sídlem Komenského 238, 398 11  
Protivín) za školní rok 2011 – 2012 

RADA MĚSTA ZASEDALA
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Málokteré menší město si může 
dovolit uspořádat najednou tři výsta-
vy, navíc fotografické. Jestliže se 
konají právě teď v Protivíně, není to 
náhoda, protože všechny tři pořada-
telské subjekty mají ve svých zámě-
rech propagaci výtvarného umění, 
mezi které zobrazování osob, před-
mětů a krajiny samozřejmě patří. 

Je víc než sympatické, že v Cafe 
Gallery na Masarykově náměstí se 
návštěvníci při pití kávy nebo při 
sladkostech mohou rozhlížet po alp-
ských velikánech. Kavárna propůj-
čuje své stěny malířům i fotografům 
sice k nevelkým, leč nepominutel-
ným prezentacím jejich děl. Nyní jim 
prostřednictvím velkoformátových 
fotografií dramatickou krásu velehor 
s půvabně táhlými údolími nabízí 
k pokochání protivínský učitel Mgr. 
Jiří Hájek. 

V městském kulturním středisku, 
které dává k dispozici pro výstavy 
vestibul kina také převážně míst-
ním tvůrcům, předvádí svou kolek-
ci snímků Ing. Helena Mašindová. 
V hledáčku jejího fotoaparátu uvíz-
ly motivy prozrazující profesionální 
spřízněnost se železnicí, převážně 
však ji poutá romanticky malebná 
krajina. 

Třetím fotografem, který přichází 
se svou „kůží na trh“, je nejmladší 
z trojlístku, čtyřiatřicetiletý Jiří Bílek. 
Je to jeho první výstava a na první 
pohled je zřejmé, že se nepasuje do 

role vytrvalého lovce, nýbrž do úlohy 
reportéra s bystrým okem. Zachytil 
zajímavé okamžiky při turistickém 
putování po Islandu a při výstupu na 
Mont Blanc. Své postřehy teď před-
kládá k posouzení návštěvníkům 
protivínské kaplanky v naději, že 
stejně jako on se stanou obdivovateli 
sice krásné, avšak drsné přírody, 
kde se tvář počasí mění několikrát 
za den. 

Ze své amatérské dílny vybral 
kolem dvou set obrázků vesměs 
pohlednicového formátu, z nichž 
diváky zaujmou patrně nejvíc 
momentky (turista během čtrnácti 

dnů strávených na ostrově proslu-
lém sopečnou činností nemá tolik 
času na vyhlížení nejatraktivnějšího 
záběru) z Islandu. Ostrovní země 
jej natolik okouzlila, že ji pokládá 
za lásku na první pohled. Lidová 
moudrost sice praví, že láska hory 
přenáší, ale vášnivý tramp se přes 
svou velkou touhu po dálkách bude 
muset podřídit výdělečným možnos-
tem sanitáře písecké nemocnice. 
Ze zdravotnického prostředí vytěžil 
i úsměvné zátiší „bažant na másle, 
česneku a cibulce, “ které s několika 
dalšími vtipnými kreacemi doplňují 
výstavu. 

Jak cestopisná Bílkova výstava 
v kaplance, tak Mašindové „Roz-
hledy po domovině“ budou otevřeny 
až do konce roku. Protivínští tedy 
mají dost času prohlédnout si v klidu 
fotografie v obvyklou otevírací dobu 
obou institucí.  Jan Chmelík

UZÁVĚRKA 
pro dodání příspěvků 

do prosincových
„Protivínských listů“ 
je 3. prosince 2012. 

Noviny vyjdou 
v pondělí 

17. prosince 2012. 

NEJEN O LÁSCE NA PRVNÍ POHLED

foto J. Bílek

foto ing. H. Mašindová
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PODĚKOVÁNÍ OBČANŮM
MO SPOZ Protivín si touto cestou dovoluje poděkovat občanům, kteří se zúčast-
nili voleb do Krajského zastupitelstva a dali svůj hlas SPOZ. Dosažené výsledky 
nás opravňují se domnívat, že naše práce pro občany města a okolních obcí se setkává 
s úspěchem. Zisk necelých 8% v celkovém součtu hlasů v Protivíně a okolních obcích 
je pro nás zavazující. Velmi nás těší i silná podpora v obcích mimo Protivín. Zde se 
jedná hlavně o Tálín a Žďár, kde se volební podpora pohybovala okolo 10%. Nyní 
stojíme na prahu první přímé volby prezidenta ČR. V této souvislosti si Vás občany 
dovolujeme požádat o vyjádření podpory pro kandidáta SPOZ Miloše Zemana, kterého 
vidíme jako správnou a jedinou volbu pro hlavu našeho státu. Výsledek krajských 
voleb je pro nás jasným signálem pro další volby do parlamentu a hlavně v komunální 
sféře. Ještě jednou děkujeme a přejeme Vám všem klidné prožití svátků vánočních 
a úspěšný nový rok 2013.  Quido Šatra, Josef Kubička

PLACENÁ INZERCE

Ve středu 17. října pořádala Pastelka další 
cyklus Školy lásky v rodině, jehož tématem byly 
emoční konfrontace - tedy vyjádření vlastních 
pocitů v pravdě a lásce bez napadání toho 
druhého, bez obviňování, bez navážení se do 
toho, s kým se chceme konfrontovat. Učili jsme 
se správné komunikaci, která probíhá vždy jen 
mezi JÁ a TY, kdy mluvíme pouze o tom, jaké 
máme my pocity z různých situací. Zjistili jsme, 
jak jen s velkými obtížemi vyjadřujeme, co pro-
žíváme, neumíme popsat nebo pojmenovat svůj 
pocit. Když se ovšem naučíme komunikovat tak, 
aniž bychom druhého zraňovali nebo obviňovali, 
zaháněli ho do kouta, nevyvoláváme-li v něm 
záměrně agresi, otevíráme cestu pro komuni-
kaci. V pátek 2. 11. jsme se pak sešli, abychom 
si uvědomili, co si nosíme s sebou z dětství jako 
kouli na noze, která nám brání plně rozvinout to, 
co v nás je. Jdeme cestou smíření. 

Obě setkání se uskutečnila v rámci projektu 
„Zapoj své ruce i srdce“, podpořeného ze společ-
ného grantu Komunitní nadace Blanicko-Otavské 
s Městem Protivín a za podpory Nadace Naše 
dítě. Děkujeme.  Mgr. Miluše Šálková

AUTOSERVIS, PNEUSERVIS
Přezouváme osobní pneu 

za 125Kč/ks
včetně vyvážení a montáže na auto
NOVÉ I POUŽITÉ
– pneumatiky
  – plechové disky
    – elektronová kola 
Při zakoupení nových pneumatik 

montáž ZDARMA
Využijte našich dalších služeb: 
• Opravy všech vozidel
• Diagnostika automobilů 
• Příprava a realizace 
 Emisí a STK
• Výměna autoskel 
 (vyřízení pojistné události) 
• Klimatizace (plnění, čištění) 
• Odtah vozidel, Autodoprava
• Výměny provozních kapalin
• Prodej a montáž 
 tažných zařízení
• Prodej náhradních dílů 
 nových i použitých

www. AUTOLOJZA.CZ 
Alois Vrchlavský, Protivín 
Zámecká 44 (pod školou), 

tel: 777 888 250

NATÁČENÍ SHOW PRO TELEVIZI MTV V PROTIVÍNSKÉ ZOO
Nejmladší a známá česká režisérka Ivanna Benešová natáčela se svým štábem 
v pondělí 8. října epizodu české varianty show Jackass v protivínské zoo. Mladí 
sympatičtí hazardéři si přijeli do zoo vyzkoušet sílu krokodýlích čelistí a ostrost 
skusu aligátořích želv. Zároveň testovali agresivitu krokodýlů kubánských a bílého 
amerického aligátora. Jak celá akce dopadla, uvidíte v televizi. My jen můžeme 
potvrdit, že díky pracovníkům zoo, kteří zajišťovali bezpečnost celého natáčení, 
odjel televizní štáb ve stejném počtu, v jakém přijel.

JIŽ ZNÁME JMÉNA SKAUTŮ
V minulém čísle Protivínských listů jsme 
čtenářům Městské knihovny Protivín 
nabízeli k vypůjčení knihu „Skautské 
století“ a zároveň je upozornili na foto-
grafii s číslem 2 na stránce 184, na 
které jsou zachyceni někteří členové 
skautského tábora v Protivíně v roce 
1970. Bohužel u fotografie nebyla uve-
dena jména. Obrátili jsme se na čtenáře 
s dotazem, zda poznají osoby na sním-
ku. Na naši výzvu se přihlásil pan Josef 
Šedivý z Protivína, který označil jména 
členů oddílu „Vlčat“ se svým vedou-
cím. Děkujeme panu Josefu Šedivému 
a rovněž panu Vladimíru Bouchalovi za 
upřesnění údajů. 
Na fotografii zleva: Vladimír Záhorka, 
Jaroslav Liška, vedoucí Miloš Ceplecha 
(Akela), Josef Šedivý a Václav Kellner. 

EMOČNÍ KONFRONTACE



K 10. výročí firmy nabízí AG Blatná 
na své provozovně ve Švermově ulici 

AKCI na naše produkty:
(maloobchod – velkoobchod)

1 – sleva 5 % na servis techniky
2 – oleje – maziva pro osobní automobily: 
 UT 10W 40 Plus 75 Kč/l, PT 5W 40 120 Kč/l
    pro starší typy automobilů: 
 M7ADSIII 48 Kč/l, M6AD 47 Kč/l
    pro nákladní automobily: LT 10W 40 92 Kč/l
    převodové oleje: PP 80 47 Kč/l, PP 90 48 Kč/l
    hydraulické oleje: OTHP 3 47 Kč/l, OHHM 46 43 Kč/l
3 – nemrznoucí směsi: 
    do ostřikovače Carline -30°C 5L 120 Kč
    do chladiče nemrznoucí směs -80°C:
    modrá G48 54 Kč/l, červená G12 66 Kč/l

Ceny jsou uvedeny za stáčené oleje 
do vlastních nádob včetně DPH. 

Dále nabízíme autokosmetiku, filtry, brzdové kapaliny, 
aditiva, čerpadla a náhradní díly a jiný doplňkový sor-
timent za bezkonkurenční ceny. 

kontakty:

telefon: 775 234 707, 739 078 596
www.agblatna.cz

e-mail: oleje-maziva@email. cz
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Společnost AG Blatná slaví v tomto období 10. výročí působ-
nosti v Protivíně. Zabýváme se prodejem nové a použité země-
dělské a stavební techniky. Servisem, prodejem olejů a maziv 
a náhradními díly. 
Hlavní sortiment tvoří dopravní technika italské značky VAIA 
a stavební stroje NEUMEIER. Technika je neustále moder-
nizována. Letos na Zemi živitelce naše firma opět vystavila 
novinky. 
Filozofií společnosti AG Blatná je uvádět na trh pro zemědělce 
finančně dostupnou techniku, která si přitom zachovává dobrou 
kvalitu. Již řadu let se proto zaměřuje na dovoz nízkonákla-
dových strojů značky NEUMEIER, jejíž sortiment zahrnuje 
především minibagry, minirypadla, bagry, smykové a kolové 
nakladače. Druhým zastupovaným výrobcem je VAIA, který 
uvádí na trh zemědělské návěsy a cisterny. Oba výrobci neustále 
modernizují a zkvalitňují svoje stroje. Jejich ceny jsou přitom 
rozumné, což je také důvodem rostoucího zájmu o ně. 

STAVEBNÍ STROJE ZA DOSTUPNÉ CENY
Bagry NEUMEIER dostaly letos zcela novou koncepci a design. 

Na trh se tak dostaly nové modernější stroje s posíleným podvoz-
kem, zesílenými rameny a samozřejmě vylepšenými a bezpečněj-
šími kabinami. 

Rodinná firma Neumeierů prodává asijskou stavební techniku 
pod svým jménem zhruba od roku 2004. Díky neustálému vývoji 
a vylepšování technických prvků se dnes kvalitou strojů a odbytem 
firma přibližuje ostatním renomovaným výrobcům a v mnohém 
je předčí. Svoje produkty exportuje do mnoha evropských zemí 
i na Blízký východ. Prosadily se také na náročných trzích v USA 
a Kanadě. „Velký potenciál nyní vidíme zejména v segmentu 
minirypadel, které stále více nakupují především zahradnické 
firmy. Naše technika jim šetří značné náklady na lidskou práci. 
Obraty se zvyšují a vypadá to, že letos oslavíme první tisícovku 
prodaných strojů, “ informoval sám Rudolf Neumeier, který nás 
během výstavy navštívil. 

Bagry od hmotnosti 1,5 t – 22,5 t jsou vyráběny v Asii s využitím 
amerických a japonských agregátů (motory CUMMINS, PERKINS, 
KUBOTA a YANMAR, JAPONSKÉ hydraulické a rozvodné systé-
my, podvozky osazeny pásy BRIDGESTONE). Stroje mají hydrau-
lický systém pro bourací kladivo a od hmotnosti 3 t jsou standardně 
vybaveny klimatizací. Pomocí nových rypadel NEUMAIER lze 
vzhledem k nízké ceně provádět zemní práce za bezkonkurenční 
ceny. Další úsporou je jejich jednoduchost, což představuje snížené 
náklady na provádění údržby, ale i servis. K těmto strojům je k dis-
pozici také široká škála příslušenství za velmi nízké ceny. 

KVALITNÍ DOPRAVNÍ TECHNIKA
Dopravní technika značky VAIA, která v Itálii existuje již od 

roku 1948, je ve své zemi velmi oblíbená. Zájem o ni přichází 
i z dalších zemí. Obchod s touto technikou se nám neustále rozši-
řuje. Velká poptávka přichází i ze zahraničí, vyvážíme například 
do Rakouska, Německa, Polska nebo na Slovensko. Také u těchto 
strojů výrobce usiluje o neustálé zkvalitňování, zejména zvyšování 
robustnosti a bezpečnosti. Došlo například k zesílení náprav a také 
zlepšení systému jejich řízení. Nové je také odpružení náprav. 

10. VÝROČÍ FIRMY AG BLATNÁ – PROVOZOVNA PROTIVÍN

Kromě klasických per mohou být návěsy i cisterny odpruženy 
hydraulicky nebo pneumaticky. Podvozek díky tomu má vynikající 
jízdní vlastnosti. V nabídce jsou také vzduchové podvozky, záleží 
jen na přání a potřebách zákazníka. Upraveny byly rovněž korby 
návěsů, u nichž došlo ke zlepšení výsypných vlastností. Největším 
návěsem v nabídce výrobce je třínápravový model NL 28 s korbou 
o objemu 46 kubíků. 

NOVÝ APLIKÁTOR PRO CISTERNY 
Druhým produktem, na který se výrobce VAIA zaměřuje, jsou 

traktorové cisterny, jež jsou vyráběny od objemu 2 200 litrů až do 
35 000 litrů, a to na jednoosých až tříosých podvozcích, v provedení 
ocelové barevné nebo žárově zinkované, přičemž žárově zinkované 
jsou v dnešní době žádanější. Cisterny VAIA se vyznačují výbornou 
kvalitou použitých materiálů, robustností, tuhostí, nízkou světlostí 
a v neposlední řadě výborným dílenským zpracováním. Zmíněná 
pozitiva umožňují těmto strojům pracovat i ve velice obtížných 
terénních podmínkách. K cisternám je nabízena celá škála příslušen-
ství, včetně dnes žádaných aplikátorů kejdy, teleskopických ramen 
různých délek, požárních děl a radiocomanderu pro nadstandardní 
obslužnost. 

OLEJE – MAZIVA
V našem skladě obdržíte oleje a maziva zn. : CLASSIC, PARA-

MO, MOBIL. Tyto produkty jsou zásadně prvorafinované, splňují 
nejnovější a nejvyšší specifikace všech známých výrobců zeměděl-
ské a stavební techniky. Jsou od nejlepších evropských dodavatelů 
s plněním a skladováním podle nejpřísnějších kontrol. Kvalita podle 
DIN EN ISO 9001:2000. Naše produkty již odebírá řada firem 
a občanů. Novým firmám jsme schopni vytvořit mazací plány jejich 
vozového parku s úsporou nákladů a optimalizací. Naším cílem je 
odborný servis, výhodné ceny. Proto jako poděkování za přízeň 
zákazníkům jsme připravili akci na naše produkty.  Quido Šatra
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✿ SPOLEČENSKÁ KRONIKA ✿
NARODILI SE

❀ 15. 10. syn David
 Ing. Markétě Bízkové 
 z Protivína
❀ 5.11. syn Jan Jelínek
 Ivetě Cvrčkové z Protivína

❀ 6.11. dcera Anežka
 Daně Hejskové z Protivína

ZEMŘEL
✝ 17. 10. František Šmitmajer
 75 let, Protivín

GRATULACE 
Ve čtvrtek 
25. října 2012 
oslavila
80. narozeniny
paní 
Božena 
Jelínková 
z Protivína. 
Přejeme 
jí pevné zdraví 
a ještě 
mnoho let. 

K tomuto 
kulatému 

jubileu 
blahopřeje 

celá rodina. 

Do 24. listopadu je k vidění ve Sladovně Písek mezinárodní přehlídka výtvarného 
umění dneška – 16. INTERSALON AJV 2012. Mezinárodní porota letos vybrala díla 
57 umělců z 10 zemí. Každý z vystavujících má svou stránku v katalogu, který je také 
prezentován na internetu – www.ajv.cz. 

Reprodukujeme jeden z vystavovaných obrazů „Havlíčkovo náměstí v Písku“ (olej 
na plátně, 80x100 cm, 2009) od protivínského akademického malíře Petra Pflegera. 

VZPOMÍNKA

Dne 3. prosince 2012
by se dožila naše maminka 
paní Marie Jarešová 85 let.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte 
s námi. 

Děti s rodinami 

VZPOMÍNÁME

Dne 13. listopadu
uplynuly dva roky, 
co nás navždy opustila 
paní Marie Dubská.
Maminko, scházíš nám, 
ale v našich srdcích žiješ dál. 
Kdo jste ji znali, vzpomeňte. 

Syn Pepa s dětmi, 
vnoučaty a pravnoučaty

Koncem října uspořádal KLUB ŽEN 
PROTIVÍN spolu s Městským kultur-
ním střediskem Protivín ve vestibulu kina 
burzu dětského zimního oblečení, obuvi, 
hraček a sportovních potřeb. Burza pro-
běhla tentokrát „trochu jinak“, konala se 
totiž jen jedno sobotní dopoledne. Věci 
již nebyly přijímány, prodávány, nepro-
dané opětovně tříděny a vraceny zpět 
majiteli, ale každý si své zboží nabízel 
a prodával sám. Velký zájem z řad pro-
dávajících maminek bohužel nebyl, často 
jsme slýchaly: „Přece nepůjdu sama pro-
dávat věci, anonymně je to lepší“. Možná 
ano, ale vzhledem k tomu, že málokdo 
je ochoten pomoci a obětovat svůj čas 
na organizaci burzy, na níž většina z nás 
organizátorek strávila v minulých letech 
spoustu hodin, volily jsme takto. Nechtěly 
jsme totiž tuto, možno říci, že již tradiční 
akci úplně zrušit. Nakupujících bylo také 
málo, snad již byl pozdní termín a všichni 
měli nakoupeno nebo se nehodilo sobotní 
dopoledne nebo většina nečetla plakáty, 
které visely po celém městě…Teď už to 
stejně nezměníme, ale snad lze napsat, 
že všem zúčastněným se dětská burza 
v novém kabátě líbila, a tak v ní budeme 
na jaře pokračovat. Všichni jste srdečně 
zváni.  J. Kubecová

AKADEMICKÝ MALÍŘ P. PFLEGER NA INTERSALONU
TENTOKRÁT TROCHU JINAK
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V sobotu 4. srpna jsme se vypravily na Hlubokou. Každoročně 
tu navštívíme divadelní představení na zámku. Letos se hrál muzikál 
Casanova. Vyjely jsme už dopoledne, přes Vodňany a Radomilice 
se zastávkou u Kubatova pomníku. Odtud jsme pokračovaly kolem 
trati do Zlivi, přes Vondrov do hlubocké ZOO. Tady jsme strávily 
celé odpoledne. Vstupenka do ZOO platí i do loveckého zámečku, 
což je příjemné zjištění. Samozřejmě jsme to využily a zámeček 
si prohlédly. Kolem čtvrté hodiny se nebe zatáhlo a přišla bouřka 
s prudkým lijákem. Přečkaly jsme ji v suchu restaurace. 

To jsme ještě netušily, co se dělo o pár kilometrů dál. Asi po 
hodině a půl se vyčasilo. Huply jsme na kola a hurá na zámek za 
kulturou. Tam už na nás čekala Pavlínka se vstupenkami. Muzikál 
se nám, jako obvykle, moc líbil. Příjemným pocitem z představení 
jsme ukončily sobotní jízdu u Pavlínky, která nám opět poskytla 
nocleh. Ráno nás čekala dobrá snídaně, neboť Pavlínka se o nás zase 
skvěle starala. Domů jsme jely klasicky přes Olešník, Nákří, Záboří. 
Po cestě jsme se nestačily divit, co včerejší bouře nadělala škody. 
Olešník i Nákří bylo poseté spadaným listím, podél cest polámané 
stromy, ve stokách spousta krup. Hotová apokalypsa. 

Další týden v neděli 12. 8. jsme se vydaly na každoroční 
vzpomínkovou jízdu do Střížova uctít památku Pepy Veselého. Na 
Hluboké jsme se zastavily v kavárničce na kafíčko. Přišla nás tam 
pozdravit Pavlínka. Popřála nám šťastnou cestu a my pokračovaly 
přes Budějovice do 
Vidova. Tady máme 
vždycky zastávku 
v hospůdce „Na náv-
si“, abychom se posil-
nily před dlouhým 
stoupáním ke Střížo-
vu. Po dobrém obědě 
jsme trochu zapochy-
bovaly, jestli ten kopec 
vůbec vyšlapeme. Ale 
zvládly jsme to cel-
kem bez problémů. U 
hřbitova jsme Pepovi 
zapálily svíčky a udě-
laly snímeček. Zpět 
jsme se vracely přes 
Doudleby, kolem řeky 
Stropnice do Plavu 
a Budějovic. Měly 
jsme v plánu jet 
z Budějovic vlakem. 
Bylo ale celkem pěk-
né počasí, tak jsme 
pokračovaly až domů 
na kole. Vlakem jela jen Jana s Adrianou. Kolem sedmé hodiny jsme 
byly doma a na tachometru jsme měly 109 kilometrů. 

Další týden v pátek 17. 8. jsme jely já a Věra do Suchdola na 
karavan. Tentokrát jsme zvolily cestu vlakem do Veselí nad Luž-
nicí a odtud na kole kolem veselské pískovny. Po cestě jsme se 
zastavily na pískové duně u Vlkova. Je to zajímavý přírodní útvar. 
Večer jsme si udělaly oheň, opekly buřty, a protože byl docela 
teplý večer, dost dlouho jsme seděly u ohně a povídaly. V sobotu 
jsme navštívily Třeboň, rybník Rožmberk a objely všechna známá 
místa, která nás nikdy neomrzí. Na večer jsme měly koupené lístky 
na zámecké nádvoří v Třeboni, kde koncertovali bratři Nedvědové. 
Koncert se vydařil a celým večerem se nesla příjemná atmosféra. 
V neděli ráno jsme po snídani vyjely k domovu. Tentokrát jsme 
zvolily trasu ze Suchdola do Borovan a přes Střížov do Vidova. 
Kolem řeky Malše pak až do Budějovic. Po krátké přestávce na 
kafíčko už jsme mířily přes Hlubokou k domovu. Ujely jsme 
102 kilometrů a usoudily jsme, že tato trasa ze Suchdola byla nej-
lepší a nejrychlejší a téměř bez kopců. 

Další sobota 25. srpna patřila městským slavnostem. Sešly jsme 
se v jednu hodinu na náměstí. Pozvání přijala i Pavlínka, takže jsme 
byly v kompletní sestavě. 

Uspořádat slavnosti na náměstí byl výborný nápad. Je tady dale-
ko víc místa. Program byl pestrý, myslím, že každý si mohl vybrat 
podle svého gusta. I stánky s občerstvením byly dobře zásobené 
a konkurence si snad ani nepřekážela. Nevyhnal nás ani večerní 
déšť. Vydržely jsme až do samého konce. Příjemně jsme si tento 
den užily a dík za něj patří i organizátorům. 

Září jsme zahájily hned prvního na vernisáži v kaplance. 
Vystavoval tu náš kamarád Jiřík Plíva. Výstava „Kola včera, dnes 
a zítra“ byla zajímavá a vtipná. Na vernisáži se sešla spousta 
našich kamarádů cyklistů. Přijel i Franta Šesták z Blatné, známý 
to cyklista cestovatel. Ten symbolicky zahájil výstavu přestřižením 
pásky v podobě duše z kola. Dostavili se i kamarádi z píseckého 
Klubu velocipedistů, kterého je Jiřík členem. Krásné odpoled-
ne bylo naplněné dobrou náladou všech účastníků a bylo jich 
opravdu dost. 

Protože jsme v sobotu nebyly na kolech, musely jsme si to hned 
v neděli 2. 9. vynahradit. Po obědě jsme nasedly na kola a zamířily 
do Netolic. Cílem naší cesty byl vodní zámek Kratochvíle. Byly 
jsme zvědavé, jak je nově zařízený. Prohlídka nás nadchla. Po dlou-
hých letech, kdy byla na Kratochvíli jen stálá expozice animovaného 

filmu a pár prázdných 
sálů, se zrekonstruo-
vané prostory skví 
novotou. Jsou zaříze-
ny ve stylu posledních 
Rožmberků. Nechy-
bí zde hodovní sály, 
kuchyně, alchymis-
tická laboratoř, sou-
kromé pokoje pánů 
z růže, ani koupelna. 
V hlavním hodov-
ním sále je unikátní 
podlaha z ručně děla-
ných dlaždic. Jsou 
to repliky vyrobené 
podle původní pod-
lahy. Opravdu krásný 
zámeček a je hned za 
humny. Doporučuje-
me navštívit. 

D a l š í  s o b o t u 
8. 9. nás čekala tradič-
ní protivínská pade-
sátka. Letos byla zcela 

nová trasa. Vedla okolo Rabině, přes Žďár, Kukle a Novodvorskou 
křižovatku do Albrechtic. Tady nás čekalo příjemné občerstvení. 
Trasa nás dále zavedla přes Novou louku do Všeteče, Všemyslic 
a Temelína. V Temelíně odbočila do Kaliště a přes Shon opět do 
Píseckých hor. Vyjelo se u dvou dubů a pokračovalo přes Bílý vršek 
do Krče a na poslední kontrolu do Bečelova. To už byl na dohled 
Protivín. Trasa byla skvělá, i když docela náročná. Krásná příroda 
nám všechnu námahu vynahradila. Musíme přiznat, že některé úse-
ky jsme jely úplně poprvé. Zjistily jsme, že i když hodně jezdíme 
po okolí, máme pořád co objevovat. Trasa byla výborně vybraná 
a organizátorům patří náš dík. 

Ještě ten samý večer jsme si vyšláply na Babku (tentokrát po 
svých) k Janě Jelínků, abychom s ní oslavily její šedesátku. Pilo se 
a veselilo až do pozdních nočních hodin. Procházka domů byla pří-
jemnou vzpruhou po spoustě dobrot, které nám Jana přichystala. 

Tak to je zatím z našich cest všechno. Zase někdy příště se na 
naše čtenáře těší děvčata z Cyklorafandy. 

CYRA

STŘÍPKY Z CYKLISTICKÝCH CEST
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KRAJ DVOJÍ OBLOHY – 9. díl
SCHWARZENBERSKÝ RYBNÍK

Stříbrná mlha podzimku se rozprostřela nad stojící vodou 
rybníka, který dodnes nese hrdě jméno svého majitele. Ryb-
ník Schwarzenberk. Ten, kdo zná podzimní dny okolo tohoto 
rybníka, rád se sem vrací. Kolik barev má vlastně podzim? 
Nikdo neví. Potom odněkud přiletí vzpomínky na klukovská 
léta. Na zablácené dny okolo výlovu tohoto rybníka při 
lesích. Jako čapíci jsme s těžkými bahnem vonícími čeřeny 
čekali na dozlatova barevné líny pod řvoucí výpustí rybníka 
u hráze. Nikdy nezklamal. Voda ledově studila, byla ostrá 
jako led. Samosebou to odneslo vždy 
naše zdraví pořádnou chřipkou. Tehdy 
ještě na svahovitých polích pod starým 
židovským hřbitůvkem, kde tehdy stávala 
zděná márnice, se pálila bramborová nať 
a na obloze se třepetal barevný papírový 
drak ve větru od „hor“. Dávno ztracený 
svět. Lesy okolo rybníka Schwarzenberk 
jsou dva. Na severní straně je mechový 
les zvaný Jalovčí. Dávné loviště čirůvek 
– podzimek a fialových vřesových strání. 
Vše se mísí s vůní pryskyřice a dodává 
celému kraji okolo zvláštní náladu čehosi 
krásného. Křivá borovice – ta pramáti 
moudrosti – hledí po desetiletí na vody 
zadumaného rybníka. Pohádkově působí 
i chaloupka lesní samoty zvané divoce Landíkova hadovna. 
Prý zde řádili zdejší loupežníci a pověsti o tajemných pod-
zemních chodbách nenechávají spát generace kluků. Hlav-
ně nás tenhle les zajímal co by naleziště vánočního jmelí. 
Rostlo ho požehnaně na borovicích a vonělo doma po celé 
vánoční svátky. Jeho bílé velké kuličky zářily jak svíce na 
vánočním stromku. 

Když skončil oheň léta, mířili jsme s kamarády Pepou 
a Aťou ven z města k tomuto rybníku. Přes můstek, okolo 
žlutých kosatců, okolo vod divoké Čertovky. V jedné ruce prut 
se žlutozeleným splávkem, ve druhé ruce konvičku s rybič-
kami. Štice od rákosí z rybníka chutnali nejvíce ty lapené 
na mělčině u protivínského zámku. Nikdy jsme ji nechytili. 
Úlovkem však byli kapitální okouni. Ploutve rudé jako krev 
a hřbety ježaté jako zubaté pilky. Jak moc chutnávali proti-
vínskému hrobaři panu Tvrzovi, který bydlel v Čačarkách. 
Pamatujete na jeho veliké „stádo“ hus?

Nad jižní vodou vidíš druhý lesík, který je blíže ke Krči. 
Zalesněná stráň, kam nakukují noční hvězdy, skrývá smu-

tek pomníčku vojáka, který se zde kdysi v dávných dobách 
zastřelil, prý z nešťastné lásky. Okol smutného místa občas 
proběhne již málo viděná křepelka. Tohle místo neštěstí jen 
dokazuje, jak vše ovlivňuje cit člověka. Co se stalo, nejde vzít 
zpátky. Čin se zapsal do krajiny, do lesní meze a země o všem 
dává vědět. Věřte, u pomníčku je vždy smutno, teskno. 

Málokdo si uvědomuje, že po hrázi tohoto rybníka cho-
dívala co by děvče i matka spisovatele Jaroslava Haška. 
Proč ne? Ona se narodila v nedaleké Krči a její otec pan 
porybný Jareš na zdejší baště Rabiňce vykonával knížecí 

službu. Později si vzala za muže profesora Haška z Prahy. 
Nějaký čas bydlela mladá dvojice v Protivíně za dodnes 
stojícím špýcharem. Vidíte, že kraj okolo tohoto rybníka 
je plný historie a nikdo se nemůže divit. Vždyť rybník mezi 
lesíky zde stojí již dlouhých tři sta let. 

Po zdejší hrázi vedla stará formanská cesta zvaná Land-
strase. Formani, muži znající dobře své řemeslo, vozili z cizi-
ny železo, sůl a známé štýrské kosy. Kvalitně postavený most 
u rybníka je toho dodnes živoucím důkazem. Dodnes mnohdy 
unese i velikou váhu těžkých kamionů, co vozí bezcitně dřevo 
z Protivínských hor a lesů kamsi do ciziny. Jsme tak svědky, 
jak mohutné vlnící se lesy ztrácejí pomalu svůj půvab. 

Však vše ti vynahradí, když postojíš na hrázi rybníka 
za slunečného podzimního dne. To zmizí i smutná nálada 
kralevice všech měsíců – listopadu. Slunce se opírá do zlát-
noucích listů javorů a vše doslova září teplou žlutí, oranží 
i odcházející loučící se zelení. Veliká oslava podzimu! Je 
liduprázdno! Vše tohle pronikne do duše citlivého člověka. 
Říká se, že podzim se musí umět žít. Listopad je podivný 

měsíc. Někdy padne brzy i sníh bílý jako 
jsou květy chryzantém na hrobech při 
dušičkovém dni. Znovu se myšlenky vrací 
do dětských let. Tam odtud jsou poznatky 
o přírodě nejhlubší. Jako rudé jeřabiny 
hoří v duši vzpomínky. Kdo si je uschová, 
je pak nadosmrti šťastný. 

Až spoutá vody Schwarzenberského 
rybníka křehký listopadový led a vítr 
zahučí v korunách hadovitých větví, při-
jde doba zimy. Někdo říká, že je to hlas 
zakletého, zlého hejtmana Záhorky.  Ne, 
to jen opravdu vítr zpívá v korunách stro-
mů to, co dříve slyšel. –Sládek Petr–

fotografie z roku 1934 
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Ráda bych tímto článkem udělala poo-
hlédnutí za letošní sezónou našeho klubu. 
Jezdecký klub Šárka Protivín se v letošním 
roce rozrostl nejen o řady členů a koní, ale 
také o nové působiště. 

Z venkovní pastviny na Libochově jsme 
se přestěhovali na samotu v Bečelově, kde 
momentálně budujeme nové stáje pro koně, 
zázemí pro jezdce a také naši vysněnou 
jízdárnu. 

V letošním roce jsme se zúčastnili 
několika závodů nejen v Jihočeském kraji. 
Mezi největší úspěchy tohoto roku považuji 
splněnou kvalifikaci Zuzany Nedbalové 
se Sunnym na Mistrovství ČR pony 2012 
v Mělníku. Bohužel po zdravotních kompli-
kacích koně nakonec Zuzanka účast na Mis-
trovství ČR odmítla, ale i tak si myslím, že 
splnění kvalifikací je její malé vítězství. 

Dalším neopomenutelným úspěchem je 
složení zkoušky ZZVJ (zkouška základního 
výcviku jezdce), kterou v letošním roce 
absolvovala Hana Jíňová, Lucie Pelichovská 
a Kristýna Frintová. Lucie se díky jezdecké 
licenci zúčastnila drezurního oblastního 
mistrovství Jihočeského kraje, kde při 
prvních oficiálních závodech obsadila po 
menší chybičce krásné 4. místo. Lucie již 
splnila při podzimních drezurních závodech 
první kvalifikaci na Mistrovství ČR pony 
2013. Svůj sen si splnila i Silvie Krumpová, 
která poprvé vyrazila na oficiální drezurní 
závody v Borové se Sunnym. Silva se 
nenechala v konkurenci velkých koní zahan-
bit a drezurní úlohy zajela s velmi dobrým 
ohodnocením. 

V letošním roce jsme pomalu zabrouz-
dali i do parkurového odvětví. Za velmi 
úspěšné považuji hobby závody ve Slapech 
u Tábora, kde se umístila Viera Puškárová 
s Mahulenou. Velmi krásný parkur zde 
zajela i Štěpánka Zikudová se Sunnym, 
kde startovala v nemalé výšce 80-90 cm. 
Štěpánka nám předvedla také čistý parkur 
na hobby závodech v lázni u Vodňan, kde se 
umístila na 6. místě. V parkuru čeká v letoš-
ním roce Zuzanu Nedbalovou s Mahulen-
kou a Silvii Krumpovou se Šárkou seriál 
soustředění, konajících se v JK Tandem 
Dubenec. Nemohu opomenout i další členy 
klubu, kteří měli možnost zúčastnit se hobby 
závodů a veřejných tréninků. Martina Šmí-
dová se Sunnym posbírala několik vítězství 
v drezurních úlohách na hobby závodech. 
Zahanbit se nenechala ani Šárka Marková či 
Sabina Kyriánová, které jezdí teprve prvním 
rokem. Jediný „mužský“ člen klubu Martin 
Pelichovský se může pochlubit 1. místem 
v parkuru do 30 cm na jarních závodech ve 
Chvaleticích. Všichni tito jezdci se pilně 
připravují na složení ZZVJ v příštím roce. 

Od dubna 2012 jsme připravili pro 
nejmenší návštěvníky dětský jezdecký 
kroužek, který momentálně navštěvuje 
6 dětí z 3. a 5. třídy. Děti docházejí pravi-
delně jedenkrát týdně a učí se základům 
péče o koně, jízdě na madlech nebo jen 
projížďkám do přírody. Myslím si, že jsme 
zde poskytli velmi příjemné zázemí nejen 
pro děti, ale i pro rodiče. Jako kladné hod-
notím letošní vystoupení na Protivínských 
slavnostech. Holky měly možnost ukázat 
jízdu na voltiži, kde se nenechaly zahanbit 

nové jezdkyně Kristýna Kršová a Eliška Un-
termüllerová, které klub navštěvují teprve 
od května tohoto roku. Krásné bylo drezurní 
vystoupení čtverylky v zámecké zahradě. 
I přes menší prostor jsme zde ukázali sko-
ky pod sedlem, ale také ve volnosti. Tímto 
bych ráda poděkovala všem divákům, kteří 
si udělali čas a přišli nás podpořit. 

Jako poslední ohlédnutí v letošním roce 
je letní dětský tábor, který se konal na Pod-
krčí. Veškeré vybavení nám poskytl Junák 
Protivín, díky kterému jsme mohli tábor 

uspořádat. Tábor jsme pořádali ve dvou 
turnusech. Prvního turnusu se zúčastnilo 16 
dětí, druhého turnusu 10 dětí. Doufám, že 
se děvčatům a klukům tábor zalíbil a opět 
nás navštíví v příštím roce. 

Prostřednictví Protivínských listů bych 
chtěla poděkovat rodičům, prarodičům, 
sourozencům, ale i kamarádům, kteří 
nám pomáhají s chodem klubu a díky nim 
můžeme budovat kvalitní zázemí, ale i pří-
jemnou atmosféru při společných akcích. 

Šárka Návarová

Stolní tenisté Slavoje Protivín zahájili sezonu 2012-2013. Krajských a okresních soutěží se opět 
zúčastní čtyři týmy. Novými členy se stali zkušený Václav Topinka z Písku, který posílí „béčko“ 
a „déčko“ Jan Zeman také z Písku. Dále se do oddílu vrátili po dlouhé době Jiří Dubský a úspěšná 
brankářka interligového Sokola Písek Lenka Vařečková, která ze zdravotních důvodů ukončila 
házenkářskou činnost, kterou zakončila bronzovou medailí z mistrovství ČR. 
Krajský přebor 1. – 3. kolo
 Slavoj Protivín A : Sokol Hluboká nad Vlt. B 10:3
  (Dubský 3, Mareš 3, Färber 2, Šimoník 1, debl)
 Slavoj Protivín A : TTC Kovářov A  9:9
  (Färber 3, Šimoník 3, Dubský 2, Mareš 1)
 Slavoj Protivín A : Sokol Strakonice A 10:2
  (Dubský 3, Mareš 2, Färber 2, Šimoník 1, debly)
Krajská soutěž 1. – 3. kolo
 Slavoj Protivín B : Slavoj Protivín C 8:10
  (Vařečka K. 4, Vařečka P. 2, Brabec 1, 
  debl – Tománek 3, Marková 3, Macháček 2, Zeman 1, debl)
 Slavoj Protivín B : SKP Prachatice A 10:7
  (Färber 4, Topinka 2, Brabec 1, debl, 2xWO)
 Slavoj Protivín B : El. Strakonice C 10:4
  (Brabec 3, Färber 2, Topinka 2, Weber 2, debl)
 Slavoj Protivín C : El. Strakonice C 1:10
  (Tománek 1)
 Slavoj Protivín C : SKP Prachatice A 3:10
  (Tománek 1, Lednický 1, debl)
Okresní přebor 1. – 3. kolo 
 TTC Svatkovice : Slavoj Protivín D 11:7
  (Tománek 2, Marková 2, Najmanová 1, Zeman 1, debl)
 Slavoj Protivín D : Sokol Mirotice D 15:3
  (Vařečka K. 4, Zeman J. 4, Marková 2, Dubský J. 2, Vařečková L. 2, debl ) 
 Sokol Písek A : Slavoj Protivín D 10:8
  (Vařečka K. 3, Tománek 3, Najmanová 1, debl) Karel Vařečka 

OHLÉDNUTÍ ZA SEZÓNOU JEZDECKÉHO KLUBU

STOLNÍ TENISSTOLNÍ TENIS
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Podzimní část ženského krajského 
fotbalového klání nevyšla našim holkám 
přesně podle představ, ale dokázaly, že 
se s nimi musí počítat hodně vysoko. 
Utkání, která bylo možné v této části 
soutěže zhlédnout, už od začátku 
dávala najevo hráčské změny v něk-
terých klubech, výsledkově zamávaly 
v předpokládaných tabulkách. Náš 
krajský ženský fotbal se začíná brát 
vážně a kluby začínají posilovat hráč-
ské kádry z vyšších soutěží a hledá se 
mnohdy i v pěkných dálkách (divizní 
a ligové holky z Moravy, středních Čech 
a Vysočiny a Prahu nesmíme vynechat). 
Pro nás je důležité, že jsme se herně 
neztratili a sehrávali jsme vyrovnaná 
utkání. Když nepomohlo umění, tak 
nastoupila bojovnost. 

V podzimní části jsme se usídlili po 
výsledcích: JAFA - JH 1:2; Mokré 0:4; 
Hradiště 2:0; Lažiště 1:3; Borovany 2:2; 
S. Ústí 2:1; JH 0:4; Mokré 0:1; Hradiště 
5:2 na čtvrtém místě tabulky se ztrátou 
bodu na třetí Lažiště. 

S ohledem na nekamarádské 
a nesportovní chování některých hrá-
ček (místo kolektivní hry dají přednost 
nákupům a dalším důležitým činnostem 

před sportem, nebo jim vadilo ne zrovna 
ideální počasí) je až s podivem, že se 
podařilo sehrát s dobrým výsledkem 
několik utkání ve velmi oslabených 
sestavách, avšak tyto ztráty eliminovaly 
vynikající výkony ostatních bojovnic, 
které mnohdy i přes zdravotní problémy 
ukázaly všem, jak vypadá fotbalové srd-
ce. Za toto jim z trenérské lavičky patří 
nemalé poděkování, které bylo projed-
náváno při relaxačním soustředění na 
jižní Moravě. 

V jarní části bychom rádi přivítali 
nové mladé hráčky, které zatím prohání 
míč po trávníku v doprovodu chlapec-
kých spoluhráčů a věříme, že budou 
i přes svůj věk přínosnými a platnými 
spoluhráčkami a dobrými týmovými 
kamarádkami. 

V zimní přípravné části se chceme 
zúčastnit turnajů v sálové kopané a zim-
ního tréninkového tábora na Šumavě. 

Ztrátou pro JAFU je i situace, kdy 
z důvodů administrativních změn 
nemůže jako pomezní rozhodčí asisto-
vat pan Václav Hloucha, protože není 
registrovaným členem týmu. Za jeho 
aktivní činnost bychom mu rádi touto 
cestou poděkovali a budeme rádi, když 
se i nadále bude zúčastňovat našich 
utkání jako týmový asistent. 

Tréninky jsou již od 1. listopadu 
přesunuty do protivínské sportovní 
haly u ZŠ a to od 17.30 do 19.00 hodin 
každý čtvrtek. 

Případné informace je možné zís-
kávat na stránkách „fb“..... JAFA PRO-
TIVÍN a obrázky uvidíte na www.rajce.
idnes.cz JAFA BANDA..... 

Páteční odpoledne 19. října strávilo několik žen v Pastelce 
pletením šály. Malé děti, které byly maminkami přivedeny, si 
hrály nahoře v herně. Laďka Bečková nám vysvětlila, jak se 
„šála pro nepletaře“ dělá, a tak jsme se velmi brzy pustily do 
práce. Nejprve některé ženy měly obavy, že to nezvládnou, pro-
tože jak samy tvrdily: „V životě jsem nedržela jehlice v ruce.“. 
A trocha pletení v tom opravdu byla, ale jak píšu-vskutku jen 
trocha. Jedna z maminek přišla s tím, že musí brzy odejít, 
neboť od 19 hodin měla naplánovaný již jiný program. Protože 
však velmi ráda jako doplněk nosí velmi vkusné šály, toužila 
si ji dodělat a na večerní setkání dorazit s novým vkusným 
doplňkem. Vybrala si barvu vlny, která se jí hodila, a přestože 
večery doma dosud netrávila s jehlicemi v ruce, odcházela po 

dvou hodinách s dokončenou šálou. Šlo jí to pěkně od ruky 
a nejen jí, nýbrž všem, které se toho dne zúčastnily. Některé 
z nich už upletly svým maminkám nebo holčičkám také tako-
vý slušivý doplněk, který se navíc teď v zimním počasí hodí, 
protože zahřeje. 

Pletení se mohlo uskutečnit za podpory Nadace Naše dítě 
a společného grantu Komunitní nadace Blanicko-Otavské s měs-
tem Protivín. Děkujeme za podporu. 

V pátek 30. listopadu chystáme od 17 hodin kurz adventní 
výzdoby. Cena je 200 korun. Chcete-li si vyrobit věnec a dozvě-
dět se také o jejich historii, přijďte, jste srdečně zváni. Nutná je 
rezervace na e-maile pastelka@umc.cz nebo telefonem, stačí 
i sms na 608 519 929, a to nejpozději 25. listopadu. 

JAFA končila na sněhu

„Šála pro nepletaře“ se vydařila

Tabulka podzimní části

1. Sokol J. Hradec 9  9  0  0  30:9  27  (12)
2. Mokré 9 7 1 1  30:8  22  (7)
3. Lažiště  8  3  2  3  19:16  11  (-1)
4. JAFA Platan Protivín  9  3  1  5  13:19  10  (-2)
5. Sokol Sez. Ústí  8 2  1  5  21:19  7  (-5)
6. Borovany  9 2 1 6  15:29  7  (-5)
7. Hradiště  8  1  0  7  8:36  3  (-9)

Na snímku není hromadné klouzání, ale závěrečná radost z vyhraného utkání v podání JAFY Protivín.
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Fotbalové informace
„A”
Ševětín – Protivín 1:3. Utkání rozhodl raketový nástup 
hostí, kteří se brankami bratří Vorlů ujali dvoubrankového 
vedení. Ve druhé části ještě zvýšil Čech na 3:0. Domácí se 
pokusili zápas zdramatizovat, snížili z trestného kopu na 
1:3, ale více jim pozorná obrana Protivína nedovolila. 
Protivín – Dříteň 2:2. V prvním poločase byl aktivnější 
domácí celek, který měl spoustu příležitostí ke skórování. 
Vedení 2:0 (18´Ruczkowski, 37´Sládek) bylo zasloužené 
a pro hosty milosrdné. V poslední minutě se podařilo 
hostům z ojedinělého trestného kopu snížit na 2:1. Tato 
branka přinesla na kopačky domácích strach a nervozitu 
do druhého poločasu. Kombinace domácích byly nepřes-
né a uspěchané. Toho hosté využili, ovládli hru a podařilo 
se jim vyrovnat na 2:2. Závěr utkání už byl podprůměrný 
a velmi opatrný. 
Protivín – ZVVZ B (Branice) 5:1. Utkání rozhodl první 
poločas. V něm domácí nastříleli čtyři branky, z toho 
J. Vorel hattrick a Sládek. Ve druhém poločase už hru 
v klidu kontrolovali a na každé straně padl ještě jeden gól. 
Za domácí se trefil Štumpfal. 

„B” 
V dalším domácím „derby“ – Skály - se Protivínským daři-
lo výsledkově, herně už tak zdaleka ne. Hosté se v prvním 
poločase z první vážnější střely ujali vedení, domácí ještě 
do poločasu otočili zásluhou Jiřího Křišťála a Štumpfala 
na 2:1. Ve druhém poločase se hrálo převážně nudně 
uprostřed hřiště, diváci si přesto smlsli na dvou krásných 
brankách Jiřího Křišťála, který tak mužstvu vystřílel vítěz-
ství 4:1 a pro sebe hattrick. 
V Albrechticích Protivínští doplatili na špatnou koncovku. 
Za stavu 2:1 nevyužili několik příležitostí na zvýšení skóre 
a tak se opakovalo „nedáš, dostaneš“. Domácím se pár 
minut před koncem podařilo vyrovnat. Góly Protivína stříleli 
Chalupa a Kučera. 
V Borovanech silně improvizovaná sestava bojovala 
zejména s nepřízní domácího pomezního, přesto neodo-
lala a po dvou třímetrových ofsajdech domácí vedli 2:1. 
V závěru se Protivínští nadechli k náporu, ale domácí 
dvěma slepenými brankami utkání rozhodli. Branku hostí 
střílel Jakub Křišťál. 

„Dorost”
I dorostenci zakončili sezónu vítězstvím. I když se jejich 
umístění zdá být pro nezasvěceného diváka velkým zkla-
máním, je nutné si uvědomit, že mužstvo prochází velkou 
hráčskou obměnou a většina hráčů je věkem mladšími 
dorostenci. 
Střel. Hoštice – Protivín 1:2
 Branky: Šmíd, Cingroš
Protivín – Vl. Březí 2:4
 Branky: Šmíd, Smitka M. 
Sedlice – Protivín 8:2 
 Branky: Vilímek, Šmíd 
Protivín – Vacov 3:2 
 Branky: Cingroš 2, vlastní
Tabulka:
Rk. Tým  Zápasy  +  0  -  Skóre   Body  (Prav)
1.  Sedlice 11 8 2 1 46:15 26 (8)
2.  Vodňany  10 8 1 1 48:15 25 (10)
3.  Vlachovo Březí  10  6  2  2  31:25  20  (2)
9.  Protivín  11  3  1  7  20:49  10  (-8)

„Starší žáci”
Starší žáci vybojovali důležité body i v posledním zápase 
a zásluhou skóre se vyšvihli do čela tabulky po podzimní 
časti. Je to pro ně určitě výzva do jarní části, vybojovat 
po hubených létech 1. místo v I. A třídě a tím postup do 
KP žáků. 
Protivín – Hradiště 3:1 
 Branky: Vejšický, Šefránek, Cina
Vlachovo Březí – Protivín 1:4 
 Branky: Vejšický 4
Protivín – Junior Strakonice 6:0 
 Branky: Cina 2, Vlach, Kozma, Dědič, Ludvík
Tabulka
Rk. Tým  Zápasy  +  0  -  Skóre  Body  (Prav)
1.  Protivín 9  7 1  1 40:8 23 (7)
2.  Hradiště  10 8 1 1 48:15 23 (10)
3.  Vimperk  10  6  2  2  31:25 21 (6)

„Mladší žáci”
I mladší žáci za vydatné pomoci kamarádů z přípravky 
dokázali udržet vedení v tabulce po podzimní sezóně, 
i když v posledním zápase odešli s porážkou. 
Protivín – Hradiště 3:2 
 Branky: Štěpka 2, Studený
Vlachovo Březí – Protivín 2:1 
 Branka: Novotný
Tabulka
Rk. Tým  Zápasy  +  0  -  Skóre  Body  (Prav)
1.  Protivín  8  7  0 1  40:13 21 (9)
2.  Vodňany 8 6 1 1 57:10 20 (7)
3.  Vimpek  8  5  2  1  57:17 18 (5)

„Přípravky” 
po podzimní sezóně jednoznačně ovládly svou soutěž, 
porážely své soupeře většinou dvouciferným skóre. 
Říjnové zápasy:
Protivín A – Oslov 24:0 
 Branky: Štěpka Vojtěch 12, Staněk Martin 3, 
 Urban Michal 3, Sochora Vojtěch 3, Hrubý Lukáš 3; 
Protivín B – Podolí II 25:1 
 Branky: Vojík Tadeáš 11, Bečvář Tadeáš 7, Svatoš 
 Jakub 5, Pikl Richard 2 
Protivín A – Hradiště B 12:1 
 Branky: Urban Michal 6, Sochora Vojtěch 6
Protivín B – Bernartice 17:1 
 Branky: Vojík Tadeáš 8, Bečvář Tadeáš 7, Dobeš 
 Petr, Viktora Ondřej 
Protivín A – Protivín B 2:7 
Podolí II – Protivín A 5:11 
 Branky: Štěpka 4, Hrubý 4, Urban 3
Protivín B – Hradiště B 16:2 
 Branky: Vojík 7, Bečvář 5, Svatoš 4
Střelci Protivína po podzimu:
Vojík Tadeáš 65 branek, Štěpka Vojtěch 43, Bečvář Tadeáš 
42, Urban Michal 21, Hrubý Lukáš 19, Sochora Vojtěch 15, 
Svatoš Jakub 12, Staněk Martin 8, Vařečka Ondřej 8
Tabulka
Rk. Tým  Zápasy  +  0  -  Skóre  Body  +/-  
1. Protivín B 9  8  2  1  140:20  27  12
2.  Protivín A  9  8  1  1  116:19  24  9
3.  Písek B  9  6  0  3  68:40  18  3
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KŘÍŽOVKA O KNIŽNÍ ODMĚNU

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

„Někteří lidé se starají o své domácí mazlíčky lépe než o sebe. Jejich zvířata běhají s větrem o závod a tajenka (1. , 2. a 3. díl).“
Carl Zuckmayer, německý dramatik

Vyluštěnou tajenku zašlete do 3. prosince 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 říjnových novin se stává pan Soběslavský. Blahopřejeme. 

Děkuji všem účastnicím za pohodový 
podzimní víkend strávený v Prachaticích. 
Nejenom, že jsme si „zazumbovaly“, ale 
také jsme zregenerovaly svá těla i duše. Slu-
níčko nám přálo, ubytování i personál byl 
na jedničku a co je nejdůležitější, sešly jsme 
se opravdu správná parta děvčat se stejným 
cílem: Užít si volný čas dle své libosti. 

Příště se opět těším na víkend s vámi 
a přeji vám hodně energie do závěru roku. 

Hanka, vaše instruktorka Zumby

POZVÁNKA 
Připravuji VÁNOČNÍ ZUMBU v sobotu 
15. prosince od 17 hodin ve Sportovní hale 
v Protivíně. Hoďte na chvíli vánoční pečení 
a úklid za hlavu a přijďte se pobavit!

Tímto vás všechny srdečně zvu a těším 
se, jak to opět společně rozjedeme ve žhavých 
rytmech Zumby. 

Informace o mých pravidelných lekcích 
Zumby a připravovaných akcích najdete na mých 
stránkách: www.for-body.cz. 

FOR-BODY víkend 
s Hankou Bískovou
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V sobotu 3. listopadu se v Praze 
konal 10. ročník Prague open 2012 
taekwondo v KYORUGI (sportov-
ní zápas). Za protivínský oddíl se 
zúčastnilo 10 závodníků, jak ostřílení 
tak i úplní začátečníci. Závodů se 
zúčastnilo celkem 390 taekwondistů 
ze Slovenska, Ruska, Moldávie, Ukra-
jiny, Polska a České republiky. 

Za Taehan Protivín nastoupil jako 
první Jan Eliášek, kterému jeho dob-
rý výkon bohužel nestačil na postup 
a skončil na 4. místě. Dále šel do 
bojů Filip Chalupský, který v semifiná-
le po nadějném boji bohužel prohrál 
a skončil na 3. místě. Stejný výsledek 
dosáhl Lukáš Kajer. Oba tito bojovníci 
podali své dosavadní nejlepší výkony, 
i když patřili mezi nejmladší účastníky 
závodů. 

Odpolední blok bojů zahájila Zuza-
na Doubková, ostřílená závodnice, 
která v semifinále prohrála na body 
a skončila na bronzové příčce. Jaro-
slav Šídlo ve finálovém boji podlehl 
soupeři na body a skončil na 2. mís-
tě. Stejného umístění dosáhl Patrik 
Pišinger, který se do finále probojo-
val z vyrovnaného semifinále. Návrat 
Andrey Valíčkové do závodů po dvou 

letech přinesl ve finálovém boji stří-
brnou medaili po prohře se zkušenou 
závodnicí na body. Martina Babáková 
se po krásném zápase probojovala až 
do finále a zde vyhrála. Naše momen-
tálně nejzkušenější závodnice Adéla 
Kubičková nedala ve finálovém boji 
soupeřce šanci a jasně vyhrála. Jaro-
mír Korbel zápasil v semifinále s o dvě 
hlavy vyšším soupeřem a jeho výkon 
stačil na bronzovou medaili. 

Náš obdiv patří všem závodníkům. 
Děti odjely z Protivína v 6 hodin ráno 
a návrat byl ve 22 hodin večer. Díky 
velkému počtu závodníků boje trvaly 
do pozdních večerních hodin a únava 
byla znát na dětech i rodičích. 

V příštích novinách se dočtete 
o 4. ročníku PROTIVÍN CUP, který se 
konal 17. listopadu v Protivíně. 
Celkové umístění:
Zlato: 
Adéla Kubičková, Martina Babáková
Stříbro: 
Andrea Valíčková, Jaroslav Šídlo, 
Patrik Pišinger 
Bronz: 
Zuzana Doubková, Lukáš Kajer, Filip 
Chalupský, Jaromír Korbel 
4. místo: Jan Eliášek

TJ Vltava Deviants České Budějo-
vice - TJ Platan Protivín 6:1 
(0:0, 4:0, 2:1)
Těžké K. O. Platanu ve druhé čás-
ti hodnotil Miloslav Pexídr. „První 
třetina probíhala ve svižném tempu 
s mírnou převahou domácích. Udrželi 
jsme bezbrankový stav, ale ve druhé 
nepochopitelně přišly dva zkraty, což 
rozhodlo celé utkání. Domácí dokona-
le využili nabídnutou šanci a pěti góly 
v přesilovkách rozhodli utkání ve svůj 
prospěch. Zápas jsme si prohráli sami 
svou nedisciplinovaností a tímto způ-
sobem zápasy opravdu vyhrát nelze. 
Soupeři gratuluji k vítězství.“ 
TJ Platan Protivín - HC Švantlův 
Dvůr Písek B 2:7 (1:2, 0:1, 1:4)
Protivín v domácím prostředí nestačil 
na zálohu Písku a po vysoké prohře 
zůstává na šesti bodech. Domácím se 
nepovedla především závěrečná část, 
kterou prohráli jednoznačně 1:4. Hos-
té se tak na Protivín bodově dotáhli 
a v tabulce jim patří osmé místo, Pro-
tivín je vinou horšího skóre devátý. 
Domácí zápasy 
na hřišti v Protivíně:
sobota 1. 12. od 14.30 hodin  
TJ Platan Protivín : 
 : SK Beer Stars Pluhův Žďár
sobota 8. 12. od 14.00 hodin  
TJ Platan Protivín : 
 : HBC Prachatice B

DEVĚT MEDAILÍ PRO PROTIVÍN

PROTIVÍNSKÝ HOKEJBAL 
V ŘÍJNU


