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„Vážení spoluobčané, dovolte mi informo-
vat vás o některých investičních akcích, 
které právě probíhají v našem městě. 

Nejrozsáhlejší akcí je kompletní rekon-
strukce Družstevní ulice, kde kromě nových 
povrchů vozovky vznikne několik nových 
parkovacích míst, bude vyměněno veřejné 
osvětlení, chodníky a na závěr vysázeny 
nové stromy a zeleň.  I když jsme si byli 
vědomi náročnosti rekonstrukce, zejména 
s ohledem na nutnost uzavření ulice, kde je 
soustředěn velký počet osob, museli jsme 
k ní přistoupit zejména z důvodu špatného 
krytu vozovky, ale také z důvodu nevyho-
vujícího parkovacího systému u dětského 
hřiště. Po rekonstrukci bude parkování 
jednodušší a na stejném prostoru vznikne 
16 nových parkovacích stání. Ukončení 
této rekonstrukce je plánováno na konec 
měsíce října. 

Další zahájenou investiční akcí je rekon-
strukce 1. Mateřské školy Protivín, kde 
kromě výměny oken a zateplení střešního 
a obvodového pláště bude též upraven vstup 
do budovy. Na tuto rekonstrukci se podařilo 
získat dotační prostředky ze Státního fondu 
životního prostředí a po rekonstrukci by-
chom měli ušetřit na vytápění až 40 procent 
současných nákladů. Tato rekonstrukce je 
dárek k 50. výročí zahájení provozu mateř-
ské školky. Zajímavostí spojenou s rekon-
strukcí jistě bude barevnost fasády, a to 
zejména proto, že jsme barvy nechali vybrat 
právě naše předškoláky. Ukončení této akce 
je plánováno do konce letošního roku. 

Poslední zahájenou akcí ze stavební-
ho hlediska je druhá etapa výměny oken 
v Družstevní ulici. První etapa proběhla 

v 1. polovině roku a z důvodu dobré finanční 
situace města jsme se rozhodli nad rámec 
plánu zahájit i druhou etapu, která měla být 
provedena až v roce příštím. V dalších letech 
bude zahájena třetí a čtvrtá etapa výměny 
oken v ulici Družstevní a poté se výrazně 
zlepší komfort bydlení v této lokalitě. 

Dále mi dovolte vás informovat o zahá-
jení druhé etapy rekonstrukce našeho hřbi-
tova, kde v průběhu října budou vysázeny 

stromy, růže a levandule v místech, kde byly 
začátkem roku odstraněny přerostlé thuje. 
Po tomto ozelenění hřbitova bude násle-
dovat etapa třetí, kterou je rekonstrukce 
smuteční síně. 

Závěrem: Jen velmi dobrá ekonomická 
situace města nám dovoluje tyto finančně 
náročné akce provést a zase naše město 
posunout k lepšímu.”

Jaromír Hlaváč, starosta města 

Ve středu 2. října 2013 ráno vypukly na naší „základce“ oslavy 
110. výročí otevření školní budovy. Počasí nám přálo, od rána 
bylo slunečno a po celý den nádherně. 

Žáci prvního stupně bojovali v netradičních disciplínách celé 
dopoledne na školním hřišti. Prvňáčci, kterých máme letos téměř 
šedesát, skákali panáka, házeli míčky do kruhu, chodili poslepu 
a sráželi plechovky. V soutěži tříd byla lepší 1. A. Nejšikovnější 
děti z 1. A byly Lukáš Niebauer, Jakub Hruška a Martina Klin-
káčková a z 1. B Patrik Šálek, Zuzana Kalná a Beáta Morávková. 
Žáci 2. – 3. tříd získávali body v těchto disciplínách: běh v holín-
kách, slalom, hod na koš, kostky, ping pong a driblink. Nejlepší 
byla třída 3. A, druhá skončila 3. B a na třetím místě se umístila 
2. A. Nejšikovnější jednotlivci z 3. A byli Vlastimil Trnka, Pavel 
Nožka a Tomáš Sháněl, z 3. B Ondřej Viktora, Mikšíčková Petra 
a Martina Babáková, z 2. A Dušan Čihula, Adéla Branštýlová 
a Dan Kohout, z 2. B Nikola Koubová, Jakub Rosner a Barbora 
Zimová. Čtvrťáci a páťáci hráli vybíjenou a florbal. Bojovali „jak 

o život“. Ve vybíjené vyhrála třída 5. B, která zvítězila nad všemi 
zbývajícími třemi družstvy, druhá byla 5. A a třetí 4. A. Děti se 
velmi snažily, ale zjistily, že musí práci s míčem, pravidla hry 
a spolupráci mezi sebou více trénovat. Ve sportovní hale proběhl 
florbalový turnaj žáků čtvrtých a pátých tříd. Všechny zápasy byly 
odehrány s velkým sportovním nasazením žáků. Žádné vítězství 
se nerodilo snadno, protože každý tým bojoval naplno a nikdo 
nic nedaroval zadarmo, ani kousek hřiště. Během turnaje padlo 
neuvěřitelných 55 branek. Mezi nejlepší střelce patřili Vojta 
Branštýl a Jakub Leškanič. Pořadí tříd: 1. místo 5. B, 2. místo 
4. A, 3. místo 4. B, 4. místo 5. A.

Po skončení soutěží si děti došly na oběd a začala diskotéka. 
Každá třída měla oblečení laděné do jedné barvy, aby je jejich 
třídní dobře poznali. Jako diskžokejové se osvědčili naši hudebníci 
– pan učitel Novák a Karásek. Děti se vyřádily a užily si to. 

Druhý stupeň se první čtyři hodiny učil. Měli jsme den 

V současné době probíhá rekonstrukce místní komunikace Družstevní.
Foto J. Fialová
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otevřených dveří, takže se rodiče mohli 
přijít podívat do vyučovacích hodin. Moc 
jich toho ale bohužel nevyužilo. Po obědě 
začaly turnaje starších žáků v přehazované 
a v nohejbalu. Do turnaje v nohejbalu 6. 
a 7. tříd byla přihlášena 3 družstva, vítězi 
se stali žáci 7. B Jakub Pechouš, Patrik 
Červeňák a Roman Morej, kteří vyhráli 
oba své zápasy, druzí byli žáci Václav 
František Trnka, Karel Kulich a Tomáš 
Kuča ze 7. A s jednou výhrou a posled-
ní Luboš Popelka, Jan Mužík a Pavel 
Smolík (též 7. B). V turnaji 8. a 9. tříd, 
do kterého se přihlásila 4 mužstva, došlo 
k velmi zajímavé situaci, neboť duo Filip 

Měšťan, Václav Čadek z 9. A doplnili 
žáci 6. B Ondra Vařečka a Jakub Stude-
ný. Ti přesvědčivě celý turnaj bez ztráty 
setu vyhráli. Druzí skončili Jakub Štiak, 
Michal Šefránek a Míra Roušal z 9. B, třetí 
Lukáš Timko z 8. A, Martin Pelichovský 
a David Kuča, oba 8. B. Ostudou celé 
hry bylo mužstvo 9. A ve složení Jakub 
Vlach, Matěj Kubiš, Tomáš Nečas a Petr 
Kozma. Nejenže prohráli všechny zápasy, 
ale způsob hry dua Vlach – Kubiš byl 
naprosto nedůstojný oslavám. Gratulujeme 
ostatním ke skvělým výkonům, především 
pak Ondrovi Vařečkovi, Lukáši Timkovi 
a Davidu Kučovi, kteří ostatní převyšovali 
přehledem a bojovností. Nejvíc družstev 
sestavila děvčata z druhého stupně na 
přehazovanou. V kategorii 6. – 7. tříd 
zvítězilo družstvo 7. A a 7. B, druhá byla 
6. A a třetí 6. B. V kategorii 8. – 9. tříd 
si prvenství vybojovala 9. A, druhá byla 
9. B a třetí 8. A. 

Kolem druhé hodiny přijeli na naše 
pozvání na přátelský zápas ve fotbale 
kluci z druhého stupně Základní školy 

Husova Písek. Bohužel na naše fotbalisty 
nestačili ani v jednom zápase. Naši kluci 
vše vyhráli, ale o to v podstatě vlastně ani 
nešlo. Důležité bylo, že si všichni zahráli, 
změřili si síly a pobavili se. 

Po celý den fungoval už pro naše 
větší školní akce typický bufet. U toho-
to stánku bylo celé dopoledne přímo 
narváno. Děvčata pekla tousty, dělala 
párky v rohlíku, pizzu, napekla štrúdl, 
koláče, vařila kávu, čaj atd. Všechno, 
co připravila, se do posledního drobečku 
snědlo. Ve dvou dalších stáncích se pro-
dávaly nejen naše propagační předměty 
– propisky, hrnečky, kalendáře, turistické 
známky a pohledy, ale i dětmi upečené 

perníčky a vyrobené záložky. Kdyby 
si někdo z čtenářů chtěl ještě zakoupit 
pohledy, hrnečky a turistické známky 
k našemu výročí, najde je v protivínském 
infocentru. 

Vyvrcholením dne oslav byl slavnost-
ní večer v Alšově síni, který byl otevřen 
pro všechny přátele školy, bývalé žáky 
a bývalé pracovníky. Pan ředitel Václav 
Křišťál se při své prezentaci zaměřil na 
období posledních 10 let. Ukázal všem, co 
se nám podařilo zrealizovat, ale i to, kde 
nás tzv. tlačí bota. Vystoupili naši úspěšní 
šikovní žáci – mladí hudebníci –  bratři 
Cimburové a Silvie Mlejnková, předná-
šeli malí druháčci, zazpíval nám velký 
pěvecký sbor pod vedením paní učitelky 
Lenky Přástkové, vystoupila úspěšná už 
téměř zpěvačka Kristína Nídlová a žáci 
9. B zahráli velmi pěknou scénku o his-
torickém otevření školní budovy. Večerem 
provázel pan učitel Novák. Jsme rádi, že 
na slavnostní večer přijelo spoustu býva-
lých učitelů a žáků, kteří zavzpomínali 
na roky prožité v protivínské škole. Večer 
jsme zakončili malým rautem. 

Věříme, že se všem líbilo. 

Oslavy 110. výročí otevření budovy Základní školy v Protivíně 
dokončení z 1. stránky

Slavnostní večer v Alšově síni.
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Starosta města Protivína v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 zákona číslo 247/1995 Sb., o volbách 
do Parlamentu ČR a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční 
dne 25. října 2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 26. října 2013 od 8.00 do 14.00 hodin. 

OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb 

do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2013

Revize lipové aleje k pivovaru v Protivíně, která byla provedena odbornou firmou,  
si vyžádala zajištění silně poškozených dřevin. 
Poškození dřeviny, přepouchlé dřevo uvnitř stromu. Foto J. Fialová

Místem konání voleb ve volebním 
okrsku číslo 1 je volební místnost 
v Městském kulturním středisku 
v Protivíně, Mírová 337, pro voliče 
s trvalým pobytem v ulicích:

Krátká, Lesní, Partyzánská, Šver-
mova, Jiráskova, Husova, Havlíč-
kova, Čechova, Zborovská, Luční, 
Svatoanenské náměstí, M. Kráso-
vé, Ve Školce, U Nadjezdu, Mírová, 
Smetanova, Dvořákova, Studnič-
ní, K Rybníčku, Pivovar, Oborská 
a Bor. 

Místem konání voleb ve volebním 
okrsku číslo 2 je volební místnost 
v družině ZŠ v Protivíně, Komenské-
ho 238, /přístup od školního hřiště/ 
pro voliče s trvalým pobytem v uli-
cích:

Sportovní, Fučíkova, Tyršova, Na 
Chmelničkách, B. Němcové, Pur-
kyňova, Palackého, Komenského 
a Družstevní. 

Místem konání voleb ve volebním 
okrsku číslo 3 je volební místnost 
v Domě pečovatelské služby v Pro-
tivíně, Masarykovo náměstí 21, pro 
voliče s trvalým pobytem v ulicích:

Masarykovo náměstí, Zámecká, 
Fügnerova, Zelenohorská, Chel-
čického, Jeronýmova, Zámek, Ost-
rov, Blanická, Zábořská, Žižkova, 
Rabiňská, Krčská, Na Vyhlídce, 
K Lomu, Třešňová, Na Skále, Pod 

Lesem, Šípková, Jabloňová, Nad 
Rybníkem, Zahradní, Hřbitovní. 

Místem konání voleb ve volebním 
okrsku  číslo 4  je volební místnost 
ve Chvaleticích čp. 28, pro voliče 
s trvalým pobytem ve Chvaleticích. 

Místem konání voleb ve volebním 
okrsku číslo 5 je volební místnost 
v Milenovicích čp. 75 – požární 
zbrojnice, pro voliče s trvalým poby-
tem v Milenovicích. 

Místem konání voleb ve volebním 
okrsku číslo 6 je volební místnost 
v Záboří čp. 83 – požární zbrojnice, 
pro voliče s trvalým pobytem v obci 
Záboří. 

Místem konání voleb ve volebním 
okrsku číslo 7 je volební místnost 
v Těšínově čp. 8 – požární zbrojnice, 
pro voliče s trvalým pobytem v obci 
Těšínov. 

Místem konání  voleb ve volebním 
okrsku  číslo 8 je volební místnost 
v Krči čp. 111 –  požární zbrojnice, pro 
voliče s trvalým pobytem v obci Krč. 

Místem konání voleb ve volebním 
okrsku číslo  9 je volební místnost 
v Myšenci čp. 26 – budova bývalé 
ZŠ, pro voliče s trvalým pobytem 
v obci Myšenec. 

Místem konání voleb ve volebním  
okrsku číslo 10 je volební místnost 
v Maleticích čp. 19 – osadní výbor, 
pro voliče s trvalým pobytem v obci 
Maletice. 

Místem konání voleb ve volebním 
okrsku číslo 11 je volební místnost 
v Selibově čp. 43, pro voliče s trva-
lým pobytem v obci Selibov. 

Voliči bude umožněno hlasová-
ní poté, kdy prokáže svoji totožnost 
a státní občanství České republiky. 
Neprokáže-li uvedené skutečnosti sta-
novenými doklady, nebude mu hlaso-
vání umožněno. 

Voliči budou dodány nejpozději 
1 den přede dnem konání voleb hlaso-
vací lístky. Ve dnech voleb volič může 
obdržet hlasovací lístky i ve volební 
místnosti. 

Voličský průkaz pro volby do 
Parlamentu ČR se na žádost voliče 
vydává pouze voličům zapsaným ve 
stálém seznamu ve volebním obvodu 
Protivín. Voličský průkaz opravňu-
je k zápisu do výpisu ze zvláštního 
seznamu ve dnech voleb do Posla-
necké sněmovny v jakémkoliv voleb-
ním okrsku. 

Volič může požádat o vydání volič-
ského průkazu ode dne vyhlášení 
voleb, a to písemným podáním opatře-
ným ověřeným podpisem voliče doru-
čeným nejpozději 7 dnů přede dnem 
voleb tomu, kdo stálý  nebo zvláštní 
seznam vede nebo osobně do oka-
mžiku uzavření stálého nebo zvláštní-
ho volebního seznamu. Úřad voličský 
průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem 
voleb předá osobně voliči nebo osobě, 
která se prokáže plnou mocí s ově-
řeným podpisem voliče žádajícího 
o vydání voličského průkazu anebo jej 
voliči zašle. 

Volič může požádat ze závažných, 
zejména zdravotních důvodů, měst-
ský úřad, ve dnech voleb okrskovou 
volební komisi,  o to, aby mohl hlasovat 
doma, a to pouze v územním obvodu 
volebního okrsku, pro který byla okrs-
ková volební komise zřízena. 

Jaromír Hlaváč, starosta



PROTIVÍNSKÉ LISTY – 4. stránka

� ZE ŽIVOTA ŠKOLY � ZE ŠKOLNÍCH PRACÍ
Při hodině českého jazyka a slohu se pokusili 
žáci 7. A třídy pokračovat v započatém vypra-
vování. „ Už je to 110 let, co stojím na kopci 
nad Protivínem…“

Už je to 110 let, co stojím na kopci nad 
Protivínem. Když jsem byla nová, vyzdobili 
mě malbami podle návrhu Mikoláše Alše. Prý 
proto, abych se dětem líbila. Pamatuji dvě svě-
tové války, a těch dětí a učitelů, co mnou prošlo. 
Postupně jsem na všechno přestala stačit a tak mi 
přistavili kamarádku – novou budovu. 

V dnešní době do mě chodí asi 400 žáků 
z Protivína a okolních vesnic. Baví mě pozorovat, 
jak do mě přijdou malí prvňáčci a vyjdou jako 
velcí deváťáci. 

Nedávno mi postavili hezké nové hřiště, 
abych mohla koukat, jak děti sportují. Také 
mám u sebe nové dopravní hřiště. Ještě by se 
mi líbilo, kdyby mě nově opravili tak, jako moji 
kamarádku. Jan Kohout

Už je to 110 let, co stojím na kopci nad Pro-
tivínem. Zažila jsem tu mnoho věcí a příběhů. 
Zažila jsem pláč i smích. 

Už nejsem nejmladší, všude už mám pukliny. 
Ale mám své vlastní bohatství, jsou to nejen 
obrazy od Mikoláše Alše, ale do bohatství počí-
tám i mé cenné vzpomínky. 

Nikdy nezapomenu na to, jak mi sem před 
pár desítkami let postavili sestřičku. Všichni jí 
říkají pavilon. Ta je krásná, nově opravena, má 
nová okna, do okolí září novou  fasádou…závi-
dím jí. 

Společně s námi je tu i jídelna, velké školní 
hřiště a hala. 

Je nádherné se dívat, jak do mé sestřičky cho-
dí malí prvňáci a postupem času ze mě vychází 
už skoro dospělí deváťáci. 

Doufám, že to takhle bude dalších 110 let…   
Martin Zelinský

Už je to 110 let, co stojím na kopci nad 
Protivínem. A ještě pořád stojím. 

Ta mládež tam dupe, rachotí, řve a já to 
musím poslouchat. Poslouchat každých pět dní 
v týdnu 202 dětí. Alespoň mi udělali brášku, 
pavilon. Je mezi námi dlouhá chodba. Brá-
chovi se tam každou velkou přestávku nažene 
spousta dětí do bufetu. Taky ho docela lituju. 
Ten dupot. 

Jsem už stará, také by se o mne mohlo starat 
líp. Kéž by ředitel našetřil ty peníze a opravil mě. 
Omítka ze mě padá… Zato uvnitř mám nádherné 
lavice a interaktivní tabule. Jo, jo, bylo by to fajn. 
Ale co, alespoň tu oslavu mi udělají. Jsem za to 
ráda, že jsem taková známá osobnost. Sice je mi 
už 110 let, ale jsem ráda za to, že pořád stojím. 

Daniela Částková 

Už je to 110 let, co stojím na kopci nad 
Protivínem, už je to 110 let, co mnou procházejí 
mladší i starší žáci různý povah. Také něco kolem 
30 let co mi sem připojili kamaráda – pavilon, 
který mi pomáhá za slunce, za deště i za zimy 
s učením sice mladších, zato ale také šikovných 
dětí. Prošlo mnou již mnoho dětí a jsem pyšná 
na to, že to někteří dotáhli i dál, než jsem čekala 
a než čekali i oni. Každým rokem přicházejí 
i odcházejí další žáci, těším se na další prvňáčky 
a těžko se mi loučí s deváťáky. Nejen žáci se tu 
střídají, ale i učitelé, ředitelé, kuchařky, uklízeč-
ky, školníci a učebnice. Sice jsem zvenčí trochu 
poničená, ale starají se o mě dobře a myslím, že 
jednou dojde i na velkou rekonstrukci. Doufám, 
že zde budu stát a sloužit dalších dlouhých 110 
let a hlavně doufám, že žáci, kteří mnou prošli, 
na mě nikdy nezapomenou.  Filip Kroutil

Ze školních lavic  

Oslavy 110. výročí otevření budovy Základní školy v Protivíně 

Prodejní stánek s upomínkovými předměty. 

Fotbalisté v akci. 

Přehazovaná děvčat. 
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RADA MĚSTA ZASEDALA

PI

VYBRÁNO Z USNESENÍ RADY MĚSTA PROTIVÍN 
KONANÉ DNE 18. 9. 2013

–  souhlasí se záměrem stavby Obchodního centra Protivín včetně 
souvisejících objektů: 

 – zpevnění plochy parkoviště
 – přeložky VO
 – přeložky VTL
 – přeložky telefonního kabelu
 – úpravy části MK Zelenohorská ulice, zřízení chodníku a úpravy 

místa pro přecházení ve Fügnerova ulici na pozemcích p. č. 1361/3, 
1360, 2677/2, 2686, 100/12, 2685/2 a 2679 v kú Protivín ve vlastnictví 
města Protivín, a za dodržení podmínek prostorového uspořádání dle 
vyjádření OVDŽP Protivín ze dne 13. 9. 2013 

–  souhlasí s předloženou nabídkou na zpracování projektové dokumen-
tace obnovy kanalizace, vodovodu – Purkyňova ulice v Protivíně (cena 
35 600 Kč + DPH )

–  schvaluje uzavření mandátní smlouvy na zajištění technického dozo-
ru stavebníka při provádění stavby „Zateplení a výměna oken – MŠ 
Protivín“ s firmou MZ TENDER s. r. o., Písek 

 
 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy;
 
 bere na vědomí, 
 že činnost koordinátora BOZP bude zajištěna samostatnou objednáv-

kou u firmy MZ TENDER s. r. o., Písek

–  bere na vědomí zápis č. 7 z jednání komise bytové, místního hospo-
dářství a dopravy ze dne 16. 9. 2013 

 a souhlasí s pronájmem bytu č. 3, 2+0 o celkové výměře 67,52 m2, 
na adrese Protivín, Švermova 912 

–  souhlasí s prodejem vtokového objektu – stavidla v k. ú. Myšenec 
 a doporučuje zastupitelstvu města prodej stavidel ke schválení 

VYBRÁNO Z USNESENÍ RADY MĚSTA PROTIVÍN 
KONANÉ DNE 26. 9. 2013 

– souhlasí s pronájmem pozemků v kú Protivín, Chvaletice a Milenovice 
o celkové výměře 585 321 m2 za cenu 146 330 Kč ročně a uzavřením 
Dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 14. 5. 2008 mezi městem 
Protivín a Oseva, a. s. Protivín

– souhlasí s pronájmem pozemků v kú Krč u Protivína, Těšínov u Pro-
tivína, Protivín a Záboří u Protivína o celkové výměře 379 820 m2 za 
cenu 94 955 Kč a uzavřením Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 
18. 6. 2007 mezi městem Protivín a ZD Krč

– souhlasí s pronájmem pozemků v kú Selibov, Smrkovice, Myšenec 
a Maletice o celkové výměře 326 061 m2 za cenu 81 515 Kč ročně 
a uzavřením Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 19. 4. 1999 mezi 
městem Protivín a ZD Selibov

–  souhlasí s pronájmem pozemků v kú Záboří u Protivína o celkové 
výměře 65 806 m2 za cenu 16 452 Kč ročně a uzavření Dodatku 
č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 23. 5. 2007 mezi městem Protivín 
a panem Pavlem Kučerou

– souhlasí s pronájmem pozemků v kú Myšenec o celkové výměře 
22 215 m2 za cenu 5 554 Kč ročně a uzavřením Dodatku č. 1 k nájemní 
smlouvě ze dne 26. 6. 2009 mezi městem Protivín a Ing. Oliverem 
Raabem

–  nesouhlasí s pronájmem pozemků v kú Záboří u Protivína, Těšínov 
u Protivína, Selibov, Smrkovice a Krč u Protivína zveřejněných na 
základě usnesení rady města č. 194/2013 ze dne 21. 8. 2013 Osevě 
Protivín a. s. 

VYBRÁNO Z USNESENÍ RADY MĚSTA PROTIVÍNA 
KONANÉ DNE 9. 10. 2013

–  souhlasí se směnou pozemku p. č. 481/8, ost. plocha, ost. komuni-
kace o vým. 245 m2 ve vlastnictví paní Zimové, Těšínov za pozemek 
p. č. 86, trvalý travní porost o vým.  970 m2 ve vlastnictví města Protivín, 
vše v kú Těšínov u Protivína s finančním dorovnáním 10 Kč/m2 nad 
rámec směny, tj. 7 250 Kč ve prospěch města Protivín 

 a pověřuje finanční odbor – správu majetku zveřejněním záměru 
směny 

 a doporučuje zastupitelstvu města směnu ke schválení 

–  souhlasí s modernizací silnice III/02032 v úseku Protivín – Chvaletice 
přes pozemek p. č. 1026, ost. plocha, silnice v kú Chvaletice u Protivína 
a s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu mezi městem Protivín 
a Jihočeským krajem – SÚS JčK

–  souhlasí se spoluprací města Protivín při pořádání 3. ročníku mezi-
národního cyklistického etapového závodu OKOLO JIŽNÍCH ČECH 
v termínu 4. – 7. září 2014 

 a pověřuje starostu města dalším jednáním s pořadatelem akce 
Cyklistický klub RBB INVEST Jindřichův Hradec

Spolek fotografů 2náct založili 
v roce 2012 „U Maxe” v Písku Jaro-
slav Žižka a Pavel Holba jako tvůrci 
neformální skupinu s cílem pořádání 
vlastních fotografických výstav spolu 
s dalšími aktivními fotografy – hosty. 

Do konce měsíce října se s jejich tvorbou můžete seznámit 
ve vestibulu Domu kultury Protivín.
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UZÁVĚRKA
pro dodání příspěvků

do listopadových
„Protivínských listů“ 
je 4. listopadu 2013. 

Noviny vyjdou
v pondělí 18. 11. 2013. 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA
USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZM PROTIVÍNA 

KONANÉHO DNE 24. ZÁŘÍ 2013  

1.1   Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
předloženou kontrolu ze zasedání zastupitel-
stva města konaného dne 27. 6. 2013. 

1. 2.  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
bezúplatné převzetí účelové polní cesty N9 na 
parcelách č. 1115, 1103 a 1108 v kú Chvale-
tice u Protivína a polní účelové cesty RC4 na 
parcele č. 1054 v kú Chvaletice u Protivína od 
Státního pozemkového úřadu Písek do majetku 
města a pověřuje starostu po řádné kolaudaci 
cest podpisem předávacích protokolů. 

1. 3.  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
návrh darovací smlouvy týkající se darování 
dílu „a“ odděleného z p. č. 2770 v kú Protivín 
o vým. 51 m2 od Jihočeského kraje a pověřuje 
starostu města podpisem darovací smlouvy. 

1. 4.  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
prodej pozemku p. č. 1199/11, ost. plocha, 
manipulační plocha o vým. 19 m2 v kú Maletice 
panu Josefu Kunešovi, bytem Maletice 3 za 
cenu 3. 537 Kč a vyhotovení kupní smlouvy 
dle přílohy. 

1. 5.  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
přijetí daru budovy bez čp. na p. st. č. 11 – zast. 
plocha a nádvoří o vým. 33 m2, p. č. st. 11 – zast. 
plocha a nádvoří o vým. 33 m2, p. č. 14, ost. 
plocha (hřbitov, urnový háj) o vým. 1652 m2, 
vše v kú Krč u Protivína od Katolické farnosti 
Krč, zastoupené P. Ing. Janem Mičánkem, ve 
prospěch města Protivín a uzavření Darovací 
smlouvy a smlouvy o zřízení práva odpovída-
jícího věcnému břemeni a předkupnímu právu 
jako věcnému právu, ve znění dle přílohy. 

1. 6.  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
přijetí movitého daru obrazů a rodinných před-
mětů malíře Jiřího Koláře v celkové hodnotě 
1 085. 000 Kč od p. Martina Helcla, Praha  a uza-
vření darovací smlouvy ve znění dle přílohy. 

1. 7.  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje roz-
počtové opatření č. 3 v předloženém znění. 

1. 8.  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje pro-
dej vtokového objektu – stavidel v kú Myšenec 
za cenu 10 000 Kč firmě PETA TRADE s. r. o., 
České Budějovice. 

1. 9.  Zastupitelstvo města Protivín revokuje 
usnesení ze dne 27. 6. 2013 a schvaluje nové 
uspořádání pozemků dle soupisu aktualizova-
ného firmou Geocart CZ a. s. v rámci Komplexní 
pozemkové úpravy v kú Milenovice ke dni 23. 
9. 2013 a pověřuje starostu města podpisem 
aktualizovaného soupisu. 

Naše firma působící v Protivíně od roku 2002 vzorně reprezentovala město Protivín. 
Sortiment naší společnosti AG Blatná rozšířila půdozpracující rakouská technika 
Vogel&Noot, kterou naše firma poprvé prezentovala od 29. 8. do 3. 9. na výstavě Země 
živitelka. V naší expozici nechyběly ani stavební stroje Neumeier  a dopravní technika 
VAIA, včetně olejů a maziv CLASSIC.  Tyto značky firma zastupuje již několik let. 
Agrární obzor o nás napsal:

AG Blatná na Zemi živitelce

Expozice zemědělských a stavebních strojů na stánku společnosti AG Blatná v Českých 
Budějovicích letos nabízela řadu novinek. Tou zásadní bylo rozšíření portfolia o techniku 
na zpracování půdy a setí od rakouského výrobce Vogel&Noot, který se v letošním roce 
rozhodl doslova „zaútočit“ na český trh. Výrobce u nás získal nové zastoupení a intenzivně 
buduje obchodní síť. Druhá, ne méně důležitá novinka pochází z dílny výrobce Neumeier. 
Ten totiž nedávno uvedl na trh řadu zemědělských smykových nakladačů za bezkonkurenč-
ní ceny. V expozici nechyběly ani stavební stroje Neumeier, a dále pak cisterny a návěsy 
italské značky VAIA, které taktéž prošly inovací. „Oba tito výrobci neustále modernizují 
a zkvalitňují svoje stroje. Jejich ceny jsou přitom velmi příznivé, což je také důvodem 
rostoucího zájmu o ně“, říká Miroslav Hofman ze společnosti AG Blatná, jejíž sídlo se 
nachází v Protivíně u Písku.   (Výňatek z článku a foto Lenka Nejdlová). 

Naší expozici navštívila řada občanů Protivína i okolních obcí. Pro ně jsme měli jako 
pro vzácnou návštěvu připraveno malé pohoštění. Za přípravu pohoštění děkujeme zároveň 
těmto protivínským firmám, které se s námi na výstavišti prezentují již třetí rok: Polanských 
s. r. o. – pekárna  Klas, řeznictví Rychtář a hospůdka U Šípů Myšenec. Quido Šatra

Chcete se dozvědět kam vyrazit za kulturou? Poděkujte „aktivním” jedincům 
Protivína. 
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HISTORIE 
1. MATEŘSKÉ ŠKOLY 
V PROTIVÍNĚ

Historie předškolní výchovy v městě 
Protivíně začala po osvobození v roce 
1945. Byl zde zřízen první útulek v proti-
vínské škole. Působila v něm paní učitelka 
Sýkorová a její dvě pomocnice, tzv. škol-
ské sestry. Tento útulek byl určen dětem 
zaměstnaných matek. 

Toto se dozvídáme z blíže neozna-
čeného ústřižku dobových novin z roku 
1945: „Protivínský útulek dětí je umístěn 
v protivínské škole, zdobené krásnými 
malbami Mikoláše Alše. Byl založen 
městem i sociálními institucemi, velkou 
zásluhu o jeho otevření má evangelický 
farář J. Huňatý. Navštěvuje ho 19 dětí 
a to po celý den. Protivínský útulek je 
jedním ze vzorně spravovaných, takže je 
k užitku dětem i matkám, které jdou za 
zaměstnáním.“

Historie mateřské školy se začíná psát 
o rok později. 4. listopadu r. 1946 začala, 
opět ve školní budově, působit mateřská 
škola. Bylo v ní jedno oddělení, které 
navštěvovalo 32 dětí. Již v příštím škol-
ním roce vzrostl počet dětí na 40 a přibylo 
druhé oddělení. Správou školy byla pově-
řena paní učitelka Friedrichová, dále tu 
pracovaly tzv. výpomocné učitelky. 

Na podzim r. 1949 byl útulek v Pro-
tivíně zrušen a děti přešly do 3. oddělení 
MŠ. V letech 1947 – 49 se mateřská 
škola o prázdninách měnila v tzv. „žňo-
vý útulek“ s nepřetržitým provozem od 
7 do 19 hodin. O děti pracujících matek se 
mateřská škola starala po celé prázdniny 
i v příštích letech. 

Od školního roku 1950 – 51 se mateř-
ská škola rozdělila. 1. MŠ dále sídlila ve 
škole, řídila ji po celou dobu existence 
paní ředitelka Marie Friedrichová, později 
provdaná Kováříková. 

2. Mateřská škola se přestěhovala do 
vypůjčených prostor domu proti sokolov-
ně (dnes sídlo Policie ČR). Vystřídalo se 
tam několik ředitelek: Milada Lejčarová, 
Marta Kasíková a Zdeňka Zahradníková. 
Od 1. 12. 1956 řídila mateřskou školu paní 
ředitelka Jarmila Dvořáková. V květnu 
téhož roku byla tato školka vyznamenána 
jako „Nejlepší MŠ v okrese“. 

Obě mateřské školy měly po dvou 
odděleních, společně pečovaly průměrně 
o 100 protivínských předškoláků. Od roku 
1951 bylo v obou zavedeno úplné stravo-
vání. Obě si vedly dobře. Ani jedna MŠ 
však neměla svoji vlastní budovu. Bylo 
tedy rozhodnuto o výstavbě nové školky 
u lesa Obora. 

Dne 29. října 1963 byla slavnostně 
otevřena. Měla kapacitu 120 dětí, nové 

zařízení a prostornou zahradu. Sloučily se 
tu opět obě, 1. i 2. mateřská škola, v jednu. 
Bylo zde 110 dětí a sedm učitelek. Říze-
ním byla pověřena paní ředitelka Jarmila 
Dvořáková, dříve ředitelka 2. MŠ. Zpočát-
ku zde bylo mnoho nedodělků a problé-
mů. Chybělo oplocení, funkční kuchyně, 
kotelník, vedoucí stravování atd. Všechny 
problémy se podařilo zvládnout. Postupně 
se stavěl plot, budovala školní zahrada. Ve 
školním roce 1967– 68 se začalo s dětmi 
pracovat podle nových osnov. Mateřská 
škola si vysloužila pochvaly a uznání od 
města, rodičů i veřejnosti. 

V blíže nedatovaném novinovém 
článku z roku 1968 se uvádí: „Všem 
dětem bychom přáli takovou školku, jako 
je v Protivíně. Moderní vzdušná budova, 
která má ve čtyřech třídách celkem 120 
dětí, stojí těsně u lesa a má velký trávník 
na dětské hry. Výzdoba, čistota a plno 
květin napovídají, že se zde pracovní doba 
neodměřuje jako šafrán. “ 

V letech 1969 – 72 musela mateřská 
škola uvolnit jedno oddělení jeslím, 
jejichž budova byla v havarijním stavu. 
Dne 1. prosince 1972 byly otevřeny nové 
jesle, které byly postaveny na zahradě 
MŠ, a byly k ní připojeny. Ve třech 
odděleních s 29 dětmi začalo pracovat 
8 dětských sester. 

Ve školním roce 1975 – 76 začaly 
učitelky pracovat podle nových osnov. 
Dětí přibývalo a kapacita mateřské školy 

přestávala stačit. Proto bylo ve školním 
roce 1977 – 78 zřízeno 5. oddělení ve ško-
le a v příštím roce další v Domě pionýrů 
a mládeže. Město se rozhodlo pro stavbu 
další mateřské školy. Dne 1. února 1983 
došlo v 1. MŠ ke změně vedení. Paní 
ředitelka Jarmila Dvořáková, která velmi 
pozvedla předškolní školství v Protivíně, 
odešla do penze a novou ředitelkou se 
stala dosavadní učitelka MŠ paní Jiřina 
Linhartová. 

V květnu 1984 byla otevřena 2. MŠ 
v Protivíně. Přeplněné 1. MŠ se konečně 
ulevilo. Zůstala zde tři oddělení jeslí 
a čtyři oddělení mateřské školy, z nichž 
jedno bylo 1. září 1986 přesunuto i s uči-
telkami na 2. MŠ. Získaný prostor byl 
využit jako ložnice. 

V listopadu 1987 došlo v 1. MŠ opět 
k výměně ředitelky. Paní Jiřina Linhartová 
odešla do funkce okresní školní inspektor-
ky, školku začala řídit paní Jitka Řezáčo-
vá, dosavadní učitelka mateřské školy. Po 
listopadu 1989 byla vyslovením důvěry 
podřízenými ve funkci potvrzena. 

Se změnami ve společnosti se 
změnila i výchovně vzdělávací práce. 
Ku prospěchu dětem se uvolnil přísně 
stanovený režim, bylo více prostoru pro 
hrové činnosti a citlivý individuální pří-
stup k dítěti. V důsledku ubývání dětí do 
3 let byl nejprve omezen a k 30. červnu 
1990 zrušen provoz jeslí. 

50. VÝROČÍ OTEVŘENÍ 1. MŠ PROTIVÍN

Pohled na budovu 1. MŠ z ulice Marty Krásové. 

pokračování na 8. stránce

V říjnu letošního roku uplyne již padesát let, kdy byla postavena samostatná budova Mateřské školy v Protivíně, nynější 
1. MŠ. Zdá se to krátká doba, ale první její absolventi už vodí do školky své vnuky.  Oslavu 50 let vzniku mateřské školy 
plánujeme až koncem roku 2013, tedy  po dokončení všech stavebních prací, které v současné době probíhají. Oslava bude 
spojena se dnem otevřených dveří pro veřejnost. V těchto Protivínských listech vás chceme seznámit s historií školy. 
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V roce 1994 proběhla velká rekon-
strukce kotelny. Zařízení přešlo na ekolo-
gičtější vytápění plynem. V letech 2001–2 
následovala rozsáhlá obnova zahrady 
a jejího zařízení k velké spokojenosti 
a nadšení dětí. 

Dne 1. ledna 2003 vstoupila 1. MŠ 
v Protivíně do právní subjektivity, stala 
se samostatným zařízením. V tomto škol-
ním roce také začaly učitelky zkušebně 
pracovat podle „Rámcového programu 
pro předškolní vzdělávání“. Je to práce 
náročnější, ale přináší mnohem více radosti 

i uspokojení dětem i pedagožkám. V tom-
to roce byla také uskutečněna celková 
rekonstrukce odpadů, rozvodů teplé i stu-
dené vody, elektroinstalace, rekonstrukce 
umýváren i záchodků, podlahy na chodbě. 
I přes rozsáhlost prací se podařilo zajistit 
provoz v novém školním roce včas. 

V důsledku přibývání dětí byla od 
školního roku 2005–6 opět otevřena 
4. třída. Od té doby až do současnosti 
probíhala postupná obnova a výměna ná-
bytku, zařízení i hraček ve všech třídách. 
S novým barevným interiérem jsou velmi 
spokojené děti i učitelky. Také zahrada 

doznala posledních změn instalováním 
nových domků na hračky, nářadí i ke 
hře dětí. 

Nyní, v době 50. výročí otevření, 
probíhá další etapa rekonstrukce naší 
mateřské školy. Je svým rozsahem nej-
větší. Zahrnuje výměnu oken, vstupních 
dveří, zateplení střechy i obvodových 
zdí. Školka také dostane novou barevnou 
fasádu, kterou si děti samy vybraly. Je na 
co se těšit. Vždyť naším cílem je vytvořit 
dětem pěkné prostředí, přátelské a chá-
pající ovzduší, aby byly ve své mateřské 
škole šťastné a spokojené. 

Znáte to, někdy někdo něco vypustí ze svých úst, a sotva 
to dopoví, chytá se za hlavu, co to vlastně řekl. Je dobře, když 
taková situace vyvolá u té druhé strany úsměv, ne-li přímo 
smích, jako nám–ženám mezi třiceti a pět a čtyřiceti. 

Toho dne jsme v rámci projektu motivačně–aktivizačních 
kurzů v Pastelce měly projít rukama vizážistky a následně 
nás měla v plné kráse zvěčnit čočka digitálu z rukou profe-
sionála. Přijel včas, nikde nebloudil, navigace ho nezavedla 
do neznámých končin, a tak měl čas na to, aby nás ve 
stručnosti seznámil se základními pravidly fotografování a co 
po nás vlastně bude chtít. Mluvil o tom, že se nemáme bát, 
stydět, že vlastně o nic nejde a že fotil už hodně lidí, což se 
ostatně dalo očekávat, když to je fotograf profesionál, že? 
Hlavně jsme měly být přirozené. No, buďte přirozené, když 
většina z nás porodila nejméně jedno dítě, v posledních 
letech se pohybovala nejvíc mezi plotnou a pískovištěm. 
Pózování nebyla zrovna naše parketa. My jsme seděly jedna 
jako druhá plná očekávání, jak vlastně budeme vypadat, co 
s námi vizážistka provede, jestli se budeme samy sobě líbit 
a co teprve našim drahým polovičkám doma. A tak sedíme, 

posloucháme rady sympatického fotografa, když v tom nás 
všechny projede pohledem a na to povídá: „Ona vám taky 
hodně pomůže vizážistka…“.  Do řeči přísedících přeloženo: 
„Ačkoli jsem zkušený fotograf, a už jsem se něco nafotil, 
vizážistku budete potřebovat jako sůl. “ Místností se rozezněl 
hurónský smích. 

Když jsem potom čekala, až na mne přijde řada, celá 
natěšená jak budu na fotkách zvěčněná, protože vizážistka 
odvedla opravdu pěkný kus práce a sama sobě jsem se 
líbila, upovídaný cvakač digitálu pronesl: „Nejraději fotím 
portréty tak, že ořezávám hlavy. “ „Budu to teda na fotce já 
nebo mi podstrčí Táňu Kuchařovou či jinou modelku?“ projelo 
mi hlavou, ale on mi vysvětlil své umělecké oko a já věřila, 
že uvidím sebe. Taky že jo. V mém případě nestačilo udělat 
deset fotek, ale třicet, takže takový horší fotogenický průměr. 
Ostatně, v dnešním technokratickém světě o nic nejde, co 
se nepovede, se snadno vymaže a nic to nestojí. S panem 
fotografem profesionálem byla legrace, hodně povídal, ale 
někdy si to člověk musel nechat přeložit nebo vysvětlit. Nako-
nec jsme odcházely všechny krásně nalíčené, s upravenými 
vlasy a hlavně spokojené. Myslím, že jsme se nelíbily jen 
samy sobě, ale také doma svým protějškům. Teď se těšíme 
na ty fotky.  M. Šálková

Tentokrát chceme vědět, 
v jaké obci se nachází budo-
va na fotografii a k čemu 
sloužila?

S odpovědí nás můžete 
přijít navštívit do Infocen-
tra, zatelefonovat na číslo 
telefonu 382 203 354 a nebo 
poslat e-mail infocentrum@
muprotivin. 

V minulém čísle PL byl 
otištěn kamenný sloupek, 
který se nachází u cesty při 
výjezdu z Protivína (naproti 
ZŠ) a sloužil jako rozcestník 
a ukazatel. Ze správných 
odpovědí byl vylosován jeden 
výherce a tím je pan Václav 
Kovářík z Protivína.

V Infocentru na něho čeká 
symbolická cena. Blahopře-
jeme!

FOTOHÁDANKA
INFOCENTRA PROTIVÍN

50. VÝROČÍ OTEVŘENÍ 1. MŠ PROTIVÍN
dokončení ze 7. stránky

Vizážistka 
a profesionální fotograf v Pastelce
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Nejúspěšnější akcí letošního Týdne 
knihoven byla přednáška Ing. Miro-
slava Hrabici „Co nám tělo nemocí 
nebo bolestí říká“, která proběhla 
ve čtvrtek 3. října (viz foto vpravo). 
Byla spojena s besedou a možností 
zakoupení  autorových knih a mate-
riálů. Z knižních titulů, kterými jsme 
obohatili nabídku knihovny, jmenujme 
Prvky, vitamíny a bylinky trochu jinak, 
Dar zdraví a Láska – cesta ke zdraví 
i bohu. Byli jsme příjemně překvapeni 
zájmem občanů – více než osm desí-
tek návštěvníků se zájmem posloucha-
lo zasvěcený výklad přednášejícího. 

Součástí Týdne knihoven bývají tra-
diční exkurze. Tentokrát nás navštívi-
li žáci 4. třídy Základní školy Protivín. 
Pozorně vyslechli základní informace 

o nabídce knihovny, o právech a povin-
nostech čtenářů a pak se věnovali pro-
hlížení knih. Zjistili, že opravdu každý 
si zde může vyhledat literaturu pod-
le svých zájmů a potřeb a prokázali 
šikovnost ve vyhledávání v elektronic-
kém katalogu. 

Milou návštěvou bývají vždy děti 
předškolního věku. Rádi jsme uvítali 
maminky z mateřského centra Pas-
telka pod vedením Mgr. Miluše Šál-
kové, které seznamovaly své ratolesti 
s knížkami pro nejmenší. Měly z čeho 
vybírat, protože jsme měli připraven  
soubor knižních novinek, z nichž pře-
vážnou většinu tvořily právě dětské 
tituly. Největší úspěch měla nabídka 
říkadel a veršů. Maminky si knížkami 
s dětmi listovaly, pročítaly je a někte-
ré si také odnášely domů. Vypěstování 
návyku na čtení a výchova budoucích 
čtenářů je smyslem většiny organizo-
vaných knihovnických akcí. 

Pro děti, kterým se už otevřel svět 
pohádkových hrdinů, jsme připravili 
soutěžní úkol: „Poznej ilustraci z dět-
ské knihy“ aneb „Jak se jmenuje 
tato pohádková postava?“. Kocour-
ka Mikeše poznal úplně každý. Dvěma 
desítkám dětí se rozzářily oči nad jeho 
obrázkem a my je zařadily do sloso-
vání o dvě volné vstupenky na dětské 
divadelní představení „Kterak beruška 
Uška o 7. tečku přišla“. Ze správných 
odpovědí byl vylosován Daniel Mísař, 
kterému blahopřejeme k výhře. 

Pastelka využila příležitosti Týdne 
knihoven a maminky přijaly pozvání 
paní Danuše Hlouchové do protivínské 
knihovny na úterý 1. října. Na stole pro 

kami plných vtipných básní, pohádek 
i poučných příběhů a samozřejmě 
obrázků. Čas od času ratolesti odbíha-
ly k regálům s knihami. Když jsme se 
bály, aby to v knihovně nezbořily, děti 
objevily tajný vchod, za nímž žilo kdoví 
co. A tak se nám je podařilo udržet na 
uzdě až do konce.    

Jsme rádi za pozvání paní Hloucho-
vé a ceníme si jejího zájmu a vstříc-
nosti. Odnesly jsme si s sebou něko-
lik knih, a dostalo se i na ty nové. Teď 
volné chvíle a večery zpestřují zcela 
nové příběhy. Děkujeme a doporu-
čujeme i dalším, aby využili toho, že 
máme v našem městě knihovnu a paní 
knihovnici, která má opravdu přehled, 
takže by si tam s její pomocí vybral 
každý.   

Z knihovny jsme si zašly do protivín-
ské cukrárny s milou obsluhou. Když 
jsme si zahřály bříška čajem a kávou, 
navíc jsme potěšily své chuťové pohár-
ky dezertíkem, byl čas jít domů na 
oběd. Pravda trochu nestandardní 
postup, ale jednou za rok by nám to 
jistě odpustili i zarputilí dietologové, 
pediatři a dentisté.   

Maminky z Pastelky

OHLÉDNUTÍ ZA TÝDNEM KNIHOVEN

Roční registrace zdarma využilo 
rovněž několik čtenářů, kteří vesměs 
kladně hodnotili nabízené služby 
knihovny.

Nejmenší čtenáři v knihovně
nás byla připravena pěkná řádka úplně 
nových titulů, které jsou těm nejmen-
ším čtenářům k dispozici, prostě jim 
šité na míru. Tak jsme listovaly strán-

Foto R. Lenemajer
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PI

PRODEJ MEDU
JOSEF ROTBAUER
   Husova 319, Protivín
   telefon 603 313 178

A je tady opět! 
Podzim. S nepře-
bernou paletou 
barev, mrazivými 
již jitry i ranními 
opary nad jiho-
českými rybníky. 
K podzimu v jiho-
české krajině pak neodmyslitelně 
patří výlovy rybníků. Připomeňme 
si krátce několik historických  údajů 
o nejvýznamnějších rybnících na 
Protivínsku. První zmínky o nich 
jsou z počátku 16. století. Přesné 
datum založení je známo u rybníka  
Velká  Rabině  a  u Protivínského 
rybníka.  

 
Rabiňský rybník

Roku 1478 dostal držitel Protivína 
– Chval z Pohnání  (vesnice blízko 
Mladé Vožice) – povolení od krále 
zřídit pod vrchem Rabiní  rybník.  Ten 
existoval přes 300 let (zrušen roku 
1798). Měřil 30 hektarů 50 arů. Opět-
ně byl obnoven ve 20. století.       

Protivínský rybník
Na drahách pod městečkem, 

za nynější železniční zastávkou, je  
poprvé připomínán v roce 1538. Roku 
1819 byl přeměněn na louku, měřil 
8,5 hektarů. 

V sobotu 28. září jsme se vydali na 
každoroční setkání skautských středisek 
z Písku, Milevska a Protivína. Tentokrát 
na základnu Skaličný u Čížové píseckého 
střediska Šipka, kde se nás hned po ránu 
sešlo něco málo přes 100 skautů, skautek, 
vlčat a světlušek. Dopoledne jsme se skvěle 
pobavili při běhací hře, při které se zachra-
ňovaly ekosystémy polí, lesů, vod a strání. 
Pro představu, museli jsme množit komáry, 
proto aby přežily žáby, kterými se živí čápi 
a zachránili jsme toho ještě mnohem víc. 
Po výborném obědě jsme se všichni mohli 
vyřádit při lukostřelbě, na lanové dráze a na 
rybníku na kánoích, pramicích, dokonce 
i na plachetnici. A při zpáteční cestě na vlak 
si pro nás pořadatelé ze Šipky připravili 
ještě návštěvu Záchranné stanice živočichů 
Makov. Byl to prostě super den!

Martina Kandová

Není tomu tak dávno, co jsme si popřáli 
pěkné, slunečné prázdniny a už opět nastal 
čas, kdy se otevřely dveře naší školičky, jak 
dětem známým, tak i nováčkům, a my jsme 
přivítali nové dětské tvářičky. 

Nejen předškoláci, ale i nové děti začaly 
nový školní rok. Jen zpočátku se u našich 
nejmenších objevily rozpačité úsměvy 
a malé slzičky. Musíme je proto opravdu 
pochválit za statečnost v novém prostředí, 
školce, na kterou si pomalu zvykají. 

V letním zářijovém odpoledni jsme se 
jako každoročně rozloučili s létem u tábo-
ráku, kam se  přišli podívat nejen děti se 
svými rodiči, ale i noví školáci z prvních 
tříd. Všichni jsme si tak mohli společně 
pochutnat na opečených dobrotách. 

Během měsíce září absolvovali naši 
předškoláci pět lekcí plaveckého výcvi-

ku, který se konal v plaveckém areálu 
v Písku. 

Podzim je v naší školičce plný pozná-
vání našeho nejbližšího okolí a životního 
prostředí. Ve třídách si vytváříme koutky 
přírody, které si postupně vybavujeme 
přírodninami nasbíranými při vycházkách. 
Tyto přírodniny se nám staly inspirací pro 
tvoření a díky nim nám tak vzniklo mnoho 
krásných výrobků i výtvarných prací. 

Slunečné podzimní dny nadále využívá-
me k radovánkám na naší zahradě a vycház-
kách do přírody. 

Na začátku nového školního roku nechy-
bělo ani divadelní představení, které nás při-
jelo navštívit pod názvem „Příběhy zvířátek“. 
Těšíme se tak na další zajímavé akce, které 
nás v blízké době ještě čekají. 

Za kolektiv 2. MŠ Mgr. Pavla Krátká

Tradiční rozloučení s létem. 

Setkání středisek 2013 
aneb Sejdeme se na Skaličném

RYBNÍKY NA  PROTIVÍNSKU

pokračování na 16. stránce



KINO PROTIVÍN
listopad 2013

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

pátek 1. listopadu ve 20 hodin film USA/Německo 
RIVALOVÉ

Akční  drama. Závody Formule 1 jsou místem, kde jediná chyba může znamenat 
smrt. Na těchto okruzích spolu soupeří dva odvěcí rivalové. J.Hunt je neřízená střela, 
neodolatelný playboy a brilantní řidič. N. Lauda je dokonalý profesionál, vždy precizní 
a disciplinovaný. 
 Mládeži do 12 let nevhodný, 123 minut, vstupné 100 Kč

sobota 2. listopadu v 15 hodin film USA
ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE 2

Animovaná komedie. Vynálezce Flint ke svému úžasu zjistí, že jeho zařízení stále pracuje 
a vytváří neuvěřitelné tvory – cosi jako živoucí jídlo. Na malé i velké diváky čeká setkání 
s čipernými okurkami, hladovými tacodýly nebo krevetími opičkami.
Mládeži přístupný, dabováno, 96 minut, vstupné 130 Kč

sobota 2. listopadu v 19 hodin film V. Británie
LÁSKY ČAS

Romantická komedie.  Jeden z nejmilejších, nejzábavnějších a nejpozitivnějších filmů 
roku. Stojíte poprvé tváří v tvář své budoucí životní lásce, chcete jí říct větu, po které se 
do vás nadosmrti zamiluje. Ve většině případů to „poděláte“. Hrdina filmu má možnost 
životní momenty opakovat…
Mládeži od 12 let přístupný, 123 minut, vstupné 120 Kč

středa 6. listopadu v 19 hodin  film ČR
PŘÍBĚH KMOTRA

Drama/krimi. Skutečný příběh velké lásky. Lásky k penězům. Mezi vrcholnou politikou a 
organizovaným zločinem leží často jen tenká hranice. Někteří ji překročí. Kriminální thriller 
natočený podle bestselleru Kmotr Mrázek. Hrají L.Vaculík, O. Vetchý, K. Hádek a další. 
Mládeži do 12 let nevhodný, 100 minut, vstupné 110 Kč

pátek 8. listopadu ve 20 hodin film USA
GRAVITACE

Sci-fi thriller.  Sandra Bullock – skvělá lékařka – inženýrka je na první vesmírné misi. 
Během zdánlivě rutinní výpravy do kosmu dojde ke katastrofě, loď je zničená…
Mládeži přístupný, titulky, 90 minut, vstupné 110 Kč

sobota 9. listopadu v 15 hodin film USA
CROODSOVI

Animovaný. Dobrodružná komedie vypráví příběh první pravěké rodiny na světě, která 
se jmenuje Croodsovi. Taťka Grug miluje a chrání svou rodinu. Řídí se svéráznou filozofií 
pro přežití „Strach je dobrý, změna špatná“. 
Mládeži přístupný, dabováno, 90 minut, vstupné 80 Kč

sobota 9. listopadu v 19 hodin film ČR
REVIVAL

Komedie. Opakování úspěšné komedie A. Nellis nabitá hudbou a humorem, komedie pro 
muže, pro ženy a vůbec pro všechny. B. Polívka, M. Krobot, K. Heřmánek a M. Geišberg hrají 
kamarády, kteří se pokouší o velkolepý comeback jejich rockové skupiny. 
Mládeži od 12 let přístupný, 116 minut, vstupné 90 Kč

středa 13. listopadu v 19 hodin film USA
ZMIZENÍ

Drama/krimi/thriller. Film s velkým „F“. H. Jackman a J. Gyllenhaal excelují v thrilleru, který 
přiková diváky do sedadel a nenechá je vydechnout ještě nějaký čas po skončení. Když vám ze 
dne na den beze stopy zmizí nejbližší osoba, může mít každá vteřina cenu života. 
Mládeži od 15 let přístupný, 150 minut, vstupné 100 Kč 

pátek 15. listopadu ve 20 hodin film USA
HRA NA HRANĚ

Thriller/drama. Hraj. Nebo si s tebou pohrajou. V proslulých kasinech Las Vegas je roční 
obrat 6 miliard dolarů. V on-line internetových hrách se protočí 35 miliard dolarů ročně. A 
sem se přesouvá nejen zájem největších hráčů, ale i těch nejtvrdších podvodníků.
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 91 minut, vstupné 100 Kč

sobota 16. listopadu v 15 hodin  film ČR
PÁSMO POHÁDEK OMALOVÁNKY

Proč jsou na obloze draci  - Omalovánky -  Perníkový dědek -

– Přírodopis v cylindru - Ušatá Cecílie - Medicína - Vláček Kolejáček
Mládeži přístupný,  67 minut, vstupné 45 Kč

sobota 16. listopadu v 19 hodin  film USA
U KONCE SVĚTA

Komedie. Kamarádství na život a na smrt, nakažlivý humor, nadměrná spotřeba alkoholu, 
problematičtí hrdinové, pěstní výměny názorů a nečekaně výbušná překvapení – poznávací 
znamení dvojky – E. Wrighta a S. Pegga.
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 109 minut, vstupné 100 Kč

středa 20. listopadu v 19 hodin film V. Británie/Irsko
BYZANTIUM – UPÍŘÍ PŘÍBĚH

Upíří romance. Dvě záhadné mladé ženy hledají útočiště v malém přímořském středis-
ku. Narodily se před 200 lety a aby přežily, musí pít lidskou krev. V městečku začnou za 
záhadných okolností umírat lidé...
Mládeži od 12 let přístupný, titulky, 118 minut, vstupné 100 Kč

pátek 22. listopadu ve 20 hodin film USA
INSIDIOUS 2

Horor. V roce 1986 trápí malého Joshe Lamberta vidiny podivné staré ženy. Jeho matka 
přivolá na pomoc experta na paranormální jevy. Jeho spolupracovnice Joshe zhypnotizuje 
a i přes varování se pokouší najít zdroj podivných jevů...
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 108 minut, vstupné 110 Kč

sobota 23. listopadu v 15 hodin film ČR
HUSITI

Animovaná komedie, která mění dějiny. Co když se klíčová pasáž našich dějin odehrá-
vala úplně jinak, než se nám snaží namluvit učebnice dějepisu? Co když se Mistr Jan Hus 
v Kostnici ani neohřál, natož aby shořel?
Mládeži přístupný, 85 minut, vstupné 100 Kč

sobota 23. listopadu v 19 hodin  film Německo
VLHKÁ MÍSTA

Komedie. Osmnáctiletá Helen ráda experimentuje. Zvláště v sexu. Své okolí šokuje 
upřímností a komentáři, jež by pravá dáma nikdy nevypustila z úst. Se svou kamarádkou 
porušuje jedno společenské tabu za druhým...
Mládeži od 15 let přístupný, titulky, 109 minut, vstupné 80 Kč

středa 27. listopadu v 19 hodin  film USA
THOR: TEMNÝ SVĚT

Akční/dobrodružný. V další velkolepé marvelovské adaptaci navazující na události filmu 
Avengers usiluje asgardský bůh hromu Thor o mír v celém vesmíru. Tváří v tvář mocnému 
nepříteli se musí vydat na nebezpečnou cestu...
Mládeži do 12 let nevhodný, dabováno, 111 minut, vstupné dospělí 155Kč / děti 
135 Kč

pátek 29. listopadu ve 20 hodin film USA
ZCELA NOVÝ FILMOVÝ ZÁŽITEK

METALLICA: THROUGH THE NEVER
Hudební/akční.  Tento jedinečný projekt v sobě spojuje filmový příběh a velkolepé živé 
záběry z koncertu jedné z nejpopulárnějších a nejvlivnějších rockových kapel v historii.
Mládeži přístupný, titulky, 94 minut, vstupné 150 Kč

sobota 30. listopadu v 15 hodin film Norsko
CESTA ZA VÁNOČNÍ HVĚZDOU

Rodinný film. Mimořádně poutavý pohádkový příběh s ohromující filmovou výpravou a 
kostýmy se odehrává v překrásné zasněžené norské přírodě. Začíná v předvánočním čase, 
kdy do malé vesničky dorazí odvážná dvanáctiletá dívka v doprovodu lupičů, kteří ji drží 
v zajetí. Vesnice je totiž zakletá... 
Mládeži přístupný, dabováno, 80 minut, vstupné 90 Kč

sobota 30. listopadu v 19 hodin film ČR/SR/Finsko
KLAUNI

Drama o komedii. Scénář P. Jarchovský, námět B. Hybner. Oskar, Max a Viktor – na 
začátku klaunská skupina Busters představující ostrůvky svobody. Pak se však mezi klauny 
odehrálo cosi vážného. Milovaní klauni se mezi sebou nedokážou vystát... Hrají O. Kaiser, 
J. Lábus a další.  
Mládeži do 12 let nevhodný, 120 minut, vstupné 110 Kč
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PŘEDPRODEJ VSTUPENEK ZAHÁJEN
REZERVACE TÉŽ NA INTERNETU www. disdata. cz

Dům kultury Protivín pondělí 18. listopadu od 19.30 hodin

JAKUB SMOLÍK 
s kapelou a vokalistkami
Předprodej vstupenek: 
telefon 382 251 806, e-mail: knihovna@kultura-protivin.cz

 Vstupné 250Kč

Dům kultury Protivín pondělí 2. prosince od 19.30 hodin

NA MĚLČINĚ

Anketa: KINO PROTIVÍN
UZÁVĚRKA PRODLOUŽENA DO KONCE LISTOPADU 2013
Anketní lístky můžete vyplnit na www.kultura-protivin.cz nebo 
si vyzvednout v kině Protivín (u pokladny). Anketa je anonymní.  
Anketní lístky, na kterých uvedete jméno a kontakt budou slosovány 
o 2 volné vstupenky na konkrétní film.

Není v současné světové dramatice mnoho her, které by nabíze-
ly hned tři velké příležitosti pro ženy – herečky. Komedie dispo-
nuje životní moudrostí, humorem a zároveň je v ní odvěký pří-
běh běhu času, vnímaný přes model rodiny. Hrají I. Janžurová 
S. Remundová, B Munzarová a M. Vladyka
Předprodej vstupenek: 
telefon 382 251 806, e-mail: knihovna@kultura-protivin.cz

Vstupné v předprodeji 280 Kč, na místě 300 Kč



PROTIVÍNSKÉ LISTY – 13. stránka

Cesta ku studánkám – 5. díl
KRÁLOVO STUDÁNKA
Když zadují větry měsíce padajícího listí a provázky dešťů 
zaduní ve vypuštěných rybnících okolo Zelendárek, je čas 
jít vzhůru do Protivínských hor. Je čas jít cestou rudého 
bukového listí k známé Královo studánce. Studené smr-
kové jehličí již dávno ztratilo veselou hráškovou barvu 
a také se přizpůsobilo době odcházejícího babího léta. Ve 
střídání ročního období se mění i chuť vody v lesní stu-
dánce. Přesto je vždy cesta ku studánkám cestou radosti 
a poznání. Okolo samot Pařezí zmizela zcela veselost 
luk okolo lesů. Jen šištice kominíčků a schnoucí ostrůvky 
trav se kývají větrem. Vítej barevný podzime – chce se ti 
zakřičet do tmavých lesů mechové Číčavy. Však to zkus! 
Ozvěna ti odpoví smutně – Sbohem léto. 
Cesta ku Královo studánce je často spojována s pozná-
váním podzimních hub, co zde po lesích rostou. Na 
pařezech za sou-
mraku zasvítí lam-
pičky hub václavek 
a také pavučinců. 
Zde v okolí „Sení-
ku“, jak se zde říká, 
byl rajon vášnivých 
houbařů pana 
doktora Kubičky 
a pana Staňka. 
Rostou zde vzácné 
houby, okolo nichž 
náhodný houbař 
jen projde a nevě-
nuje jim pozornost. 
Pozor! Najdeš zde 
pavučinec fialový, 
vonící po cedro-
vém dřevě. Ten je 
právě zaměnitelný 
s oblíbenou čirův-
kou fialovou. Mno-
ho je ještě neod-
halených tajemství 
houbových hvoz-
dů okolo hřebenů 
Protivínských hor. 
Když pohasne 
slunko, nastane 
zde příšeří plné 
barevných odstínů 
mlh a tlejícího listí. 
Z pohárků hub mlynářek, kam přes noc napršela nebeská 
voda, pijí zmoklé sýkorky a přiletí i od Zlaté louky párek 
barevných hýlů. Na tváře se lepí ve smrčinách natažené 
sítě pavučin a bledé polštáře mechů připomenou již blíží-
cí se čas Dušiček. Potom se z hřebene zlatonosné Kome-
ty ozval ostrý skřek dravce. Mnoho let již uteklo, co stej-
nou cestou kráčela za vidinou zlatinek ze středověkých 
dolů naše malá klukovská výprava. Staré šachty v lesích 
nad Těšínovem vždy lákaly. Ne, nezbohatli jsme. Výprask 
zmírnily jen veliké klobouky tvrdých „horských“ hříbků. 
Nakrájené na nitích je babička sušila a dodnes vzpome-
nu na úžasnou vánoční bramboračku. 
Pramínek tekoucí ze studánky míří do rybníčka, u kte-
rého stojí starý rozložitý dub pamětník. Okolo se mnohé 
již za tu dobu změnilo. Jemu jen stáří určí osud. Tento 
strážce minulosti prý střeží tajemství hliněného hrnku 
v kořání. Opodál prý sbírají plicníky a pak červené plo-

dy konvalinek lesní mužíci k výrobě ostré léčivé kořalky. 
Takové řeči vedl starý fořt v bývalé novoveské hospůdce 
při černé hodince. 
Když do lesů z nebe sjel blesk při bouři, ozvala se rána, 
až se pěna na pivu otřásla. „Zlato v „horách“ přitahuje 
nebeský oheň“, říkával starý hajný… Krásně se pozorují 
v hladině lesní sněhové vody z jara odrážející stíny křídel 
orlů kroužící vysoko v oblacích. Hledí na ně i kvítky lýkov-
ce, co najdeš ve strmé stráni u skalek Svatého Jána. 
Stál jsem u pověstné studánky. Přemýšlel jsem, zdali má 
jméno po synu Přemysla Otakara a Kunhuty Václavu II., 
který zde prý pil vodu, když jel na popravu Záviše z Fal-
kenštejna na Hlubokou, nebo po slavném českém králi 
Karlu IV. Ten zde měl nechat zlatý hrnek. Marně ho bude-
te hledat. Také se hovoří dle pověstí o jeho potomkovi 
Václavu IV. Ten byl okouzlen zdejšími lesy a lovem v nich, 

když pobýval na 
nedalekém proti-
vínském hradě při 
Blanici. Kdo odpo-
ví na tuto otázku, 
vědí jen vzdálené 
dějiny či budouc-
nost badatelů. 
Voda je svědkem 
mizejícího času 
a také neviditelné 
věčnosti. 
A tak dál a dál teče 
voda ve Královo 
studánce a chutná 
po zlatě jako za 
starých dob. Mno-
zí, co voděnku pijí, 
tvrdí, že uzdravuje 
a děkují přírodě 
za tento pramínek 
ve stráni Malého 
Pecivála a hory 
Studánky. 
Od mělkého údolí 
Černé vody zavál 
studený vítr. Stro-
my ve stráni hlasi-
tě zašuměly, větve 
spolu hovoří. Pře-
sto tyto lesy pře-
stávají být pomalu 

„spící kraj“. Lidé divoce stoupají na hřebeny, vůbec nere-
spektují zákaz vjezdu aut a motorek. Přesto zde však 
najde tulák svá místa, kde ticho ruší jen letící list pod-
zimku či houkání noční sovy. Tohle je země starých Kel-
tů. Dodnes v místech, kde žili, zůstává jejich moudrost. 
Vrcholky Protivínských hor jsou starší než Šumava. Kdo 
nevidí do nitra horských strání, nikdo netuší, co se děje 
hluboko pod kořeny bučin. Zkuste objevit ticho velenocí 
a v samotě se spojit duší s přírodou. Znám taková místa 
v těchto lesích. Objevte je pro sebe také! Podzimní dny 
jsou pro takové toulky jako dělané. Říká se, že sv. Fran-
tišek má v poledne košili a ráno zas kožíšek. Pravdou 
je, že někdy se lesy okolo Královo studánky v barevnosti 
spadaného listí zalesknou stříbrnou jinovatkou a mlče-
ní lesů dá svůj souhlas k prvnímu hvězdičkovému bílé-
mu poprašku. A tak nezbývá než říci jeden druhému 
na stezce – Carpe diem – Užívej dne.  – Sládek Petr–
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Konejšivou pohodu a slunce do duše 
přinášejí barevné obrázky Ivy Hütt-
nerové, pražské výtvarnice, ale také 
herečky a spisovatelky. Stejné pocity 
vzbuzovaly její práce v návštěvnících 
výstavy, umístěné po dobu prázdnin 
v protivínské kaplance. Byla to jedna 
ze dvou stovek dosud realizovaných 
výstav nejen po celé republice, ale také 
za hranicemi. A dílka Ivy Hüttnerové 
visí i v prestižních galeriích naivního 
umění třeba v Paříži nebo v Německu. 

Takovým malým ohlédnutím za úspěš-
nou protivínskou výstavou by měl být 
dnešní rozhovor s autorkou obrázků, která 
má mimo jiné velice vřelý vztah také 
k jižním Čechám. 
Čím je podmíněn váš osobitý vztah k čes-
kému jihu?

Moje rodina pochází od Českých 
Budějovic, proto mám tenhle kout naší 
země ze všech nejraději. Vystavovala 
jsem už na řadě míst v tomto kraji – napří-
klad v Třeboni, Písku, Českém Krumlo-
vě, Vodňanech, Strakonicích, naposledy 
také ve Svatém Jáně nad Malší, kde byla 
podobně jako v Protivíně mimořádně 
krásná vernisáž a kde jsem potkala spous-
tu bezvadných lidí včetně příbuzných, 
o kterých jsem do té doby ani nevěděla. 
Jak se ve vašem životě srovnává malířství 
a herectví?

Obojí jsou moje velká láska vlastně 
už od dětství. Kreslila jsem si odmalič-
ka, ale tak nějak navážno jsem začala 
malovat zhruba před čtyřiceti roky, když 
jsem hrála v karlovarském divadle, kde 
jsem taky měla svou vůbec první výsta-
vu. A herečkou jsem také chtěla být už 

jako malá holka, proto 
jsem chodila do dra-
matického kroužku. 
Bylo těžké vybrat si 
pouze jednu z obou 
zálib, ale v podstatě to 
za mne vyřešil souběh 
okolností. V osmnácti 
jsem se rozhodovala 
mezi DAMU a Akade-
mií výtvarných umění, 
kam se člověk mohl 
hlásit i bez maturity. 
Termín přijímacích 
zkoušek na divadelní 
fakultu byl dřív, já byla 
přijata, a tak bylo roz-
hodnuto. 
Proč říkáte bez matu-
rity?

Když jsem cho-
dila na gymnázium 
v Botičské, daleko víc 
mne zajímaly a bavily 
naprosto jiné věci než 
učení. Navíc jsem já, 

humanitně zaměřená, paradoxně byla na 
matematické větvi. Učení jsem tehdy 
podcenila natolik, že mne prostě vyhodili. 
Bylo pro mne vlastně velkým štěstím, 
že existovaly i vysoké školy, kde matu-
ritu nevyžadovali.. . 
Na druhé straně jsem 
se ale naučila samo-
statnosti a vybojovat 
si sama to, co člověk 
opravdu moc chce. 
Vzpomínáte si ještě 
na své první vystou-
pení?

Byla to Barunka 
v Babičce, to mi bylo 
jedenáct a moc to tehdy 
pro mne znamenalo. 
Pokud vím, máte 
i nějakou divadelní 
cenu, a to za poněkud 
netypickou roli.. . 

Asi máte na mysli 
cenu z festivalu Diva-
delní mládí, který se 
konal v Českých Budě-
jovicích před pětatřice-
ti roky. A skutečně to 
bylo za nevšední roli 
– za postavu strýce 
Pepina v Hrabalových 
Postřižinách. 
A co filmové role?

Podle mého názo-
ru moje filmové role 
moc ze řeč nestojí, ani 
se za filmovou hereč-
ku příliš nepovažuji, 
i když na internetu je 

v souvislosti s mým jménem uveden celý 
sloupec filmových titulů. Ale ve většině 
jsem měla jen maličkou roli. Jediný film, 
o kterém by se dalo mluvit, je Olmerův 
snímek „Co je vám, doktore?“, kde jsem 
hrála se Zdeňkem Svěrákem. 
Do povědomí diváků jste se teď vrátila 
postavou bezdomovkyně v televizním 
seriálu „Ordinace v růžové zahradě“. 

Musím říct, že role Jolany Lepařové 
mne baví, líbí se mi, jak se ta postava 
v průběhu času kultivuje a mění. V té sou-
vislosti jsem si navíc uvědomila, jak málo 
stačí, aby se člověk dostal do podobné 
neutěšené situace. Tak trochu novinkou je 
pro mne seriálová popularita, která mne 
kapku zaskočila. Dříve mne lidi znali spíš 
jen přes mé obrázky,  teď na mne pokřikují 
třeba i zedníci z lešení. Ale na natáčení se 
vždycky těším, protože se tam kromě jiné-
ho potkávám i se spoustou kamarádů jako 
s Honzou Kanyzou, Petrem Štěpánkem, 
Zlatou Adamovskou, díky jejímuž návrhu 
jsem vlastně tuhle roli dostala. 
V poslední době jste ale byla zase obsa-
zena i na divadle...

Ano a mám z toho radost, protože 
divadlo mi přece jen zůstalo hluboko 
pod kůží. Jedná se o komedii „Manžel-
ské štěstí aneb Hospodyně na zabití“, 
kterou napsal Jiří Just podle mých knížek 

Na vernisáži v kaplance.  Foto V. Cingroš

Jánský vršek. 

✾ ✾ ✾ HLEDÁNÍ ŠTĚSTÍ 
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s babičkovskými radami a kterou uvádí 
Divadlo U Valšů v režii Ondřeje Kepky. 
Hraji tam společně s Michaelou Dolino-
vou a Davidem Suchařípou. 
To mi připomnělo úspěšný televizní cyk-
lus s podobným názvem, spojený s vaším 
jménem. 

Určitě myslíte Domácí štěstí, pořad, 
který jsem točila deset let. Byl to pořad 
mého srdce, mohla jsem v něm prezen-
tovat všechny své lásky a koníčky, zvát si 
zajímavé lidi a díky pořadu jsem dostá-
vala i spoustu krásných dopisů, v nichž 
mne lidi upozorňovali na zajímavé věci 
a souvisejících s mou další vášní – se 
sběratelstvím. 

VÝSTAVY 
v kaplance

V říjnu vás zveme do Info-

centra na probíhající výstavu 
fotografií Mgr. Jiřího Hájka 
Obrázky z cest, která potrvá 

do konce října a v podkrovních 

prostorách kaplanky  můžete 

navštívit výstavu tvorby 
členů Klubu vodňanských 
výtvarníků. 

Kde se zrodila tahle vaše vášeň?
Kořeny budou asi v době mého dospí-

vání – vyrůstala jsem u babičky na Letné, 
kde měla útulný byt se spoustou úžasných 
starých věcí. A když babička zemřela, 
staly se ty věci základem mé sbírky i mé 
domácnosti. Také jsem je mohla prezen-
tovat i na řadě výstav a nejlepší kousky 
věnuji jednou nějakému muzeu. Anebo si 
udělám muzeum vlastní. 
Co sbíráte?

Všechno, co mi připadá svým způ-
sobem zajímavé a co vzniklo do druhé 
světové války. Nejzásadnější částí sbírky 
jsou textilie s ruční prací – staré vyšívané 
kuchařky, vyšívané a háčkované dečky, 

dámské prádlo.. . Hodně věcí 
mi přibylo, když jsem svou 
sbírku představila v televizi 
a lidi mi začali posílat balíčky 
s podobnými věcmi. A neu-
stále se to rozrůstá. Mám 
ve sbírce i skutečné uniká-
ty – třeba dětské botičky 
Bohumila Hrabala, zástěrku 
a rukavičky po jeho mamince, 
ale mou favoritkou je Ema 
Destinnová, která sama byla 
také sběratelkou. Mán její 
krajkovou šálu, límec nebo 
sešit francouzštiny – to se ješ-
tě jmenovala Kittlová. Sbí-
rám také rady a fígle našich 
babiček do domácnosti, úpl-
ně jsem se do toho zbláznila 
a nakonec z toho byla knížka, 
dokonce dvě.. .  
Ovlivnila tahle specifická 
záliba i vaše děti?

Mám syna, kterému je 
přes čtyřicet. Dlouho se brá-
nil, ale nakonec své super-

moderní bytové vybavení vyměnil za styl 
podobný mému. A věřím, že i dcera, které 
je nyní osmadvacet, je na nejlepší cestě 
dojít časem ke stejnému závěru. 
Domácí štěstí navozuje také představu 
pečlivé a tvořivé kuchařinky.. . 

Tak to by byla veliká mýlka. Rozhod-
ně nejsem skvělá kuchařka, nepeču a když 
ano, tak je to totální fiasko. V televizním 
pořadu VIP Prostřeno jsem sice vyhrála, 
ale jen proto, že jsem si to všechno peč-
livě nacvičila. Ovšem pravda je, že díky 
tomu úspěchu mne vaření na čas chytlo.. 
. dokonce jsem upekla svatomartinskou 
husu se vším, co k tomu patří. 
Mluvili jsme také o autorství knih, kolik 
jich dosud máte na kontě?

Zatím čtyři, ale není to v podstatě 
žádná literatura. Dvě tvoří domácí moudra 
našich babiček, jak jsem už říkala, v jed-
né je můj životopis a obrázky a čtvrtá je 
pohádka o upírovi Uršulínovi, kterou jsem 
vyprávěla svým dětem. 
Ale brzy k nim přibude další.. . 

Ano, bude to na podzim a je to mono-
grafie s obrázky za posledních dvacet 
roků. 
A kam se mohou obdivovatelé vašich 
obrázků vypravit za novou výstavou?

Nejbližší výstavu budu mít v New Yor-
ku, což je poněkud z ruky, ale další potom 
budou ve Vrchlabí a v Litomyšli. 
A na závěr, máte nějaký recept (a nemusí 
být z kapsáře našich babiček), jak najít 
v životě štěstí a spokojenost?

Lidé pořád myslí na to, co budou dělat 
zítra, plánují a vymýšlejí, a přitom zapo-
mínají žít právě ten probíhající den. Vždyť 
i na docela obyčejném dnu se dá najít něco 
hezkého a příjemného a záleží na člověku 
samotném, zda to dokáže objevit. 

Hanka HosnedlováKartářka. 

S IVOU HÜTTNEROVOU
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POHŘEBNÍ SLUŽBA
HABICH PÍSEK a okolí
od roku 1994
  Budějovická 436 (vedle Jikastu)

 Jeronýmova 312 (z Prokopovy ulice)

www. pohrebnisluzbapisek. cz

e–mail: habichj@seznam. cz
   telefon: 382 213 541, 382 224 477

     stálá služba SO, NE a svátky: 602 472 885

ZNAK KVALITY

PI

Druhá zářijová sobota byla v Protivíně pohádková. Nevěříte? Na Belvederu 
a v jeho okolí uspořádal Klub žen Protivín a Společnost pro rozvoj Protivína, o. s., 
první ročník akce „Protivínský les aneb z pohádky do pohádky“. 

Děti, některé ještě v doprovodu svých rodičů či prarodičů, procházely „lesem“ 
a plnily na jednotlivých stanovištích za vlídného dohledu pohádkových postaviček různé 
úkoly. Pokud byly úspěšné – a to věřte, že byly, dostaly nějaký ten bonbon, lízátko 
či jinou odměnu. Tak třeba Karkulka, vlk a myslivec rozdávali bábovku vlastnoručně 
upečenou samotným vlkem, hodné čarodějnice zase perníčky ze střechy své perníkové 
chaloupky. Jen do pekla k čertům se zrovna nikdo dvakrát nehrnul, i když se nebylo 
čeho bát. U Sněhurky, princezny, motýla Emanuela a makové panenky, maxipsa Fíka 
a Áji, vodníků, lesní víly, brouka Pytlíka, vlka a ovečky, divoženek, hloupého Honzy 
nebo černokněžníka už ale strach opadal a děti si soutěže ve slunečném sobotním 
odpoledni užívaly. 

Poděkování je potřeba vyslovit všem z obou pořádajících 
organizací a jejich kamarádům, kteří byli ochotni obléci masku 
některé pohádkové postavičky, ale také sponzorům, kteří přispěli 
k úspěšnému konání tohoto odpoledne – Jaderná elektrárna 
Temelín,  město Protivín, Pionýrská skupina Protivín; Technolo-
gy s. r. o, pobočka Skály; Trkovský s. r. o. ; Zahradní restaurace 
Belveder. Další nechtěli být jmenováni, i jim děkujeme. 

Pohádky mívají šťastný konec. V našem pohádkovém lese 
také vše šťastně skončilo. A vy všichni, kteří jste tentokrát 
neviděli úsměvy a radost ve tvářích dětí, se přijďte podívat třeba 
hned příští rok. Jana Kubecová

Tálínský  rybník
O něm je prv-

ní zmínka v roce 
1515, měřil  51 
hektarů. V popi-
su panství z roku 
1710 jsou zmiňo-
vány rybníky – Selibovský (44 ha), 
Chvaletický, rybníky v Podkrčí  (Čejka, 
Uchcaný, Zukáček, Schwarzenberg 
(6 ha 70 arů). 

Z roku 1637 jsou uváděny rybníky 
u Ražic –Tvrzský, Mlýnský, Pro-
střední, Humňanský. 

Rybník  Řežabinec  u Ražic
Založený Kryštofem ze Švamberka 

roku 1530, zrušen kolem roku 1800, 
později obnoven. Je z rybníků největší 
– má  katastrální výměru 102 hektarů. 
Je zde významná  přírodní rezervace 
s ornitologickou základnou. 

 
Zpracovala  dle knihy PhDr. A. Kola-
fové  „Dějiny města Protivína a přileh-
lých obcí“  Mgr. Věra Piklová.

RYBNÍKY NA  PROTIVÍNSKU
dokončení z 10. stránky

Foto  A. Kalusová

Z POHÁDKY DO POHÁDKY
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UPOZORNĚNÍ
pro návštěvníky Městské knihovny

Ve dnech od pondělí 18. 
do pátku 22. listopadu 
bude uzavřena městská 
knihovna. Důvodem je 
revize knihovního fondu. 
V tyto dny nebude přístup-
ný ani veřejný internet. 
Děkujeme za pochopení. 

✿ SPOLEČENSKÁ KRONIKA ✿
NARODILI SE

❀ 24. 9. syn Marek
 Michaele Gocalové 
 z Protivína

❀ 25. 9. dcera 
 Gabriela Macháčková
 Tereze Škrnové z Myšence

❀ 4. 10. dcera Lucie Záveská
 Lence Dvořákové z Protivína

ZEMŘELI
✝ 19. 9. Růžena Šachlová
 76 let, Protivín
✝ 15. 10. Božena Michalová
 87 let, Protivín

Osadní výbor obce Chvaletice by chtěl poděkovat panu Jiřímu Žemličkovi, Jiří-
mu Hluškovi a Rostislavu Marouškovi za vlastnoruční opravu a zprostředkování 
posvěcení starobylého křížku na rozcestí u Chvaletic.

VZPOMÍNKA

Dne 19. října to bude pět let, 
co nás navždy opustila 
naše milovaná dcerka 
Evička Čiberová. 

Stále vzpomínají rodiče, 
sestra Mirka, 

bratři Gustav a Jiří s rodinami. 

Těm, kteří jste ji měli rádi, 

děkujeme za tichou vzpomínku. 

Dne 8. listopadu se opět na 
skautském ostrově (skautské klu-
bovny Ostrov 902, Protivín) bude 
konat humanitární sbírka přede-
vším nepotřebného šatstva. 

Ostrov pro vás bude otevřený od 
15 do 18 hodin.  Pro bližší informace 
o tom, co všechno se letos bude 
sbírat, sledujte zvláštní plakátky. 

Děkují skauti z Protivína

PODĚKOVÁNÍ
SKP Pastelka děkuje Komunitní 
nadaci Blanicko-Otavské, kte-
rá přispěla na nákup výpočet-
ní techniky a příslušenství pro 
naše středisko. Jsme rádi, že 
v našem regionu působí a pod-
poruje naši činnost. Bez jejich 
pomoci bychom spoustu akcí 
nemohli konat. 

UPOZORNĚNÍ! 
HUMANITÁRNÍ SBÍRKA

Dne 19. října oslavili manželé Růženka a František Kozmovi z Protivína zlatou 
svatbu. Do dalších společných let přejeme mnoho zdraví, štěstí a lásky. 

Synové s rodinami.
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Vážení občané, 
mám milou povinnost Vám oznámit, že ve volbách do PS konaných 25. a 26. 10. tohoto 
roku budou naše město a připojené obce zastupovat na kandidátce SPOZ za Jihočeský 
kraj čtyři kandidáti z celkového počtu 22 kandidátů. Na místě 8. pan Josef Kubička 
– výrobní ředitel, na místě  11. Ak. architekt Jindřich Goetz – rektor filmové školy, na místě 
14. pan Quido Šatra – jednatel společnosti a na místě 20. pan Zdeněk Král – ředitel. Věřím, 
že každý z Vás využije své právo zvolit si své zástupce do PS a zúčastní se voleb. Program 
SPOZ a kompletní kandidátku jste jistě dostali do schránek, nebo jste si je přečetli na 
plakátech a v tisku. Přeji Vám, aby Vámi zvolení zástupci prosazovali zájmy většiny. 

PI

● čtvrtek 7. listopadu od 18 hodin
 Beseda s panem ing. Procházkou na 

téma „Za krokodýly v pralesích Kon-
ga“ Místo konání MC Pastelka.

● pondělí 11. listopadu od 17 hodin
 Lampiónový průvod – Sraz u MC 

Pastelka

Protivínští  taekwondisté se zúčastnili 
prvního ročníku Pelhřimov CUPU. 

Turnaj byl určen nejen pro začátečníky, 
ale i pro pokročilé závodníky. Turnaje se 
zúčastnilo celkem 95 dětí ze tří klubů Pel-
hřimova, Humpolce a Protivína. 

Celý den byl náročný nejen pro děti, ale 
i pro trenéry a rodiče. Všichni závodníci 
bojovali na elektronické vesty a zároveň 
každý s každým ve váhové skupině, což 
bylo pro některé děti velmi fyzicky náročné. 
Některé děti měly až dvanáct zápasů. 

Turnaj byl hlavně určen pro začátečníky 
a děti, které nemají zkušenost s elektro-
nickým bodováním. Je zde zapotřebí čisté 
techniky a zároveň vyvinout určitou sílu, 
což pro některé závodníky je velmi složité. 
Protivínští závodníci se vůbec neztratili 
a dali o sobě vědět i ti nejmenší, kteří začali 
cvičit od září letošního roku. Všechny děti 
byly odměněny za své výkony. 
Umístění:  
Patrik Pišinger 1. místo
Michaela Hrdinová 2. místo
Martina Kiewegová 2. místo
Štěpán Král 2. místo
Aleš Benák 2. místo
Jan Eliášek 3. místo
Martina Babáková 3. místo
Marcela Kalná 3. místo
Ondřej Matoušek 3. místo
Lukáš Kajer 3. místo
Filip Chalupský 3. místo  

Trenér Milan Zobal

ZE SPORTU
Ve čtvrtek 3. října se konal v Písku florbalový turnaj dívek. Žákyně 8. – 9. tříd získaly 
krásné 3. místo. 

� ZE ŽIVOTA ŠKOLY � 

V září se šest družstev 2. stupně školy zúčastnilo okresního přespolního běhu na Hra-
dišti v Písku. Naše základní škola získala v kategoriích mladší chlapci a starší dívky dvě 
3. místa a  v kategorii mladší děvčata 2. místo. V jednotlivcích si žákyně A. Viktorová  si 
doběhla pro 1. místo v běhu na 1 500 m ve své kategorii a E. Roubalová získala 3. místo. 
Z chlapců doběhl T. Vojík na 3. místě. 

Zleva stojící – 20. Zdeněk Král, 8. Josef Kubička, 5. Kristýna Štěrbová, 14. Quido 
Šatra, 3. Milan Havlíček 

JEDENÁCT MEDAILÍ 
pro protivínské taekwondisty

PASTELKA PROTIVÍN ZVE
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Chladné jaro bylo příčinou pozdějšího zahájení naší cyklistic-
ké sezóny. Poprvé jsme vyjely 1. května k Pavlínce na Hlubokou. 
Při kávě a zákusku jsme naplánovaly naše akce na celou sezónu. 
Hned v sobotu 5. května bylo v Prachaticích oficiální zahájení 
cyklosezóny Jihočeského kraje. Na akci jsme všechny dojely 
vlakem, ale vytrvalý déšť nám neumožnil projet naplánovanou 
trasu. Naší první vydařenou akcí byl odpolední výlet do Stra-
konic. Navštívily jsme hrad a výstavu „Kafe, káva, kafíčko...“. 
Po prohlídce následovala cukrárna, dortík, zmrzlina...

Na sobotu 8. června nám připadly hned dvě akce. Dopo-
ledne „Pasecká padesátka“ a odpoledne v Temelíně „Bicyklem 
za jádrem“. Abychom vše stihly, vyjely jsme už brzy ráno. 
Trasa vedla přes Písecké hory, Albrechtice, Všeteč a zpět do 
Pasek. Po občerstvení v cíli jsme se hned vydaly do Temelína. 
Tam nás čekala zábava, soutěže a Pavlínka z Hluboké. Hela 
a Jana J. se zapojily do charitativní akce pro seniory. Jízdou na 
rotopedu pro ně získaly každá téměř sedm tisíc. Obě akce se 
vydařily. Další týden jsme jely na řemeslnický trh do Budičo-
vic. Prohlédly jsme si i zahradu pana Pexídra, Hela si vyrobila 
pro svou dceru náušnice. Pospíchaly jsme domů, protože Hela 
a Věra ještě jely vlakem do Veselí a odtud na kole do Suchdola 
na karavan. 

První třídenní akce byla do Nových Hutí na Šumavě. Bez 
bloudění se obešla pouze cesta vlakem na linku. Tady jsme 
asi překročily blud-
ný kořen a různými 
krkolomnými „náb-
ližkami“ jsme nako-
nec dojely do cíle 
naší cesty, kterým 
byla chata na Nových 
Hutích. V sobotu 
jsme se účastnily 
cykloturistické akce 
ve Volarech. Za hez-
kého počasí jsme 
projely 80 kilomet-
rů Šumavou (Pěkná, 
Stožec, Žleby, Stráž-
ný, Knížecí Pláně, 
Borová Lada a Nové 
Hutě). Druhý den už 
naše cesta vedla přes 
Vimperk, Vlachovo 
Březí a Bavorov 
domů. 

Další vícedenní 
akcí byla cesta do 
Chebu. Věra tam má 
syna, tak ubytování bylo zajištěno v jeho bytě. První den jsme 
uskutečnily cestu okolím Chebu. Vyjely jsme směr na hrad 
Seeberg, Hazlov, Skalná, hrad Vildštejn dál přes přírodní rezer-
vaci Soos, Motýlí dům a do Františkových Lázní. Po procházce 
městem a nezbytné kávičce zpět do Chebu. Byl krásný večer, 
tak jsme ještě zajely na Zelenou horu, kde je Bismarcova věž 
(637 m nad mořem). V sobotu jsme využily cyklobusu na 
Klínovec. Ten nás ale zklamal, rozhledna se opravuje a chata 
je v dezolátním stavu. Nezdržovaly jsme se a po velmi špatné 
cestě jely dolů až do Karlových Varů. Ten den končil filmový 
festival a Karlovy Vary byly plné lidí. Vzhledem k pozdní hodině 
jsme se do Chebu vrátily vlakem. I tak jsme měly na tachometru 
60 km. V neděli nás čekal návrat domů. Vyjely jsme brzy ráno, 
abychom si ještě mohly prohlédnout Mariánské Lázně. Odtud 
už vlakem až domů. 

Týden před poutí jsme měly zamluvenou chatu na Lipně. 

Celý týden nám přálo počasí a tak jsme si připadaly jako u moře. 
Naše kola skoro celý týden zahálela a my si užívaly více koupání 
a slunění. 

Červencový výlet do Chebu nás inspiroval k jeho další 
návštěvě. Tentokrát jsme absolvovaly cyklostezku kolem Ohře 
do Karlových Varů. Z jízdy podél Ohře jsme byly nadšeny. 
Stezka vede celá převážně kolem řeky s krásnými romantic-
kými zákoutími. Na trase míjíme Sokolov, Loket a překrásné 
Svatošské skály. Nebylo tolik času, abychom si v Lokti pro-
hlédly město a hrad. Proto jsme si slíbily, že se ještě někdy 
vrátíme. Cílem naší cesty byly Karlovy Vary. Tentokrát jsme 
měly s sebou průvodce Petra, Věry syna. V Karlových Varech 
studoval a tak je dobře zná. Provedl nás po všech zajímavos-
tech. Protože město bylo téměř vylidněné, tak jsme si vše 
užily. Jaké bylo naše překvapení, když nám na kole chyběl 
tachometr, vybrané taštičky… Byly jsme rády, že nám zloděj 
neodmontoval i kola. Do Chebu jsme se vracely až posledním 
vlakem. Další den jsme jely domů vlakem až do Horažďovic. 
Tam jsme sedly na kola a po Otavské cyklistické stezce dojely 
až domů. 

Během léta jsme čtyřikrát v různém složení navštívily 
Třeboňsko. Přespaly jsme tradičně v karavanu v Suchdolu nad 
Lužnicí, projely a prohlédly si Chlum u Třeboně, České Velenice, 
Nové Hrady, Klikov, Třeboň, Rožmberk... Halámky. Tady jsme 

navštívily kamarád-
ku Pavlínku, která 
zde byla na návštěvě 
u své dcery. Třeboň-
sku zůstáváme věrné, 
nepřestává nás bavit. 

Poslední sobotu 
v srpnu jsme v plném 
složení navštívily 
městské slavnosti. 
Tradičně jsme se 
dobře pobavily, pro-
gram se nám velmi 
líbil. Organizátorům 
patří náš dík. 

Začátkem září 
naše cesta vedla do 
chorvatského Trogi-
ru, tentokrát bez kol. 
Týden jsme si užívaly 
krásného chorvatské-
ho moře i sluníčka. 
Lodí jsme navštívily 
Split, některé z nás 
jely do národního 

parku Krka. Moc se nám tu líbilo, tak za rok jedeme zase. 
Naše poslední cykloakce bylo ukončení sezony, které se 

letos konalo v Jindřichově Hradci. Padesáti kilometrová trasa 
vedla jeho okolím. V cíli byl bohatý kulturní program a návštěva 
muzea gobelínů. 

Ještě bych se ráda zmínila, že při zářijové cestě na karavan 
jsme v Třeboni navštívily paní učitelku Hlaváčovou. Byla tu 
na léčebném pobytu. Naší návštěvou byla mile překvapena 
a potěšena. 

Tak tohle je stručný přehled našich letošních jízd, průměrně 
jsme každá najela dva tisíce kilometrů. Výjimkou je Jana Jelín-
ková, která má podstatně víc. V závěru se omlouváme našim 
příznivcům za málo informací o našich jízdách v průběhu sezony. 
Opravdu nám na psaní nezbýval čas. 

Přejeme všem čtenářům Protivínských listů krásný pod-
zim.  Cyklorafandy

CYKLORAFANDA v sedlech kol

Na dovolené v Chorvatsku. 
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Protivínským hokejbalistům se na začátku nové sezóny daří, 
ze šesti zápasů utrpěli pouze jednu porážku a s patnácti získanými 
body jsou v tabulce krajského přeboru zatím první. 
SK HC Rosa – TJ Platan Protivín 1:5 (0:3, 0:0, 1:2)

Rose se první zápas sezony vůbec nevyvedl. Už po první třetině 
prohrávala doma s Protivínem 0:3 a nakonec utkání skončilo 1:5. 
Hosté si naopak domů odvezli cenné vítězství ze hřiště silného 
soupeře, který loni okupoval příčky nejvyšší. 

Duel komentoval protivínský Miloslav Pexídr: „Zápas začali 
lépe hosté, měli jsme převahu a hráči plnili to, co jsme si řekli 
před zápasem. V 8. minutě skóroval  Brynda za asistence Holého 
a v desáté minutě při přesilovce Javůrek s přispěním Kolouška. 
V jedenácté navýšil vedení na tři nula pro hosty kapitán Bican ve 
spolupráci se Stropnickým. Ve druhé třetině jsme upustili od naší 
hry a toho se snažili domácí využít a vyrovnali hru, ale skórovat 
se jim nepodařilo i díky dobrému výkonu gólmana Pavlíka. Po 
zahájení třetí třetiny ve druhé minutě využili domácí přesilovku 
a snížili, to však bylo z jejich strany vše. V desáté minutě poslední 
části z přesilovky Bican opět vrátil našemu týmu tříbrankové vedení. 
V poslední minutě rychlý Stejnocher v oslabení zachytil přihrávku, 
proběhl mezi beky soupeře a mezi nohy brankaře uzavřel na 1:5. 
Dobře odehraný zápas z naší strany v silné sestavě, ale je to teprve 
začátek. Branku domácích vstřelil po asistenci Majora Kočvara.“ 
TJ Platan Protivín – HC Olešník  1:4 (1:0, 0:1, 0:3)

Olešník podruhé zvítězil, což kvitoval i Jan Hyreš ve svém hod-
nocení. „Bylo to utkání jako již tradičně s Platanem – těžké, tvrdé 
a urputné utkání plné soubojů a jako vždy vyrovnané, alespoň do 
vstřelení druhé rozdílové branky. Opět jako v prvním utkání jsme 
prohrávali a opět jsme dokázali výsledek otočit. Tentokrát však ne 
v poslední třetině jako v Táboře, ale vyrovnali jsme ve druhé a do 
vedení se dostali ve třetí třetině, byť až ke konci. Za zmínku stojí 
čistý hattrick Michala Čipery, asistence a gól Petra Ruprechta, a jako 
vždy výtečný výkon gólmana Davida Mičana, který nás držel po 
celý zápas ve hře. I ostatní hráči si plnili dobře svoje úkoly, a tak 
můžeme slavit druhé vítězství. “ 
HBC Vikings České Budějovice B – TJ Platan Protivín 

1:8 (0:1, 0:3, 1:4)
Platan Protivín si s chutí zastřílel na hřišti Vikingů, což bezpo-

chyby potěšilo Milana Brůžka, jenž duel zhodnotil slovy: „Když 
jsme dali ve druhé minutě gól, vypadalo to, že budeme pokračovat 
ve stejném trendu. Ale hra obou týmů byla neurovnaná, takže změ-
na skóre v náš prospěch se odehrála až ve druhé třetině. Postupně 
jsme převzali iniciativu a výsledek hovoří za vše. Za zmínku stojí 
pět vstřelených gólů a jedna asistence našeho kapitána Jakuba 
Bicana.“ 
HBC Betonova Holubov B – TJ Platan Protivín 

2:3 (1:0, 0:1, 1:2)
Betonova nadále čeká na první výhru, když doma nestačila na 

zatím v pohodě hrající Protivín. Za Betonovu duel popsal Zdeněk 
Trost. „Hrálo se vyrovnané utkání s naším tradičním soupeřem 
Protivínem. V první půlce zápasu jsme byli lepší my, v druhé půlce 
zápasu, a to hlavně v prvních deseti minutách třetí třetiny, byl lepší 
soupeř. Zápas rozhodla naše chyba před třetím gólem soupeře, kdy 
se nevrátili útočníci. Nám výborně zachytal gólman Kuba Hlaváč, 

jen díky němu jsme ve třetí třetině nedostali více branek. Na druhou 
stranu máme opravdu velké problémy s koncovkou, protože to, co 
dokážeme zahodit, je opravdu unikátní, svědčí o tom i to, že nedo-
kážeme dát v žádném zápase víc než dva góly. Mužstvo chválím za 
minimum vyloučení. Soupeři gratuluji k výhře. Obě branky za nás 
dal Josef Marcelo.” 

Pohled z druhé strany obstaral Milan Brůžek. „Tak jako 
jsme v sobotním zápase branku ve druhé minutě dali, tak jsme ji 
tentokráte obdrželi. Naši hráči se rozjížděli pomalu, zřejmě brzké 
ranní nedělní vstávání není pro nás to pravé. Postupně jsme se ale 
do tempa dostávali a hra obou týmů byla vyrovnaná. Bez další 
vstřelené branky se hrály prakticky celé dvě třetiny. Až půl minuty 
před koncem druhé třetiny se nám podařilo vyrovnat Bicanem. 
Vzápětí jsme mohli skóre otočit, když skvělá teč Bryndy po střele 
Honzíka skončila na tyčce a po brankové čáře za zády domácího 
brankáře vyběhla zpět do hřiště. Druhý gól dal tak jako v prvním 
případě domácí hráč Marcelo ve třicáté páté minutě po brejku, 
kterému předcházely naše čtyři neproměněné tutové šance, a my 
jsme museli opět dotahovat. Vyrovnání přišlo ve třicáté osmé 
minutě Novákem. Tento gól nám vlil nový elán do žil a podařilo 
se nám vstřelit Hrdinou vítězný gól pět minut před koncem po 
pěkné kombinaci s Bicanem. Závěr zápasu jsme si zkomplikovali 
třemi vyloučenými hráči, kdy jsme dohrávali se třemi hráči v poli. 
Domácí tým však tuto nabídnutou šanci nevyužil a my jsme mohli 
slavit druhé víkendové vítězství.“ 
TJ Platan Protivín – SK Suchdol nad Lužnicí B 

5:3 (1:0, 1:2, 3:1) 
Šlágr kola nakonec dopadl lépe pro domácí Protivín, který díky 

parádní třetí třetině poskočil do čela tabulky. 
Branky: Stropnický 2, Koloušek, Honzík, Holý – Krejčí 2, Vrcho-
ta. 
SK Tábor B – TJ Platan Protivín  2:5 (0:2, 0:1, 1:2)

Rozjetý Protivín byl suverénní i v Táboře a dál opanuje tabulku, 
což pochopitelně těší Miloslava Pexídra: „Do utkání vstoupili 
dobře hosté, když po půl minutě vedli brankou Stropnického za 
asistence Bican a Peroutka. Ve třetí minutě si první dva akci zopa-
kovali a Platan vedl dva nula. Podle začátku to vypadalo na debakl 
Tábora. Vše ale zastavilo časté vylučování na obou stranách. V šesté 
minutě druhé třetiny řádil opět Stropnický s Bicanem a bylo to tři 
nula. Na začátku třetí třetiny pro změnu opět Stropnický s Křížem 
a Peroutkou a je to čtyři nula. Pak se dostali ke slovu domácí 
a Vaníčkem za asistence Portla a Vojty snížil. Pak ale Brůžek vrátil 
svému celku klidné vedení a Křepelka už se postaral pouze o úpravu 
na konečných 2:5.“

Program dalších domácích zápasů:
sobota 26. 10. v  10:30 hodin  
TJ Platan Protivín : SK Beer Stars Pluhův Žďár

neděle 10. 11. ve 13:00 hodin  
TJ Platan Protivín : TJ Vltava Deviants Č. Budějovice

sobota 16. 11. ve 13:00 hodin  
– TJ Platan Protivín : HC ŠD Písek B 

KHbL – ČECHY JIH 2013–2014 – základní část
poř. název týmu Z V VP R P skóre body

 1.  TJ Platan Protivín 6 5 0 0 1 27 : 13 15
 2.  TJ Blatná Datels 6 4 1 0 1 28 : 19 14 
 3.  SK Beer Stars Pluhův Žďár 6 4 0 0 2 26 : 17 12
 4.  HC Olešník 6 4 0 0 2 18 : 11 12
 5.  HC Švantlův Dvůr Písek B 5 3 0 1 1 17 : 12 10
 6.  SK Suchdol nad Lužnicí B 6 3 0 0 3 30 : 20 9
 7.  TJ Vltava Deviants České Budějovice 5 2 1 1  1 19 : 12 9
 8.  SK Tábor B 5 3 0 0 2 22 : 17 9 
 9.  HBC Prachatice B 5 2 0 0 3 14 : 24 6
 10.  HBC Betonova Holubov B 5 0 2 0 3 13 : 17 4
 11.  SK HC Rosa České Budějovice 5 1 0 1 3 13 : 19 4
 12.  HBC Vikings České Budějovice B 5 0 1 1 3 8 : 28  3
 13.  HC Dranreb Nová Včelnice 7 0 0 1 6 9 : 35 1

Protivínský hokejbal září – říjen  2013
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Bikrosová sezóna je u konce 
a Honzík Seidl si od návratu z Nové-
ho Zélandu připsal další vítězství 
v Litoměřicích, Klatovech a Opavě. 
V Bílině na Teplicku se 5. října jel 
poslední 7. závod Českého pohá-
ru a proběhlo závěrečné vyhlášení 
výsledků, kde si Honzík  pohlídal 
a ještě navýšil bodový zisk, což 
nebylo jednoduché. Do závodu šel 
s náskokem 20 bodů před druhým 
Kryštofem Kotasem z Prahy. Tento 
poslední závod je zajímavý i tím, že je 
dvojnásobně bodován a vítěz si může 
připsat až 144 bodů. Po třetí rozjížďce, 
kde došlo ke kolizi se soupeřem, dohá-
něl ztrátu z posledního místa a do cíle 
doslova dopadnul na čtvrtém místě. 
Náskok se v tu dobu  zmenšil už na 
pouhých 8 bodů na soupeře, který 
v jiných rozjížďkách sbíral první místa 
a již jednou celý seriál vyhrál. Trochu 
otřesen a ošetřen v sanitce nastoupil 
do čtvrté a páté rozjížďky, kde již 
nechyboval. Ve finále bylo jasné, že 
musí dojet nejhůře za Kotasem, aby 
dosáhl hattricku a po mistru republiky 
a vítězství v Českomoravském pohá-
ru zvedl i pohár pro vítěze Českého 
poháru. Po startu nenechal nikoho na 
pochybách, že ty letošní trofeje jsou ve 
správných rukou a jasně zvítězil. 

Na snímku je Honzík Seidl se 
svým bikrosovým vzorem Marisem 
Strombergsem z Lotyšska, který 
je olympijský vítěz a mistr světa 
v BMX. Foto Jan Seidl st.  

PŘÍPRAVA NA ZIMU 
V pátek 20. září se uskutečnila 

další, možno říci, že již tradiční a opět 
úspěšná, burza dětského podzimního 
a zimního oblečení, hraček, obuvi 
a sportovních potřeb. Místo neměnné 
– vestibul kina. Za jeho poskytnutí pro 
uspořádání burzy patří poděkování 
Městskému kulturnímu středisku 
Protivín, spolupořadateli akce. Jediná 
změna nastala v tom, že se burza 
konala oproti předchozím sobotním 
dopoledním v pátek odpoledne. Celé 
dvě desítky maminek se na pár hodin 
změnily v prodavačky a nabízely pří-
chozím své zboží. Nabídka zejména 
oblečení na menší děti byla pestrá 
a málokdo odcházel s prázdnou taš-
kou. A pokud se vám akce líbila, tak 
přijďte zase příští rok na jaře, buď jako 
prodávající nebo jen jako nakupující. 

za Klub žen Jana Kubecová

Rok se s rokem sešel a zábořští hasiči opět uspořádali  tradiční  Svatováclavské fotbalové derby, 
mezi tradičními  rivaly – „Záboří – Dolejšek“ a „Záboří – Hořejšek“.  Po devadesáti  minutách zápolení se 
z těsného vítězství 5:6 radovali fotbalisté z Hořejška. Zápas jako vždy proběhl pod taktovkou zkušeného 
rozhodčího Jaroslava Křiváka.  Ondřej Soukup

HONZÍK SEIDL VÍTĚZEM

SVATOVÁCLAVSKÉ DERBY V ZÁBOŘÍ

Na fotografii Davida Hušky jsou zachycena družstva:  vlevo vítězné „Záboří – Hořejšek“ a vpravo „Záboří – Dolejšek“. 
Více fotografií na www.sdhzabori.cz

Honzíkovi gratulujeme nejen 
k nejlepším výsledkům na tra-
tích po celé vlasti, ale i v Evropě 
a k pěknému sedmnáctému místu na 
světě.  Účastí na evropském a světo-
vém šampionátu dělá čest Jihočeské-
mu kraji a svému městu. 



PROTIVÍNSKÉ LISTY – 22. stránka

Fotbalové informace
Zářijová utkání „A“ týmu hodnotil trenér 
Kobetič. 
Protivín – Planá nad Lužnicí     
3:1(1:0) 
Branky: J. Vorel 3 
Sestava: Hlaváč – Rothbauer, Štěpán, 
Rajtoral, Ruczkowski – Reidinger (85. 
V. Mikulenka), Z. Vorel, R. Vojta, Vese-
lý (45. J. Vojta) – J. Vorel, Dolejš (75. 
Fiala) 

Utkání jsme začali hodně dobře a po 
kvalitní kombinaci jsme šli do vedení. Tak 
jako v Katovicích, tak i v tomto utkání 
nám branka spíš uškodila. Přestali jsme 
hrát v pohybu a spousta nepřesností nám 
nedovolila kontrolovat utkání. Soupeř 
zlobil nakopávanými míči. Do vážnější 
šance jsme ho nepustili a jejich střely 
lítaly nepřesně. V druhé půlce jsme se 
pomalu dostávali k naší hře a zlom nastal 
druhou brankou J. Vorla, kdy důsledně 
sledoval míč. Po třetí brance soupeř složil 
zbraně, přesto jsme zbytečně inkasovali 
po standardní situaci v úplném závěru. 
Mirovice – Protivín  1:2 (0:2)  
Branky: Z. Vorel, Reidinger 
Sestava: Hlaváč – Rothbauer, Štěpán, 
Rajtoral, Fiala (20. J. Mikulenka) – Rei-
dinger, Z. Vorel, R. Vojta, Dolejš – J. Vorel, 
V. Mikulenka (70. Sládek) 

Těžké utkání na úzkém hřišti s hodně 
bojovným domácím týmem jsme zvládli 
po bodové stránce. Rychle jsme se dostali 
do vedení a znovu jsme nechali aktivitu 
na soupeři. Naše obrana hrála výborně, 
dokázala pokrýt domácí hráče a nepustili 
je do žádné brankové příležitosti. Kompli-
kace přineslo zranění do té doby výborně 
hrajícího Martina Fialy. Dokázali jsme 
ho nahradit a po pěkné kombinaci jsme 
zvýšili skóre prvního poločasu. Druhý 
poločas nepřinesl nic nového na hřiště, 
krom naší malinko zlepšený hře dopředu. 
Zápletku 5 minut před koncem vymyslel 
nepřesný hlavní rozhodčí v podobě penal-
ty, ale na našem plném bodovém zisku se 
už nic nezměnilo. Za bojovnost a dodržení 
disciplíny jsme si tři body zasloužili. 
Protivín  – Ševětín  4:0 (1:0) 
Branky: V. Mikulenka, J. Vorel, Reidin-
ger, vlastní
Sestava: Hlaváč, Rothbauer (20. V. Miku-
lenka), Rajtoral, Štěpán, Ruczkowski, 
J. Mikulenka, Z. Vorel, R. Vojta, Dolejš, 
J. Vorel, Reidinger

Zápas se klukům hodně povedl. Kva-
litní soupeř od začátku dával najevo své 
ambice. V prostředku hřiště jsme byli ale 
lepší a po vyrovnané hře v prvním polo-
čase jsme vedli o branku. Druhý poločas 
byl odehraný v naší režii a po pohledných 
kombinacích jsme dostávali soupeře do 

úzkých. Po zápase převládaly velmi dobré 
pocity z bodů i ze hry. Vítězství jsme ale 
zase museli obětovat dalšího hráče, těch 
zranění už máme opravdu hodně. 
Sokol S. Ústí – Protivín  2:1 (0:1) 
Branky Protivína: J. Vorel 
Sestava: Hlaváč – J. Mikulenka (75. 
Srkal), Štěpán, Ruczkowski, Talafous 
– Reidinger, Z. Vorel, R. Vojta, Veselý – J. 
Vorel, V. Mikulenka (60. Sládek)

Zápas se začal odvíjet podle našich 
představ, byli jsme lepší na míči a dostali 
se do vedení. Další branky mohly přijít, 
ale finální fáze byla uchvátaná. V polo-
časové přestávce jsme se nejspíš nechali 
ukolébat vývojem utkání a na začátku 2. 
poločasu domácí srovnali. Jejich výkon 
šel o100% nahoru a my jsme nedokázali 
akceptovat tempo hry. Spousta nepřesnos-
tí a těsná obrana soupeře nedávala příliš 
možností k ohrožení branky soupeře. 
Vítězná branka v poslední desetiminutov-
ce byla logickým vyjádřením sil na hřišti. 
Náš závěrečný tlak byl bez větší brankové 
příležitosti. Za výkon v druhém poločase 
jsme si nic nezasloužili. 
Protivín – Vodňany  0:1 (0:1) 
Sestava: Hlaváč – Rothbauer, Štěpán (65. 
Soumar), Ruczkowski, J. Mikulenka (46. 
V. Mikulenka) – Dolejš, Z. Vorel, R. 
Vojta, Veselý (82. Bartuška) – J. Vorel, 
Reidinger 

Sousedské derby se nám moc nepo-
vedlo. Inkasovali jsme již ve 4. minutě 
a jak se ukázalo, byl to pro průběh utkání 
důležitý moment. Obdržená branka nás 
nutila do ofenzívy a ta zásluhou velkého 
množství nepřesností nebyla kvalitní. 
Soupeř dobře bránil a hrozil rychlými 
protiútoky. V druhé půli jsme se zlepšili. 
Vytvořili jsme si územní převahu, která 
byla ale hodně stereotypní. Před brankou 
soupeře jsme byli málo důrazní a nedo-
kázali jsme vsítit alespoň vyrovnávající 
branku. 

„B“ zatím projíždí soutěží jako nůž 
máslem, po 7 kolech ještě neprohrálo 
a neustále si upevňuje vedoucí postavení 
v tabulce. 
Chyšky – Protivín  1:3 
Branky: Veselý 2, Sládek

V pohledném utkání měli Protivínští 
hru téměř stále pod kontrolou a na snížení 
skóre domácími reagovali okamžitým 
zvýšením. Pak už s přehledem dovedli 
zápas do vítězného konce. 
Protivín – Albrechtice  5:0 
Branky: M. Soumar 2, Jelínek, V. Miku-
lenka, Dolejš

Jednoznačné utkání nejen z hledis-
ka výsledku. Hosté dokázali odolávat 

soustavnému tlaku domácích pouze do 
přestávky, po druhé brance v jejich síti 
doslova odešli.  
Krč – Protivín  2:2 pen. 1:3 
Branky: M. Soumar, Sládek

Derby mělo všechno, co má správné 
derby mít. Náboj – hrálo se o 1. místo 
tabulky, diváky a napínavý průběh. 
Domácí dvakrát vedli, Protivínští doká-
zali v závěru vyrovnat a po penaltovém 
rozstřelu si připsali další bod navíc. 
Protivín – Milenovice  4:0 
Branky: J. Vorel 2, Němeček, M. Sou-
mar

Další derby zahájili domácí náporem, 
dali rychle 2 branky, a protože soupeři 
se vyfauloval obránce už v prvním polo-
čase a odešel do sprch, dohráli utkání 
v poklidu. V některých případech hráli 
až příliš na krásu, proto se skóre už moc 
nenavýšilo. 
Kovářov – Protivín  1:2 
Branky: V. Mikulenka 2

Utkání mělo velmi dobré tempo a ná-
boj až do úplného konce zápasu, i když 
všechny tři branky padly v první čtvrt-
hodině. Domácí vedli, Protivínští skóre 
otočili. Ve druhé části domácí zlobili, 
V. Mikulenka odmítl ve vyložené šanci 
hattrick, přesto Protivín veze vybojované 
body z půdy obávaného soupeře.

 
Dorost se stále potýká s velmi úzkým 

kádrem. Tyto potíže vyvrcholily koncem 
září, kdy kluci vzhledem k malému počtu 
hráčů způsobeným zraněními a nemocemi 
k zápasu vůbec neodjeli. 
Protivín – Osek /Strakonice  1:1 
Branka: Šmíd
Čkyně – Protivín  2:0
Protivín – Stř. Hoštice/Sousedovice   
3:4 
Branky: Cina, Vejšický, Ruczkowski
Vacov – Protivín  3:0 kont. 
Protivín – Vlachovo Březí  3:4  
Branky: Vejšický, Cina, Vilímek

Starší žáci bojují s povětšinou fyzicky 
zdatnějšími soupeři nebojácně, nedají 
nikomu nic zadarmo. 
Volyně – Protivín  1:5 
Branky: Ludvík 2, Šefránek, Vlach, 
Pechouš
Protivín – Zliv  0:5
Vodňany – Protivín  2:2 pen. 0:3 
Branky: Šefránek 2 
Protivín – Písek B  6:1 
Branky: Šefránek 3, Ludvík 2, Vlach
Strakonice – Protivín  4:3 
Branky: Ludvík 2, Šefránek

Mladší žáci se zpočátku potýkali s vel-
kou nemocností, přesto procházejí svými 
zápasy převážně vítězně. 
Volyně – Protivín  1:7 
Branky: P. Urban 2, Novotný 2, Štěpka, 
Vojík, Studený

> > > > >



KŘÍŽOVKA O KNIŽNÍ ODMĚNU

V letošním roce jsou křížovky věnovány moudrým výrokům známých i méně známých osobností.  Autor křížovek P.  Šoba
Usmějte se. A ve vašem úsměvu 1., 2. a 3. díl tajenky…, trošičku trpkosti. Odpusťte životu a světu, že nejsou dokonalé. – Dušan Radovič
Vyluštěnou tajenku zašlete do 4. listopadu 2013 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 Václav Koc. Blahopřejeme. 
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Protivín – Zliv  4:1 
Branky: Novotný 2, M. Urban, Štěpka
Vodňany – Protivín  1:2 
Branky: Branštýl, Novotný
Protivín – Písek B  4:1 
Branky: Vojík 2, Novotný, Fakol
Strakonice – Protivín  4:1 
Branka: Štěpka

Starší přípravka se musí naučit hrát 
bez svých velkých opor, docela se jim 
to daří. 
Protivín – Bernartice  8:3 
Branky: Urban 2, Viktora O. 2, Sochora, 
Šedivý, Polanský, Sháněl 
Sepekov – Protivín  0:25 
Branky: Pikl 6, Urban 5, Polanský 4, 
vlastní 3, Viktora O. 3, Šedivý 2, Sháněl 2
Protivín – Hradiště B  4:3 

Branky: Viktora O. 2, Sháněl, Jirášek
Protivín – Písek  1:7 
Branka: Urban

Mladší přípravka  se v pátém mis-
trovském zápase dočkala vytouženého 
vítězství. 
Protivín – Kluky  3:6 
Branky: Kubec 2, Schánělec
Písek B – Protivín  22:1 
Branka: Kohout
Protivín – Písek C  3:6 
Branky: Říha 2, Kohout
Protivín – Záhoří  8:6 
Branky: Kubec 3, Říha 3, Schánělec 2

Pokud by se čtenáři chtěli dozvědět 
o jednotlivých mužstvech něco více, 
na stránkách www.fkprotivin.cz najdou 
kompletní servis. Václav Křišťál

ŘÁDKOVÁ 
INZERCE
●  Prodám byt 2+1, ul. B. Němcové, 

Protivín, plastová okna, zateplení, 
1. patro Cena 539 tis. Kč – možno 
i na splátky. 

 Telefon 777 666 665
● Sběratel koupí vše, co se týká 

pivovarů – staré etikety, podtác-
ky, skleničky (půllitry, třetinky), 
cedule apod. I celé sbírky. 

 Telefon 725 610 723, e-mail: 
zden.brousil@seznam.cz

● Pronajmu zatepl. byt 2+1, Proti-
vín, ul.  B. Němcové. Volný od 1. 
11. 2013. Cena 5 900 Kč + elek-
třina, případně dohodou. 

 Telefon 777 666 665
●  Prodám 4 ks zimních pneuma-

tik Matador Nordicca, s disky, 
rozměr 165/70 R13. Cena doho-
dou. Telefon 724 687 240

Fotbalové informace
> > > > >
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Ve dnech 5. a 6. října proběhlo 
v bulharském Pamporovu  Mistrov-
ství Evropy horských kol – fourcross  
a sjezd (závod přeložený z června 
2013). Na zasněžené, místy zledovatě-
lé trati zvítězil Jakub Říha, GALAXY 
CYKLOŠVEC, před Italem Pozonim 
a Slovincem Vauhem. Po bronzové 
medaili z mistrovství světa v Austrálii  
je to další cenný kov do sbírky, ve které 
má vedle nespočtu pohárů a  cen z nej-
různějších závodů doma i v zahraničí 
ještě jednu medaili a to bronzovou z ME 
v bikrosu v juniorské kategorii. Kromě 
toho má již na svém kontě pět titulů 
mistra republiky! Blahopřejeme!

V nedělním Mistrovství Evropy ve 

sjezdu dojel Jakub na krásném 9. místě. 
Po těžkém pádu na zmrzlé trati v kvali-
fikaci to byl vynikající výkon, nejlepší 
z české reprezentace. 

V září se jel v rakouském Leogangu 
nejvýznamnější závod sezóny – mis-
trovství světa. Ve výjimečně slunečném 
počasí se odjely velice kvalitní závody 
plné fourcrossových hvězd. Nejvíce se 
dařilo Nizozemci Wichmanovi, který 
zvítězil před českým jezdcem Michalem 
Měchurou. Jakubovi se v závodech daři-
lo, hladce postupoval až do čtvrtfinále, 
kde se ve vzduchu potkal s Angličanem  
Beaumontem a pro oba tak závod skon-
čil pádem.  I přesto byl Jakub po závodě 
pokojen. 

Tak by se dala jednoduchou větou vyjádřit loňská sezóna 
píseckých mažoretek, kde jedinou zástupkyní našeho města 
je Natálie Jarešová. 

Již osm soutěžních sezón je mažoretková hůlka součástí 
jejího života.  Přesto, že je to pokaždé spojeno se spoustou 
dřiny a času stráveného v tělocvičně, nikdy toho nelitovala. 
Tento sport, ke kterému je potřeba i trocha pohybového talentu 
a zručnosti, se stal závislostí, která ji provází a bez které si své 
mládí neumí představit. Naty je zástupkyní skupiny seniorek, 
kdy tato kategorie zahrnuje děvčata od 15 let věku. Vzhledem 
k tomu, že tento věk většina děvčat ještě nedosáhla, jsou pro 
své, mnohdy i o čtyři roky starší soupeřky, velkou konkurencí. 
To předvedla  již v republikových kolech, kdy jejich pocho-
dové defilé bylo právem ohodnoceno zlatou medailí. Děvčata 
s ohromnou lehkostí proplula sto metrovou dráhou. Byl to zážitek 
z dokonalého pohybu, perfektně zvládnutých povinných prvků 
i náročné techniky s holí, který vyvolal naprosté ticho v hledišti. 
Jak tvrdí Natálie: „Už po první prošlé zatáčce dráhy jsem cítila, 
že dneska to bude „ONO“.  Po tolika letech zkušeností, každý 
cítí, že se sešla všechna „PRO“, co vás nakopnou a pomohou 
k zlatému výsledku. Už v cíli se hrnuly slzičky štěstí a dojetí. 
A to jsou přesně ty okamžiky, které stojí za dřinu a píli!      

Vyvrcholením sezóny bylo historicky první Mistrovství 
světa v mažoretkového sportu, tentokrát v Praze. Bylo skvělé 
být u toho, nadýchat se atmosféry mezinárodního klání. České 
mažoretky se právem řadí na špičku. Titul II. vícemistryně  světa 
v pochodovém defilé pro písecké mažoretky je toho důkazem. 
Přesto, že zážitky z MS jsou ještě čerstvé, už teď děvčata cvičí 
na sezónu další. Jak tvrdí Naty: „Když se sejde bezva parta 
holek, skvělé trenérky, hudba co vás chytí, jsou to chvíle dřiny, 
co mě prostě baví!“. 

Na snímku vpravo: Natálie Jarešová „v akci“. 

POZVÁNKA NA TURNAJ
Přijďte podpořit 16. listopadu od 10 hodin sportovce z Protivína do sportovní haly u školního hřiště. 
Koná se zde 5. ročník turnaje „PROTIVÍN CUP“  ve sportovním boji taekwondo. Turnaj je zařazen do 
seriálu závodů Národní taekwondo ligy mládeže, což je nejvyšší mládežnická soutěž v České republice. 
Svou účast přislíbila řada klubů z ČR s tím nejlepším, co mají. Občerstvení a dobrá nálada zajištěny. 

POPRVÉ DO SVĚTA 
A S ÚSPĚCHEM!

JAKUB  ŘÍHA MISTREM  EVROPY VE  FOURCROSSU


