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„Vážení spoluobčané, 
s radostí vám mohu oznámit, že se podařilo dokončit plánovanou rekonstrukci 

vozovky včetně nového parkoviště u dětského hřiště, výměny veřejného osvětlení, 
chodníků a ozelenění této ulice. 

Celou akci se podařilo zrealizovat za deset týdnů. Soustředěnost osob v tomto 
území je značná, proto byl velký tlak na stavební firmu, aby byly práce dokončeny 
v co možná nejkratším termínu. Po kolaudaci se městu po dopravní stránce velmi 
uleví. 

Dovolte mi poděkovat obyvatelům v této lokalitě za dodržování pravidel při 
rekonstrukci a za trpělivost. 

Vznikl velmi zajímavý úsek, který svou členitostí bude sice náročný na úklid, 
ale bude zejména velmi bezpečný, a to byl hlavní cíl města při zpracování návrhu 
projektové dokumentace. Účelem rekonstrukce je, aby člověk byl jednoznačně 
nadřazen autu a aby zde nebylo možné jezdit rychle. Touto rekonstrukcí se nám 
podařilo zase trochu zlepšit dopravní situaci ve městě.“

Jaromír Hlaváč, starosta města 
Foto Bc. J. Fialová

STAROSTA 
MĚSTA PROTIVÍNA 

ZVE OBČANY 
na Slavnostní rozsvícení vánoč-
ního stromu první adventní neděli  
1. prosince 2013 na Masarykovo 
náměstí v Protivíně. 
Podrobný program uvnitř novin. 

Letos už počtrnácté vyrazí 
na svou tour tradiční Co-
ca-Cola Vánoční kamion. 
S oblíbenou písní „Vánoce 
jsou tady“ přiveze radost 
a sváteční pohodu do cel-
kem 46 měst České republiky. 

Posláním Coca-Cola Vánočního 
kamionu je kromě přinášení radosti 
a navozování sváteční atmosféry také 
podpora místních komunit a charitativ-
ních organizací. 

Součástí svátečně laděného progra-
mu je mimo jiné i speciální tanec pro děti 
doprovázející píseň „Vánoce jsou tady“. 
Ten ratolesti zabaví a zároveň zahřeje 
během odpoledne. Děti mají možnost 
naučit se choreografii od Santových 
pomocníků – vánočních skřítků. 

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM 
NEUHRAZENÝ 

MÍSTNÍ POPLATEK ZA ODPAD
Ještě jednou upozorňujeme obča-

ny Protivína na poslední možnost 
uhrazení nezaplaceného poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňo-
vání komunálních odpadů. 

Pokud nebude nedoplatek zaplacen 
do konce měsíce listopadu, pak se od 
1. prosince  navýší dle platné obecně 
závazné vyhlášky č. 1/2013. - Navýšení 
se týká i nezaplacené druhé splátky, 
která byla splatná 30. září 2013. 

Jitka Šromová

VYBRÁNO Z USNESENÍ RM  6. 11. 2013 

–  souhlasí s koupí listiny historického 
dluhopisu vydaného dne 3. října 1922 
na zapůjčení obnosu 100 Kč Tělocvičné 
jednotě „SOKOL“ Protivín za účelem „vysta-
vění vlastní tělocvičny“ za částku 1 000 Kč 
+ poštovné

–  souhlasí s přistoupením města Protivín 
jako účastníka k řízení o pozemkových 
úpravách v kú Heřmaň 

–  souhlasí s podáním žádosti na Minis-
terstvo práce a sociálních věcí ČR 
o bezúplatný převod výpočetní techniky, kte- pokračování na 3. stránce

RADA MĚSTA ZASEDALA rou dosud město Protivín užívá na základě 
smlouvy o výpůjčce

–  souhlasí s ukončením nájemní smlouvy 
na pronájem nebytových prostor v čp. 21 
– optika, s firmou Optik House, Mnichovice 
dohodou k 31. 12. 2013 

–  souhlasí s vyřazením opotřebovaného 
majetku I. MŠ Protivín dle předloženého 
seznamu 

 a dále souhlasí s odprodejem 50 ks sta-
rých dětských židliček za 20 Kč/ks

–  souhlasí s nabídkou společnosti Seznam. 
cz, a. s. na spolupráci s městem spočívající 
ve zmapování zajímavých míst z hlediska 

REKONSTRUKCE DRUŽSTEVNÍ ULICE DOKONČENA

středa 4. prosince 
v 16 hodin 

přijíždí do Protivína
na Masarykovo náměstí

Vánoční kamion Coca-Cola 
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� ZE ŽIVOTA ŠKOLY � 

Správná odpověď z říjnových 
Protivínských listů – Jedná 
se o budovu bývalého mlýna 
v Milenovicích. 
Výhercem se stává paní Něm-
cová z Protivína. V infocentru 
na ni čeká symbolická odmě-
na. 
Nová otázka zní: Která zná-
má osobnost a kdy se narodi-
la v tomto domě?
Odpověď nám přijďte sdě-
lit do infocentra na náměstí, 
volejte na telefon 382 203 354 
nebo pište na e-mail: infocen-
trum@muprotivin.cz.

MĚSÍC FLORBALU
Měsíc říjen byl měsícem florbalu. 

Žáci II. stupně se zúčastnili okresní-
ho kola v Písku ve všech kategoriích. 
Největšího úspěchu dosáhli chlapci 
IV. kategorie ve složení: Roušal, 
Měšťan, Šefránek, Mukařovský, 
Štiak, Čadek. Získali krásné 2. mís-
to a možnost postupu do krajského 
kola. Děvčata z téže kategorie zís-
kala 3. místo. Soutěžila ve složení: 
Zimová, Jarešová, Šulcová, Černá, 
Čurdová, Kubičková, Rajczeková, 
Pisingerová, Kiewegová, Dudášo-
vá, Hornátová a Zelenková. Hoši ve 
III. kategorii obsadili 7. – 8. místo. 

TRADIČNÍ SBĚROVÁ AKCE
Dne 16. října jsme uskutečnili tradič-

ní sběr papíru, kartonu, plastových lahví 
a víček. Bylo odvezeno 5 aut sběru. 
Celkem bylo odvezeno 10 820 kg novin 
a časopisů, 2110 kg kartonu, 130 kg 
víček, 90 kg plastových lahví.  Děku-
jeme všem, kteří nás podpořili, rodi-

čům, prarodičům i ostatním, kteří nám 
pravidelně sběr vozí. Jenom všechny 
prosíme, aby balili zvlášť karton a zvlášť 
ostatní papír, protože my to pak musíme 
s dětmi třídit. 

POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ TRH
V sobotu 14. prosince od 13 do 17 

hodin ve vestibulu Domu kultury.
Výrobky z chvojí (věnečky, svícny) 
a korálků, vánoční ozdoby, svíčky, per-
níčky, čaj, přáníčka, malované obrázky 
a spousta dalších vánočních maličkostí 
pro vás i vaše blízké. 

Přijďte si zpříjemnit předvánoční 
čas! V provozu bude i tradiční bufet. 

Od 15 hodin  pohádka „Sněhová 
královna“. Uvádí Divadelní společnost 
KEJKLÍŘ.  Vstupné  40 Kč

ŠKOLNÍ AKADEMIE 
ZŠ PROTIVÍN
Kdy: úterý 17. prosince v 18 hodin
Kde: Dům kultury Protivín
Všichni jste srdečně zváni!

Že nevíte, jaký vánoční strome-
ček si zdobí čerti, jaký se líbí med-
vědici Máše a co mají na Štědrý 
den k večeři nejraději hastrmánci? 
Tak tohle všechno se dozvíte, když 
navštívíte Vánoční Pohádkovou 
kovárnu. 

Vánoční atmosféru u nás 
můžete ochutnat o adventních 
víkendech (30. listopadu, 1., 7., 8., 
14., 15., 21. a 22. prosince), vždy 
od 11 do 16 hodin. Třeba zde zís-
káte inspiraci k vánoční výzdobě 
vašeho domova. 

V neděli 22. prosince se můžete 
přijít společně s námi poklonit Ježíš-
kovi. Od 13 do 16 hodin pro vás bude 
připraven „Živý Betlém – biblic-
ký příběh o narození Spasitele“. 
Představení se konají každou hodi-
nu před Pohádkovou kovárnou. 

A pak si již půjdou čerti, hastr-
mánci a ostatní pohádková havěť 
na chvilku zaslouženě schrupnout, 
aby byli odpočatí a na jaře vás, milí 
kamarádi, opět zvesela přivítali!

Přejeme vám všem krásný 
adventní čas, pohádkové Vánoce, 
zdraví, sílu a z pekla štěstí v novém 
roce!

Děti z dětských pěveckých sborů a žáci ZUŠ při ZŠ Protivín
Vás zvou na 

VÁNOČNÍ KONCERT
Kdy: v pátek 13. prosince v 18 hodin

Kde: kostel sv. Alžběty Protivín

VÁNOCE 
v Pohádkové kovárně 

v Selibově

FOTOHÁDANKAFOTOHÁDANKA
INFOCENTRA PROTIVÍN
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RADA MĚSTA ZASEDALA

cestovního ruchu a jejich prezentaci na 
Seznam. cz, 

 pověřuje starostu města podpisem 
smlouvy o spolupráci ve znění předložené-
ho návrhu 

 a ukládá pracovnicím IC Protivín dle 
pokynů tajemníka MěÚ postupně mapovat 
předmětná místa ve smyslu smlouvy o spo-
lupráci a data v příslušném formátu předávat 
zástupci fy Seznam. cz, a. s., případně je 
aktualizovat

–  bere na vědomí rozhodnutí o poskytnutí 
dotace z Operačního programu ŽP,

 schvaluje Smlouvu č. 13156073 o poskyt-
nutí podpory ze státního fondu životního 
prostředí ČR v rámci Operačního programu 

UZÁVĚRKA
pro dodání příspěvků

do prosincových
„Protivínských listů“ 
je 2. prosince 2013. 

Noviny vyjdou
v pondělí 16. 12. 2013. 

ŽP na akci „Zateplení a výměna oken – MŠ 
Protivín“ v předloženém znění 

 a zároveň pověřuje starostu města podpi-
sem smlouvy 

VYBRÁNO Z USNESENÍ RM 23. 10. 2013 

–  souhlasí s ukončením nájemní smlouvy 
na část pozemku p. č. 1048, ostatní plocha, 
ostatní komunikace o výměře 66 m2 v k. ú. 
Chvaletice u Protivína 

–  bere na vědomí zápis č. 8 z jednání komise 
bytové, místního hospodářství a dopravy,

 a souhlasí s pronájmem bytu č. 6, 2+1 
o celkové výměře 105,8 m2, na adrese 
Protivín, Zámek 3

–  bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti 
školy (ZŠ Protivín se sídlem Komenského 
238, 398 11 Protivín) za školní rok 2012 
– 2013

NOVÉ HABRY 
NA NAŠEM HŘBITOVĚ
Vážení spoluobčané, 
v posledním říjnovém týdnu byly 
osázeny stromy a keře na mís-
tech, kde počátkem letošního roku 
byly odstraněny přerostlé thuje. Po 
vysazení částečně vzrostlých stro-
mů – habrů se podoba hřbitova 
změnila tak, jak jsme si při přípravě 
projektu představovali a věřím, že 
se vám toto pietní místo bude líbit. 
„Život začíná světlem a nekončí 
přece tmou, ale zase světlem“. 

Jaromír Hlaváč, 
starosta města  

PI

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

Důstojná změna hřbitova je na historickém a současných snímcích je patrná na první pohled. 
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Krokodýlí zoo a Zoologické muzeum 
v Protivíně již od svého založení spolupra-
cuje s českými vědeckými pracovištěmi. 
Studenti Jihočeské Univerzity zpracovali 

v zoo již dvě bakalářské práce na téma 
záchranné chovy kriticky ohrožených kro-
kodýlů. RNDr. Jan Robovský z téže vysoké 
školy publikoval  několik prací založených 

na studiu osteologických preparátů ze 
zoologického muzea, jehož expozice je 
umístněna v kaplance. Zejména práce 
provedená na lebkách nosorožců zaujala 
vědecká pracoviště na celém světě, neboť 
byla podkladem pro popsání nového druhu 
nosorožce. Jméno Zoologické muzeum 
Protivín se zapsalo do dějin zoologie, 
protože je zde uložena největší lebka 
nosorožce bílého na světě a jedna z osmi 
na světě dochovaných lebek vakovlka 
vačnatého.  Profesor Sedmera z Karlovy 
Univerzity v Praze v letošním roce provedl 
výzkum embryí krokodýlů z protivínské 
zoo. A nyní na podzim se protivínská zoo 
stala středem zájmu dvou zahraničních 
univerzit. Nejprve se ozvala univerzita 
ze švédské Uppsala University, která si 
zapůjčila ze zoologického muzea sbírku 
ptačích lebek a nyní je skenují pro vědecké 
účely v pražském IKEMU. Výsledky mají 
napovědět tomu, jak pokračoval vývoj 
dinosaurů do dnešních ptáků. Další práce 
inspirována dinosaury byla zahájena Uni-
versity of Geneva ze Švýcarska. Profesor 
Michel Militkovitch zkoumá v naší zoo 
ontogenezi  krokodýlů, kajmanů a gaviálů. 
Obě tato zahraniční vědecká pracoviště 
projevila zájem pokračovat ve výzkumu 
v Protivíně i v dalších letech. 

● Srdečně zveme na výrobu adventních 
věnců a ozdob v úterý 26. listopa-
du od 17 hodin. Vstupné 40 Kč + 
spotřebovaný materiál. Vhodné i pro 
děti. 

● Nevíte, co darovat maminkám, babič-
kám, dcerám, kamarádkám? Přijďte 
si udrátkovat šperk v pondělí 2. 12. 
od 16 hodin. Vstupné 40 Kč + spo-
třebovaný materiál. Vhodné i pro děti 
od 8 let. 

Nutno se hlásit nejpozději den předem 
e-mailem na pastelka@umc.cz nebo tele-
fonicky, stačí sms na číslo 608 519 929. 

PASTELKA PROTIVÍN ZVE

V závěru října jsme zažili v našem „kul-
turáku“ nevšední hudební svátek. Na pódiu 
se nejdřív představili muzikanti kapely 5P 
a jejich vedoucí osobnost Luboš Pospíšil. 
Ať zahráli staré songy nebo nové skladby, 
mělo to sílu a tolik strhující energie, že se 
celý sál dostal do varu. 

Navíc se do živého programu zapojo-
vali i muzikanti z uskupení Vlasty Redla. 
Zejména na Michalu Žáčkovi při jeho 
sólových partech bylo přímo vidět, jak si 
užívá atmosféru souznění všech nástrojů. 

Jejich hlasy se proplétaly a doplňovaly 
s lehkostí a hravostí, jakoby to bylo úplně 
přirozené a snadné. A ta lehkost propojila 
jeviště s hledištěm. 

Všichni v sále jsme chvílemi zůstávali 
bez dechu. A pak dostala prostor ke zpěvu 
mladá bubenice Pája Táboříková, která 
svoji jazzově laděnou píseň podala s tak 
nečekanou vervou, že my v hledišti jsme 
vůbec neměli chuť na přestávku. 

Po té nastoupila kapela Vlasty Redla, 
který ji uvedl svými žertíky. Chvíli se jako-
by rozjížděli, pak už se sypaly jedna skladby 
za druhou v nových aranžmá. Zejména ty 
folkové v bigbítovém kabátě úplně jinak 
vyznívají. Ozvaly se dokonce protesty, že 
zpěv je příliš tiše, ale po chvíli si všichni 
zvykli. 

Závěr koncertu vygradoval společný-
mi skladbami, muzikanti nám servírovali 
krásné písně, sóla jednotlivých nástrojů, 
staré „fláky“ i nové skladby. Potlesk nebral 
konce, nechtěli jsme se té atmosféry vzdát. 
Po mnoha návratech ze zákulisí a přídavcích 
ten večer přece jen skončil. Byl to zážitek 
toho druhu, který si v sobě dlouho uchová-
váme a dlouho z něj čerpáme. 

Díky pracovníkům Městského kultur-
ního střediska Protivín za to, že se jim daří 
zvát do Protivína umělce takových kvalit. 
Ať se jedná o hudebníky nebo herce, vždy 
je představení na té nejvyšší úrovni. Stačí 
si z poslední doby vzpomenout na Hanu 

Maciuchovou, Annu Holubovou, Zuzanu 
Bydžovskou, herecký soubor s Oldřichem 
Kaiserem, kapely účinkující na protivín-
ských slavnostech. Kdo z našich obyvatel 
má chuť zažít něco neopakovatelného, má 
možnost. Ještě jednou děkuji za nabídku 
a za prožitky. 

                                                            

ŠVÝCARSKÁ UNIVERZITA ZKOUMÁ 
KROKODÝLY V PROTIVÍNĚ

Jan Procházka z Krokodýlí zoo a prof. Michel Militkovitch z University of Geneva  
studují gaviála indického. 

SPOLEČNÝ KONCERT LUBOŠE POSPÍŠILA A VLASTY REDLA
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PAMÁTNÍK MĚSTA PROTIVÍNA – muzejní sezóna 2013

V neděli 20. října byla za účasti asi stov-
ky hostů a sportovních zájemců slav-
nostně otevřena nová sportoviště v are-
álu fotbalového hřiště. Jedná se o druhý 
tenisový kurt s tvrdým povrchem jako má 
kurt stávající, hřiště na nohejbal s umělou 
trávou, hřiště na beachvolejbal, tenisová 
zeď na nácvik úderů a konečně hřiště na 
pétanque. Hřiště byla vybudována během 
13 měsíců s pomocí nadace ČEZ, dotace 
MŠMT a prostředků města.  

Město klade velký důraz na využití 
volnočasových aktivit, zejména po spor-
tovní stránce. Přejeme si, aby tato sporto-
viště byla co nejvíce využívána sportovci 
všech věkových kategorií. 

Při občerstvení, které připravili žáci 
SOU Písek - obor kuchař, nastínil starosta 
Jaromír Hlaváč další plány s touto spor-
tovní lokalitou. 

V nejbližší době dojde k demolici stá-
vajícího bufetu, který stavebně dosloužil. 
Poté bude zahájena výstavba víceúčelové 
budovy, ve které najdou zázemí všichni 
sportovci, kteří areál navštíví. Součástí 
této budovy bude i bezbariérové sociál-
ní zařízení pro návštěvníky sportovního 
areálu a nebude samozřejmě chybět ani 
restaurační zařízení. 

Ve čtvrtek 31. října 2013 se po půlročním 
provozu uzavřely dveře Památníku města 
Protivína. Skončila sezóna 2013, která byla 
zahájena ve středu 1. května. Sbírky navštívilo 
2 519 zájemců, v srpnu v rámci městských slav-
ností pak 260 návštěvníků šlo na komentované 
prohlídky zdarma. Návštěvníci zaplatili 46 916 
korun za vstupné a doprovodný materiál. 

Jako každý rok, i letos se ve výstavní místnosti 
uskutečnilo několik výstav. Od května do počátku srpna obdivo-
vali návštěvníci fotografie tří generací rodiny Marešových pod 
názvem „Fotografie 704520“. Od srpna do konce sezóny pak 
staré pohlednice pod názvem „Žena v proměnách času“ sběratele 
Jaroslava Bouška ze Strakonic zpestřovaly návštěvy v památní-
ku. I na příští rok má již RNDr. J. Šebestián, zoolog Prácheňského 
muzea a kurátor sbírek, připravena zajímavá témata. 

Expozice  Exotická příroda RNDr. K. Pecla z let 2002 – 2008 
se stále líbí, je interaktivně vytvořena. Po technické stránce 
vystavené exponáty a upoutávky fungují bezproblémově (pre-
zentace brouků a motýlů, murena, pohybující se had, počítačově 
zpracovaná expozice pralesa). 

Od srpna 2012 pak nová historická expozice mladých tvůrců 
Prácheňského muzea Mgr. J. Kouby, Z. Dudy a J. Jiříka získává 
slova chvály. V rámci soutěže Gloria musealis – celonárodní 
soutěž nových muzejních expozic – získala 3. místo. Interaktivně 
pojatá zajímavá expozice zajímá dospělé i děti. 

Různé organizace využívají expozice k plnění zadaných 

úkolů. Například děti s rodiči z Pastelky hledali infor-
mace v divadélku, „Vltavotýnští“ – rodiče s dětmi 
– využili expozice v sobotu 26. října, žáci základní 
školy  přicházejí hledat informace pro své školní 
projekty. V oddělení pravěku paní učitelka Čecháč-
ková uspořádala zdařilou hodinu dějepisu se žáky 6. 
tříd, paní učitelka Závorková pak hodinu občanské 
výchovy ke státnímu svátku – 28. říjnu 1918. Malé 
děti z mateřských škol a l. stupně základní školy 

zajímají zvířata v Exotické přírodě. V historické expozici díky 
interaktivitě zas „chytnou“ návštěvníky „tajnosti“ u vstupní 
mapy, divadlo s loutkami, pohybující se havran, stejně jako 
možnost razítkovat si dobovými razítky, obkreslit si městský 
znak či sv. Václava na koni od Mikoláše Alše a mnoho dalších. 
Na návštěvu přijely mateřské školy z Boršova, Sušice, Zlivi, 
Příbrami, Protivína a základní školy ze Záhoří, E. Beneše Písek, 
Prachatic, Dobré Vody, Dřítně, Strakonic, Brlohu, Mirotic.  

Přijíždějí z celého regionu, a proto i protivínští „dospěláci“ 
by měli svůj „Památník“ znát. Najdou zde nové a zajímavé věci 
i informace o svých předcích. 

Rádi vás od května 2014 i s novými doplněnými exponáty 
přivítáme. 

Na závěr mi dovolte poděkovat MěÚ Protivín – jmenovitě 
Bc. J. Fialové, J. Jelínkovi a J. Hlaváčovi, starostovi města 
– za stálý zájem o  práci a výsledky „Památníku“ i za pomoc 
v mezích možností. 

Mgr. Věra Piklová, správce Památníku města Protivína

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVÉHO SPORTOVIŠTĚ

Foto J. Fialová

Foto M. Černá 
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I když se sobotní dopoledne nejevilo jako ideální čas pro 
prohánění pánů oblohy ve větru, zvedlo se nakonec skoro 
třicet draků nad kopec na Libochově. Paprsky podzimního 
sluníčka, které se pochlubilo svou sílou, odehnaly těžké děšťové 
mraky. A nám, nepromokavým skautům z Protivína, nebránilo 
už vůbec nic, abychom mohli naložit všechny potřebné propriety 
a vyrazit. Kdo se v sobotu 2. listopadu vydal po silnici k židov-
skému hřbitovu, potkal na louce stojící hangár, jako provizorní 
občerstvovací stanici a malířský ateliér v jednom, a pobíhající 
děti, rodiče i prarodiče snažící se dostat do vzduchu létající draky. 
V první hodině se to povedlo jen těm časem nejvyškolenějším. 
Když se ale blížila třetí hodina odpolední, všichni krasavci se 
odlepili od země. Po obloze se proháněli draci koupení i po 
domácku vyrobení, papíroví i plátění. Pohled to byl nádherný. 
K nezaplacení byl dětský úsměv, když se udýchanému tatín-
kovi konečně podařilo zvednout draka do vzduchu. Děkujeme 
všem, kteří i přes velkou pravděpodobnost promáčených bot 
a urousaných nohavic dorazili na Skalky, aby nás utvrdili v tom, 
že drakiáda v Protivíně má skvělou pověst a že se tu v příštích 
letech budeme setkávat zas a znovu. Ještě jednou gratulujeme 
oceněným ve speciálních kategoriích a sami sobě třeseme levicí 
s pozdravem „Letu zdar!“

za Junák – středisko Blanice Protivín Inuš

Na fotografii vpravo přebírá Matěj Kliš cenu za nejorigi-
nálnějšího draka.

V bavorském Pasově se 23. května konala vernisáž 17. ročníku meziná-
rodní přehlídky výtvarného umění dneška – INTERSALON AJV 2013. 
Výstavu v Kulturmodell Bräugasse však předčasně ukončila katastrofální 
povodeň. Celkem 240 výtvarných děl od sedmdesáti umělců z desítky 
zemí světa se podařilo zachránit za pomoci armády.  Pasovskou zachrá-
něnou výstavu můžete vidět do 1. prosince v Debatních a Bílých trámech 
Sladovny v Písku. Mezi vystavujícími je také protivínský Ak. mal. Petr  
Pfleger. Bližší informace a katalogy najdete na www.ajv.cz. 

Na snímku Pflegerův obraz Letadla v hangáru, 2012, olej, plátno, 
80x100 cm. 

V průběhu posledních dvou letoš-
ních měsíců vás zveme do info-
centra a galerie Kaplanka na tra-
diční výstavu betlémů ze sbírky 
manželů Vojíkových a do pod-
krovních výstavních prostor na 
krásné textilní koláže a tapiserie 
ART-PROTIS výtvarnice Jindřiš-
ky Víchové. 

TIP NA VÁNOČNÍ DÁRKY 
– INFOCENTRUM NABÍZÍ –

✓ Knihu  Na břehu Blanice 
 1. a 3. díl
✓ Knihu  Stará Otava 
 2 díly
✓ Knihu Rok na naší vesnici 
 autorů Milady 
 a Milana Peterkových
✓ Hrnky 
 s obrázkem základní školy
✓ Bílé svíce 
 s městským znakem
✓ Nástěnné kalendáře 
 se starými pohlednicemi 
 Protivína
✓ Trička, čepice a jiné suvenýry

IV. PROTIVÍNSKÁ 
DRAKIÁDA

VÝSTAVY 
v kaplance
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Novinky
městské
knihovny

Když v sobotu 26. října vstupovala 
paní Blanka Bastlová z Březnice spolu 
se svými třemi dcerami do protivínské 
zoo, netušila, že je čtyřicetitisícím náv-
štěvníkem krokodýlů v letošní sezoně. 
Celá rodinka měla vstup zdarma, dostala 
několik suvenýrů a dárkovou vstupenku 
pro celou rodinu pro jejich další návštěvu. 
Nejmladší dceři paní Blanky Bastlové 
- Adélce při pohledu na letos narozené  
krokodýlky zářily oči a již se těší na další 
návštěvu. 

Vedení zoo je s vývojem návštěvnosti 
velmi spokojeno, neboť je to jeden z kont-

PRO DOSPĚLÉ – naučná literatura
Václav Cílek: Tři svíce za budoucnost 
– návody a nápady, jak přežít konec světa
Ladislav Hanousek: Putování Jižní Afri-
kou – národní parky i města Jihoafrické 
republiky
Anna Strunecká: Jak přežít dobu jedovou? 
– zdravověda a ochrana zdraví
Jan Bauer: Hříchy a vášně přemyslov-
ských králů – doplněno chronologickými 
přehledy
Martina Bittnerová: Utajené životy slav-
ných Čechů – co nevíte o známých osob-
nostech
Václav Junek: Třinácté komnaty našich 
prezidentů – kniha s překvapivými infor-
macemi
Sally Bedell Smith: Alžběta II. – život 
moderní britské panovnice
Paul McGee: Jak si nedělat starosti – malé 
změny, méně stresu a více milých životních 
zážitků
Deepak Chopra: Super mozek – zcela nový 
pohled na lidský mozek, jeho schopnosti 
a využití

PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Renáta Fučíková: Ludmila, Václav a Bole-
slav – naučná kniha o nejstarší české 
historii
Eduard Petiška: Anička malířka – první 
čtení, o dětech a pro děti od 5 let
Eva Papoušková: Kosprd a telecí – příběhy 
ze školky
Michal Vaněček: Prázdniny s dráčkem 
– pohádky pro předškoláky
Gabriela Kopcová: První čtení s velkými 
písmeny – pohádkové příběhy
Miloš Macourek:  Všichni sloni v orches-
tru – příběhy o zvířatech
Alžběta Dvořáková: Nanukova dobro-
družství – první čtení o psech
Karolina Francová: Tajná kniha Šerosvitu 
– 12 povídek duchařské fantasy s hororo-
vými prvky
Renáta Šulcová: Rafaelova škola – Rohy 
faunů – třetí část fantasy série pro dívky
Holly Webb: Rose – čtyřdílná série dobro-
družné dívčí fantasy, Anglie 19. století
Frank Lampard: Frankův kouzelný fotbal 
– Frankie a piráti – klukovské příběhy

Občanské sdružení zdravotně 
postižených se snaží každý rok svým 
členům zprostředkovat pro zpestření všed-
ních dnů příjemné zážitky. Proto i v letoš-
ním roce byl zorganizován zájezd a náv-
štěva divadelního představení Jihočeského 
divadla v Českých Budějovicích. 

Zájezd jsme uskutečnili 3. září a to do 
kláštera Klokoty, kde byla domluvena pro-
hlídka s průvodcem a poté jsme odjeli na 
prohlídku Tábora. Zde si každý účastník 
organizoval svůj samostatný program, ať 
už to byla návštěva nově zrekonstruovaného 
Husitského muzea, Muzea čokolády a mar-
cipánu, děkanského kostela nebo prohlídka 
starého města. Volný program se ukázal jako 
dobrá volba. Zájmy i fyzické možnosti lidí 
jsou různé a není nutné, aby navštěvovali 
místa, která jim mnoho neříkají. Kolem 
16. hodiny odpoledne se spokojení účast-
níci vraceli zpět. Počasí bylo na výlet jako 
stvořené a vzhledem k programu nebyl 
nikdo unaven. 

Druhým slibem byla návštěva diva-
delního představení Jihočeského divadla 
v Českých Budějovicích. Vybrat z nabíze-
ného repertoáru kus vhodný pro převážně 
seniorskou skupinu lidí a poté sehnat termín 

a vstupenky je úkol poměrně složitý. Trva-
lo to bezmála celý rok. Paní Vyhnalová 
ale vytrvala, až se nakonec díky jejímu 
úsilí podařilo vstupenky obstarat. Po řadě 
peripetií jsme konečně vstupenky „drželi 
v ruce“ a tak jsme 9. října mohli usednout do 
hlediště Jihočeského divadla - velké scény 
v Metropolu a těšit se z krásných melodií, 
pěkné výpravy a hereckých i pěveckých 
výkonů operety J. Offenbacha  „Orfeus 
v podsvětí“. Představení nás nezklamalo, 
lidé byli spokojeni a tak „konec dobrý - 
všechno dobré.“ 

Snad se nám podaří i v příštím roce 
nabídnout našim členům další příjemný 
divadelní zážitek. 

Hezký zbytek letošního roku a na 
shledanou na valné hromadě Občanského 
sdružení zdravotně postižených dne 10. 
prosince 2013.

Stačí pár vašich fotografií a máte skvělé dárky!
Od fotoknih, hrnků, obrazů na plátno, plakátů až po kalendáře. 

Nabídka k nahlédnutí nyní na www.fotolab.cz  (dříve www.fotostar.cz)

      výdej zakázek:
  Fotoateliér Jana Mošovská
  Masarykovo náměstí 14, Protivín (vedle radnice)
            Přeji všem krásné Vánoce… 

KROKODÝLÍ ZOO NAVŠTÍVIL 40 000. NÁVŠTĚVNÍK LETOŠNÍ SEZONY

Paní Blanka Bastlová z Hlubyně u Břez-

nice – 40 tisící návštěvník zoo s dcerami 

Terezou, Adélou, Erikou a ošetřovate-

lem zvířat Josefem Kozákem. 

rolovaných ukazatelů úspěšnosti projektu, 
který byl podpořen z fondu EU - ROP 
-Jihozápad. Čtyřicet tisíc návštěvníků 
ročně je cílový stav, kterého měla zoo 
dosáhnout pátý rok po dokončení výstav-
by, tj. v roce 2017. Čtyřletý předstih ve 
splnění cílové roční návštěvnosti je dokla-
dem toho, že dotace z EU byla udělena 
provozovateli zoo opodstatněně. 

PLNÍME SVÉ SLIBY

PI
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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

V sobotu 2. listopadu na dušičky 
připravily členky SDH Myšenec pro 
děti lampionový průvod se straši-
dly i strašidýlky. Průvod vyšel za tmy 
podle světýlek, která byla rozmístěna 
po celé trase. Trasa vedla též hradem 
a kolem hřbitova, kde na průvod čeka-
la další strašidla. Všechny děti absol-
vovaly průvod statečně a nakonec si 
pochutnaly na malém pohoštění, které 
bylo připravené v sále myšenecké 
hospůdky u Šípů. Závěrečná straši-
dlová diskotéka byla pěknou tečkou 
příjemně stráveného večera. 

Tímto zároveň děkuji všem, kteří 
se podíleli na zdárném průběhu celé 
akce, na které bylo nejdůležitější, 
že jsme se sešli v opravdu hojném 
počtu a to nejen dětí, ale i strašidel 
a dospělých. 

za SDH Myšenec 
sestra hasička Marie Seberová

Hasičská soutěž „O putovní pohár hasi-
čů okresu Písek“ pro letošní rok měla 
pět jednotlivých kol. Do těchto závo-
dů se zapojilo celkem 14 družstev žen 
a 22 družstev mužů. 

Hasiči lační po prvních bodech, zahá-
jili sezónu 20. července na hřišti v Mile-
novicích. Místní tým žen nastartoval celou 
soutěž na jedničku, další místa obsadil 
tým z Jehnědna a třetí skončily hasič-
ky z Krče. Mužská kategorie dopadla 
s podobným výsledkem – vyhráli muži 
ze Záboří a na dalších místech doplnili 
muži své ženské protějšky (Jehnědno A 
– 2. místo; Krč 2. – 3. místo). 

Krásnou atmosféru jsme si užili ve 
Skalách na další pohárové soutěži. Výko-
ny družstev byly na velmi dobré úrovni. 
Daly o sobě vědět zábořské královny, 
vítězky loňské sezóny, které se umístily 
na třetím místě, muži byli druzí. Jehnědno 
ženy podruhé braly stříbro, muži bronz. 
Zlato z obou kategorií putovalo do Krče. 
Krčští hasiči zúročili své tréninky, vydali 
ze sebe všechnu energii a dosáhli rekord-
ních časů 25,75 s. a 24,19 s.  

Týmy trénovaly a měly se připravit 
na krčskou půdu a porvat se o další body. 
Časy nad hranicí 30 vteřin sice neby-
ly tak oslnivé jako předchozí kolo, ale 
přesto toto kolo přineslo napínavý boj. 
Prvních pět družstev se směstnalo do 
2 vteřinového rozdílu. Vyhrály Křenovi-
ce, druhé skončily Paseky a domácí Krč 
se musela spokojit s bronzem. 16 družstev 
mužů se popralo o další body. Jehnědno 
s časem 26,84 vyhrálo celou soutěž, Tálín 
se vyhecoval k času 27,11 a na třetím 
místě skončil domácí tým. Všechny týmy 
po skončení soutěže pily na zdraví hasiče 
Michala Dlouhého z týmu Krč 1, který 
se zranil v zápalu boje. Krčské béčko si 
vykloubilo rameno, ač úraz vypadal velmi 
hrozivě, Michal se z nemocnice vrátil po 
svých a plně se zapojil do oslav!

Předposlední kolo v Milevsku mělo 
přinést body do tabulek a mohlo zamí-
chat pořadím před závěrem celé soutěže. 
A zamíchalo ženskou kategorií! Dob-
ré výkony obhájilo Jehnědno, které za 
sebou nechalo týmy z Podolí a Záboří. 
Zaváhání krčské „Béčkařky“ pak přidalo 

spekulacím v rámci celkové výsledkové 
matematiky. Před soutěží hasičky z Krče 
jasně vedly tabulku o 6 bodů, ale výkon 
na hranici trapasu je posunul až na třetí 
pozici. Nefungující časomíra z Jehnědna, 
která správně nestopovala čas požárních 
útoků v kategorii mužů, byla to jakási rari-
ta v rámci soutěží. Rozhodčí byli nuceni 
používat ruční stopky. Vítězství připadlo 
Jehnědnu, o tři 2. místa se podělily týmy 
Milenovice, Krč a Tálín se shodným zao-
krouhleným časem 27 vteřin. 

Hurá do Jehnědna! V posledním kole 
ukázaly své umění holky z Jehnědna, 
zvítězily. Záboří si odváželo stříbro a na 
další místo odsunulo holky z Krče. Pořa-
dím v kategorii mužů zamíchala chyba 
jehnědského béčka, která smetla naděje 
týmu na celkové vítězství. Vlastně nastala 
podobná situace jako u ženského týmu 
Krče na soutěži v Milevsku. Na stupních 
vítězů stanuli muži Krč 2, následovali 
muži z Milenovic a muži ze Zbelítova. 

Celkové vítězství slavily ženy z SDH 
Jehnědno, polepšily si tak o dvě místa 
oproti sezóně 2012. Stříbro urvaly, stejně 
jako v předchozí sezóně, krčské ženy. 
Bronz braly pro letošní rok ženy z Podolí. 
Pro žlutá sluníčka ze Záboří bylo zkrátka 
letos „zataženo“, skončila čtvrtá. V kate-
gorii mužů vítězství slavili Krčští. Mile-
novice svými výkony dosáhly na druhé 
místo a Jehnědno celkově bralo bronz. 

Přejme si, ať sezóna 2014 je napínavá 
a přinese zase bezchybné a rychlé požární 
útoky! za SDH Krč 

Veronika Klucká a Aneta Holečková

CO JSTE HASIČI, CO JSTE VYBOJOVALI?

STRAŠIDÝLKOVÁNÍ 
S LAMPIONY
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Do našeho oddílu Kocanďáků přibylo 
v posledních dvou letech několik nových čle-
nů. Scházíme se každý pátek v Protivíně na 
chatě U lomu. Hrajeme hry, učíme se pozná-
vat a mít rádi přírodu nebo něco zajímavého 
vyrábíme. Tak jsme si řekli, že bychom mohli 
pro ty naše kluky a holky vymyslet něco 
zajímavého, netradičního. Rozhodli jsme 
se zorganizovat podzimní opékání buřtů, 
spaní na chatě a výlet do přírody. Nápad se 
setkal s ohlasem a tak jsme se sešli v pátek 
24. října u nás na chatě. Počasí nám přálo, 
nic nebránilo naplno se věnovat programu. 
Děti si samy připravily ohniště, zkusily si 
rozštípnout poleno (někteří dokonce poprvé 
v životě) a jedno z letošních posledních opé-
kání mohlo začít. Chatu jsme měli příjemně 
vyhřátou, rozmístili jsme spacáky a zatím 
co děti hrály až do tmy venku hry, uvnitř se 
připravovalo kino. Zvládli jsme dva animo-
vané filmy a „hajdy na kutě“. V sobotu nás 

čekal, samozřejmě po příjemné snídani (teplý 
čaj, čerstvé rohlíky, marmeláda a bábovka 
od maminky), pěší výlet po okolí Protivína. 
Vydali jsme se směrem na obec  Krč a dál 
jsme pokračovali po naučné stezce „Zelen-
dárky“. Nezalekli jsme se ranní mlhy a lepší 
počasí jsme si nemohli přát. Brzy krásně 
svítilo sluníčko, příroda hrála všemi barvami, 
z naučných tabulí jsme se dozvěděli nějaké 
zajímavosti o místní přírodě a historii. Mys-
lím, že nám bylo všem krásně, protože na 
konci vůbec nikomu nevadilo, že jsme během 
dopoledne ušli pár kilometrů. Okolo druhé 
hodiny jsme dorazili zpět do Libochova 
a těšili jsme se domů na něco dobrého k jídlu. 
Často se stává, že člověk vymýšlí pro sebe 
a své blízké výlety do vzdálenějších lokalit 
a přitom je v okolí našeho města spoustu 
krásných a klidných míst, které si zaslouží 
navštívit, i opakovaně. 

Za pionýrský oddíl Kocanďáci IvČa

UDĚLEJTE SI VÝLET DO ZOO PLZEŇ
Co děláte takhle o víkendu, když už je podzim v plném proudu? My z pionýrské 
skupiny Protivín jsme vyrazili na výlet do zoologické zahrady v Plzni. Ráno jsme 
si přivstali a už 6,33 hodin jsme seděli ve vlaku, vybaveni svačinami a teplým 
oblečením. Protože nám počasí přálo a nepršelo, nezalekli jsme se dlouhé cesty 
a vydali se k našemu hlavnímu cíli pěšky. Cestou jsme nakoukli do historického 
centra, ale prošli jsme se i polní cestou mezi loukami. Měli jsme to štěstí, že na 
podzim není téměř nikde přecpáno (možná vyjma krytých aquaparků a nákup-
ních center), tudíž jsme měli celou zoo téměř jen pro sebe. Plzeňská zoologická 
zahrada se může pochlubit takovými zvířaty jako gepard súdánský, lev berberský, 

Většinou, když v práci otevřu ráno e-mai-
lovou poštu, velmi rychle filtruji, co si přečtu 
hned, co rovnou mažu nebo co čeká na vyřízení. 
Zpoplatněných nabídek a spolupráce dostávám 
docela dost. Nestává se ale moc často, že 
bych do Pastelky dostala e-mail, kde někdo 
posílá nabídku nějaké besedy, vzdělávání apod. 
zadarmo. Začátkem školního roku jsem zrovna 
takový dostala. Zaujal mne. Nabídka přišla od 
MUDr. Martina Gregory, který je známým odbor-
níkem ve svém oboru také díky své publikační 
činnosti, a tak jsem se ozvala. Domluvili jsme 
termín a pan doktor, který bydlí v nedalekých 
Strakonicích, přijal pozvání na jeden čtvrteční 
večer. Nemohla jsem mu slíbit hojnou účast, 
protože každý, kdo pořádá podobné akce, ví, že 
není jednoduché lidi povzbudit a přesvědčit, aby 
přišli. Nakonec se nás sešlo osmnáct. Zeptat se 
na zdraví malých dětí se přišly nejen maminky, 
ale také babičky a jeden dědeček, protože 
mnohdy hlídají svá vnoučátka. 

Kdo přišel, nelitoval. Pan doktor měl připra-
venou prezentaci, do níž jsme mohli zasahovat, 
a tak jsme debatovali nad viry, bakteriemi, ale 
také jsme hovořili o dospívání, možnostech 
ochrany před infekcemi apod. Po besedě jsme 
ještě zůstali nějaký čas, abychom si „odchytli“ 
pana doktora a zeptali se ho v soukromí na 
věci, které nás zajímají, s nimiž se potýkáme 
u svých dětí nebo příbuzných. Pan doktor 
nejenže trpělivě, fundovaně a laskavě odpovídal 
na naše dotazy, ale věnoval do Pastelky svou 
novou knihu, přinesl publikace pro malé děti, 
které jsou v Pastelce k zapůjčení. 

Chci poděkovat nejen za tuto besedu, ale 
všem, kdo si našli čas, přišli, i když se venku 
těsně před začátkem spustil hrozný liják. Díky, 
že jste se rozhodli opustit teplou lenošku, oželeli 
jste oblíbené televizní pořady, rozhodli se změ-
nit pravidelný program na tento večer a jali jste 
se vzít si deštník, obléct si teplý kabát a přijeli 
nebo přišli na metodistickou faru. Poděkování 
patří také Evangelické církvi metodistické, která 
nám zdarma poskytla své teplé prostory. 

za MC Pastelka M.Šálková

Restaurace „U Provazníka“
Vás zve na víkendové speciality

Restaurace „U Provazníka“
Mírová 142 • 398 11  Protivín

Tel. 602 590 386
www.uprovaznika.kvalitne.cz

6. – 8. prosince 2013

Víkend zaměřený na speciality 

z hovězího masa 

(steaky, líčky, pupek, žebra…)

22. – 24. listopadu 2013

Víkend zaměřený na speciality 

z čerstvých sladkovodních ryb 

(kapr, štika, candát…)

Těšíme se na Vaši návštěvu

PI

Babí léto Kocanďáků na chatě U lomu

VEČER S PEDIATREM

levhart čínský, tygr ussurijský, hrošík liberijský, nosorožec indický, panda červená, 
šimpanz učenlivý, žirafa Rothschildova a zebra Chapmannova. Ale samozřej-
mě zde najdete i spoustu dalších expozic s různými dalšími savci, ptáky, plazy, 
obojživelníky a rybami. Nás pravděpodobně nejvíc zaujalo komentované krmení 
šimpanzů. Prohlídka celého areálu nám trvala více jak 3 hodiny. Na závěr jsme 
nezapomněli zajít také do sousedního dinoparku, kde se děti mohly podívat na 
3D film a vydovádět se na velkém hřišti. Cestou zpět ze zoo jsme se ještě zastavili 
ve městě a prohlédli jsme si muzeum strašidel. Vlak nás odvezl zpět k nám do 
Protivína po 19. hodině a my mohli konečně nadšeně sdělovat své dojmy těm, co 
na nás čekali na nádraží nebo doma. 
Věřím, že se všem dětem i dospělým výlet líbil a že to byl příjemně strávený pod-
zimní den. Za pionýrský oddíl Kocanďáci IvČa
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MEDOVÉ DESATERO:
1) V poslední době se dostává na náš domácí trh pastový 
med (nesprávně pastovaný, šlehaný ap.), který zatím 
převážně připravují sami včelaři svépomocí, v domácích 
podmínkách. Krystalizace medu (nesprávně „zcukerna-
tění“) je jeho přirozená vlastnost a je zárukou pravosti 
medu. Rychlost krystalizace záleží především na poměru 
jednoduchých cukrů v medu (hroznový a ovocný), na 
teplotě apod. Proto u medu upraveného pastováním je 
větší záruka pravosti a neporušenosti medu. Falešné 
nebo přehřáté medy jdou pastovat těžko a nebo vůbec, 
zůstávají dlouho tekuté. Jestliže světlý květový med 
nezačne krystalizovat do několika dnů nebo týdnů, je 
jeho kvalita podezřelá. Výjimkou je med akátový, který 
ale obsahuje méně pylu a proto také méně vitamínů. 
2) Aby se med nemusel zbytečně při ztekucování nahřívat a měl 
stále příjemnou jemnou konzistenci, provádí pokrokovější včelaři 
jeho pastování. To znamená, že v počátku jeho krystalizace s ním 
několikrát denně, po několik dnů šetrně míchají. Med se nesmí „šle-
hat“, aby do něj nevnikl vzduch a tím by mohlo dojít k jeho kvašení. 
Nic se do medu nepřidává, jen se mechanickým pohybem vyrobí 
jemně zkrystalizovaná pasta, která zůstává vláčná po několik měsíců, 
protože krystalky v medu narostou jen malé (asi 10 mikrometrů) 
a neslepují se do shluků. Tím, že med nebyl nikdy tepelně zpracovaný, 
jsme zachránili všechny vzácné enzymy v medu obsažené, nezničili 
vitamíny, které jsou obsažené v pylu, zejména u světlých květových 
druhů medů. 
3) Tmavé lesní medy se pro svoji dlouhou dobu krystalizace pastují 
jen zřídka. Mají také odlišné složení cukrů, více minerálních látek 
než světlé medy květové. Dále obsahují i některé nestravitelné látky 
(popeloviny) a více výměšků hrtanových žláz od včel, které mají 
vzácné antibakteriální léčivé účinky. Jsou více chuťově výrazné, pro 
jemnou citlivou sliznici v krku a ústech, zvláště u malých dětí, jsou 
někdy až „škrabavé“.  
4) VŠECHNY DRUHY ŠETRNĚ OŠETŘOVANÉHO MEDU OD 
VČEL JSOU HODNOTNÉ, světlé květové medy se pro svůj vysoký 
obsah enzymů a vitamínů hodí spíše k prevenci a každodenní konzumaci 
v souladu se zásadami správné výživy, zejména u dětí a starších lidí. 
Tmavý lesní med má vysoký obsah minerálů a léčivých antibakteriál-
ních látek, proto se hodí zejména pro těžce fyzicky pracující, výkonné 
sportovce a ostatní, kteří mají při pocení větší úbytek solí a ostatních 
minerálů. Pro svoje zvýšené léčivé protizánětlivé účinky se tradičně 
používá jako podpůrný „lék“ při zánětech a nachlazení. 
5)  V našich podmínkách se velmi často setkáváme s tzv. medy 
„smíšenými“, které jsou prakticky směsí květového a lesního medu, 
které namíchají včely přímo při snůšce sladiny podle momentálně 
dostupných zdrojů „včelí pastvy“. Pokud by jej chtěl takto „namí-

chat“ včelař v domácích podmínkách, setká se patrně 
s neúspěchem, jednotlivé druhy medu se po čase od sebe 
oddělí. Med lze takto spojit i s falešnými medy (sirupy) 
jen průmyslově, při zvýšené teplotě, při procesu, kterému 
se říká „homogenizace“. 
6) Prodej medu přímo od známého včelaře, tzv. „ze 
dvora“ má proto své opodstatnění. Ve světě se vyrábí tzv. 
falešný med rozkladem škrobu na cukry za pomocí spe-
ciálních enzymů. Výsledný sladký sirup je velmi levný, 
podobný medu a proto se přidává ve velkém množství 
do dražšího pravého medu. Takto upravený med je pro 
obchodníky cenově nakupovat mnohem „výhodnější“, 
dlouho vydrží v regálech marketů tekutý a proto se snáze 
prodává než med sice kvalitnější, ale dražší a natvrdo 
zkrystalizovaný. 

7) Na českém venkově se často vyrábí po domácku „ pampeliškový“ 
nebo z jiných květů podobný „med“. S pravým medem to ale nemá 
nic společného, je to jen aromatizovaný ochucený cukerný sirup, se 
zničenými pylovými zrny při vaření a proto bez vitamínů. Tyto domácí 
výrobky by neměly používat označení MED, protože nepochází od 
včel. Platné normy dokonce ani nepřipouští označení VČELÍ MED, 
protože jedině produkt od včel smí užívat označení MED a proto 
výraz VČELÍ se považuje za nadbytečný. V názvu se však může užívat 
doplňující údaj co do původu, místa, regionu, zpracování a podobně, 
jako například PASTOVÝ, KVĚTOVÝ, LESNÍ, LUČNÍ, JAVOROVÝ, 
LIPOVÝ, AKÁTOVÝ, ŠUMAVSKÝ, Z MORAVY, ČESKÝ, atd. 
8) Pastový med můžeme bez omezení používat na přímou spotřebu 
jako pomazánku (nestéká), do nápojů i při vaření, stejně jako med 
tekutý. Lépe se smíchá se změklým máslem na oblíbenou pomazánku 
„medové máslo“, které se medem částečně konzervuje proti žluknutí, 
ale také jej udržíme v ledničce změklé, připravené ihned k namazání 
na pečivo. 
9) Med nepatří do mikrovlnné trouby! Již po několika vteřinách 
působením mikrovln zůstává z medu jen nezdravé sladidlo. Při 
slazení nápojů nezaléváme med vařící vodou!  Sneseme-li teplý 
nápoj na rtech, můžeme si jej osladit medem bez jeho poškození. 
Pokud užíváme med při vaření, grilování, pečení apod., vycházíme 
z toho, že med sice vysokou teplotou poškodíme, ale při méně časté 
konzumaci malého množství přehřátého medu jej potřebujeme jen 
jako dochucovadlo (zejména tmavý med). Tento méně častý způsob 
užití medu sice lidskému organizmu neprospěje, ale také neublíží.
10) Nikdy neskladujeme med v dosahu zkvašených potravin 
jako jsou rychlokvašky, zelí, kyselé mléko, apod. Kvasinky by 
mohly porušit i špatně uzavřený med, zejména nebezpečné jsou 
mléčné kvasinky. Skladovat můžeme med v ledničce i při poko-
jové teplotě, nevystavujeme jej dlouhodobě slunečnímu záření. 

Josef Rotbauer, předseda o.s.

O víkendu 12. a 13. října se konal již 6. ročník 
Dnů otevřených ateliérů. Výtvarníci a umělečtí 
řemeslníci zpřístupnili svá tvůrčí zázemí a před-
stavili své práce divákům. Celkem se v Jihočes-
kém kraji zúčastnilo akce 115 umělců, z toho 
v okrese Písek 9. Je potěšující, že zastoupení 
měl letos tradičně i Protivín. Ukázal tak, že 
i v této nelehké době si zde kultura nachází 
své místo. 
Akademický malíř Petr Pfleger nabídl ukázky 
malby, kresby, ilustrace i grafiky. Představil  pře-
devším portréty žen, obrazy městské scenerie 
a letadel. Do jeho atelieru si našli cestu zájemci 
nejen z Protivína, ale i například z Rakovníka, 
Putimi, Prahy a Vodňan. 
Ing. Helena Mašindová prezentovala amatér-
skou kresbu a fotografii. V bývalé schwarzen-
bergské sušárně cihel, která byla letos zapla-
vená velkou vodou, vystavila portréty loňských 
účastníků Dnů otevřených ateliérů. 
Zbývá si jen přát, aby tato dobrá tradice dále pokra-
čovala a oslovila nejen další umělce, ale i diváky.                                                                                           
        

PROTIVÍNSKÉ VČELAŘSKÉ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ APICENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VÁCLAVA JAKŠE O. S. VÁS INFORMUJE

Proč propagujeme pastový med?



KINO PROTIVÍN
prosinec 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. 

středa 4. prosince v 19 hodin film USA/Francie

MAFIÁNOVI
Akční /komedie/krimi. Kdysi měl všechny a všechno pod palcem. Ale časy 
se mění. Bývalý mafiánský boss Giovanni Manzoni (Robert de Niro), jeho rázná 
manželka Maggie (Michelle Pfeiffer) a jejich děti jsou za příkladnou spolupráci 
se zákonem umístěni do programu na ochranu svědků.
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 111 minut, vstupné 100 Kč

pátek 6. prosince ve 20 hodin film USA 

KAPITÁN PHILLIPS
Thriller. Kompletní studie přepadení americké nákladní lodi Maersk Alabama 
somálskými piráty, ke kterému došlo v roce 2009. Režisér Greengrass v něm svým 
unikátním pohledem nabízí kombinaci napínavého thrilleru a pohled na širokou 
škálu důsledků globalizace. 
Mládeži do 15 let nevhodný, titulky, 134 minut, vstupné 100 Kč

sobota 7. prosince v 15 hodin film USA

PTAČÍ ÚLET
Animovaný film plný dobrodružství, zábavy, lásky a odvahy. Příběh dvou 
krocanů, kteří vymyslí ambiciózní plán. Jejich misí je vrátit čas a zachránit sebe 
od jistého konce.
Mládeži přístupný, dabováno, 85 minut, vstupné dospělí 90 Kč/děti 70 Kč

sobota 7. prosince v 19 hodin film USA

APOKALYPSA V HOLLYWOODU
Komedie, která sleduje šest kamarádů, jejichž divoký večírek se promění v boj 
o život. Za podivných okolností je Los Angeles devastováno apokalypsou, před 
kterou se skupinka snaží ukrýt v domě jednoho z nich...
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 107 minut, vstupné 80 Kč

středa 11. prosince v 19 hodin film ČR

KŘÍDLA VÁNOC
Drama/komedie. Zimní příběh o zázracích, o naději v nás. Příběhy přátel 
– zaměstnanců nákupního centra v čase Vánoc. Optika Tomáše (Richard Krajčo) 
– má rád volnost a ženy, hezké Niny (Vica Kerekes) – provokuje výstředním 
oblékáním, manažera Rádi (David Novotný) – otce početné rodiny a Zajíce (Jakub 
Prachař) – čerstvě vystudovaného herce...
Mládeži do 12 let nevhodný, 110 minut, vstupné 120 Kč

pátek 13. prosince ve 20 hodin film USA

ENDEROVA HRA
Akční/dobrodružný/sci-fi.  Tohle není hra, tohle je válka o všechno. Strhující 
příběh podle slavné knihy podpoří na plátnech kin velkolepá podívaná a herecké 
hvězdy v čele s H. Fordem a B. Kingsleyem. Země se připravuje na mimozemskou 
invazi, už třetí v pořadí a zcela jistě poslední…
Mládeži od 12 let přístupný, titulky, 115 minut, vstupné 100 Kč

sobota 14. prosince v 15 hodin divadelní představení 
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA
sobota 14. prosince v 19 hodin film ČR

PŘIJDE LETOS JEŽÍŠEK?
Romantický.  Vánoční čas umí přinášet podivuhodné příběhy, vtipné historky 
i nostalgii. Příběh dvou rodin, které se rozhodly, že Vánoce jsou prostě od toho, 
aby se konaly dobré skutky, přání se plnila za každou cenu, a aby na zázraky věřily 
nejen děti. Hrají: L. Šafránková, J. Abrhám, V. Postránecký a další. 
Mládeži přístupný, 100 minut, vstupné 100 Kč

středa 18. prosince v 19 hodin film Francie/Itálie

VELKÁ NÁDHERA
Komediální drama. O hledání smyslu vlastní existence a smíření se s věčně 

plynoucím časem a stárnoucím tělem. Příběh stárnoucího spisovatele a novináře 
Jepa zasazuje Sorrentino do prostředí „třpytivé“ vysoké smetánky podmanivého 
Říma.
Mládeži do 15 let nevhodný, titulky, 142 minut, vstupné 90 Kč 

pátek 20. prosince ve 20 hodin film USA

PLÁN ÚTĚKU
Akční thriller. Ven se ještě nikdo nedostal. Ale teď jsou na to dva. S. Stallone 
a A. Schwarzenegger, dvě legendy, spojí své síly v jednom filmu. Do supermoder-
ního vězení, kterému šéfuje sadistický ředitel, se dostal každý z nich sám. O útěk 
se pokusí spolu…
Mládeži do 12 let nepřístupný, titulky, 115 minut, vstupné 90 Kč

sobota 21. prosince v 15 hodin film USA

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ
Rodinný animovaný. Nebojácná a věčně optimistická Anna se vydává na velko-
lepou výpravu v doprovodu drsného horala Kristoffa a jeho věrného soba Svena, 
aby nalezla svou sestru Elsu, jejíž ledová kouzla uvěznila království Arendelle do 
věčné zimy. 
Mládeži přístupný, dabováno, 109 minut, 
vstupné dospĕlí 155 Kč/dĕti 135 Kč

sobota 21. prosince v  19 hodin film USA/Nový Zéland 

HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ
Fantasy. Další dobrodružství hobita Bilbo Pytlíka na jeho společné pouti s čaro-
dějem Gandalfem a třinácti trpaslíky vedenými Thorinem Pavézou. Vydali se na 
výpravnou cestu, jejímž cílem je získat zpět Osamělou horu a ztracené království 
trpaslíků Erebor. 
Mládeži přístupný, dabováno,  170 minut, vstupné 140 Kč

středa 25. prosince

NEPROMÍTÁME – SVÁTEK VÁNOČNÍ
pátek 27. prosince ve 20 hodin film USA

CARRIE
Horor/ thriller. Všichni budou znát její jméno. Carrie je plachá dospívající dívka, 
která je díky přísné výchově své fanaticky věřící matky totálním outsiderem. 
Spolužáky je neustále šikanována a krutě dobírána. Jednoho dne zjistí, že byla 
obdařena vzácnou a zároveň děsivou mocí telekineze. Nadání se vymyká její 
kontrole… 
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 100 minut, vstupné 100 Kč

sobota 28. prosince v 15 hodin film USA 

PUTOVÁNÍ S DINOSAURY
Dobrodružný/rodinný. Zapomeňte na Jurský park! Teprve teď máte opravdu 
možnost stát se součástí světa, v němž vládnou dinosauři. V této velkolepé podí-
vané prožijete životní příběh býložravého Pachyrhinosaura, který se narodil jako 
nejmenší mládě a musí se vyrovnávat se svými soutěživými sourozenci, s drsným 
světem, se zuřivými a hladovými predátory.
Mládeži přístupný, dabováno, 95 minut, 
vstupné dospělí 150 Kč/děti 130 Kč

sobota 28. prosince v 19 hodin                  

 film Dánsko/Německo/Francie 

NYMFOMANKA – 1. DÍL
Erotický/drama/komedie. Jednoho chladného zimního večera objeví starý 
okouzlující mládenec Seligman při své procházce v aleji zbitou Joe, která sama 
sobě diagnostikovala nymfomanii. Seligman vezme zbědovanou Joe k sobě 
domů, kde se jí pokouší vyčistit a ovázat rány. A ona mu za jeho starostlivost 
začne vyprávět svůj příběh.
Mládeži od 18 let přístupný, titulky, 120 minut, vstupné 80 Kč



PŘEDPRODEJ VSTUPENEK ZAHÁJEN
REZERVACE TÉŽ NA INTERNETU www. disdata. cz

Dům kultury Protivín 
pondělí 2. prosince od 19. 30 hodin

NA MĚLČINĚ
Není v současné světové dramatice mno-

ho her, které by nabízely hned tři velké 

příležitosti pro ženy – herečky. Komedie 

disponuje životní moudrostí, humorem 

a zároveň je v ní odvěký příběh běhu času, vní-

maný 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

Anketa: KINO PROTIVÍN
UZÁVĚRKA PRODLOUŽENA DO KONCE LISTOPADU 2013
Anketní lístky můžete vyplnit na www. kultura-proti-
vin. 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. 

21. prosince 2013

Dům kultury Protivín  sobota 14. prosince od 15 hodin

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA

Loutkový příběh malé Gerdy, která se vydala hledat svého 
kamaráda až do krajů, kde vládne jen chlad, mráz a studené 
srdce Sněhové královny. Podle stejnojmenné pohádky Hanse 
Christiana Andersena v podání Divadelní společnosti KEJKLÍŘ.  
Délka představení 45 minut, vstupné 40 Kč
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Aparát býval, a možná stále je vítaným vánočním dárkem. 
Našel jste ho pod stromečkem i vy?

K: Asi jako každý kluk. Všechny děti dostávaly nějaký 
Olympus. Když jsem ho dostal, bylo mi asi deset let. Brzy jsem 
však z digitálního fotografování přešel k analogovému, neboli 
na černobílý film. 
Takže jste se vlastně vrátil ke klasice?

K: K tomu mne přivedl otcův přítel Stanislav Plachta, který 
pro mne objevil krásu černobílé fotografie a jemuž jsem vděčný 
za moudré rady. 
Dá se ještě dneska pořídit přístroj na film?

K: Určitě ano. Já si však nemohu dovolit kupovat drahé 
přístroje. Většinou si je opatřuji přes internet, inzeráty, rád cho-
dím i do antikvariátu, kde je na 
každém kroku cítit historie, ke 
které ty staré aparáty patří. A co 
je pro mě velmi důležité, prodá-
vají se za zlomkovou cenu. 
Přesto jistě stojí nějaké peníze. 
Kde k nim přijde mladý stu-
dent?

K: Dostávám nějaké kapes-
né a pak jsem si udělal licenci 
basketbalového rozhodčího, 
takže občas pískám a z toho 
jsou docela dobré peníze. Ale-
spoň pro mne. To mi stačí. Na 
jedno pivo a fotopotřeby. 
S jakým přístrojem jste začal 
„černobílou éru“?

K: Se Zenitem. To býval veli-
ce populární přístroj z bývalého 
Sovětského svazu. Věděl jsem, 
že táta má starý Zenit ve skříni, 
tak jsem si ho za dvě stovky kou-
pil taky. Ovšem vůbec jsem netušil, do čeho jdu. Taky to podle toho 
vypadalo. Neměl jsem ponětí, co je clona, délka času, protože když 
jsem měl digitál, udělal všechno za mě. Když mi Standa vyvolal 
první film, to jsem koukal. Přímo zíral, co z toho vyšlo. 
Každý začátek je těžký. Á propos: co na něm bylo? Maminka, 
otec, pes, kočka…?

K: Zkoušel jsem ho na zahradě při grilování. Prvním objek-
tem byl tedy taťka. Potom jsem ho vzal na kamarádovy naro-
zeniny. Tím také vznikly v uvozovkách pěkné obrázky. Během 
týdne jsem vyplácal celý film. 
Digitální aparát je ovšem mnohem rychlejší, ne?

P: O mnoho. Digitálem se objevila jeho obrovská přednost 
- rychlost. Udělá se „cvak“ a výsledek se přenese do počítače, 
takže odpadá zdlouhavé zpracování filmu. Hned také vidíte, co 
jste učinil. 
Rozdíl je jen v rychlosti?

P: Analogový znamená, že v aparátu není žádná elektronika, 
nanejvýš přidaný blesk. Zatímco digitál je technická záležitost, 

kterou zvládne každý. Někam se zamíří, zmáčkne a to by bylo, 
aby se tam něco neobjevilo. 
Jeden známý fotograf tvrdil, že s digitálem může pracovat 
každý blbec. Avšak udělat dobrý snímek, to že je kumšt. Co 
o tom soudíte?

P: Dobrá fotografie nevzniká podle toho, jaký má člověk 
přístroj, jak dokonalou techniku si může dovolit. Samozřejmě 
technika velmi pomáhá, není však samospasitelná. To hlavní 
je v člověku. Jaký motiv si vyhlédne, jaké místo si zvolí, jak 
vystihne atmosféru. Přirovnal bych to k básníkovi, nebo ještě 
spíše k malíři, jenž se tolik netrápí technologií, ale zobrazením 
toho, co ho zaujme a jak hluboko se ponoří do práce. 

K: Jestli se mohu přidat, a stručně vyjádřit – fotograf by měl 
fotografovat srdcem. 

P: Přesně tak, a pak je jed-
no, jestli fotí digitálem nebo na 
film. Samozřejmě, jak už jsme 
se zmínili, digitálem člověk 
napleská třeba sto záběrů za půl 
minuty. Kdežto v analogovém 
přístroji musíte nejprve založit 
film, a když vám dojde dvanáct, 
popřípadě šestatřicet políček 
jako u kinofilmu, rychle sáhnout 
pro nový, ručně nastavit clonu, 
čas, musíte dbát, abyste měl 
dostatečné světlo. Pak ten film 
vyvolat, udělat obrázky, eventu-
álně zvětšit a čekat na zázrak, 
že se něco objeví. Fotografie na 
papíru je neskutečně náročnější 
záležitost a z pohledu dnešní-
ho člověka, který pořád někam 
spěchá a něco honí, zdlouhavá. 
Já se fotografováním zabývám 

profesionálně už hezkou řádku let a klasickou černobílou fotku 
neudělám dřív než za takové dvě tři hodiny. 
Přesto, pane Plachto, vedete svého mladého přítele k černobílé 
fotografii. Proč? Že se to stává módní?

P: Analogová fotografie má v sobě cosi čistého, krásného, 
řekl bych i nepomíjivého. Vezměte si sto let staré obrázky. 
Technicky nebývají nejzdařilejší, to je pravda, ale jakou mají 
atmosféru. Mimochodem, jeden z našich nejlepších umělců 
Saudek dělá skoro výhradně černobíle. 

K: Proto rád zvěčňuji staré věci. Mám rád lidi, přírodu, ale 
miluji staré budovy, fabriky s jejich mnohdy neuspořádanými 
zátišími. Nebo zrovna v tomto týdnu jsem na nádraží čekal na 
oprýskanou lokomotivu. 
To jste dráze moc velkou reklamu neudělal?

K: Asi ne, ale mě zaujalo, kolik toho ta mašina má za sebou, 
kolik kilometrů ujela, kolik lidí odvezla, kde všude jezdila, jak se 
proměnila. Kdysi byla krásná, nabarvená a teď už z ní všechen 
ten lesk sešel a přesto pořád slouží. 

FOTOGRAFOVÁNÍ NENÍ JEN CVAKÁNÍM SPOUŠTĚ, 
Zachytit obraz je lidská touha odvěká. Odhaduje se, že nejstarší jeskynní malby vytvořili neandrtálci před čtyřiceti 

tisíci roky. Kolik lidského umu, šikovnosti, vynalézavosti, kolika staletí pak bylo třeba, než se obrazy objevily na dřevěných 
deskách, plátnech, popřípadě klenbách a zdech kostelů, než posléze dospěly k fotografickému snímání a staly se převratnou 
novinkou v historii lidstva. 

Fotografie se ujaly jako běžná součást dnešního života ve všech oborech lidské činnosti, mnohdy zcela nenahraditelně 
rozvinuly řadu vědních oborů. Vezměme si jen lékařské snímky, nebo z opačného prostředí, jejich využití ve sportu jako 
cílových dokladů zjišťujících pořadí závodníků a kontrolování dosažených časů. 

Zkrátka a moudře. Fotografování se až tak bleskově rozšířilo, že díky vynálezu digitálních přístrojů fotí dnes kdekdo 
a kdeco. Jeho příznivcem je i sedmnáctiletý student gymnázia Ondra Koc (K) z Protivína, jehož patronem je rodinný přítel 
a dlouholetý spolupracovník našich listů Stanislav Plachta (P). 

Ondra Koc a Jan Chmelík při rozhovoru. 
Flexaret IV, 1/10 sec, clona 3, 5, negativ – FOMAPAN 
120/100ASA, FOMADON LQN 1:10/6 min. Positiv 
FOMASPEED N311, FOMATOL LQN 1:7/60 sec. 
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To je námět na příběh. 
P: Každá fotografie v sobě skrývá nějaký příběh. Ta černo-

bílá bývá i dramatičtější. Má schopnost vyjádřit vnitřní napětí 
přesvědčivěji než barevná. 
Přesto mi nedá, abych se nezastal barvy. Jen co novin a časo-
pisů – s výjimkou Protivínských listů – se tiskne výhradně na 
barvě. Reklamní letáky už teprve neovlivňují zákazníky v jiné 
podobě. 

P: Musím přiznat, že barevné fotografie jsou svým způsobem 
nenahraditelné. Například jako přílohy nebo doprovodné snímky 
v učebnicích a vědeckých knihách, což ovšem nevylučuje, že 
nedám na černobílé dopustit. 

K: Mě už přestalo bavit donekonečna si prohlížet v počítači 
barevné snímky. Podíval jsem se na ně jednou a to mi stačí. 
Kdežto když držím v ruce fotografie na papíru a s kamarády si 
je prohlížíme a debatujeme o nich, to je jiné „kafe“. 
Jaké aparáty používáte?

K: Mám jich několik, ale nejčastěji to jsou Flexaret…
P: …což byla ve své době naprosto dokonalá bezkonkurenční 

zrcadlovka, kterou Meopta vyvážela do celé Evropy, 
K: pak mám Zenit a Praktiku. Tu chtěl ode mne koupit 

nějaký Němec. Fotil jsem v Praze a on mi nabízel spoustu eur. 
Odmítl jsem ho: „Nein, nein, das ist Geschenk.“ Dal mi ji za 
vysvědčení Standa. 
Nosíte při sobě stále nějaký foťák?

K: Flexaret se nosí obtížně. Když jdu do terénu, beru 
s sebou ještě brašnu a stativ. Většinou však fotím z ruky. 
Flexaret jsem vytáhl v Itálii, na náměstí Ponte de Vecchio ve 
Florencii. Bylo tam plno Japonců a ti se hned začali zajímat, 
co to mám za aparát. Okukovali ho a něco mi říkali japonsky, 

čemuž jsem samozřejmě nerozuměl. Jen jsem se musel smát, 
když jsem je viděl, jak neustále ze všech pozic s těmi svými 
dokonalými digitály cvakali všechno, co jim přišlo do cesty. 
Jak se v tom vyznají doma, poznají, co je co, který kostel 
a jaký dům. 

P: Vždycky jsme středem pozornosti, když se objevíme 
s aparátem na krku. Lidi koukají a ptají se, co to máme za exem-
pláře, které jsou k vidění pomalu už jen v muzeích. 
Sice ještě tak dlouho, Ondro, nefotografujete, ale nedalo by se 
z té vaší dosavadní žně už vybrat pár obrázků na výstavu?

K: Asi ještě ne, i když… Byli jsme nedávno se školou na 
přednášce v píseckém muzeu a nějaký pán tam vystavoval noč-
ní Tábor. No, nevypadalo to zrovna nejskvěleji a říkali jsme si 
s kamarády, že bychom to uměli líp. Prostě jsme se vytahovali. 
Slyšela nás naše paní profesorka Měšťanová. Když prý máme 
takové silácké řeči a jsme tak chytří, ať se předvedeme. Ve škole 
nám nechá několik nástěnek pro naše výtvory. Trochu nás tím 
zaskočila, ale výzvu jsme samozřejmě přijali. Snad to stihneme 
ještě do Vánoc. 
Karel Čapek kdysi napsal, že fotografování je stejně vzrušující 
jako lov na tygry nebo sázení do loterie. Tak se vyjádřil asi 
před osmdesáti roky, nicméně máte dojem, že fotografování 
je pořád dobrodružství?

P: On je v tom i kus adrenalinu. Aspoň pro mne určitě. 
K: Pro mě taky. V komoře do poslední chvíle nevíte, co 

vám vyleze. Býváte napnutý jako struna. O to větší radost mám 
z pěkné fotografie. Zvlášť když ji potom ukazuji mezi kamarády 
a jim se líbí. 

Ať se vám tedy daří.  Jan Chmelík
Analogové fotografie z archivu Ondry Koce

NÝBRŽ I ZÁLEŽITOSTÍ ADRENALINOVOU A SRDEČNÍ
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UPOZORNĚNÍ
pro návštěvníky Městské knihovny

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

✿ SPOLEČENSKÁ KRONIKA ✿
NARODILA SE

❀  28. 10. dcera 
 Karolína Sochorová
 Lence Holčákové z Protivína

ZEMŘELI
✝  3. 10. František Kvěch
 56 let, Chvaletice

✝  5. 10. Ing. Milada Peterková
 78 let, České Budějovice

✝  18. 10. Květoslava Kostková
 83 let, Protivín

✝  22. 10. Alžběta Kišacová
 73 let, Protivín

✝  26. 10. Anna Hrabová
 68 let, Protivín

✝  10.11. Bohuslav Študent
 88 let, Protivín

PODĚKOVÁNÍ
Komunitní nadace Blanicko-Otavská je 

nadace, která podporuje neziskové organizace 
v regionu. Jsme rádi, že patří mezi největší 
podporovatele Střediska křesťanské pomoci-
Pastelka. Děkujeme jí za finanční příspěvek, díky 
němuž jsme mohli pořídit sítě a žaluzie do oken 
do Pastelky, a také koupit účetní a mzdový pro-
gram. Moc děkujeme. Rádi bychom poděkovali 
také radě města, která schválila příspěvek na 
stínící rolety do střešních oken do podkroví Pas-
telky. Parné letní dny tak budou pro děti i rodiče 
mnohem snesitelnější. Mnohokrát děkujeme.

Za MC Pastelka M. Šálková

V pátek 8. listopadu se uskutečnilo 
v obřadní síni Městského úřadu Pro-
tivín slavnostní vítání občánků. 

Foto nahoře – zleva: 
Martina Pavlíková a Jan Turek s dcerou 
Adélou, Radka a  Miloslav Loutchanovi 
s dcerou Annou, Zdeňka a Martin Irovi 
se synem Jáchymem, Michaela a Jiří 
Leskovcovi se synem Vojtěchem, Kristi-
na a Radek Vojíkovi se synem Radkem, 
Jiřina Velková a Jan Jelínek se synem 
Vilémem

Foto vpravo – zleva: 
Marie a Ladislav Šterclovi s dcerou 
Kristýnou, Vendula a Jaroslav Sedláč-
kovi s dcerou  Hanou, Miloslava a Petr 
Bisovi  se synem Kryštofem,  Veronika 
Turnerová a Václav Vítek s dcerou 
Sofií, Julie a Ondřej Pavlíkovi s dcerou 
Lenkou, Lucie a Petr Říhovi se synem 
Petrem

Foto J. Mošovská 

VZPOMÍNÁME
Dne 13. listopadu uplynuly tři roky, 
co nás navždy opustila 
paní Marie Dubská. 

Maminko, jsou to tři roky, 
cos mne opustila. 
Jsi však stále se mnou. 

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. 
Vzpomínají syn Pepa s dětmi, 

vnoučaty a pravnoučaty

V den tvých narozenin 30. listopadu 
se budu snažit, aby Tobě i taťkovi mezi 
18. a 19. hodinou zahráli na Country 
rádiu. Kdo si naladí, vzpomeňte s námi. 

ŘEKLI SI ANO
Dne 10. října 2013 si řekli své „Ano“ 
Vojtěch Moucha 

a Mgr. Pavla Krátká. 
Za gratulace předem děkujeme. 
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Jsme parta „sester hasiček“ z Myšen-
ce. V zimě chodíme do fitka, ne jen aby-
chom si udržely kondičku, ale abychom 
se sešly a probraly různé problémy. A také 
připravujeme různé společenské akce. 
Jakmile se na jaře oteplí, přesedláme na 
kola a projíždíme se po našem okolí. 

Ovšem druhý říjnový víkend jsme 
se vypravily vlakem na Lipno na chatu 
v Hůrkách u Černé v Pošumaví. Naši 
chlapi z nás měli legraci, že přípravami 
strávíme více času než samotným výle-
tem. Důležité však je, že jsme nakonec 
vše probraly a domluvily a celá akce 
probíhala prakticky bez problémů. Na 
fotografii vidíte pohodovou atmosféru 
a dobrou náladu, která nás provázela po 
celou dobu našeho pobytu. 

STOLNÍ TENISSTOLNÍ TENIS SLAVOJE
PROTIVÍN

Do letošní sezony nasadili stolní tenisté Slavoje Protivín hned 
pět týmů. Áčko a béčko budou hrát krajské soutěže, Céčko, 
Déčko a Éčko okresní přebor. 

Do oddílu se po delší době vrátil odchovanec Slavoje Libor 
Dunovský, který se určitě stane velkou posilou pro A tým. Dále 
se k aktivní činnosti vrátili Pavel Pártl, Matyáš Kozma, Pavel 
Martan a Tereza Marková. Novým členem se stal Pavel Koula. 

VÝSLEDKY
Krajský přebor 1. –  4. kolo
VS Tábor A : Slavoj A 5:10
 (Färber 4, Mareš 3, Dubský 2, debl)
SKST Týn nad Vltavou : Slavoj A  2:10
 (Dunovský 3, Färber 2, Dubský 2, debly)
Slavoj A : TJ Blatná B 7:10
 (Dunovský 3, Färber 2, Mareš 1, debl)
Slavoj A : Sokol Strakonice A 10:0
 (Dunovský 2, Färber 2, Dubský 2, Mareš 2, debly) 

Krajská soutěž 1. –  4. kolo
Sokol Vodňany B : Slavoj B 10:7
 (Šimoník 3, Brabec 2. Mareš 1, debl)
Libín Prachatice D : Slavoj B   8:10
 (Šimoník 4. Weber 2, Brabec 1, Topinka 1, debly)
Slavoj B : Elektr. Strakonice B 3:10
 (Tománek 1, debly)
Slavoj B : Třebohostice A 10:5
 (Šimoník 4, Topinka 2, Mareš 1, Weber 1, debly)  

Okresní přebor 1. – 4. kolo
Slavoj C : Slavoj D  17:1
 (Tománek 4, Macháček 4, Marková  I. 4, 
 Najmanová 3, debly – Soumar 1)
Slavoj C : Sokol Písek B  18:0
 (Tománek 4, Marková I. 4, Topinka 4, 
 Najmanová 2, Macháček 2, debly)
Mirotice C : Slavoj C  2:16
 (Tománek 4, Marková I. 4, Najmanová 4, 
 Macháček 2, debly)
Slavoj C : Mirotice D  17:1
 (Tománek 3, Marková I. 3, Najmanová 3, 
 Marková T. 2, debl, 5xWO )
Sokol Písek B : Slavoj D   4:14
 (Vařečka K. 4, Soumar 4, Zeman 3, 
 Vařečková 1, debly)
Slavoj D : Kovářov C  12:6
 (Vařečka K. 4, Soumar 4, Lednický 3, debl )
Slavoj E : Kovářov C  11:7
 (Vařečka P. 4, Pártl 3, Martan 1, Kozma 1, debly )
Mirovice : Slavoj E   8:10
 (Vařečka P. 3, Pártl 3, Martan 2, Kozma 1, debl)
Slavoj E : Mirotice B  14:4
 (Vařečka P. 4, Pártl 4, Martan 4, debly)
Sokol Písek : Slavoj E  8:10
 (Vařečka P. 4, Pártl 3, Martan 1, Kozma 1, debl)

Karel Vařečka                                                               

Doufám, že tento náš první výlet nebyl 
zároveň poslední a že i další akce, které 
si naplánujeme, se vydaří. Všem našim 
manželům děkujeme, že to bez nás těch 
pár dní vydrželi a vlastně byli s námi díky 
našim čepičkám (vpředu nápis „Myše-

necké Kelišky“ a vzadu přezdívky našich 
drahých poloviček). 
Více foto na http://jirkasebera.rajce.
idnes.cz/SUMAVA_2013/

myšenecká Keliška, 
sestra hasička Marie Seberová

HASIČKY Z MYŠENCE
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Cesta ku studánkám – 6. díl
STUDÁNKA SV. VÍTA – BUDIČOVICE
Nastal čas listopadek – čas barevných chryzantém. Bylo 
krátce po Všech svatých i po smutných „Dušičkách“. Poča-
sí tomu vskutku napovídalo. Nízké šedé mraky ležely již 
několik dní nad krajinou. Slunko se schovalo za klobouky 
boubínských hor a po polích se plazil první studený mra-
zík. Pravé sychravé Pošumaví. 
Tam někde na východě za lesy Zadního Boru ve stráních 
nad Budičovicemi stojí kaplička svatého Víta a přilehlá 
studánka. Cestou jsem se vydal v místech, kudy se dříve 
z města chodívalo na Zelenou horu. Přes přimrzlá pole 
se šlo dobře. Jen pro pořádek! Zelená hora je název cha-
lup samoty a Babka je pojmenování nedaleké jižní kóty. 
Okolo Božích muk jsme mnohdy kráčeli na tuhle samotu 
nad Protivínem pro domácí máslo. Co by děti jsme dosta-
ly hrnek domácího 
mléka a chleba 
s tvarohem od hos-
podyně paní Moud-
ré. Bože, to byla 
tehdy pochoutka! 
Pak poděkovala 
svatému Vítu, že 
není hlad a udělala 
v tu stranu křížek. 
Dodnes vidím vos-
kovou hromničku 
svítit v okně cimry 
při nenadálé bou-
ři, která nás zde 
zdržela. Kroupy 
veliké jako švestky 
šly tehdy stranou. 
Dodnes hlídá zdej-
ší krajinu mohutný 
Skočický hrad. Níz-
ké bouře se o něho 
rozrazí. 
Cesta na Zelenou 
horu již dávno zmi-
zela. Veliká škoda cest v polích. Měly svoje opodstatnění. 
Co motýlů tam vlálo okolo mezí, co barevných stehlíků 
hodovalo na bodlácích pupav, chutnajících nám jako ked-
luben svým kořenem. Generace po nás již tohle nepo-
znají. Rodák z nedalekých Chvaletic mně připomněl stu-
dánku, která byla také nedaleko Zelené hory na západní 
louce. Byla prý hluboká, plná dobré vody. Zmizela! Však 
rozhled od pokřivené borovice při cestě zůstal. Vidíš moc-
ný Boubín, tmavnoucí lesy Svobodné hory, prachatický 
Libín i vichrem zničené hřebeny Želnavských hor. Přes 
známou Kleť pohled pokračuje na Slepičí hory a modravé 
linky lesů hor Novohradských. 
Cesta v Zadním Boru je pokryta listím, které již dávno 
ztratilo barvy veselých pastelů. Člověk si zde uvědomuje 
logiku života. Staré odchází, nové se s příchodem jara 
zrodí. Kdo dnes pozná les z našeho mládí? Zmizela sta-
rá měřící, dřevěná věž, lyžařská dráha od sv. Huberta. 
Jen ta stará podkova, kterou jsme kdysi zavěsili na větev 
sukovitého dubu, zůstala. Poctivá práce kováře připomí-
ná staré časy. Tenhle les měl rád můj „houbový děda“. Asi 
mu připomínal svým jménem vísku Malý Bor na Horažďo-
vicku, ze které pocházel. Koncerty dešťových kapek, bílá 
pěna v kořenech stromů a promočené klobouky hříbků 
„boráků“. Pak cesta vede okolo Hadího kamene a les-
ních ořešáků na křižovatce cest. Tenhle kříž cest pama-

tuje slavné panské hony. Zde lovili i vévoda Tek, švagr 
anglického krále a arcivévoda Ferdinand d’Este. Zde se 
počítala zvěř a ochutnávala tehdy lovecká polévka. Honci 
z knížecích schwarzenberských pivovarů a statků na tuto 
dobu za „šesták“ mnoho let rádi vzpomínali. Kníže Adolf 
prý si nechával nacpávat polštáře z listí javorů Zadního 
Boru i protivínské Bažantnice… nacházel jsem zde před 
léty v okolí skalských lesíků i vzácné houby smrže. Jen 
holina zůstala po lese. Nenasytnost lidí je horší než kůro-
vec či větrná smršť. 
Za lesem na západ se kříží Zlatá stezka se Schwarzen-
berskou cestou. Ze staré slávy již zhola nezbylo vlastně 
nic. Jen torzo padlých Božích muk hovoří za vše dnešní. 
Zakladatel této dříve tak rušné cesty okolo svatého Víta 
byl Adam František Schwarzenberg. Zvelebil upadající 

panství a lidem při-
šla práce a pení-
ze vhod. Však 
nešťastná střela 
na jelena poblíže 
Brandýsa nad 
Labem při honu 
ukončila jeho roz-
manitý život. Střel-
cem nebyl nikdo 
jiný než sám císař 
Karel VI. Otec nám 
tak známé Marie 
Terezie. Velké to 
bylo neštěstí. 
Byl jsem překva-
pen, že podvečer 
u kapličky přine-
sl konečně tro-
chu slunce. Šípy  
paprsků se zabo-
dávaly dolů do 
polí. Stromy se 
vlnily jako korouh-
ve procesí, co 

sem k sv. Vítu dříve chodívala. Lidé ctili tradice, zdravá 
pole bez dnešní chemie byla jejich živiteli. Věřili, že Bůh 
dával i bral. Co příběhů se toulá anebo se zaoralo šílenou 
vládou rudé doby...
Víte vlastně, kdo to byl svatý Vít? Byl to světec ze vzdále-
né Sicílie, který se ve svých dvanácti létech chlapeckého 
života odmítl vzdát křesťanství. Byl drsně mučen a nako-
nec sťat. Tvrdý osud! Kaplička po něm nazvaná zde stojí 
na hraně lesů. Studánka napolo vyschlá, zanedbaná, je 
opodál. Nikdo se o ni nestará, z polí se vytratil běžný život, 
vše ztratilo letitý význam. A přeci! Uvnitř kapličky svítí ble-
dá voskovice. Plamínek skáče po stěnách a osvítí i obráz-
ky křížové cesty. Vítr sem zanesl několik dukátů žlutého 
březového listí. Je jím vlastně popadaná teď na podzimek 
celá mechová stříška kapličky. Nápis připevněný na zdi 
hlásá: Na heřmanském hřbitově dřímají sen sladký naši 
drazí otcové, naše drahé matky. Chodívali sem rádi ke sva-
tému Vítu, aby Pán Bůh žehnal jim i jejich majetku.“ 
Pak dole v údolí zatancovala světélka chalup z Budičovic. 
Tato ves je spojena se svatým Vítem. Pověst praví, že 
šlechtic zde zabloudil v tmách lesů a ráno ho pak vzbudil 
kohout z nedaleké vísky. Proto Budičovice. 
Je listopad, doba dušičkových věnečků a svící. Přeji více 
vody studánce a dobrou duši z okolí, která ji opraví. 

Sládek Petr
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Protivínští hokejbalisté pokračují nadále v dobrých výkonech 
a zatím se stále drží na prvním místě tabulky základní části. 
TJ Platan Protivín – TJ Blatná Datels  4:1 (0:0, 1:0, 3:1)
Branky: Kříž 2, Holý, Honzík – Paukner.

Platan po sobotním duelu Blatné klesl na druhé místo v tabulce, 
ale v neděli v přímém souboji se svým sokem uspěl a vrátil se do 
čela. Šlágr kola komentoval Miloslav Pexídr: „Soubojem prvního 
s druhým začal mač v Protivíně. Sliboval vyrovnané utkání a to se 
také potvrdilo. V první třetině měly oba celky několik šancí, ale gól 
nepadl. Až v šesté minutě druhé třetiny při přesilovce, otevřel skóre 
Patrik Kříž od modré nad rameno brankáře Koubka za asistence 
Hrdiny. A opět byly k vidění šance na obou stranách, i když více 
na straně domácích, ale do konce třetiny již gól nepadl. Na začát-
ku třetí třetiny se hostům naskytla šance na korigování výsledku 
při dvojnásobném vyloučení Hrdiny. I přes velký tlak se jim ale 
skórovat nepodařilo. Tak zápas spěl do koncovky, když šest minut 
před koncem oblafnul Holý brankáře Koubka a domácí rázem 
vedli 2:0. To hosty zlomilo a necelé dvě minuty na to opět Kříž za 
pomoci Hrdiny a Stropnického dal na 3:0. Hosté to ještě zkoušeli 
bez brankáře, ale to se jim nedařilo a šest vteřin po zahájení hry 
vstřelil Honzík po přihrávce Pexídra do prázdné branky čtvrtý gól. 
Minutu před koncem se přeci jenom hosté dočkali alespoň čestného 
úspěchu, kdy se trefil nad rameno domácího brankaře Paukner za 
přispění Suchého.  Domácí se opět dostali do čela tabulky právě před 
svého soupeře a to ještě se zápasem k dobru. Domácí se i nadále 
vezou na vítězné vlně a na mužstvu je vidět, že chtějí vyhrávat. 

Vedoucí Blatné Daniel Málek označil porážku za zaslouženou: 
„Platan zvládl souboj o první místo lépe, když projevil větší vůli 
a chuť jít za vítězstvím. Nám chyběl tah na bránu,  hra byla ospalá 
a upracovaná. O naší zasloužené porážce rozhodla pravděpodobně 
nevyužitá čtyřminutová přesilovka v úvodu třetí třetiny a pak zby-
tečná chyba před brankovištěm u  branky domácích na 2:0. Soupeři 
gratulujeme  k výhře a návratu do čela tabulky.“ 

HBC Prachatice B – TJ Platan Protivín  2:6 (0:1, 1:3, 1:2)
Branky: Nachlinger (Bednář), Matoušek (Švácha) - Bican (Vencl), 
Bican (Stropnický, Peroutka), Bican (Holý, Stropnický), Steinocher 
(Bican, Peroutka), Javůrek (Holý), Bican (Stropnický)

Protivín si upevnil vedení v tabulce výhrou na hřišti Prachatic. 
Komentář Miloslava Pexídra:„Zápas to nebyl jednoduchý i s ohle-
dem, že si domácí složí tým z poloviny hráči A-týmu. No budiž. 
Také to bylo znát, hosté se nemohli dostat do tempa právě dobrým 
pohybem domácích, a proto domácí měli znatelnou převahu, pře-
stože inkasovali ve třetí minutě po střele Bicana nad levé rameno 
Pixi. Kluci z Platanu dobrým bráněním dotáhli třetinu bez inka-
sované branky. Ve druhé minutě prostřední části z přesilovky, kdo 
jiný než Bican, po pěkné kombinaci 2:0, ale hra pořád nebyla to, co 
hraje tým jindy. Do třetice opět Bican ve dvacáté minutě zvýšil na 
3:0 a teprve teď začaly docházet domácím síly a Protivín se začíná 
prezentovat svou hrou. Nachlinger sice snížil v přesilovce, ale za 
chvíli Steinocher od modré, také z přesilovky, opět zkorigoval, když 
překonal tentokrát brankáře Študlara. Ve čtyřicáté minutě v osla-
bení unikl Javůrek a dal na 5:1. Minutu na to domácí Matoušek 
dal druhý gól domácích. Vteřinu před koncem upravil na 6:2 starý 
známý Bican. Domácí měli i trochu smůlu, když trefili dvakrát tyč 
a jednou břevno. “ 

TJ Platan Protivín - SK Beer Stars Pluhův Žďár  4:2 
(0:1, 0:0, 4:1)

Branky a nahrávky: Steinocher (Brynda), Brynda, Hrdina (Strop-
nický), Bican (Stropnický) - Paščenko (Ištvánik, V. Ondřej), Janák

Protivín zvládl těžký duel s Pluhovým Žďárem a udržel se na 
čele tabulky. 

TJ Platan Protivín - HC Dranreb Nová Včelnice  5:2 
(4:1, 1:0, 0:1)

Branky a nahrávky: Holý (Koloušek), Honzík (Pavlíček), Bican 
(Stropnický), Bican (Kříž), Vencl (Pavlíček) – Sedlák (brus), Kubín 
(Bartoš)

Protivín potvrdil roli favorita, i když proti Nové Včelnici 
jednoduchou práci neměl, což potvrdil i Miloslav Pexídr. „První 
s předposledním - velký rozdíl? Ani náhodou. Zápas začal sice 
převahou domácích a ve třetí minutě šli také do vedení Holým 
s asistencí Kolouška, ale za dvacet vteřin po chybě v obraně 
domácích hosté kontrovali Sedlákem. Mezi dvanáctou a čtrnác-
tou minutou dali domácí tři branky, Honzík a dvakrát Bican. Ve 
druhé třetině se za domácí trefil ještě po dorážce Vencl, ale to 
bylo ze strany prvního mužstva tabulky vše. Iniciativu v sedmi 
lidech přebrali hosté a byli minimálně vyrovnaným soupeřem. 
Na konec byli odměněni druhou brankou, kterou dal Kubín. 
Do konce zápasu se nic zajímavého již nestalo a zápas se jen 
dohrával.“ 

HC Švantlův Dvůr Písek B - TJ Platan Protivín  2:1 
(2:0, 0:0, 0:1)

Branky a nahrávky: Bíba (Vážný), Růžička – Holý (Stropnický) 
Hitem víkendu v Krajské lize bylo střetnutí Švantláku 

s vedoucím Protivínem. Písečtí díky povedené první části 
svalili lídra 2:1. Utkání viděl Miloslav Pexídr. „V Písku začal 
zápas náporem hostů, ale ne a ne trefit branku, a tak z ojedi-
nělého protiútoku zahřmí na druhé straně, kdy se trefí Bíba 
za pomoci Vážného. A o minutu později po minele Bicana 
v obranném pásmu vykoupal doslova Pavlíka Růžička. První 
třetina se hrála za vydatného deště, ale již bez změny skóre. 
První i druhá třetina se hrála za mírné převahy hostů, ale bez 
kýženého efektu. Následně padla regulérní branka do domácí 
sítě, ale rozhodčí ji neuznal, nikdo nevěděl proč a rozhodčí 
se ptal brankáře, zda dostal branku… Hosté se pět minut před 
koncem dostali ke snížení Holým (rozhodčí se zase dohadovali, 
zda padla branka) a hosté šli do mohutného náporu. Odvolali 
brankaře a vyrovnání bylo na spadnutí. A opět vstoupili na 
scénu rozhodčí, kdy brankář úmyslně posunul svou svatyni, aby 
nedostal gól, rozhodčí nic, nedivím se, že jsou hráči podráždění, 
a tak pan rozhodčí udělil čtyři vyšší tresty, ať se hosté chytnou 
za nos. Nechci soudit rozhodčí, mají to někdy těžké, ale co při 
takovém derby předvedli tito dva, nemám slov. Významným 
způsobem ovlivnili utkání. Hosté byli lepším týmem a remíza 
by byla minimálně spravedlivá. “ 

Poslední letošní domácí hokejbalový zápas:

30. 11. od 13.30 hodin 
TJ Platan Protivín : HBC Betonova Holubov 

ŘÍJNOVÝ HOKEJBAL TJ PLATAN

KHbL – ČECHY JIH 2013/2014 – základní část:
 
pořadí název týmu Z V VP R P skóre body

 1.  TJ Platan Protivín1 1 9 0 0 2 47 : 22 27
 2.  SK Beer Stars Pluhův Žďár 11 8 0 0 3 40 : 26 24
 3.  TJ Blatná Datels 11 7 1 0 3 42 : 27 23
 4.  HC Švantlův Dvůr Písek B 10 7 0 1 2 34 : 18 22
 5.  SK Tábor B 11 6 1 0 4 50 : 34 20 
 6.  TJ Vltava Deviants České Budějovice 10 5 1 2 2 250 : 29 19
 7.  HC Olešník 11 6 0 0 5 38 : 30 18
 8.  HBC Prachatice B 11 5 1 0 5 39 : 47 17
 9.  SK Suchdol nad Lužnicí B 11 4 0 0 7 46 : 47 12
 10.  HBC Betonova Holubov B 11 2 2 1 6 42 : 47 11
 11.  SK HC Rosa České Budějovice 11 3 0 2 6 34 : 41 11
 12.  HC Dranreb Nová Včelnice 11 0 1 1 9 17 : 53 3
 13.  HBC Vikings České Budějovice B 10 0 1 1 8 12 : 70 3
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Nová sezóna protivínského ženského 
týmu začala s očekáváním nových spo-
luhráček a po migraci  hráček z Kaplice, 
která ukončila dočasně činnost v účasti třetí 
ligy, zpestření ženského krajského přeboru. 
Některé kaplické hráčky se různě rozptýlily 
do okolních týmů našeho přeboru a tím  byla 
naznačena možná pestrost a kvalita krajské-
ho fotbalového snažení ženských týmů. 

Začátek sezóny nevypadal  pro JAFU 
nejlépe, ale stále jsme všichni věřili, že 
s rozehráním  a příchodem mladších nových 
spoluhráček, které s naším očekáváním 
dovrší  v podzimních dnech věku 14 let, 
což je opravňuje k účasti  v ženské dospělé 
kopané, se vše změní. 

První zápasy se téměř s pravidelností 
kopie  hrály v našem herním oslabení, ale 
na náladě i přes nepříznivé výsledky se nic 
neměnilo a týmový duch sílil. 

Už v prvním zápase v domácím prostře-
dí jsme pocítili dopad zkušenějších hráček 
z Kaplice posílivších Borovanský tým na 
celkovou hru a než jsme se rozkoukali, 
ukončil rozhodčí zápas s výsledkem 1:8. 

V Sezimově Ústí opět s neúplnou jede-
náctkou (á hráček) jsme už předvedli, že 
se jen tak nedáme, ale pohrálo si s námi 
i štěstí a i přes velmi vyrovnané výkony 
obou týmů jsme odjížděli s nákupem 4 gólů 
v naší brance (4:1). 

Novým mladým posilám - protivínské 
Adéle Kubičkové a z Vodňan očekávané 
Denise Duškové už poskočily roky umož-

ňující start v naší soutěži na číslo 14, ale  
i fotbal má v naší republice byrokraticky 
zavádějící úřední skluzy a povolení stále 
nebylo. I přesto se však hrát musí a zápas 
v domácím prostředí proti Lažišti byl ojedi-
nělý nejen tím, že skončil 3:3 a že se poprvé 
v naší soutěži kopaly nově rozhodující 
penaltové kopy určující vítěze, ale i tím, 
že se nedostavil rozhodčí a zápas pískal po 
dohodě domácí trenér. Nikdo jiný po ruce 
momentálně nebyl!  I v osmi či devíti jsme 
se na hru těšili a drsné derby v Mokrém 
opětovně v oslabení a s pomocí místní-
ho  rozhodčího, kterému nebylo cizí ani 
urážení z jeho úst k naší  trenérské lavičce 
–  jak jsme již zvyklí – odehrát zápas, který 
skončil v poměru 5:2 pro domácí. Holky 
však zápas zvládly a udržely se společně 
na uzdě. Ba dokonce svého trenéra bránily 
a jen se potvrdil stav fotbalového rozhodo-
vání v nižší soutěži. Za stavu 3:2 se v tomto 
zápase roztočil  takový kolotoč nesoudných 
a falešných událostí v rozhodování zápasu, 
který se zastavil až s hvizdem označujícím 
konec a přesně naznačil, jakým směrem 
nikdo nechce, aby se náš fotbal ubíral – pro-
stě fotbalová ostuda! Odjížděli jsme však 
s hrdostí a už předběžně s vidinou sladké 
odvety podle pravidel. 

Následující víkend navštívily naše 
domácí hřiště hráčky z Hradiště a již s Adé-
lou Kubičkovou jsme předvedli, jak asi náš 
fotbal bude v budoucnu vypadat při plném 
složení a hezkou hrou jsme si vykopali 

vítězství 7:1. Hned tímto zápasem nebylo 
pochyby o tom, že Adélka bude  velmi 
platnou a důležitou hráčkou našeho týmu 
(podle očekávání). 

Do Borovan k šestému kolu soutěže 
jsme se znovu vydali v neúplné  sestavě 
jen s tím, že bojový duch se nevytratil 
a po krásném výkonu jsme vyhráli v devíti 
hráčkách 2:3 a borovanské domácí favoritky 
jsme zcela zaskočili. 

Hřebínek našemu týmu, který v Borova-
nech narostl, však srazily holky ze Sezimova 
Ústí, když i ony v oslabení bez jedné hráčky 
pokořily naši planou hru a  0:1 hovořilo 
o všem. 

Nepochopitelným se jevil zápas 
v lažišťské sportovní aréně, kde pod vede-
ním nového – druhého – trenéra Tomáše 
Lupínka a s prvním startem Denisy Duškové 
se velmi pěkná hra protivínského týmu plná 
neproměněných šancí s označkovanými 
tyčemi neprojevila výhrou, ale naopak  
debaklem 4:0 a to i s pomocí vlastního gólu. 
Překvapivá prohra však JAFĚ nalila do žil 
další zkušenost. 

Následné očekávané deváté kolo jsme 
na protivínském kolbišti přivítali k odvetě 
hráčky z Mokrého a bez okolků jsme si  
zapsali 3 body za deklasování 5:1 a to nejen 
výsledkem, ale především hrou s „rozdílem 
třídy“. 

Závěr podzimní části byl pro JAFU 
krásnou oslavou při zápase na Hradišti, 
když naplnily sít domácích soupeřek devíti 
góly a protivínská gólmanka Petra Brožová 
výborně po celou sezónu chránící protivín-
skou svatyni vylovila ze svého nevodu míč 
pouze jedenkrát a to po oslnění sklánějícím 
se podzimním slunkem za obzor. 

Podzimní část tak pro JAFU znamenala 
sice  šesté místo v sedmimístné tabulce, 
ale ještě není konec a těšíme se na jarní 
část hry. 

Rád bych touto cestou ještě jednou 
přivítal do našeho týmu především hráčské 
posily Adélku a Denisu a na trenérském 
postu doplnění Tomášem Lupínkem. 

Poděkování patří z trenérské lavičky 
samozřejmě i Lence Vajsové, která za JAFU 
střídavě nastupuje po dohodě se svým 
mateřským klubem z Blatné a všem hráč-
kám týmu pod vedením kapitánky „Evžena“ 
Evy Mikulenkové. 

V současné krátké přestávce se poma-
lu musíme přeorientovat na sálovou hru 
a s prvním tréninkem v hale, začínajícím 
v listopadu, se budeme snažit o opětovné 
úspěchy i v tomto odvětví kopané. 

Pokud víte a máte ve svém okolí další 
dušičky v řadách žen a dívek, které by se 
chtěly honit za kulatým nesmyslem, pře-
dejte prosím tento vzkaz a rádi je uvítáme 
na našich trénincích a to každý čtvrtek od 
17.30 hodin v protivínské sportovní hale. 

Sponzorem týmu je  společnost 
Agroles s.r.o. Písek – generální part-
ner zn. OREGON pro ČR.  R. Koleš

Stojící – zleva:  Radovan Koleš – trenér, Míša Myš Vítovcová, Pavla Krtek Chumanová, 
Lenka Vajska Vajsová, Denča Fekál Pečená, Maruška Králík Králíková, Tomáš Lupínek
– trenér
Klečící – zleva: Eliška Eli Hrabová, Magda Máďa Melková, Eva Evžen Mikulenko-
vá – kapitánka, Nikola Nikuše Trnková, Štěpánka Štěpka Bláhová, Anežka Aný 
Kolešová, Adélka Kubičková
Sedící vpředu – zleva: Vašek Hloucha a největší opora týmu – gólmanka Petra 
Peťa Brožová
Na snímku chybí: vedoucí týmu – Iveta Mamakami Kolešová, Denča Krejčová, 
Adéla Šariská a Denisa Dušková

Poločasová hra  protivínské JAFY
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Fotbalové informace
Blíží se konec podzimní části sezóny. Přiná-
šíme vám přehled výsledků našich mužstev, 
podrobnější informace najdete na klubovém 
webu www.fkprotivin.cz

Zápasy „A“ týmu hodnotil trenér Kobetič. 
Bernartice – Protivín  2:4 (0:1)  
Branky: Z. Vorel, Reidinger, J. Vorel, Dolejš 
Po dvou nezdarech v minulých kolech jsme 
potřebovali obnovit přísun bodů. Do zápasu 
jsme vstoupili hodně soustředění a celý první 
poločas jsme byli lepším mužstvem. Z velkého 
množství šancí jsme však využili pouze jednu. 
V druhém poločase domácí zlepšili svoji hru, 
naše hra měla svoji tvář a po dvou standard-
ních situacích jsme získali tříbrankové vedení. 
Poslední desetiminutovka přinesla zvýšené 
úsilí domácích, kteří snížili na rozdíl branky. 
Naše zasloužené vítězství jsme potvrdili další 
brankou těsně před koncem. Domácí si zaslouží 
pochvalu, že ani tříbrankový rozdíl jim neu-
bere elán do utkání a naše mužstvo za kvalitní 
a vyspělý výkon. 
Protivín – Olešník  1:1 (1:1)  
Branka: J. Vorel   
Naše dobrá hra na začátku utkání byla odmě-
něna brankou. Hned vzápětí jsme ale nezvládli 
standardní situaci a bylo srovnáno. V dalším 
průběhu utkání už jsme nedokázali navázat 
na úvodní minuty a hrál se vyrovnaný souboj, 
ve kterém další možnosti na obou stranách 
likvidovali brankáři. 
Želeč – Protivín  1:1 (0:0) 
Branka: Sládek 
Na hřišti lídra soutěže jsme předvedli organi-
zovaný výkon, podpořený velkou bojovností. 
V prvním poločase se hrál vyrovnaný zápas. 
Výborným zákrokem se v 17. minutě prezen-
toval Hlaváč, když zneškodnil střelu Bartesky. 
I my jsme pomýšleli na útok, ale finální přihráv-
ka se nám nevedla. V druhém poločase měl více 
ze hry domácí tým, naše obrana jim žádnou šanci 
nepovolila a bezpečně řešila nakopávané míče. 
V 75. minutě domácí po našem dobrém tlaku na 

míč vyrobili hrubku a naše vedení jsme drželi 
až do 92. minuty. S blížícím se koncem domácí 
zvýšili aktivitu a přišlo i na šance, které jsme i se 
štěstím přestáli. Výsledek určil pokutový kop 
v závěru utkání, který byl nařízený za faul, který 
viděl jen rozhodčí a domácí hráči. Barteska je 
skvělý hráč, nerozumím však tomu, jak se může 
rozhodčí doslova bát hráče, který je dominantní 
na hřišti, avšak jeho projev k rozhodčímu snižuje 
jeho osobnost jako člověka, který má ve fotbalu 
víc za sebou než zápasy v I. A třídě. 
Protivín – Milevsko B  2:0 (1:0) 
Branky: Z. Vorel, J. Vorel 
V utkání jsme tahali za kratší konec, a jak to ve 
fotbale někdy bývá, přesto jsme vyhráli. Milev-
sko bylo celý zápas lepším mužstvem až na pár 
úseků zápasu, kdy jsme dokázali hru aspoň 
vyrovnat. Do vedení jsme se dostali v posled-
ní minutě 1. poločasu, kdy jsme důsledným 
dohráním situace využili hrubky hostujícího 
brankáře. Šance soupeře jsme přežili se štěstím 
a zásluhou výborného výkonu našeho gólmana. 
Rozhodnutí přišlo kousek před koncem zápa-
su, kdy další nejistý zásah brankáře hostů byl 
potrestán. Odehráli jsme na podzim některá 
utkání, ve kterých jsme i přes naši dobrou hru 
nebrali plný počet bodů, v tomto kole to byl 
opačný případ. 

„B“
Protivín – Borovany  3:4 
Branky: Křišťál, Mikulenka V., Kocanda
Protivínští měli v tomto utkání černý den. Asi 
podcenili soupeře, hráli lehkovážně, soupeři 
góly přímo nabízeli. Přesto v druhém poločase 
dokázali vyrovnat, avšak gólem v poslední 
minutě přišli i o remízu. 
Skály – Protivín  2:0
Hosté přijeli trochu oslabeni, protože se sou-
časně hrál zápas A týmu, přesto pokračovali 
v nevýrazném výkonu z minulého kola. 
Protivín – Podolí II  3:0 
Branky: Sládek, Škoda, Vorel Z. 
I když výkon měl daleko do předchozí poho-

dy, přesto domácí zvítězili a udrželi kontakt 
s čelem tabulky. 
Čížová B – Protivín  1:1 pen. 5:4  
Branka: V. Mikulenka
V poměrně dobrém tempu hraném utkání 
rozhodla produktivita. Protivínští své 3 vel-
ké šance v prvním poločase nevyužili, a to 
rozhodlo. 

„D“
Volyně – Protivín   6:2  
Branky: Šmíd, Soumar
Protivín – Milovice/Čimelice 
Branky: Soumar 2, Šmíd, Vejšický, Vilímek, 
Cina
Mirotice – Protivín  2:3 
Branky: Soumar, Cina, Vejšický
Vodňany – Protivín  6:0
Protivín – Strunkovice/Bavorov  1:3 
Branka: Ruczkowski

Starší žáci
Protivín – Týn nad Vltavou  3:2 
Branky: Ludvík, Kozma, Vlach (z penalty)
Osek – Protivín  1:3 
Branky: Šefránek 3
Protivín – Netolice  2:1 
Branky: Šefránek, Ludvík
Vacov – Protivín  0:1 
Branky: Ludvík

Mladší žáci
Protivín – Týn nad Vltavou  2:3 
Branky: Vojík, Bečvář
Osek – Protivín  0:16 
Branky: Vojík 4, P. Urban 3, Svatoš 3, 
Bečvář 2, Branštýl 2, Novotný 2, 
Protivín – Netolice  6:0 
Branky: Vojík 2, Bečvář 2, Novotný, 
M. Urban
Vacov – Protivín  0:5 
Branky: Bečvář 2, Vojík 2, Svatoš

Starší přípravka
Písek D – Protivín  5:8 
Branky: Sochora 3, Polanský 3, Urban, 
Viktora O. 
Protivín – Hradiště A  5:6 
Branky: Sochora 2, Pikl, Leškanič, Šedivý
Protivín – Oslov  13:3 
Branky: Urban Michal 6, Pikl Richard 3, Fakol 
Adrian 2, Sháněl Tomáš 2
Čimelice – Protivín  6:6  pen. 1:4 
Branky: Urban 3, Polanský 2, Sochora

Konečná tabulka po podzimu:
1.   Písek C 21
2.   Hradiště A 18
3.   FK Protivín  17
4.   Písek D 15
5.   Bernartice 12
6.  Čimelice   8
7.   Oslov   6
8.   Hradiště B   6
9.   Sepekov   0

Mladší přípravka
Milevsko – Protivín  4:4 
Branky: Matoušek 2, Říha, Kubec
Protivín – Písek D  4:7 
Branky: Říha 2, Schánělec 2
Protivín – Hradiště A  1:14 
Branka: Kubec
Protivín – Mirotice  17:2 
Branky: Kubec 6, Říha 3, Kohout 3, Malý 3, 
Krs, Příhoda
Mirovice – Protivín  7:4 
Branky: Říha, Matoušek, Kubec, Šípek
Mladší přípravka má své zápasy také odehrané, 
v této soutěži se tabulka nevytváří. 

Václav Křišťál

Na snímku jsou naši benjamínci z mladší přípravky po jednom z domácích zápa-
sů. Stojící zleva: Tomáš Kassay, Matěj Moravec, Adam Říha, Štěpán Král, Ondřej 
Matoušek, trenér Ondřej Sajtl, Tomáš Malý, Matěj Křišťál. Sedící zleva: Matěj Pří-
hoda, Jakub Honis, Dan Kohout, Kryštof Krs, Tomáš Kubec, Ondřej Křišťál, Matyas 
Šípek. Leží Adam Schánělec. Na snímku chybí Michal Gocala, Lukáš Kajer



KŘÍŽOVKA O KNIŽNÍ ODMĚNU

V letošním roce jsou křížovky věnovány moudrým výrokům známých i méně známých osobností.  Autor křížovek P.  Šoba
Ze všech věd, které člověk může a musí znát, …1., 2. a 3 díl tajenky co nejméně zla a způsobil co nejvíc dobra. – Lev Nikolajevič Tolstoj
Vyluštěnou tajenku zašlete do 4. prosince 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 řijnových novin se stává paní Škrnová z Protivína. Blahopřejeme. 
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PI

S OČIMA NAVRCH HLAVY
Celé prázdniny a září probíhala 

v Protivíně kampaň Sítě mateřských 
center S očima navrch hlavy, kterou ve 
spolupráci s místním infocentrem pořá-
dalo mateřské centrum Pastelka. Děti si 
samy nebo s rodiči vyzvedly v infocentru 
pracovní list s mapkou a plnily osm úkolů. 
Smyslem bylo chodit po našem městě 
s otevřenýma očima a všímat si detailů 
u věcí, kolem nichž chodíme velmi čas-
to, a domníváme se, že je známe velmi 
dobře. 

Všichni zúčastnění si zaslouží pochva-
lu za bezchybně splněné úkoly. Vyloso-
vaní výherci jsou Pavlínka Čecháčková 
z Protivína a Sára a Zdeněk Vláskovi 
z Kosovy Hory, kteří od nás dostávají spo-
lečenskou hru pro celou rodinu Štístkovi. 
Gratulujeme. 

Zvláštní poděkování patří bezesporu 
paní Rybákové a Laňové z infocentra, dále 
květince Oáza, která přispěla odměnami 
pro všechny děti, jež se zúčastnily, a cuk-
rárně Café Gallery, kde si děti vyzvedly 
sladkou odměnu.  M. Šálková

TENISOVÝ TRÉNINK PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
150 Kč/hod., telefon: 724 304 488
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Společnost RWE v letošním roce uspořádala 3. ročník soutěže Dobrovolní hasiči 
roku. Soutěž je určena pro sbory dobrovolných hasičů a pro jednotky sborů dob-
rovolných hasičů. SDH Záboří se do soutěže přihlásilo s akcí Setkání traktorů 
v Záboří „ZETOR 2013“. Akce porotu zaujala a ta vybrala, v oblasti jih a západ 
Čech, Zábořské hasiče do 5ti členného finále. O celkovém pořadí rozhodla veřejnost 
prostřednictvím internetového hlasování a SMS zpráv. Dne 5. listopadu proběhlo 
v brněnském hotelu Voroněž vyhodnocení soutěže. O pouhých 7 hlasů se z vítěz-
ství radovalo SDH Záboří před SDH Střelské Hoštice. Za vítězství v soutěži jsme 
obdrželi od RWE šek na 30 tisíc korun, od občanského sdružení Svatý Florián šek 
na 10 tisíc korun a od společnosti Koutný poukaz na hasičské uniformy v hodnotě 
10 tisíc korun. 
Záznam slavnostního galavečeru a fotky z předávání najdete na stránkách www. 
sdhzabori.cz. SDH Záboří děkuje za zaslané hlasy.  

V sobotu 12. října se konal v Hradci 
Králové další ročník Sokol Cupu, který 
tentokrát byl zařazen do seriálu Cefta 
mezinárodní liga taekwondo. Turnaje se 
zúčastnilo celkem 350 závodníků z Ruska, 
Polska, Ukrajiny a České republiky. 

Z protivínského oddílu se zúčastnilo 
celkem pět závodníků z řad těch nejmen-
ších, kteří sbírají první zkušenosti na 
mezinárodním poli. Neměli to vůbec jed-
noduché, jelikož jejich startovní listina byla 
velmi obsazená a každý si musel vybojovat 
medailové umístění. Jako první nastoupil 
Filip Chalupský, který se předvedl moc 
pěkným zápasem a postoupil dále ve sku-
pině. Prohrál až v semifinále o jediný bod 
a získal pěkné třetí místo. Dále náš nová-
ček a nejmenší z naší výpravy Aleš Benák 
ve svém finálovém boji prohrál a získal 
krásné druhé místo stejně jako Jaroslav 
Korbel. Štěpán Král drtil své soupeře k. 
o. a překvapil i svého trenéra šikovností 
a nebojácností. Až v semifinálovém boji 
prohrál na body a bylo z toho krásné třetí 

místo. Martina Babáková, nejzkušenější 
členka naší výpravy, se probojovala až do 
finále, které vyhrála, a tak z toho bylo krásné 
první místo na mezinárodní scéně. 

Velké poděkování patří panu Zdenku 
Královi a Vašku Chalupskému, kteří nechali 
přímo na místě za odměnu dětem vyrobit na 
míru trička s motivem taekwondo a předali 
jim je za jejich statečnost a odhodlání. 
Umístění:  
Martina Babáková – zlato 
Jaroslav Korbel, Aleš Benák  –  stříbro
Štěpán Král, Filip Chalupský –  bronz  

VÁNOČNÍ ZUMBA PÁRTY
Ráda bych vás pozvala v pátek 

13. prosince od 18 do 20 hodin do 
Sportovní haly v Protivíně na závě-
rečnou párty roku 2013. 

Těšit se můžete nejen na „zumba 
hitovky“, ale tentokrát i na „ochut-
návku Piloxingu“ s Denisou. Akce 
bude otevřená pro všechny, kteří si 
chtějí s námi užít tu strhující atmo-
sféru a oslavit závěr roku! 

Podrobné informace o akci sle-
dujte na plakátech a na www.for-
body.cz

Těším se na setkání s vámi!
Hana Bísková, 

certifikovaná instruktorka 
Zumby a Pilates

Na závěr sezóny jsme připravili pod-
zimní tenisový turnaj, který se odehrál za 
krásného počasí 19. října. Mnoho zájemců 
nedorazilo, přesto jsme odehráli dvouhru 
i čtyřhru s těmito výsledky:

Dvouhra
M. Zoch – Hlaváč  5:7
Hlaváč – Hejsek  7:6 (7)
Hejsek – S. Zoch  7:6 (2)
Pořadí:
1. místo:  Jaromír Hlaváč
2. místo:  Jiří Hejsek
3. místo:  Martin Zoch/Sam Zoch
Čtyřhra
Hejsek/Bače – Egert/Brůžek  8:9
Hejsek/Bače – Študent/Pecka  4:9
Hejsek/Bače – Novotný/Hlaváč  9:3
Novotný/Hlaváč – Študent/Pecka  4:9
Novotný/Hlaváč – Egert/Brůžek 

nehráno, skreč Novotný/Hlaváč
Študent/Pecka – Egert/Brůžek  9:4
Pořadí:
1. místo: 
  Jaroslav Študent / Miroslav Pecka
2. místo: 
  Jan Egert / Pavel Brůžek
3. místo: 
  Jiří Hejsek / Milan Bače
4. místo: 
  Jaromír Hlaváč / Roman Novotný

Gratulace vítězům a poděkování patří 
všem zúčastněným. Tenisová sezóna končí. 
Protivínští tenisté, naberte přes zimu síly 
a budeme se těšit na jaře 2014.  J. Hejsek

DOBROVOLNÍ HASIČI ROKU 2013 JSOU ZE ZÁBOŘÍ

Taekwondisté bodovali na Sokol Cupu

TENISOVÝTENISOVÝ
TURNAJTURNAJ


