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Je konec roku a máme trochu času se ohlédnout, jaký 
vlastně rok 2013 pro nás všechny byl. S radostí mohu 
konstatovat, že pro naše město a přilehlé obce byl tento 
rok velmi úspěšný a podařilo se nám náš Protivín zase 
trochu zvelebit. S vědomím, že se městu daří, jsme 
přistoupili k nadcházejícím novoročním oslavám, které 
by pro nás měly být tím správným vykročením do roku 
příštího, do roku 2014. Připravili jsme pro vás novoroční 

Náměstí se zaplnilo a zvlášť velký počet 
našich nejmenších netrpělivě očekával, 
až se nám rozsvítí naše vánoční jedlička. 
Jaké bylo překvapení, když se k jedličce 
připojili anděl a jelen. Anděl nám po dobu 
Vánoc bude střežit náš vánoční strom a jelen 
náměstí hlídá a zároveň přivezl malé dáreč-
ky nejmenším.

Připravený program začal vánočním 
trhem na nádvoří kaplanky, pokračoval 
pohádkou Kamarádi v Betlémě v kostele, 
vystoupením Žesťového kvarteta Jiřího Kun-
ta, pásmem Poezie Vánoc v podání souboru 
Kamarádi Brno a vystoupením Dětského 
pěveckého sboru ZŠ pod vedením Lenky 
Přástkové.  Za  „Tiché noci“ se náměstí 
rozsvítilo.   

Stromeček svítí, anděl se směje a jelen 
pozoruje – začal advent, blíží se nejkrásnější 
svátky v roce – Vánoce.

Jaromír Hlaváč, starosta města
Foto Marie Černá

ROZZÁŘENÉ OČI DĚTÍ – TO BYLA 1. ADVENTNÍ NEDĚLE V PROTIVÍNĚ

PODROBNÝ PROGRAM NOVOROČNÍHO ODPOLEDNE NAJDETE NA VLOŽENÉM LETÁKU

odpoledne, jehož vyvrcholením bude již XI. PROTIVÍN-
SKÝ OHŇOSTROJ. Toto novoroční odpoledne s bohatým 
programem je darem nám všem od lidí blízkých našemu 
městu. Celkové náklady novoročního odpoledne v částce 
450 tisíc Kč, kterou výhradně uhradili sponzoři. Za to jim 
patří velký dík. PROTIVÍNSKÝ NOVOROČNÍ OHŇO-
STROJ bude opět největším v jižních Čechách. 
Dovolte mi vás srdečně pozvat na naše krásné náměs-
tí a vychutnat si společně sváteční atmosféru tohoto 
dne.   Jaromír Hlaváč, starosta města

ROK 2014 JE ZA DVEŘMI
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� ZE ŽIVOTA ŠKOLY � 
VĚDOMOSTNÍ VÍCEBOJ

V úterý 26. listopadu se žáci pátých a devátých ročníků naší školy zúčastnili ve 
Vodňanech soutěže Vědomostní víceboj. Soutěžilo se v předmětech: český jazyk, 
cizí jazyk, matematika, přírodopis, dějepis, zeměpis, fyzika, občanská výchova, 
deváťáci měli navíc ještě chemii. V poměrně silné konkurenci mělo největší úspěch 
družstvo deváťáků ve složení A. Kubičková, V. Čadek, M. Kubiš, F. Měšťan  a T. Nečas 
– byli na pátém místě. Páťáci ve složení V. Branštýl, V. Hrubý, Š. Roušal, V. Sochora 
a  V. Štěpka skončili ve své kategorii na sedmém místě. Zbývající dvě družstva byla shodně 
jedenáctá.

KLASIKA?!
Ve školní aule jsme měli příležitost 

prožít nevšední kulturní zážitek. Při slovech 
„výchovný koncert“ naskakovaly pupínky 
všem žákům už před 30 lety – taková nuda! 
Ale chyba, není koncert jako koncert.

Měli jsme z něj radost a užili jsme si 
to všichni. Písecký komorní orchestr při-
pravil pod názvem „Máme rádi zvířata“ 
pestrou paletu skladeb, ve kterých vtipně 
a poutavě seznámil děti s některými autory 
vážné hudby. Při tom zároveň některé děti 
poprvé viděly hudební nástroje. Mohly si 
dokonce zahrát a zjistit na vlastní kůži, jak 
je náročné se zařadit na pokyn dirigenta do 
hrané skladby. Interaktivně pojatý koncert 
si děti užily, spontánně reagovaly na hudbu 
Vivaldiho, Mozarta, Chačaturjana. Ale ta 
jména ze světa hudby nebyla to nejdůležitěj-
ší, tím byl poslech souzvuku všech nástrojů 
orchestru. Tenhle koncert byl prostě vše jen 
ne nuda. A my se těšíme na předvánoční 
vystoupení Píseckého komorního orchestru 
v Protivíně. Děti, vezměte rodiče a přijďte 
si poslechnout!  T. Vojtěchová

PĚVECKÝ SBOR 
SE CHYSTÁ NA ADVENTNÍ 
A VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ

V sobotu 9. listopadu jsme měly se 
sborem „soustředění“ ve škole. Čekala nás 
dvouhodinová zkouška, kde jsme nacvičo-
valy všechny písničky, které budeme zpívat 
v kostele a na rozsvícení vánočního stromu. 
Letošní zahájení adventu bude totiž náročné 
– čeká nás zpívání v Protivíně, ve Skalách 
a poprvé do „adventního tour“ přidáváme 
i Heřmaň.

V polovině zkoušky jsme měly přestáv-
ku, při které jsme se pořádně najedly. Něk-
teré z nás přinesly buchty, štrúdl, muffiny  
nebo čokoládu.

  Na závěr zkoušky jsme si  některé pís-
ničky vyzkoušely zazpívat na chodbě školy. 
Akustika byla velmi dobrá a přemýšlely 
jsme, že bychom ve škole na chodbě mohly 
někdy v budoucnu udělat koncert. 

Zuzana Doubková, 8. A
> > > > > > >

ŘEMESLA A NAŠE DĚTI
V průběhu podzimu se naši velcí i malí žáci zapojili do projektu SOŠ v Písku na podporu 

řemesel, který je realizován ze zdrojů Evropské unie. Žáci 8. a 9. tříd v dílnách vyřezali, 
obrousili a slepili ze dřeva modely koček. Tenhle „polotovar“ pak dostali do rukou naši 
nejmenší – prvňáčci. Obdivovali, co starší spolužáci dokázali. A když se dozvěděli, že je teď 
řada na nich, nadšení neznalo mezí. Každý si svou kočku nejdříve trpělivě vyhladil jemným 
smirkovým papírem a pak už přišly na řadu temperové barvy a fixy. Na závěr jsme naše 
díla přelakovali, dozdobili a dílo bylo připraveno jako to nejhezčí překvapení pro rodiče. 
Ti z velkých kluků, kteří se u prvňáků občas zastaví na návštěvu, měli zážitek z pracovního 
zápalu těch malých. Možná je i toto cesta k popularizaci řemesel mezi mladými.

T. Vojtěchová

Zaměstnanci a žáci 

Základní školy v Protivíně

přejí všem 

čtenářům Protivínských listů

příjemné prožití vánočních svátků 

a pevné zdraví 

v nadcházejícím roce 2014!

KVALIFIKACE VE FLORBALU
Dne 18. listopadu se žáci 1. stupně – ve 

složení: Branštýl, Hrubý, Nečas, Roušal, 
Sochora, Staněk, Urban, Štěpka, Leškanič, 
Šedivý, Červeňák, Kalina, Petřík a Pikl 
zúčastnili okresní kvalifikace ve florbalu. 
V konkurenci okresních družstev obsadili 
krásné 1. místo. Všechna utkání s přehle-
dem vyhráli a zaslouženě postupují do 
krajského kola v Týně nad Vltavou, které se 
uskuteční 22. ledna 2014. Nejlepším střel-
cem byl vyhlášen Vojta Branštýl s počtem 
16  střelených branek. Do krajského kola 
držíme palce.
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UZÁVĚRKA
pro dodání příspěvků

do lednových
„Protivínských listů“ 

je 6. ledna 2014.
Noviny vyjdou

v pondělí 20. 1. 2014. 

Dovolte mi poděkovat týmu pracovníků Technických služeb Protivín za 
vánoční výzdobu města a všem ostatním, kteří se podíleli na přípravě 
adventního odpoledne, panu Josefu Veselému pak za výběr naší krásné 
jedličky.  Jaromír Hlaváč, starosta města

VÁNOČNÍ KAMION 
COCA-COLA V PROTIVÍNĚ

Přemístění autobusové zastávky
Dne 1. ledna 2014 od 13 do 19 hodin 

bude z důvodu konání novoročního ohňo-
stroje a koncertu hudební skupiny přemís-
těna autobusová zastávka z Masarykova 
náměstí do ulice Komenského.

L. Štěpánová, FO-správa majetku

Společnost EKOLAMP zajišťuje 
sběr a ekologickou recyklaci úspor-
ných světelných zdrojů. Letos  pořá-
dá již potřetí populární soutěž měst 
a obcí o nejhezčí vánoční strom. Měs-
ta a obce, které dle hlasujících mají 
nejhezčí vánoční strom, získávají pří-
spěvek na ekologické aktivity.

Pro náš stromek v soutěži měst 
a obcí můžete hlasovat: http://
www.rozsvitimevasevanoce.cz/
soutez/. Můžete hlasovat z více 
e-mailových adres... 

Zopakujeme 3. místo?

PODĚKOVÁNÍ
 

Mezi mimořádně úspěšné advent-
ní akce patřila i zastávka Vánočního 
kamionu Coca-Cola v Protivíně. Ve 
středu 4. prosince se náměstí zapl-
nilo dětmi a rodiči. Smyslem letoš-
ní, v pořadí již čtrnácté tour je nejen 
navození, také touto cestou, sváteční 
atmosféry, ale především podpora 
charitativních akcí. Výtěžek z této ak-
tce je určen pro postiženého Filipa 
Jakeše. Foto M. Černá

INFORMACE PRO OBČANY

PODPOŘTE PROTIVÍNPODPOŘTE PROTIVÍN
SOUTĚŽ 

O NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ STROM
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RADA MĚSTA ZASEDALA

Pivovar Protivín slavnostně otevřel 
20. listopadu provoz nové kotelny. 
Investice v hodnotě přesahující 15 mili-
onů korun bude mít pozitivní dopad na 
životní prostředí, neboť jejím zprovoz-
něním dojde ke snížení emisí, zejména 
popílku. Pásku v novém provozu společně 
přestřihli starosta města Protivína Jaromír 
Hlaváč, generální ředitel pivovaru Zdeněk 
Radil a sládek pivovaru Michal Voldřich.

Předmětem investice byla přeměna 
starší uhelné kotelny na moderní ply-
novou s výkonem 8 tun páry za hodinu 
a účinností převyšující 95 %. „Projekt je 
hlavně naším příspěvkem městu Protivínu 
a ekologii. Původní kotelna sice respekto-
vala všechny legislativní požadavky, díky 
nové kotelně ale splňujeme ta nejpřís-
nější kritéria týkající se emisí. Realizací 
projektu dojde ke snížení emisí CO

2
, CO, 

tuhých látek (popílku), NO
X
, SO

2
“, uvedl 

Michal Voldřich.
„Veškeré aktivity, které vedou ke 

zlepšení životního prostředí, samozřejmě 
vítáme. Pivovar pro Protivín představuje 
stěžejní podnik jak z hlediska ekonomické-
ho, tak i environmentálního. Velice proto 
kvitujeme, že jeho vedení není ekologie 
cizí,“ řekl starosta města Protivína Jaro-
mír Hlaváč.

Součástí investice byla také náhrada 
páteřních rozvodů páry a kondenzátu no-
vými s kvalitní izolací, čímž se snížily 
ztráty tepla a zvýšila se návratnost kon-
denzátu. Dodavatelem technologií byla 
společnost WTG s. r. o., stavební práce 
provedla firma Casta a. s.

Projekt se podařilo realizovat s finanč-
ní podporou ze strukturálních fondů 
Evropské unie a ze státního rozpočtu 
České republiky, a to v rámci programu 
EKO-ENERGIE, jednoho z patnácti pro-
gramů podpory Operačního programu 
Podnikání a inovace.

VYBRÁNO Z USNESENÍ RADY MĚSTA 
KONANÉ DNE 20. 11. 2013

–  bere na vědomí zápis z komise pro 
posuzování majetkových převodů ze dne 
21. 10. 2013 a 11. 11. 2013

–  souhlasí s prodejem pozemku p. č. 784/4, 
zastavěná plocha a nádvoří o vým. 31 m2 
v kú Protivín Českomoravskému svazu 
chovatelů poštovních holubů,  ZO Protivín 

 a doporučuje zastupitelstvu města prodej 
pozemku ke schválení

–  vyhlašuje inventarizaci ke dni 31. 12. 2013

–  schvaluje plán inventarizace veškerého 
majetku města Protivín

–  schvaluje ústřední inventarizační komisi 
ve složení:

 1.  Hlaváč Jaromír
 2.  Říhová Jaroslava
 3.  Nečasová Svatava
 dílčí inventarizační komise ve složení:
 komise č. 1: 
 předseda – Šupitar V., 
 člen – Laňová M., Drahošová I.
 komise č. 2: 
 předseda – Řehoř J., 
 člen – Zoubková D., Uhlířová I.

 komise č. 3: předseda – Vlachová H., 
 člen – Fialová J., Schwemmová L.
 komise č. 4: předseda – Křišťálová V., 
 člen – Votavová J., Bednářová J.

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

–  ukládá finančnímu odboru – správě 
majetku zaslání pověření členům komisí 
a zajištění inventarizace

–  souhlasí jako vlastník sousedících pozem-
ků p. č. 711/1, 711/3, 711/4, 711/5, 1469/5, 
1469/15 a 1479/3 v kú Krč u Protivína se 
stavbou „Revitalizace rybníka Mlýnský 
u Krče“; tento souhlas vydává pro účely 
stavebního řízení

–  bere na vědomí zápis č. 9 z jednání komise 
bytové, MH a dopravy ze dne 18. 11. 2013

 a souhlasí s pronájmem bytu č. 4, 2+1 
o celkové výměře 74,95 m2, na adrese 
Protivín, Zámek 3

–  bere na vědomí uzavření MŠ Krč v době 
vánočních prázdnin, tj. od 23. 12. 2013 
do 3. 1. 2014

USNESENÍ Č. 279/2013 

Rada města Protivín
–  souhlasí s podáním žádosti o dotační titul 

Ministerstva pro místní rozvoj ČR na obnovu 
majetku města Protivín postiženého povodní 
2013

–  souhlasí s přijetím dotačního titulu 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR na obnovu 
majetku města Protivín postiženého povodní 
2013

 a prohlašuje, že město Protivín má dosta-
tek finančních prostředků na dofinancová-
ní uvedené akce

–  souhlasí s tím, že výtěžek akce Coca-Cola 
VÁNOČNÍ KAMION 2013, která se usku-
teční na Masarykově náměstí v Protivíně 
4. 12. 2013, bude použit jako příspěvek pro 
postiženého Filipa Jakeše

VYBRÁNO Z USNESENÍ RADY MĚSTA 
KONANÉ DNE 6. 12. 2013

–  souhlasí s uvedením sídla firmy na objektu 
ve vlastnictví města – B. Němcové 806, 
Protivín, dle žádosti MUDr. Macháčka

–  souhlasí s pronájmem pozemků PK 
p. č. 272 díl 1 o vým. 1998 m2, p. č. 469 díl 
1 o vým. 1376 m2 a KN p. č. 271, ost. plocha, 
neplodná půda o vým. 330 m2, vše v kú 
Myšenec

 a ukládá finančnímu odboru – správě 
majetku zveřejnění záměru pronájmu těchto 
pozemků pokračování na 6. stránce

NOVÁ KOTELNA VÝRAZNĚ SNIŽUJE EMISE  
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SVOZ ODPADU 
O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH
Ve středu 25. prosince 2013 bude svoz 
proveden beze změn.
Místo středy 1. ledna 2014 bude svoz 
uskutečněn v sobotu 4. ledna 2014.
Platba poplatku za odpady v roce 2014 
bude zahájena opět v měsíci únoru. Výše 
poplatku bude uveřejněna v lednových 
Protivínských listech.  

Jitka Šromová, organizační složka TS

Pivovary Lobkowicz Protivín
PROTON s.r.o. – výroba a montáže 
 oken a dveří, Protivín
LEKO Protivín
Š+H Bohunice s.r.o. Temelín
MZ – TENDER Písek
OSEVA Ing. Daňhel
Stavebniny Jaroslav Řehoř, 
 Protivín
Bohemia Timber Protivín
OM Protivín a.s.
KOJI s.r.o. Protivín
BESPO Petr Bečvář Protivín
Vladimír Vlach 
 VODOINSTALACE, Myšenec
BIBO Stores s.r.o. Písek
Bar čp. 101 Protivín 
 p. Koudelka, Tábor
RUMPOLD s.r.o. Vodňany
DOPRAVA JAROMÍR ŽIŽKA 
 PROTIVÍN
Autodoprava a spedice 
 David Polanský, Protivín
Karel Vačkář 
 stavební klempířství, Písek
Alois Vrchlavský 
 PNEUSERVIS, Protivín
KOČÍ a.s. Písek
HANS WENDEL s.r.o.  PRAHA 10
Ing. Jiří Hájek, 
 zakládání zahrad Olešná
E.ON ČR
AUTOHOUDEK Myšenec
ČEVAK a.s. 
AG Blatná 
Polanských s.r.o. Protivín 
NADACE ČEZ 
Ziegelbauer Stanislav, Radčice
NAPA – Milan Majorenko Písek 

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM 
NOVOROČNÍHO ODPOLEDNE 

1. LEDNA 2014

AGPI, a.s. Písek
MZ TRANSPORT, s.r.o. Praha 
PROGES s.r.o. České Budějovice
Čechtická Eva Sedlečko
BQP CZECH, a.s. Praha 
Ing. arch. Bohuslav Štorch 
 Sezimovo Ústí
Letošní náklady na Novoroční 
odpoledne l. ledna 2014 uhradí 
kompletně sponzoři, za což jim 
patří velký dík.

Krásný vánoční strom, svítící anděl a jelen na našem náměstí se nám 
opravdu líbily, ovšem jen do doby, kdy je vandal či vandalové dokázali poničit. 
Nikdy nedokážu pochopit, že jsou mezi námi takoví „pitomci“, kteří nám 
tímto chtějí pokazit příjemnou adventní atmosféru v našem městě. 

Měli by se stydět!  Jaromír Hlaváč, starosta města 

ZNIČENÍ VÁNOČNÍ VÝZDOBY = LIDSKÁ ZLOBA A BEZOHLEDNOST 
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Bc. Lucie Říhová
Nad Rybníkem 952, Protivín

telefon 603 924 907
e–mail: info@ucto–pisek. cz

www. ucto–pisek. cz PI

RADA MĚSTA ZASEDALA
dokončení ze 4. stránky

–  bere na vědomí záznam o provedení 
kontroly provozuschopnosti zařízení pro 
zásobování vodou k hašení požárů 

 a zároveň ukládá starostovi města vstoupit 
v jednání s firmou ČEVAK

–  bere na vědomí protokol o výsledku 
kontroly realizace sociální práce, aktivního 
vyhledávání osob, které jsou ohroženy 
hmotnou nouzí, kterou provedl Krajský úřad 
Jihočeský kraj na správním odboru MěÚ 
Protivín

–  souhlasí s přijetím neinvestiční dotace 
na úhradu mimořádných finančních pro-
středků pro jednotky sboru dobrovolných 
hasičů obcí nasazených v průběhu povodně 
v červnu 2013 od Jihočeského kraje ve výši 
300 800 Kč

–  bere na vědomí zápis č. 10 z jednání komi-
se bytové, místního hospodářství a dopravy 
ze dne 25. 11. 2013

 a souhlasí s pronájmem bytu č. 5, 2+0 
o celkové výměře 68, 27 m2, na adrese 
Protivín, Švermova 912

–  bere na vědomí zápis z jednání komise 
zdravotní a sociální ze dne 5. 12. 2013

 a souhlasí s pronájmem bytu Masarykovo 
nám. čp. 33, Protivín (penzion)

–  svolává veřejné zasedání Zastupitelstva 
města Protivín na den 18. 12. 2013 (středa) 
od 17 hod. do kinosálu MěKS Protivín

–  projednala předložený návrh rozpočtu 
města Protivína na rok 2014 a doporučuje 
zastupitelstvu města jeho schválení

I letos milovníky piva z regionál-
ních pivovarů jistě potěší speciální 
balení piv, která Pivovary Lobkowicz 
připravily k příležitosti nejkrásněj-
ších svátků v roce – Vánoc. Díky 
pivním kolekcím totiž budou moci 
nejen ochutnat různá piva, která by 
jindy na jednom místě neměli mož-
nost koupit, ale mohou s nimi udělat 
radost svým blízkým. Vánoční multi-
packy jsou totiž oblíbeným a přitom 
originálním dárkem.

Prvním ze speciálních vánoč-
ních balení je Zlatá edice pivních 
specialit, která obsahuje sedm 
různých piv z pěti regionálních 
pivovarů Čech a Moravy. Těšit se 
můžete na tmavý Granát z Černé 
Hory, speciály Telčský Zachariáš 
a Jihlavský Grand z Pivovaru Jih-
lava, Comenius z pivovaru v Uher-
ském Brodě, polotmavé speciální 
pivo Démon z vysokochlumeckého 
pivovaru a v neposlední řadě také na 
piva Protivínský Granát a Prácheňská 
Perla z varny sládků v Protivíně.

Dalším speciálním balením je 
Pivní adventní kalendář s dvaceti 
různými pivy ze sedmi českých 
a moravských regionálních pivo-
varů. Princip Pivního adventního 
kalendáře je obdobný jako u čoko-

ládových adventních kalendářů – na 
každý den od Mikuláše až po Štědrý 
den je pro jeho majitele připravena 
jedna láhev zlatavého moku. Kalen-
dář obsahuje piva Vévoda a Démon 
z Pivovaru Vysoký Chlumec, Klášter 
Ležák a Klášter Premium z pivo-
varu v Klášteře Hradišti nad Jize-
rou, Rychtář Standard a Rychtář 
Premium z hlineckého Pivovaru 
Rychtář, Patriot, Premium a Kou-
nic z uherskobrodského pivovaru, 
Šenkovní 10 a Ježek 11 z Pivovaru 
Jihlava, Kern, Granát, Sklepní, Páter 
a Ležák z jihomoravského Pivovaru 
Černá Hora a Platan 11, Schwar-
zenberg, protivínský Granát a Lob-
kowicz Premium, které vaří sládci 
pivovaru v Protivíně.

Úplnou novinkou letošního 
roku je Dárkové balení pivních sty-
lů, které v sobě skrývá nejen osm 
různých piv z různých pivovarů, 
ale tato piva navíc reprezentují 
osm různých pivních stylů. V bale-
ní je možné nalézt vídeňský ležák 
Kounic a Sváteční kouřový ležák 
z Uherského Brodu, svrchně kvaše-
né pšeničné pivo Velen, tmavý ležák 
Granát a speciální pivo s přídavkem 
medu Kvasar z Černé Hory, Kláš-
terní XIX. Bock z Pivovaru Klášter, 
Chlumecký Amber Ale z Vysokého 
Chlumce a světlý ležák Lobkowicz 
Premium z protivínského pivovaru.

ORIGINÁLNÍ VÁNOČNÍ DÁREK? 
SPECIÁLNÍ EDICE PIVA!
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Jak si mohli kolemjdoucí všimnout, 
budova 1. Mateřské školy je od 
30. září letošního roku v rekon-
strukci. První čtyři říjnové týdny bylo 
možno díky vstřícnosti rodičů, hlavně 
maminek na rodičovské dovolené či 
ochotě některých prarodičů, omezit 
provoz ze čtyř na dvě třídy. Jedině tak 
se dala provést výměna všech oken 
– nejprve 2. a pak 1. patra, přízemí 
a během víkendu i ve školní kuchyni 
– za nepřetržitého provozu školy.

 Průběžně se všechny vnitřní pro-
story malovaly a budova zevnitř dosta-
la nový, veselejší ráz. Byly zakoupeny 
a položeny nové koberce do všech tříd, 
sborovny a kanceláří, dále pak nové 
židličky do dvou tříd a nejmladším 
dětem byla pořízena i nová lehátka na 
odpolední odpočinek.

  Všichni, kdo v nedávné době při-
váděli své děti do mateřské školy, 
byli svědky neustálého úklidu chodeb, 
šaten a přesouvání dětí do čistých 
a vymalovaných tříd. To vše se dělo za 
většího či menšího hluku stavebních 
dělníků, kteří se věnovali zateplování 
a fasádě budovy zvenčí. Jako poslední 
se zateplovala střecha. Během dru-
hého listopadového víkendu přišel 
prudký, vytrvalý déšť a v pondělí nás 
překvapilo vytopené 2. patro.

Plánovaná oslava 50. výročí ote-
vření MŠ se bude konat až na jaře 
příštího roku po dokončení všech 
prací.

I přes vzniklé „technické“ 
potíže se ale děti v tomto čase 
zcela věnují přípravě na Vánoce. 
Advent prožívají při zhotovování 
Mikulášů, čertíků i andělů, byla 
pro ně připravena přímo ve školce 
dvě divadelní představení – „Čer-
tovský rej“ a „Putování za Ježíš-
kem“ a čeká je vánoční nadílka pod 
stromečkem. Starší děti též pilně 
nacvičují na vánoční besídky, aby 
příjemně překvapily všechny, kteří 
se na ně přijdou podívat.

Přejeme všem dětem a jejich rodi-
čům šťastné a veselé Vánoce.                                       

–EC–

Jak jsou již občané Protivína včetně 
přilehlých částí zvyklí, Jaderná elektrárna 
Temelín pro ně jako pro obyvatele Zóny 
havarijního plánování JETE opět po 2 
letech připravila „Kalendář s příručkou pro 
ochranu obyvatelstva v případě radiační 
havárie“. Kalendária na roky 2014 a 2015 
zdobí obrázky školáků ze sedmi základ-
ních a speciálních škol z nejbližšího okolí 
elektrárny Temelín.

Tentokrát jsou přílohou ke kalendářům 
dotazníky jako součást šetření v rámci 
výzkumného projektu, který zabezpeču-
je Zdravotně sociální fakulta Jihočeské 
univerzity v Českých Budějovicích ve 
spolupráci s Hasičským záchranným 
sborem ČR. Cílem výzkumného úkolu je 
získat informace o znalostech obyvatelstva 
zón havarijního plánování JE Temelín 
a Dukovany, a to zejména o jeho přístupu 
k realizaci evakuace v případě radiační 
mimořádné události.

Dotazníkové šetření je zcela anonymní 
a není nijak povinné, nicméně výzkumný 
tým projektu prosí o vyplnění dotazníku 
a poté o předání na obecní úřad. 

V případě občanů Protivína je možno 
dotazníky odevzdat v místech jejich dis-
tribuce jako součásti kalendářů, přičemž 
kalendáře tak jako před dvěma lety je 
možno si vyzvednout v Informačním 
centru v historickém objektu kaplanky, 
na matrice městského úřadu (v přízemí 
radnice) a v knihovně Městského kultur-
ního střediska.

Ing. Miloslav Koza,
tajemník MěÚ Protivín

Závěr roku 2013 v 1. Mateřské škole KALENDÁŘE 
JAKO PŘÍRUČKY 
PRO OCHRANU 
OBYVATELSTVA

V PŘÍPADĚ 
RADIAČNÍ HAVÁRIE 

JE TEMELÍN

V současné době vrcholí práce na rekonstrukci budovy l. MŠ.  
Foto Bc. J. Fialová

Na fotografii  děti 2. třídy se svými výrobky.
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PŘÍTEL SE SRDCEM NA DLANI
U domovních dveří zadrnčel zvonek a pod oknem stál Jirka 

Plíva. „Štěpáne, pojď dolů, mám něco pro tebe.“ Jiří mi podává 
zasklený rám s mou fotografií – plakátkem k výstavě „Návrat 
malíře Jana Zrzavého do Vodňan“ – pohlednicí, kterou jsem 
pro výstavu nakreslil a ručně napsaný text. „Počkej“, říká Jirka, 
„chci si to sám přečíst.“

„Před léty mně babička Plívů vyprávěla, že za ní přišel malíř 
Jan Zrzavý, zdali by ho nechala bydlet u sebe v domečku v Če-
lakovského ulici. Tehdy jí to sousedé rozmluvili, že by to jaksi 
nebylo dobré, aby vdova po legionáři, co žena a muž, bydleli 
pod jednou střechou. V pozdějších letech radní města Vodňan 
už nenašli pro Jana Zrzavého ubytování...

Až po létech se obrazy umělce vrací do Vodňan a díky Štěpánu 
Mikuláši Marešovi malíř dostává klíče od domova.

Možná tam u hřiště z „Pracáku“ se zase dívá na Skočický 
hrad a rybník Nový. A já, až někdy půjdu na Lázeň a alejí 
z Lomečku, vzpomenu, že Jan Zrzavý zde byl šťasten, jak nikde 
jinde.“

 Dočetl. Ještě je tam připsáno: Štěpánovi a Blance věnuje 
Jirka Plívů z Protivína.

„Děkuji, Jiří, “ povídám, udělals mi velkou radost. Ten příběh 
tvé babičky a malíře je půvabný a milý, ale z tvého psaní si každý 
pomyslí, že já mám na návratu Zrzavého největší zásluhu.“

„Ale ano,“ přerušuje mě Jiří Plíva, „vždyť jsi mu dal do 
ruky klíče od domova. A klíč přece značí, že člověk do toho 
místa patří.“

Rozloučili jsme se. Vzal jsem kladívko a zatloukl hřebík 
a tak Zrzavý visí vedle rámu s fotografií, na které si povídám 
s protivínským Pařížanem Jiřím Kolářem. Dobrá společnost!

Ještě několikrát jsem si přečetl to Jirkovo psaní. Říkám si 
v duchu: „Jirko, děkuji, jsi kamarád.“ Ale to ví o tobě každý.

Štěpán Mikuláš Mareš, Protivín

Pohádka – to bylo téma již pátého ročníku „Setkání bez hranic 2013“, které jako 
pokaždé pořádalo Centrum Stroom Dub. Této akce se zúčastnilo šest různých 
sociálních zařízení, nejen z Jihočeského kraje. Každé z nich si připravilo před-
stavení na již zmíněné téma. My jsme si nazkoušeli a s úspěchem odehráli snad 
všemi známou pohádku „O Budulínkovi“. První místo z minulého roku jsme sice 
neobhájili, ale o to přece na této akci vůbec nejde. Kamarádi, tanec, dobrá nálada, 
zábava – to je Setkání bez hranic. Celá akce se moc povedla a již nyní se těšme 
na další ročník. Foto: Horizont, o. s.

Termální lázně 
Bad Füssing

Skvělý dárek pro Vaše blízké!

28. prosince 2013
PROGRAM:
Odjezd: 8.00 hodin 
 Smrkovice – hasičárna
8.10 hodin
 Hradiště 
 – na zastávce u fotbal. hřiště
8.20 hodin  
 Písek – Výstaviště, u řeky
V případě většího počtu osob 
z jiné lokality je možné domluvit 
jiné nástupní stanoviště.
Zastávka v nákupním centru 
Pocking (cca 2 hodiny), dále se 
pokračuje do lázní (délka pobytu 
je 5 hodin). Návrat do Písku okolo 
21. hodiny. Cena 650 Kč (zahrnu-
je dopravu luxusním autobusem, 
průvodce a vstup do lázní).
Objednat a zaplatit zájezd můžete 
v Cestovní agentuře Lasty u paní 
D. Závorkové, telefon 777 131 
856, Nerudova 67, Písek
Zájezd se uskuteční při minimálním 
počtu 40 lidí. CA si vyhrazuje právo 
zrušit zájezd nejpozději 7 dnů před 
odjezdem z důvodu neobsazenosti. 

Výlet do Prachatic, tentokrát za pohádkou

PI
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Rádi se rozhlížíte po krásné krajině, 
nebo si chcete cestou přírodou jen 
tak odpočinout? Dík panu Uhlířovi 
z Krče se v okolí Protivína nachází 
řada krásných laviček. Bohužel na 
tu „Za pazdernou“ si nějaký čas 
usednout, dík vandalovi, nepůjde. 
Proč si nedokážeme vážit lidské 
nezištné aktivity?

Je to už zase rok, co děti slibovaly Mikulášovi, že budou poslouchat, že se polepší, že 
nebudou dudlat, že začnou chodit na nočník a spoustu jiných věcí, na které si člověk jen 
vzpomene. Otázka je, jestli si to pamatují ty děti. Nechceme děti strašit, protože ony toho 
mají dost jen z Mikuláše a anděla. A to je nijak nestraší. Ani letos tomu nebylo jinak. Sešli 
jsme se tradičně v cukrárně, děti vybarvily pro Mikuláše obrázek, při kávě, čaji a zákusku 
nám čekání na Mikuláše mnohem lépe utíkalo. Když se objevil ve dveřích se svým krásným 
andělem, některé děti velmi překvapily nejen své rodiče, ale i ostatní, jak chtěli povídat 
básničku. Holt, za těch dvanáct měsíců udělaly velký pokrok. Když se Mikuláš dětí ptal, 
zda-li  poslouchaly své rodiče, světe div se, všechny tvrdily, že poslouchají. Všechny, až na 
Marušku. Ta se přiznala, že není všechno na pochvalu. Proč to asi je? Proč se děti tak těžko 
přiznávají ke zlobení? Nebo si snad opravdu myslí, že jsou tak hodné celou dobu? Ne, ne. 
Dobře vědí, že to není úplně pravda, jenže strach je vede ke lži. Nebo aspoň k ospravedlňo-
vání sebe sama. A jak jsme na tom my dospělí? Mikuláše se dnes už nebojíme, čerta taky 
ne. Proč taky, že? A tak přeji všem nám, abychom mohli žít život, za který se nebudeme 
muset stydět nebo se bát. Aby nám čert ani Mikuláš nenaháněli strach, ať už mají podobu 
těchto postav nebo úplně jinou, vám nejen do roku 2014 přeje Pastelka. M. Šálková

V minulé soutěži správně odpo-
věděli ti, kteří uvedli, že v domě 
na obrázku se narodil výtvarník 
a básník Jiří Kolář dne 24. 9. 
1914. Vylosovaným výhercem sym-
bolické ceny se stal pan Jiří Škrna 
z Protivína. Blahopřejeme!

V minulém století v krámku 
na obrázku prodávali dva hodní 
manželé zboží, které potěší přede-
vším děti. Ptáme se na příjmení 
manželů a sortiment, který zde 
prodávali.

Odpovědi do 6. ledna 2014 
volejte na tel. č. 382 203 354, 
posílejte e-mailem: infocentrum@
muprotivin.cz nebo nás s odpovědí 
přijďte navštívit do Infocentra na 
náměstí.

FOTOHÁDANKAFOTOHÁDANKA
INFOCENTRA PROTIVÍN

MIKULÁŠ PRO PASTELKU
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Včelařské občanské sdružení Apicentrum vzdělávání Václava Jakše 
přeje všem svým členům a ostatním včelařům úspěšný rok 2014, zdravá 
včelstva a plné hrnce medu. Ostatním spoluobčanům, zejména konzu-
mentům výtečného českého medu především pevné zdraví a štěstí.
Samosprávě města Protivína děkujeme za projevenou přízeň, podporu 
a spolupráci v roce 2013.  Za AVVJ o. s. Josef Rotbauer

Přejeme štěstí, protože je ho málo.

Přejeme zdraví, protože je ho třeba.

Přejeme lásku, protože jí nikdy není dost.

Krásnou vánoční pohodu a šťastný nový rok 

přejí hasiči ze Záboří

Děkujeme za podporu.        www.sdhzabori.cz

Do konce roku 2013:
–  tapiserií Art protis Jindřišky 
Víchové (do 28. 12. 2013) do podkrov-
ních prostor kaplanky.
– betlémů ze sbírky manželů Vojíko-
vých potrvá do 10. ledna 2014.

V lednu a únoru 2014 se můžete těšit 
na výstavy:
– HOUBY II. – fotografie lesních hub 
autora Václava Burleho.
– V přízemí Infocentra vystaví v prv-
ních dvou měsících nového roku Jirka 
Plíva svou sbírku motoristických pla-
kátů a několik historických motorek 
zapůjčených též jinými sběrateli.
Vernisáž se koná 13. ledna 2014 od 15 
hodin. Vstup je zdarma.

TIP NA VÁNOCE
Krom stálého sortimentu infocentra 
vám nabízíme možnost koupě malých 
vánočních dárků – svíčky z včelího 
vosku, staročeské perníčky tvarova-
né ve starobylých formičkách, malé 
slaměné věnečky, ozdobené perníčky 
a papírové betlémy k vystřihování.

Pracovnice Infocentra 
vám přejí 
krásné prožití vánočních svátků 
beze spěchu 
a v roce 2014 
mnoho zdraví, pohody a radosti 
ze života!

VÝSTAVNÍ ČINNOST 
INFOCENTRA PROTIVÍN
Infocentrum vás zve na výstavy

PI
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Naposledy v tomto roce můžete nav-
štívit Pohádkovou kovárnu a záro-
veň shlédnout Živý Betlém – biblic-
ký příběh o narození Ježíška.

❆ Vánoční atmosféru u nás můžete 
ochutnat o adventních víkendech, 
naposledy pak 21. a 22. prosin-
ce 2013, vždy od 11 do 16 hodin. 
Uvidíte, jaký stromeček si ozdobi-
la medvědice Máša a co mají naši 
hastrmánci nejraději ke štědrove-
černí večeři. A třeba zde získáte 
inspiraci k vánoční výzdobě vašeho 
domova a stromečku.

❆ Letos již potřetí se také můžete při-
jít poklonit Ježíškovi. 22. prosince 
od 13 do 16 hodin pro vás bude 
připraven Živý Betlém – biblický pří-
běh o narození spasitele. Předsta-
vení se konají každou hodinu před 
Pohádkovou kovárnou. Všichni jste 
srdečně zváni!

Více informací najdete na stránkách 
www.pohadkovakovarna.cz

Stalo se již tradicí, že v listopadu 
pořádáme lampionový průvod, na který 
se děti, ale i rodiče těší celý rok. Ještě ani 
jednou neprobíhal podle stejného scénáře. 
Ani letos tomu nebylo jinak. Vyšli jsme od 
Pastelky, prošli pivovarským parkem, na 
jehož konci na nás čekala skupinka rodičů 
a dětí, která se k nám připojila. Postupně se 
přidávaly další rodiny, takže než jsme přešli 
k Blanici, už nás šel docela pěkný štrúdl, 
osvětlený lampionky, jenž bezpečně prošel 
až na Mrchovák, kde jsme vypustili několik 
lampionků štěstí. Ty se vypouštějí s nějakým 
přáním, jak už název připomíná.

Přání, obzvlášť teď v předvánočním 
čase, mají snad všichni. Někdo větší, někdo 
menší. Některá se mohou zdát více či méně 
splnitelná. Některá se orientují na nás 
samotné, jiná mohou být spíš altruistická. 
Přání našich blízkých se snažíme plnit. Přá-
ní máme proto, abychom udělali radost sobě 
nebo druhým. Ne vždy se splní, ale pokud 
se naplní, jistě nás to těší. Jednou formou, 
jak splnit přání, je dát dárek. Pod vánočním 
stromečkem najde asi každý čtenář tohoto 
příspěvku alespoň jednu zabalenou krabič-
ku nebo obálku. Budeme se těšit z toho, že 
jsme obdarovaní. Dospělí se budou radovat 
z rozzářených očí svých dětí a jejich radost 
se stane také jejich radostí. Je hezké být 
obdarován, ale pro některé je snad ještě 
větším potěšením obdarovat toho, na kom 
jim záleží. I Bůh měl přání – zachránit 
svět, teda přesně řečeno člověka. Nechtěl 
obdarovat sám sebe, protože má všechno, 
všechno stvořil, všechno mu patří. Prostě 
z lásky k člověku daroval svého Syna, aby 
dal šanci člověku znovu nalézt Boha, smířil 
ho se sebou. Kristus je dar a taky se tak 
chová. My sami si rozhodujeme, jestli dárky 
přijmeme nebo odmítneme. Přeji vám to 
správné rozhodnutí. M. Šálková

První adventní neděli se tradičně rozsvítil protivínský vánoční strom. S mimořádným 
ohlasem se setkal program celého odpoledne. Kostel sv. Alžběty se do posledního 
místa zaplnil dětmi i rodiči při „Vánočním příběhu“ od Kamarádů z Brna.

Šest desítek dětí si přišlo vyrobit svého vánočního andílka na Adventní tvoření.

Malý vánoční trh v nádvoří kaplanky nikdy návštěvníky nezklame.
Foto na stránce M. Černá

VÁNOČNÍ ZAMYŠLENÍ

ŽIVÝ BETLÉM 
v Pohádkové kovárně
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Restaurace 
„U Provazníka“ Protivín

vás zve
ve dnech 17. až 19. ledna 2014
 NA  VEPŘOVÉ HODY

Těšíme se na Vaši návštěvu!
telefon 602 590 386

www.uprovaznika.kvalitně.cz

Přejeme všem veselé Vánoce 
a šťasný nový rok 
Kolektiv Restaurace u Provazníka

Poslední listopadové úterý se sešly děti 
i ženy v Pastelce, aby si vytvořily do 
svých domovů nejen adventní věnec, ale 
tentokrát jsme měly možnost si udělat 
i hezký svícen. Letošní barvou pro období 
očekávání Krista je bílá, stříbrná a fialová, 
která je ostatně tradiční barvou adventu. 
Nejprve se daly do práce ty mladší z nás, 
protože se pravidelně v úterý scházejí na 
kroužku výtvarných technik. Tentokrát 
se to v Pastelce na jejich setkání moc 
nehemžilo. Ne proto, že by jich přišlo 
málo, ba právě naopak, mnohé z nich 
doprovodili rodiče nebo babičky, a tak na 
hemžení nezůstalo moc prostoru. Velkou 
pomocí na kroužku byla a bývá babička 
Němcová, jež je pravou rukou Laďky 
Bečkové, která kroužek vede. Některé 

děti jsou opravdu malé, a tak potřebu-
jí větší pomoc se stříháním, ohýbáním, 
aranžmá nebo skládáním. Babička to vše 
sleduje, a přiskočí tam, kde je potřeba 
a Laďka tam zrovna nemůže být, protože 
asistuje jiné holčičce nebo chlapečko-
vi. Pak babička popadne smeták a jede, 
takže Laďka a Verča Plívová mají trochu 
míň práce s úklidem. Děti odcházely ten 
den opravdu pyšně a v rukou si odnášely 
krásné adventní věnce, jenž budou zdo-
bit stoly domácností. Povedly se tak, že 
byste si mysleli, že jsou koupené. Některé 
maminky zůstaly a počkaly si na tvoření 
pro dospělé. Nelitovaly, protože pod jejich 
rukama vykvetly krásné svícny na stůl. 
Pastelka voněla chvojím a já se už těším 
na vánoční atmosféru. M. Šálková

V listopadu přijal pozvání pan Miro-
slav Procházka, aby si s lidmi z Protivín-
ska povídal o černošském Kongu. Své 
povídání o lidech, zemi, poměrech, příro-
dě, zvířatech a hlavně o gorilách doplnil 
spoustou zajímavých fotografií. Všechny 
nás mile překvapilo, kolik toho pan Pro-
cházka věděl o zemi, o životě lidí tam, 
čím žijí, co prožívají, jaká je jejich životní 
úroveň, jakým nesnázím musí čelit, koho 
kromě Afričanů v těch končinách potkáte 
a kdo se tam začíná usazovat. Večer byl 
hodně poučný, rozhodně jsme nelitovali 
toho, že jsme přišli.

Za MC Pastelka M. Šálková

V sobotu 16. listopadu 2013 se uskuteč-
nil 12. ročník filmového festivalu ama-
térských a nezávislých tvůrců. Tradič-
ním pořadatelem byl Foto a Film Club 
Protivín, spolupořadateli Město Protivín 
a  Městské kulturní středisko Protivín.

Letošní podtitul –  „Život kolem nás”. 
Okamžiky a střípky uspěchaného svě-
ta. Amatéři z blízkého i vzdálenějšího 
okolí poskytli filmy zachycující události 
v jejich okolí. Bylo možno vidět Vodo 
– Pády heřmaňského „všeuměla“ Karla 
Bicana. Ocenění si odnesl za 1. místo 
pan Ivan Kalina za film Výlov rybníka, 
2. místo Helena Mašindová – za film 
Masopust v Protivíně a 3. místo Zabořská 
traktoriáda od Tomáše Sokola.

V průběhu festivalu byly promítnuty 
filmy studentů SVOŠ a Filmové akade-
mie Miroslava Ondříčka v Písku, tvorba 
začínajících profesionálů.  R. Lenemajer

Podle knihovního zákona je knihovna povinna udělat každých pět let revizi svého 
fondu. Letos se jí zhostila také protivínská knihovna. Pracovnice kulturního střediska 
během týdne zkontrolovaly téměř 18 tisíc knih a brožur. 

ADVENTNÍ DEKORACE

PROTIVÍNSKÝ VIDEOFILM 2013

NESEĎTE DOMA 
A POJĎTE DO KINA

BESEDA O KONGU

PI



KINO PROTIVÍN
leden 2014

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 1. ledna  
NEPROMÍTÁME – SVÁTEK

pátek 3. ledna ve 20 hodin

HUNGER GAMES: VRAŽEDNÁ POMSTA
Akční/dobrodružný/sci-fi. K. Everdeen a P. Mellark se po šokujícím vítězství 
v 74. ročníku Hunger Games vrací domů. Jako vítězové musí ale brzy domov a své 
rodiny znovu opustit a vydat se na okružní jízdu po všech krajích Panemu.
Mládeži od 12 let přístupný, titulky, 146 minut, vstupné 100 Kč

neděle 5. ledna v 16 hodin film  Finsko/Německo/Dánsko

SOBÍK NIKO 2
Animovaný/dobrodružný/komedie. Sobík Niko opět musí řešit své trable. Ten-
tokrát se vydává na záchrannou misi svého bratra, který je unesen zlými orly. 
Mládeži přístupný, dabováno, 75 minut, vstupné 80 Kč

neděle 5. ledna v 19 hodin film USA

POZDRAVY ZE SPERMABANKY 
Komedie. David Wozniak patří mezi armádu singles, táhne mu na čtyřicet, 
životem se protlouká v mikině a teniskách a nechybí mu nic kromě zodpovědnosti 
a jakýchkoliv ambicí. Leckterý kravaťák by ho jednoduše označil za „lůzra“ .
Mládeži od 12 let přístupný, titulky, 103 minut, vstupné 90 Kč

středa 8. ledna v 19 hodin  film USA

SVIŇÁK
Drama/komedie/krimi. Skotský zkorumpovaný policista Bruce Robertson je 
posedlý sexem a kokainem. Měl by vyšetřovat vraždu, ale překáží mu vlastní 
podivínství, zvyk zahrávat si s kolegy a opravdu miluje ženy.
Mládeži od 15 let přístupný, titulky, 97 minut, vstupné 90 Kč

pátek 10. ledna ve 20 hodin film USA

PARANORMAL ACTIVITY: PROKLETÍ
Horor. Nešmírujte sousedy, zvlášť když u nich řádí temné síly. Do té doby fádní 
a nezajímavý osud hlavního hrdiny se vinou jeho zvědavosti nečekaně protne 
s tragickou historií předchozích dílů. 
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 84 minut, vstupné 110 Kč

neděle 12. ledna v 16 hodin film Francie/Belgie

MRŇOUSKOVÉ: 
ÚDOLÍ ZTRACENÝCH MRAVENCŮ

Animovaný/komedie. Na malebném lesním paloučku se jednoho dne rozhoří 
nepřátelství mezi koloniemi černých a červených mravenců. Příčinou sporu jsou 
zbytky jídla z pikniku, které tam zanechal mladý pár. Najednou se uprostřed 
znepřátelených stran objeví odvážná beruška.
Mládeži přístupný, beze slov, 80 minut, vstupné 100 Kč

neděle 12. ledna v 19 hodin film ČR

ČTYŘI DOHODY
Záznam divadelního představení Jaroslava Duška na motivy stejnojmen-
ného bestselleru. Hra inspirovaná nadčasovou toltéckou moudrostí knihy Dona 
Miguela Ruize provedla za devět let více než 150000 diváků v cestě za osobní 
svobodou a štěstím. Hrají Alan Vitouš, Pjér La Šé´z a Jaroslav Dušek.
Mládeži přístupné, 118 minut, vstupné 100 Kč

středa 15. ledna v 19 hodin film Francie

ŽIVOT ADÈLE
Drama/romance. Film se silným tématem o milostném vztahu mezi dvěma 
mladými ženami natočil tunisko-francouzský režisér Abdellatif Kechiche a hlavní 
role ztvárnily mladé herečky Adele Exarchopoulosová a Léa Seydouxová.
Mládeži do 15 let nevhodný, titulky, 179 minut, vstupné 100 Kč 

pátek 17. ledna ve 20 hodin film USA/Velká Británie

KONZULTANT
Krimi/thriller/drama. Vysoce postavený advokát, se prostřednictvím majitele 
nočního klubu Reinera (Javier Bardem) přimotá k pochybnému obchodu s dro-
govým kartelem. 
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 118 minut, vstupné 100 Kč

neděle 19. ledna v 16 hodin  film USA 

PTAČÍ ÚLET
Animovaný film plný dobrodružství, lásky a odvahy. Příběh dvou krocanů, kteří 
vymysleli ambiciózní plán. Jejich misí je vrátit čas a zachránit se od jistého konce.
Mládeži přístupný, dabováno, 85 minut, vstupné 110 Kč

neděle 19. ledna v 19 hodin  film Dánsko

NYMFOMANKA – 2.DÍL
Drama/erotický. Otevřená studie ženské sexuality podle kontroverzního dán-
ského režiséra Larse von Triera.
Mládeži od 18 let přístupný, titulky, 130 minut, vstupné 80 Kč

středa 22. ledna v 19 hodin film USA

FRAJEŘI VE VEGAS
Komedie. Celoživotní přátelé se na stará kolena rozhodnou zapomenout na svá 
stará kolena, a ve jménu slavných společných mejdanů to ještě jednou roztočit. 
Jeden z nich, zapřisáhlý starý mládenec chystá překvapivou svatbu a to je ideální 
příležitost. Cíl? Jak jinak. Las Vegas. 
Mládeži přístupný, titulky, 105 minut, vstupné 100 Kč

pátek 24. ledna ve 20 hodin film Francie

17 DÍVEK
Drama. Provokativní debut je portrétem skupiny znuděných puberťaček, které 
uzavřou nezvratnou dohodu. Když Camille náhodně otěhotní, podnítí své kama-
rádky a spolužačky, aby ji následovaly. Je jen otázkou času, než 17 dívek najde 
vhodné „dárce spermatu“ .
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 86 minut, vstupné 90 Kč

neděle 26. ledna v 16 hodin 
NEPROMÍTÁME – POHÁDKA

neděle 26. ledna v 19 hodin  film ČR

NĚŽNÉ VLNY
Komedie. Sympatický Vojta je nesmělý a jeho rodina praštěná. Cholerický tatínek, 
který kdysi nepřeplaval kanál La Manche, z něj chce mít závodního plavce a milující 
maminka, bývalá hvězda dětské lední revue, vidí v synovi talentovaného pianistu. 
Jenže Vojta má docela jiné priority...
Mládeži přístupný, 103 minut, vstupné 120 Kč

středa 29. ledna v 19 hodin film USA

HERKULES: ZROZENÍ LEGENDY
Akční výpravná historická podívaná ve stylu gladiátora. Ohromující 
bitevní scény na moři, pevnině i v aréně. Starověká legenda o antickém 
,,Supermanovi“. 
Mládeži od 12 let přístupný, titulky, 100 minut, vstupné 110 Kč

pátek 31. ledna ve 20 hodin film USA 

JÁ, FRANKENSTEIN
Akční/fantasy. Adamovi, monstru vytvořenému šíleným doktorem Franken-
steinem, se v pustinách Antarktidy podařilo přežít až do dnešní doby. Vrací se do 
moderního světa ovládaného nadpřirozenými silami, které chtějí ovládnout svět 
a bude si muset vybrat, na čí stranu se přidá.
Mládeži od 12 let přístupný, titulky, 92 minut, vstupné 150 Kč

POZOR ZMĚNA!  PROMÍTÁME ve STŘEDU od 19 hodin, v PÁTEK od 20  hodin, v NEDĚLI od 16 hodin a od 19  hodin!



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

21. prosince 2013

Dům kultury Protivín  úterý 18. února od 19.30 hodin

ZAMILOVAT SE... 
Obrovské množství humoru pramenícího z prosté lidské snahy o výsadu 

šíleně se zamilovat i v „seriózním“ věku. Hrají J. Palulová a P. Zedníček.

Vstupné v předprodeji 270 Kč / na místě 300 Kč

Dům kultury Protivín  čtvrtek 16. ledna 2014 od 19 hodin

Koncert Evy a Vaška
Vstupné 130 Kč

Dům kultury Protivín  neděle 26. ledna v 16 hodin
O KOUZELNÉ KULIČCE, 
aneb JAK VOJTA K ŠIKOVNOSTI PŘIŠEL
Vojta Vrtek a Jenda Brůček. Pohádka vychází z klasické pohádky, jejíž síla 

tkví ve víře ve vlastní schopnosti člověka. Představení navazuje na tradici 

jarmarečních divadelníků a kejklířů. Pro děti od 5ti do 99ti let.

Vstupné 45 Kč
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Římskokatolická farnost Protivín
úterý 24. prosince
ŠTĚDRÝ DEN – Vigilie Narození Páně
Krč, kostel sv. Václava 

od 21.00 hodin
Protivín, kostel sv. Alžběty 

od 22.30 hodin
středa 25. prosince
HOD BOŽÍ VÁNOČNÍ – Narození Páně, 
Myšenec, kostel sv. Havla 

od 9.00 hodin
Protivín, kostel sv. Alžběty 

od 10.30 hodin
Heřmaň, kostel sv. Jiljí 

od 16 hodin
čtvrtek 26. prosince
SVÁTEK SVATÉHO ŠTĚPÁNA
Protivín, kostel sv. Anny 

od 18.15 hodin
úterý 31. prosince
SVÁTEK SVATÉHO SILVESTRA
Heřmaň, kostel sv. Jiljí 

od 16 hodin
středa 1. ledna 2014
NOVOROČNÍ BOHOSLUŽBA
Slavnost Matky Boží Panny Marie
Myšenec, kostel sv. Havla 

od 8.00 hodin
Protivín, kostel sv. Alžběty 

od 9.30 hodin
Krč, kostel sv. Václava 

od 11.00 hodin

Evangelická církev metodistická 
Protivín

úterý 24. prosince – ŠTĚDRÝ DEN
Půlnoční bohoslužba od 22 hodin
středa 25. prosince 
– HOD BOŽÍ VÁNOČNÍ
Vánoční bohoslužba od 10 hodin
úterý 31. prosince – SILVESTR
Rozloučení se starým rokem

od 16 hodin
středa 1. ledna 2014 – NOVÝ ROK
Novoroční bohoslužba od 10 hodin

SETKÁNÍ DŘÍVE NAROZENÝCH V MYŠENCI
V sobotu 30. listopadu uspořádali členové Sboru dobrovolných hasičů Myšenec 
tradiční setkání dříve narozených – odpoledne s hudbou Josefa Nováka a drobným 
občerstvením. Přestože letošní účast byla nižší než na loňském setkání, věříme, 
že se přítomní dobře pobavili a příště přijdou opět.

V pondělí 9. prosince v odpoledních hodinách se v klubovně Domu zvláštního určení 
na Masarykově náměstí čp. 21 v Protivíně sešli k vánočnímu posezení osamělí senioři. 
Program s pásmem vánočních koled a říkadel připravily s dětmi z II. Mateřské školy 
v Protivíně paní učitelky Mgr. Ivana Kašová a Bc. Lucie Morávková Dis. Pěvecký sbor 
ZŠ Protivín pod vedením paní učitelky Lenky Přástkové zazpíval a děvčata seniorům 
předala malý dárek ve formě keramického hrnku s logem školy a vlastnoručně upečeného 
vánočního cukroví.  Příjemné prožití Vánoc a mnoho zdraví a pohody v novém roce popřál 
i starosta města Jaromír Hlaváč.

Ano, voní purpura a vánoční cukroví po 
celé budově Domu s pečovatelskou službou. 
Předvánoční přípravy jsou v plném proudu 
ale přesto si obyvatelé a přátelé z Horizontu 
udělali čas na naši tradiční vánoční besídku, 
která se konala 9. prosince v klubovně DPS.

Již tradičně nás navštívil pan staros-
ta Jaromír Hlaváč, který zrekapituloval 
a zhodnotil uplynulý rok. Dále pak nastínil 
plány pro rok nadcházející a všechny pří-

TIŠE A OCHOTNĚ PURPURA NA PLOTNĚ VONÍ…
tomné pozval na společenské akce pořádané 
městem.

Pro radost všem přišly s pásmem písni-
ček, básniček a tanečků děti z II. Mateřské 
školky a svým vystoupením všem přítom-
ným navodily předvánoční atmosféru.

Na závěr besídky jsme si předali dáreč-
ky a popřáli si pokojné prožití vánočních 
svátků a hodně zdraví do nového roku 
2014.  Cvrčková Olga, vedoucí OS PS

VÁNOČNÍ POSEZENÍ PRO OSAMĚLÉ SENIORYVÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ 

BOHOSLUŽBY
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Jak dlouho vaše čokoládová firmička 
už funguje?

Od roku 2008 patří mé dceři. Já 
jsem už předtím provozovala chráněnou 
cukrářskou dílnu, dokonce se z té doby 
mohu pochlubit titulem živnostník roku. 
A ještě předtím jsem pracovala v pekár-
ně, takže průpravu mám dostatečnou.
V čem jste jiní než třeba velké cukrář-
ské provozy?

V originalitě našich výrobků, které 
vesměs děláme jen v malých sériích, 
nebo pokud se dortů týká, tak v jediném 
exempláři přesně podle přání zákazníka. 
Vidíte, tady mám celou knihu fotografií 
takových speciálních dortů. Ale hlavním 
naším krédem je kvalita – bez ohledu 
na složitost postupů a třeba i finanční 
náročnost. A ještě něco – nepoužíváme 
žádné chemické složky, dokonce i šle-
hačka na dorty je výhradně živočišného 
původu, zahuštěná buď pudinkem nebo 
tvarohem. Hodně pracuji také s ovo-
cem a kromě jiného vracíme do hry 
i staré osvědčené receptury z doby prv-
ní republiky, které jsou sice pracovně 
náročnější, ale chutnější a rozhodně 
zdravější. Takže vlastně můžeme garan-
tovat i takové zdravé mlsání.
Jaké suroviny tedy využíváte?

Českou, italskou a equadorskou 
čokoládu. Ono je to ovšem daleko 
složitější. Čokoládu, jak ji používáme 
pak na finální výrobky, musíme nejdří-
ve vyrobit. Nám přichází jako základní 
surovina takzvaný kakaový koláč, což 
je de facto sušina z kakaových bobů čili 
stoprocentní čokoláda. Ale ta by nikomu 
nechutnala, je trpká, až do kysela a navíc 
těžko formovatelná do konkrétních tvarů. 
Takže se musí zpracovat s kakaovým 
máslem, sušenou třtinovou šťávou a dal-
šími složkami v temperovacích vanách. 
Množství kakaové sušiny udává pak 
označení procenta čokolády a její barvu. 
Ale žádaná je i bílá čokoláda, bez podílu 
kakaa, tu dovážíme hlavně z Itálie.
A co ty barevné prvky na dortech a cuk-
roví?

To je čokoládová modelína naší 
výroby, na kterou máme registrova-
ný patent. Hmota je bez jakýchkoliv 
chemických složek, dokonce i barviva 
jsou na přírodní bázi, s certifikátem, 
dovážená z Anglie. Má tu výhodu, že ji 
stačí mírně nahřát a je stále pružná, na 
rozdíl od marcipánu nebo jiných cukrář-

ských hmot, které okorávají a tvrdnou. 
Kromě toho děláme takové barevné 
sady této modelíny po šesti kusech a ty 
používáme i pro kurzy nebo pro práci 
s dětmi ve školách.
Chcete tím říct, že zasvěcujete zájemce 
do vašeho umění?

Jistě. Pořádám kurzy pro maminky, 
kde se naučí ledacos z našeho cuk-
rářského know  how, hlavně dorty. 
A občas sem chodí na exkurze studenti 
z učilišť, nebo sponzorsky chodím do 
škol učit děti pracovat právě s čoko-
ládovou modelínou, takže si mohou 
své výtvory, když je ukáží doma, pak 
i sníst.                                     
Kolik druhů výrobků tedy nese vaši 
značku?

Co se týká bonbonů a čokolád zhru-
ba stovka druhů. Měsíčně zpracujeme 
tak kolem osmdesáti až sto padesáti 
kilo čokolády, podle okolností. Ale také 
pečeme svatební a vánoční cukroví, 
s výjimkou lineckého pečiva bez použití 
vajec, dorty různých tvarů.. .
A pokud jde o tvarovou pestrost u těch 
čokoládových výrobků?

To by šlo do stovek. Bonbony, 
čokoládová lízátka, čokolády různých 

� � � ROZHOVOR
Rozzářené dětské oči a pusy umazané od čokolády – i to patří k protivínskému prosincovému rozsvěcování vánočního 
stromečku. Letos si dětští návštěvníci mohli svůj předvánoční vizuální zážitek obohatit o chuť čokoládových lízátek 
v podobě miloučkých australských koalek. A stejně jedinečná jako tato pochoutka, kterou město stejně jako v loň-
ském roce pořídilo pro své nejmenší, je i malá rodinná firma, co nápadité čokoládové zpestření Protivínským dodává. 
Nese výmluvný název Čokoláda NAVARO a sídlí ve Vodňanech kousek od nádraží. Ovšem její čokoládový repertoár 
nabízí mimo jiné i protivínská Café Gallery na náměstí. Veškerý personál vodňanské čokoládové dílny tvoří tříčlenný 
rodinný tým – manželský pár Návarových s dcerou. Ačkoliv Miroslav Návara je vyučený kvalifikovaný cukrář, zdá se, 
že činorodou duší podniku je Zuzana Návarová. A právě s ní vznikl tento rozhovor, který se točí – jak jinak – kolem 
čokolády. A to není jen sladké pokušení, ale přímo hotová věda.
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PLNÝ ČOKOLÁDY

Hodně zdraví, lásky, klidu a pohody našim čtenářům Proti-
vínských listů a divákům divadelních i filmových předsta-
vení přeje pro nový rok 2014 kolektiv  Městského kulturní-
ho střediska Protivín.

velikostí a tvarů, bonboniery od těch 
nejmenších třeba na tři bonbony – nugát, 
pistácie, karamel – až po větší, na někte-
ré děláme i krabičky z vysokoprocentní 
čokolády, že vypadají jako kovové, růz-
ně velké figurky zvířátek, pohádkových 
nebo filmových postaviček, ale i třeba 
takové věci jako čokoládové lampy, 
dekorační předměty, umělecká torza 
a busty a podobně. Vyrábíme dárko-
vé a suvenýrové čokoládky s logem 
nebo nápisem pro firmy a organizace, 
obrázkové čokolády, dárky k výročí, 
„Péefky“.. . Chceme víc rozvinout práci 
s karamelem, se kterým se dají díky jeho 
vlastnostem dělat úžasné věci.
To máte na všechno formy?

Kdepak, potravinářsky schválená for-

ma je poměrně drahá záležitost a vyplatí 
se jen u větších sérií. V případě menších 
zakázek hledáme jinou cestu – a to buď 
polep nebo tisk. Na bílou čokoládu se 
dá tisknout požadovaný barevný obrá-
zek rovnou, samo sebou speciální nezá-
vadnou technologií, u tmavých čokolád 
používáme tisk na jedlý papír. Některé 
tisky objednáváme až ve Francii. Předlo-
ni  jsme například dělali pro Rožmberský 
rok sérii čokolád s rožmberskými sídly 
a osobnostmi, letos pro zdejší kulturní 
dům k výročí vodňanským latránem... 

Kdo vám dělá zmíněné obrázkové 
návrhy?

Někdy si to dodá zákazník sám, ale 
dost často jsou to moje návrhy a malby. 
Vždycky mne malování bavilo, dokonce 

jsem kdysi koketovala s myšlenkou na 
výtvarnou školu. Teď mám možnost 
nejen uplatnit tuhle zálibu v praxi, ale 
vrátila jsem se i k malování obrazů 
a dala se do spolku vodňanských výtvar-
níků. Dokonce právě nyní ve zdejší 
galerii vystavujeme.
Za chvíli bude konec roku a do nového 
roku se vstupuje vždy s nějakými plány. 
Jaké jsou ty vaše?

V žádném případě nechceme jít 
komerční cestou, spíš nám záleží na 
rozšiřování sortimentu, nových nápa-
dech, výtvarném experimentování. 
Chtěli bychom rozšířit provozní pro-
story o místnost právě na kurzy, jejichž 
obliba stoupá. A hlavně udržet si dobré 
jméno. Hanka Hosnedlová

TVÉ VÁNOCE
Jitka Pavlíková

Ještě jen okamžik, ještě pár chvil.
budou tu Vánoce, o nichž jsi snil.

V Betlémě už volek s oslíkem 
 přešlapuje
a Panna Maria děťátko zavinuje.

Kapříci se už mrskají v kádi,
děti jsou tomu shonu rády.

Pojďme tam, pospěšme, 
 z lásky dejme
dar tomu děťátku, co leží v seně.

Ještě jen okamžik, ještě pár chvil,
budou tu Vánoce, o nichž jsi snil.



Dávejte si pozor při změně dodavatele energií!
Chceme vás ochránit před případným zklamáním, které zažili někteří naši zákazníci, když uvěřili neserióznímu 
prodejci energie. Proto vám radíme: viz tajenka

1. Ověřte si, jestli osoba, která vás navštívila, opravdu pracuje 
pro firmu, na kterou se odvolává.

2. Nic nemusíte prodejci, který vás navštívil, podepisovat hned.

3.  Nenechte se zlákat obecnou nabídkou prodejce na levnější 
energii. Požadujte konkrétní kalkulaci.

4. Nespoléhejte pouze na slova prodejce, který vás navštívil. 
Požadujte nabídku v písemné podobě.

5. Veškeré podklady si pečlivě prostudujte. Zjistěte si, zda vám 
nehrozí sankce v případě změny podmínek smlouvy nebo 
ukončení smlouvy.

6. Ujistěte se, že nabízená cena je konečná.

7. Ověřte si, že nabídce rozumíte správně a že nabízená cena 
je platná pro celé smluvní období.

8. Prověřte si předem kvalitu služeb potenciálního nového 
dodavatele, například zavoláním na jeho zákaznickou linku.

9. Zvažte, co můžete změnou dodavatele energie získat 
a co případně ztratit.

10.  Ujistěte se, že nepodstupujete velké riziko. Poraďte se 
s vaším stávajícím dodavatelem anebo s lidmi ve vašem 
okolí a zjistěte jejich zkušenosti.

Než změníte stávajícího dodavatele, navštivte naše stránky a projděte si zkušenosti našich zákazníků, 
nebo kontaktujte naši zákaznickou linku:

E.ON Zákaznická linka 840 111 333     |     info@eon.cz
www.eon.cz/nenechtesenachytat

PI
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✿ SPOLEČENSKÁ KRONIKA ✿
NARODILI SE

❀ 3. 12. syn Filip
 Stanislavě Hanzlíkové 
 z Protivína
❀  6.12. dcera Veronika
 Jitce Habichové 
 z Protivína

ZEMŘELI
✝ 14. 11. Ludmila Vaňková,
 83 let, Milenovice

Celý rok, za kterým se budeme brzy ohlížet, se v Pastelce vyvedl. Prožili jsme spoustu 
hezkých dní, podařilo se nám uskutečnit mnoho zajímavých akcí, ale také vybavit Pastelku 
novým počítačem a příslušenstvím k němu, které poslouží k lepší a pohodlnější práci, poří-
dili jsme sítě, žaluzie a rolety, které odklánějí sluneční záření, a tak za horkých letních dnů 
bude v Pastelce mnohem příjemněji i v podkroví. Toto vše by se nám nepodařilo, kdyby nás 
finančně nepodporovala Komunitní nadace Blanicko–Otavská a naše město. To, že můžeme 
v Protivíně působit a věnovat se rodinám s dětmi na mateřské a rodičovské dovolené, je 
díky Evangelické církvi metodistické, která nám poskytuje prostory a potřebné finance. 
Důvodů k vděčnosti je mnoho, protože v nejisté době máme jistotu, že tu ještě nějaký čas 
budeme fungovat. To ovšem bude mít smysl jen tehdy, bude-li Pastelka využívána rodinami, 
rodiči a dětmi. Proto přijměte pozvání mezi nás.

Jménem Pastelky přeji vám všem, abyste prožili krásné a pokojné svátky v přítomnosti 
svých blízkých. Do roku 2014 vám přeji naplněné dny, v nichž budete moci nalézt aspoň 
jeden důvod k radosti, který rozsvítí světlo do tmavých okamžiků a vykouzlí na vašich 
rtech, ale hlavně ve vašich srdcích radost. Kéž se setkáváte s milými lidmi a kéž takovými 
dokážete být i vy pro toho, kdo to bude vedle vás potřebovat. A těm, kdo věří, že Bůh je 
a slyší je, nebo alespoň hledají, přeji, aby prožívali jeho blízkost, pomoc, uměli přijímat 
to dobré, co jim nabízí, a stali se světlem, tak jako On se stal světlem pro člověka právě 
před více jak dvěma tisíci lety, jak si to teď svět připomíná. Za MC Pastelka M. Šálková

✔ poskytuje  terénní  pečovatelskou 
službu v Protivíně a okolních obcích 
– pomoc při zajištění chodu  domác-
nosti,  pomoc  při  osobní hygieně, 
pomoc při zvládání péče o vlastní 
osobu,  dohled  nad uživatelem, 
nákupy, dovoz uživatele k lékaři, na 
úřady apod.

✔ základní sociální poradenství
✔ pořádání společenských, kulturních 

a vzdělávacích akcí –  posezení  
s  harmonikou,  besedy s odborníky

PROTIVÍNSKÁ SEDMIKRÁSKA, 
Mírová 146, 398 11 Protivín                             
telefon:  382 252 700  
mobil:  776 144 696
IČO:  266 41 313
e-mail: 
 sedmikraska.protivin@seznam.cz
 www.sedmikraskaprotivin.cz
Projekt finančně podporují Minister-
stvo práce a sociálních věcí, Jiho-
český kraj a obce.

VZPOMÍNKA

Dne 24. prosince 

uplynou tři roky ode dne, 

kdy nás navždy opustila 

naše milá maminka, 

babička a už i prababička, 

paní Antonie Neškodná z Krče.

Vzpomínáme každý den.

dcera Bohumila a syn Jaroslav

vnoučata Pavel, Lenka, Veronika, Jaroslav

pravnučka Josefínka

Jak je již tradicí, i letos opět zajis-
tí protivínští skauti přátelům, zná-
mým i všem lidem dobré vůle pla-
mínek pokoje a míru – Betlémské 
světlo. Betlémské  světlo si můžete 
vyzvednout:
v sobotu 21. prosince 2013 
ve 12.30 hodin 
– na vlakovém nádraží v Protivíně
v úterý 24. prosince 
– v modlitebně ECM před boho-
službou ve 22 hodin
– v kostele sv. Alžběty 
od 8.00 hodin do 22.30 hodin
ve středu 25. prosince
– v modlitebně ECM před boho-
službou v 10 hodin

V pátek 22. listopadu se konalo v obřadní síni Městského úřadu Protivín další 
slavnostní vítání občánků.
Zleva: Eva Jelínková a Michal Hronek s dcerou Terezou, Jana Jarošová s dcerou 
Elen, Kamila a Eric Dunnovi s dcerou Arianou, Silvia  Faktorová se syny Matyášem 
a Tobiášem, Gabriela a Jaroslav Havlátkovi s dcerou Eliškou, Michaela Gocalová 
se synem Markem, Tereza Škrnová a Jan Macháček s dcerou Gabrielou.

Foto Jana Mošovská

✝ 26. 11.  Zdeňka Švamberková
 84 let, Protivín
✝ 30. 11. Vojtěch Nečas
 71 let, Protivín

Poděkování a přání od Pastelky

JSTE VE VĚKU, 
KDY UŽ NESTAČÍTE NA VŠECHNO SAMI?

OCITLI JSTE SE 
V NEPŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ SITUACI 

A POTŘEBUJETE POMOC?

PROTIVÍNSKÁ SEDMIKRÁSKA

BETLÉMSKÉ SVĚTLO

JUBILEUM
Dne 18. listopadu oslavila 
kulaté narozeniny – 90 let 
paní Marie Mužíková z Protivína.

Gratulujeme.



PROTIVÍNSKÉ LISTY – 20. stránka PI

20132012



PROTIVÍNSKÉ LISTY – 21. stránka

Cesta ku studánkám – 7. díl
VÁNOČNÍ STUDÁNKA

     Nastala doba čtyř adventních svící. Z lesů na východ 
od lesního rybníčka v lesích Hájku vycházel takový podivný 
chlad a studená vůně sněhu. Jakoby zde ležel a potom tál 
celý boží rok. Již jako kluci z protivínského podzámčí jsme 
tuhle atmosféru dobře znali a měli raději veselé stráně při 
železniční trati. Však později tajemství zjizvených strání 
a pokroucených stromů okolo Černé rokle doplňovala nála-
da Vánoc při výpravách za zimní houbičkou penízovkou 
sametonohou. Někde jí také říkají „Plamenečka“. Vánoční 
houba někdy zmrzne na kost, roztaje a roste zase dál. 
Štědrovečerní polévka voní lesem a nemá chybu. Tady 
v okolí Vánoční studánky, jak jsme tomuhle pramínku 
v lesích říkali, rostly ty správné listnáče, leželo mrtvé dře-
vo a zelené pařezy. Tady byl ten pravý chlad u studených 
pramenů z nitra 
země. Byla to země 
chladného sněhu 
a mrznoucího štěd-
rovečerního deště. 
Tehdy jsme objevili 
o Vánocích tuhle 
studánku pod stře-
chou hustých smr-
čin. Kolik že uběhlo 
let? Kdo si to může 
pamatovat. Však 
skutečnost, že ten-
to vodní zdroj exis-
tuje, nelze popřít, 
stejně jako letité 
vzpomínky. Jsou 
také staré a voní 
sosnovým jmelím. 
Tajemné rostliny 
plné pověstí Keltů 
a paprsků zimního 
slunovratu. Kuličky 
tohoto cizopasní-
ka byly veliké jako 
perly barvy mramoru z řek a potoků. Však z boroviček 
jsou již statné sosny, les zestárl a po některých stromech 
zbyl jen „kůrnatý pařez“. Pak přiletí chumelenice vzpomí-
nek na předvánoční výpravu pro vánoční stromek s mým 
bývalým tchánem. Všude byl sníh. Šel jsem jeho velikou 
stopou a nesl zasněžený smrček. Studil i přes rukavice 
a voněl pichlavým jehličím. Dva lidé v zimní krajině. Jistě 
tehdy studánka vše sledovala. Pod strání svítilo město, od 
pivovaru duněl vlak a z domků pod Holým vrchem stoupaly 
k obloze bílé pruhy dýmu. Až doma jsme zjistili, že jsme 
uřízli docela jiný smrček, než ten, co byl za dne označen… 
stromek od Vánoční studánky nad Černou roklí.

 Z této studánky pil i jelen z Protivínských zlatých hor 
i obrovský los toulající se za noci krajinou. Stopy ve sně-
hu vše prozradí. Kdosi se zvláštní stopou plnou velikých 
hvězdicových cvočků v podrážce jen na pravé noze nosil 
ku studánce klasy kukuřic a černé koláče slunečnice. Rok 
co rok. Pojednou hvězdicová stopa zmizela. Jen kouzlo po 
tajemném zůstalo. Nikdy jsme se zde nepotkali, ale Vánoč-
ní studánka nás zná oba. Mlčí! Lesy jsou a vždy budou 
plné otazníků převázané stříbrem sněhových nití. Vánoční 
studánka je při sněhu vždy zdobena kopýtky srnek, sítí 
zimních pavouků. Je zde ticho. Leží stranou od cesty 
a jen malý potůček spěchá do údolí. Voda této studánky 
pravděpodobně není ani léčivá a místo není pojmenované 

po nějakém svatém. A přesto je pro tento les a jeho tvář 
velice důležitá. Znají ji i ptáčci čečetky z dalekého Ruska, 
studeného severu. Je-li tam zima veliká, přiletí tito malí 
vzdušní kočovníci k nám. Vždy čekají, až jim srny svými 
kopýtky prošlápnou led. Mají raději lesní vodu než sníh.

 Jen ty polévkové vánoční houbičky poslední dobou 
nějak nerostou. Potřebují kupodivu větší mrazíky a také 
i sníh. Nějak nám všeho okolo Vánoc, co k nim dříve 
patřívalo, ubývá. Nedivte se! Čím kdo jak zachází, tím 
i schází. Všeobecně ubývá romantiky, sněhových sněhu-
láků stojících hrdě v zahradách i ručně psaných pohlednic. 
Však přibylo bombastických dárků, vánočních půjček a do 
českých Vánoc za žádných okolností vůbec se nehodících 
Santa Klausů. Až teď si někteří připustíme, jak jsme vděční 
za tu dobu dětských Vánoc. Nebyla vždy lehká, ale prá-

vě proto na ta léta 
plná sněhu vzpo-
mínáte. Kdo by si 
dnes z mladých 
lidiček připustil, 
že veliký oranžo-
vý pomeranč byl 
krásný dárek. Proto 
věřte, že taková 
obyčejná cesta 
lesem ku studánce 
a nebo na nějaké 
oblíbené místečko 
je cestou za pravou 
duší Vánoc.

 Když na Boží 
hod od samoty 
„U Bár tíků“ př i-
cválá po mrznoucí 
cestě plné spada-
ného jehličí vítr od 
hřebenů „Hor“, to 
přijde do kraje nad 
Blanicí ta pravá 
zima. Nevoní jako 

ta ze strání západu Šumavy, ne, tahle je plná mlhy a řetíz-
ků jinovatek. To posílá pozdrav řeka Vltava své šumavské 
sestře Blanici, která se rodí ve stráních Knížecího stolce. 
Kraj mezi dvěma řekami! Touhle cestou prý jezdíval knížecí 
kočár, aby pak jednou navždy zmizel za „Černonoci“ v les-
ním rybníčku nad Dívčí roklí.

…vidíte, co zajímavého je v těchto lesích okolo studán-
ky. Je zde i TICHO, které se dnes již těžko hledá. Ticho 
kousek za městem. Ticho jako zimní let sovy, ticho jako 
mezi sloupy kostelů a katedrál. Tam u všech oltářů jsou 
nyní Ježíškovy jesličky zdobené chvojím. Pohled na ně 
dodá sílu a naději.

 Až budete o Štědrém večeru usedat při východu první 
hvězdy ku sváteční večeři, vzpomeňte na ty, co nemají to 
štěstí sedět v kruhu u stolu. Vím dobře, o čem píši. Vzpomí-
nejte na malé dítě, které se tehdy narodilo, aby nám svým 
nelehkým životem ukázalo tíhu lidského údělu a bytí.

 Přineste si domů kousek přírody, třeba obyčejnou 
větvičku od Vánoční studánky…

…a že ji nemůžete v lesích Hájku najít? Poproste sva-
tého Antoníčka, ten je ochráncem lidí jdoucích krajinou 
a patron ztracených, těžko hledaných věcí. Jistě vám 
poradí.

 Krásné dny svátků všem lidem DOBRÉ VŮLE!
– Sládek Petr –
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HOKEJBALISTÉ UKONČILI PODZIMNÍ ČÁST SEZONY

V tyto předvánoční dny slavíme i svátek 
svatého Mikuláše. Děti i v dnešní době na 
tento den čekají a s rozporuplnými pocity 
radosti a strachu očekávají od Mikuláše a jeho 
družiny nějaký ten dárek. Tyto postavy necho-
dí jen v podvečer 5. prosince, ale objevují se 
i v dny předcházející. Tak se i stalo v pondělí 
2. prosince, kdy svatý muž, anděl a pekelník 
navštívili protivínské taekwondisty ve spor-
tovní hale při jejich pravidelném tréninku. 
Všichni velcí i malí sportovci byli nadšeni. 
Někteří více a někteří méně se báli. Hlavně 
ti nejmenší byli velice rádi za dárečky, které 
dostali od Mikuláše a anděla. I když občas 
uronili slzičku, tak odcházeli domů již s dob-
rou náladou. Čert občas zlobil, a tak ti více 
stateční a starší se mu snažili  i  bránit. Jak 
také jinak, vždyť jsou to bojovníci.

 Velké poděkování patří všem rodičům 
za jejich podporu a pomoc s přípravou dárků 
pro děti. Jmenovitě pak hlavně p. Benákové, 
p. Chalupské, p. Kováříkové, p. Korbelové, p. 
Eliáškové. Josef Kubička

Protivínští hokejbalisté prožili úspěšnou podzimní část soutěže a se 
ztrátou pouhého jednoho bodu přezimují na druhém místě tabulky za 
loňským finalistou soutěže.
TJ Platan Protivín – TJ Vltava Deviants České Budějovice 

7:9 (1:2, 5:3, 1:4)
Jedním ze zlatých hřebů víkendu bylo střetnutí vedoucího Protivínu 

s rozjetými Deviants. Duel skončil výhrou českobudějovického celku 
vysoko 9:7. Zápas popsal Miloslav Pexídr. „Těžký a vyhecovaný zápas 
pro oba týmy. Skóre se přelévalo z jedné strany na druhou. Hosté byli 
lepší a techničtější, domácí zase bojovnější. Hosté i díky využitým 
čtyřem přesilovkám a gólu v oslabení mimo jiné, byli na konec šťast-
nějším týmem. Platan si zápas prohrál nedisciplinovaností některých 
hráčů a i brankář si tentokrát vybral slabší chvilku. Gratulace vítězům 
z minima získali maximum v sedmi lidech.“
Branky a nahrávky: Honzík (Vencl), Pavlíček (Holý), Novák (Steino-
cher), Honzík (Steinocher), Novák (P. Kříž, Bican), Vencl, Steinocher 
(Bican) – Kropík (Steinbauer), Hruška (Khuebach), Dušátko (Khuebach, 
Kropík), Hruška (Kvítek), Kvítek (Khuebach, Kropík), Kropík (Maršík), 
Maršík (Khuebach), Hruška (Kropík, Khuebach), Hruška.
TJ Platan Protivín – HC Švantlův Dvůr Písek B 

4:3 (1:1, 2:2, 1:0)
Ve šlágru kola se v okresním derby utkal vedoucí Protivín a rozjetá 

záloha Švantláku. Lídr zvítězil po velkém boji 4:3 k radosti M.  Pexídra. 
Branky: Bican (Peroutka, Stropnický), Bican (Stropnický, P. Kříž), 
Stropnický (Bican), Vencl (Holý) – Bíba (Vlášek, Růžička), Novák 
(Vlášek), Sup.
TJ Blatná Datels – TJ Platan Protivín  3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

 Ve šlágru kola zdolali blatenští Datels Protivín a sesadili ho z čela 
tabulky. Blatná je nyní o bod za Platanem o pouhý bod. Duel popsal 
Miloslav Pexídr. „Domácí nastoupili s maximálním komandem proti 
částečně oslabenému soupeři. Přesto šli hosté už po třech minutách do 
vedení brankou Brůžka s asistencí Bicana, když prostřelil z levé strany 

mezi nohy Koubka. Domácím se podařilo vyrovnat při hře čtyři na čtyři 
Kafkou s asistencí Vaníčka, podobnou brankou jako hosté. První třetina 
byla bojovná z obou stran, a tak skončila remízou. Ve třetí minutě druhé 
třetiny šli do vedení domácí, když byl vyloučen Klas a trefil se Říha. 
Domácí byli po zbytek třetiny aktivnější, trefili tyč, ale skóre se neměnilo. 
Hosté šli do třetí třetiny se snahou o vyrovnání, měli k tomu dokonce 
v osmé minutě příležitost ve hře pět na tři, ale sehráli ji žalostně, dokon-
ce mohli dostat další branku, ale Pavlík v brance byl proti. Na hostech 
bylo vidět, že jim již docházely síly, a tak tři a půl minuty před koncem 
opět při přesilové hře, vyloučen Steinocher, domácí Hrubý pečetil třetí 
brankou vítězství domácích. A tak díky využitým přesilovkám a přeci 
jenom lepší hře než hosté, zaslouženě vítězí.“ 
Branky a nahrávky: Kafka (Vaníček), Říha (Kafka), Hrubý (Samec, 
Paukner) – Brůžek (Bican).
TJ Platan Protivín – HBC Betonova Holubov B 

3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
 Platan zvládl poslední podzimní duel, když doma přetlačil rezervu 

Betonovy. Protivín je v tabulce druhý, což těší i Miloslava Pexídra. 
„Zápas v Protivíně začal se zpožděním, když se čekalo na převlečení 
brankáře hostí, jelikož jejich původní nebyl připuštěn do hry. A tak se 
začalo ve svižném tempu z obou stran a na konec šťastnější ve třetině 
byli domácí zásluhou Bicana. Ve třetí minutě druhé třetiny se hostům 
podařilo Marčelem vyrovnat, když odražený míček obloukem zapadl za 
záda jinak výborného Pavlíka. Hra se neustále přelévala z jedné strany na 
druhou, až při vlastním oslabení vyhodil brankář Pavlík na Klase, a ten 
na Bicana a je to 2:1. Hosté i nadále zlobili, ve třicáté páté minutě mohli 
vyrovnat z trestného střílení, ale skóre se nezměnilo. Následně dělovkou 
trefili břevno, ale domácí i nadále drželi vedení. Pět minut před koncem 
utkání konečně dal domácím klid a jistotu opět Bican, když zvýšil na 
3:1. Tím se Platan udržel na druhém místě po podzimní části.“
Branky: Bican (Koloušek, Stropnický), Bican (Klas, Pavlík), Bican 
– Marcelo (Voves).

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

 1.  TJ Vltava Deviants České Budějovice 15 10 1 2 2 85 : 46 34
 2.  TJ Platan Protivín 15 11 0 0 4 62 : 38 33
 3.  HC Švantlův Dvůr Písek B 14  9 1 1 3 49 : 26 30
 4.  TJ Blatná Datels 15  9 1 1 4 55 : 39 30
 5.  SK Beer Stars Pluhův Žďár 15 10 0 0 5 57 : 44 30
 6.  HBC Prachatice B 15  8 1 0 6 65 : 62 26
 7.  HC Olešník 15  8 0 0 7 53 : 42 24
 8.  SK Tábor B 14  7 1 0 6 64 : 52 23
 9.  SK Suchdol nad Lužnicí B 14  6 0 0 8 56 : 55 18
 10.  SK HC Rosa České Budějovice 15  4 0 2 9 48 : 58 14
 11.  HC Dranreb Nová Včelnice 15  3 1 1 10 28 : 63 12
 12.  HBC Betonova Holubov B 15  2 2 1 10 51 : 66 11
 13.  HBC Vikings České Budějovice B 15  0 1 1 13 22 : 104  3

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA PRO TAEKWONDISTY

Foto Zdeněk Král
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 V sobotu 16. listopadu se konal 
již 5. ročník PROTIVÍN CUPu. Tur-
naje se zúčastnilo celkem jedno 
sto závodníků z 9 klubů z celé 
České republiky. Turnaj byl zařazen 
do národní taekwondo ligy mládeže, 
což znamená, že za každé vítězství 
dostává závodník a klub body. Klub 
obdrží za dosažené úspěchy jednot-
livců finanční odměnu a závodník dle 
své výkonnosti má možnost se dostat 
do národního teamu. Z protivínských 
taekwondistů nastoupilo k bojům cel-
kem 17 závodníků. Byli to jak naši 
nejmenší, tak i ti zkušenější. Všichni 
naši bojovníci podali velmi kvalitní 
výkon a dali do bojů všechny své 
síly. PROTIVÍN CUP provázela pěkná 
sportovní atmosféra a k vidění byly 
velmi zajímavé souboje i velmi nebez-
pečné situace.

Aleš Benák nastoupil proti mno-
hem zkušenějšímu soupeři, ale byl 
mu dobrým soupeřem. Štěpán Král 
ve velmi obsazené kategorii získával 
další důležité zkušenosti pro svou 
dobře nastartovanou sportovní karie-
ru. Filip Chalupský za posledních půl 
roku vyrostl a zlepšil svou techni-
ku, čímž potrápil své soupeře. Lukáš 
Martinovský se stává již zkušeným 
bojovníkem a přes počáteční nervozi-
tu podal bojovný výkon. Milan Eliášek 
se snažil využít své výškové převahy 
nad soupeřem, ale na chvíli otevřel 
svou obranu a inkasoval úder do 
obličeje. Další velmi mladý závodník 
Kryštof Doubek předvedl velmi hezký 
zápas a ukázal větší klid než přítom-
ný otec, který zápas velice prožíval.  
Jedna z nejstarších našich závodnic 
Andrea Valíčková utržila při otevření 
své obrany úder, který skončil zraně-
ním ruky a odjezdem do nemocnice. 
Přejeme Áje brzké uzdravení. Kryštof 
Viktora svým nasazením vybojoval 
krásné 2. místo. Jára Šídlo se vrátil 
po čase mezi závodníky a předvedl 
svým bojem, že patří mezi zkuše-
né bojovníky. Jaroslav Korbel nedal 
svému zkušenějšímu protivníkovi nic 
zadarmo a velice jej potrápil. Jan Eliá-
šek zúročil ve svém boji nabité zkuše-
nosti z tréningu a podal pěkný výkon. 
Marcela Kalná se tentokrát nechala 
svázat trémou a to se projevilo na 

jejím výkonu, který nakonec dovedla 
ke druhému místu. Adéla Kubičková je 
momentálně nejzkušenější závodnicí 
Protivína. Nastoupila bojovně proti 
závodnici z Prahy, která je v širším 
výběru reprezentace. Boj se přeléval 
s body z jedné dívky na druhou a byl 
velice vyrovnaný.  Na začátku třetího 
kola Áda odkryla pravou stranu své 
hlavy a soupeřka toho využila k sil-
nému úderu nohou. Áda se sesula 
na zem a velice otřesena ukončila 
zápas. Byla převezena záchrankou do 
nemocnice, kde potvrdili zhmoždění 
páteře a otřes mozku. I jí přejeme 
brzké uzdravení. Michaela Hrdinová 
bojovala jako jedna z posledních proti 
opět zkušenější závodnici. Zhostila se 
se svou rolí se ctí a posbírala nové 
zkušenosti. Lukáš Kajer předvedl 
velmi hezké výkony a nedal svým 
soupeřům nic zadarmo.  Jediné zlaté 
medaile dosáhla Martina Babáková, 

která ve svém zápase zúročila nabité 
zkušenosti z posledních turnajů, ve 
kterých získala již řadu vítězství.

Velké poděkování patří všem 
rodičům, kteří se podíleli na přípra-
vě a chodu turnaje. Bez nich by se 
turnaj nemohl uskutečnit. Dále děku-
jeme všem firmám za sponzorské 
dary – KLAS  Protivín, AG Blatná, p. 
Chalupský a Město Protivín.
UMÍSTĚNÍ: 
Bronzová medaile
Aleš Benák, Štěpán Král, Filip Chalup-
ský, Lukáš Martinovský, Milan Eliášek, 
Kryštof Doubek, Andrea Valíčková
Stříbrná medaile
Kryštof Viktora, Jaroslav Šídlo, Jaro-
slav Korbel, Jan Eliášek, Marcela 
Kalná, Adéla Kubičková, Michaela 
Hrdinová, Lukáš Kajer
Zlatá medaile
Martina Babáková

M. Zobal, J. Kubička

VŠEM ČLENŮM MO PROTIVÍN!
Odevzdání povolenek k lovu ryb se koná osobně v kanceláři MO. 
Je to z důvodu špatně vyplněných povolenek některých členů. Bylo to 
avizováno na výroční členské schůzi.
Odevzdání se koná:
 v roce 2013 – 18. prosince
 v roce 2014 – 4. ledna a 14. ledna (vždy od 18  do 19 hodin)
Výdej povolenek se koná v roce 2014:
4. ledna, 1. února, 1. března, 5. dubna (vždy od 14 do 16 hodin)
Děkuji všem členům MO.
Dotazy můžete posílat na e-mail crsmoprotivin@seznam.cz

předseda MO Milan Laně

Pátý ročník PROTIVÍN CUP
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Dospělí hodnotili podzim společně, hráči se v mužstvech prolínají podle 
momentálních potřeb týmů. Jak viděl podzim trenér „A“ Juraj Kobetič /zkráceno/:

„Za svůj fotbalový život v Čechách jsem měl možnost projít několika kluby. 
Po roce působení v FK Protivín, dnes můžu říct, že tenhle je zatím nejlépe fun-
gujícím. Ještě nevím, čím je to dané, ale moc mě to baví. Chci poděkovat vedení 
oddílu, že mi umožnili zažít toto období a poděkovat za to, jak se starají o klub, 
mužstvo... Cíl byl stanoven pohybovat se v horních patrech tabulky s minimální 
ztrátou na čelo. Ten, myslím byl splněn. Nelze neříct, že to mohlo být i lepší. Můj 
cíl byl mít 28 bodů a to se nepovedlo, i když 26 bodů je slušný příděl. Říkali jsme 
si před začátkem, že po 4. – 5. kole budeme vědět, na čem jsme a kromě 1. utkání 
v Týně, kde jsme zkolabovali za 15. minut druhého poločasu, jsme další utkání 
zvládli vítězně. V rámci podzimní části soutěže jsme odehráli 13 utkání, 8 vítězně, 
2 remízově, 3 prohry, skóre 32:17, v tabulce 3. místo. Není započítán předehrávaný 
zápas v Dolním Bukovsku.“

STATISTIKY JEDNOTLIVCŮ
Pořadí podle vstřelených branek:
 hráč   branky
 Vorel Jaromír                    16
 Reidinger Lukáš                  4
 Vorel Zbyněk                      3
 Dolejš Rostislav                  3
 Fiala Martin                        2
 Vojta Jan                             1
 Mikulenka Vlastimil           1
 Sládek Petr                          1
 vlastní branka                      1

Odehrané minuty:
 hráč záp.    min.    %
 Vojta Radek 13 1170 100
 Vorel Jaromír 13 1170 100
 Vorel Zbyněk 13 1170 100
 Štěpán Jakub 13 1150 98
 Reidinger Lukáš 13 1148 98
 Hlaváč Radek 12 1050 90

Počet tréninků (celkem 41):
 hráč  počet %
 Vorel Jaromír 37 90,2
 Vorel Zbyněk 33 80,5
 Štěpán Jakub 30 73,2
 Reidinger Lukáš 27 65,9
 Rothbauer Václav 26 63,4
 Mikulenka Vlastimil 25 61,0
 Hlaváč Radek 22 53,7
 Vojta Jan 22 53,7
 Mikulenka Jaroslav 21 51,2

                                                  
Nejlepší tři mužstva po podzimní části. 
Tabulka prvních třech:
Rk.  Tým Záp + 0 – Skóre Body
1.  ŽELEČ 14 9 2 3 38:20 29
2.  PROTIVÍN 14 9 2 3 35:18 29
3.  KATOVICE 14 8 4 2 26:15 28

Trenér „B“ týmu Jiří Sajtl: „Já na oplátku děkuji trenérovi „A“ za spolupráci. 
Byla přesně taková, jak si ji představuji. Všichni naprosto jasně chápeme úlohu 
„B“ týmu v klubu a snažíme se ji plnit, jak nejlépe umíme. Mám radost, že hráči, 
kteří v „A“ zaskakují, nejsou jen do počtu, ale rovnocennou náhradou. Příklad pro 
ostatní je Jarda Mikulenka, který se rychle zabydlel v obraně. Chci poděkovat všem 
hráčům, kteří takzvaně pendlovali mezi oběma mužstvy, že nám pomohli a odehráli 
svá utkání s plným nasazením. Díky patří také dorostencům, kteří nám pomáhali 
v utkáních, ve kterých hrála dospělá mužstva ve stejnou dobu. 

Sezóna se nám nadmíru vydařila a nebýt výbuchu proti do té doby posledním 
Borovanům, mohl být náš náskok na čele tabulky ještě větší. Ale zase jsme sehráli 
velmi dobrá utkání. Třeba z Kovářova nebo Chyšek se tak často body nevozí. Náš 
jediný problém v současnosti je minimální tréninková účast. V zápasech, kdy nám 
„A“ nepomáhá, máme potom v závěrech utkání problémy s fyzičkou. Nejlepším 
hráčem podzimu pro mne byl Karel Srkal. “
Nejlepší střelci:  V. Mikulenka 10, M. Soumar 4, Sládek 4

Tabulka prvních třech mužstev:
Rk. Tým Záp + 0 – Skóre Body
1.  PROTIVÍN „B“ 13 9 2 2 37:15 30
2.  CHYŠKY 13 7 3 3 23: 12 26
3.  KRČ            13 7 2 4 37: 24 24

Dorostenecké mužstvo hodnotilo svou sezónu tak, jak několikrát hráli v utká-
ních – v 8 hráčích.

Jak viděl sezónu trenér Jaromír Vorel: „Doma jsme ze 7 zápasů jen 

3x vyhráli, to je málo. Bohužel jsme doplatili na nespolehlivost některých hráčů, 
kteří se na utkání nedostavili a hráli jsme dvakrát v 9ti hráčích. Obdobná situace 
byla při zápasech venku, do Vacova jsme na zápas vůbec neodjeli, v Sedlici hrálo 
8 hráčů.  Taktéž tréninková docházka je velmi špatná, pouze M. Bartuška se dostal 
na 70% absolvovaných tréninků. Kromě něj chci pochválit i Tomáše Janeše, který 
může jen v pátek a  má jako 4. hráč největší počet tréninků. A jezdí na ně na kole 
z Heřmaně. Při tomto stavu je 16 bodů skoro zázrak.“

Bohužel je jasné, že mnozí hráči situaci, kdy kádr je velmi úzký, zneužívají. 
Trénovat nechodí a při zápasech je jim úplně jedno, že jejich kamarádi hrají někde 
nekompletní, dají přednost svým dalším soukromým zájmům. Na další zápas 
přijdou a bohužel hrát musí, protože jich je málo. Slovo kolektiv jim vážně nic 
neříká. Dalším nastávajícím problémem je odchod vedoucího mužstva Václava 
Cingroše, který mění bydliště z pracovních důvodů.  Výbor klubu se kritickou situací 
v tomto důležitém mužstvu  intenzivně  zabývá.  Shání nového vedoucího mužstva, 
pokouší se doplnit kádr tak, aby hráči nebyli na svých nespolehlivých kamarádech 
závislí.  Všichni si uvědomujeme, že z dorostu přecházejí hráči do dospělých, a my 
samozřejmě chceme, aby jich co nejvíce přešlo do „A“ týmu.

Tabulka prvních třech mužstev: 
Rk.  Tým Záp. + 0 – Skóre Body
1. VODŇANY 14 11 2 1 61:16 37
2. VACOV 14 11 0 3 51:17 33
3.  SEDLICE 14 7 3 4 49:24 26
11. PROTIVÍN 14 5 1 8 34:44 16

Trenéři starších žáků mají letos opačné starosti – přemýšlejí, koho nepostavit. 
Hodnocení trenérů Miroslava Bláhy a Radka Slavíčka: „Podzim nám vyšel nad 
očekávání dobře. Před sezónou jsme měli určité obavy, ale kluci svým poctivým 
přístupem k tréninkům a zápasům je rozptýlili. Samozřejmě, že ve hře je spoustu 
hluchých míst a nedostatků, ale vzhledem k mládí hráčů je zde velký prostor 
k jejich odstraňování.  Pochvalu zaslouží všichni hráči, přesto jsme vyhodnotili ty, 
na nichž hra stojí.
Nejužitečnější hráč: Adéla Kubičková Opory týmu: Petr Pergler, Adam Slavíček, 
Michal Ludvík Nejlepší střelec: Michal Šefránek – 17 branek“
Další střelci: Michal Ludvík 10, Jakub Vlach 3, Petr Kozma, Jakub Pechouš 1

Tabulka prvních třech mužstev:
Rk.  Tým  Záp. + 0 – Skóre Body
1.  Zliv 12 11 0 1 57: 7 33
2.  Protivín 12 8 1 3 32: 28 26
3.  Vimperk 12 8 1 3 47: 15 25

Mladší žáci sehráli solidní podzim, umístění v tabulce odpovídá jejich možnos-
tem. Trenér P. Novotný:  „Výborně hrála celá obrana a podrželi nás všichni brankaři. 
Je vidět práci trenéra Kobetiče na brankářských trénincích. Obdrželi jsme nejméně 
branek ze všech mužstev. Chtěli bychom nadále hrát svou líbivou kombinační hru 
a pokusíme se na jaře minimálně udržet 3. místo a oplatit porážku mužstvům, se 
kterými jsme na podzim prohráli.“

Tabulka prvních třech mužstev:
Rk.  Tým Záp. + 0 – Skóre Body
1.  Vimperk 12 12 0 0 93: 17 36
2.  Týn 12 10 0 2 75: 27 30
3.  Protivín 12 9 0 3 72: 16 27

Starší přípravka po odchodu svých hlavních opor dokázala držet krok se špič-
kou okresu. Zodpovědnost na sebe vzali zkušení – M. Urban, Sochora a Leškanič 
a byli tahouny mužstva. Mladší spoluhráči však vedle nich fotbalově rostou.
Nejlepší střelci: M. Urban 17, O. Viktora, Sochora 8, Pikl 10, Polanský 9

Tabulka prvních třech mužstev:
Rk.  Tým Záp.  + 0 – Skóre Body
1.  PÍSEK „C“ 8 8 0 0 143:14 24
2.  HRADIŠTĚ „A“ 8 7 0 1  96: 37 21
3.  PROTIVÍN 8 5 1 2  70: 33 17

Mladší přípravka dělala určitě trenérovi Ondrovi Sajtlovi radost. Své nedostatky 
nahrazovali kluci velkou bojovností a obětavostí a dvě vítězství a jedna remíza 
budou určitě velkým povzbuzením do další fotbalové práce. Do pozice opor týmu 
se propracovali Adam Schánělec, Dan Kohout, Matěj Křišťál, Štěpán Král, Tomáš 
Kubec a Adam Říha, ale ostatní jim zdatně šlapou na paty.

Tabulka se pro tuto kategorii nevytváří.
Nejlepší střelci: Tomáš Kubec 16, Adam Říha 12, Dan Kohout, Adam Schánělec 5

Více informací najdete na klubových stránkách www.fkprotivin.cz.
V současné době je fotbalový klid. Mládežníci sice rozehráli své halové pří-

pravné turnaje, dospělí stále ještě odpočívají a začnou přípravu na náročné jarní 
souboje v polovině ledna.

 Na závěr mi dovolte, abych všem čtenářům „Listů“ popřál jménem všech členů 
FK Protivín klidné a příjemné prožití vánočních svátků v kruhu svých nejbližších 
a do nadcházejícího roku 2014 hodně zdraví, štěstí a úspěchů jak v zaměstnání, 
tak v osobním životě. Václav Křišťál

FK Protivín hodnotil podzimní sezónu



KŘÍŽOVKA O KNIŽNÍ ODMĚNU

V letošním roce jsou křížovky věnovány moudrým výrokům známých i méně známých osobností.  Autor křížovky P.  Šoba
Tajenka (1. 2. a 3. díl)… pravděpodobností. Abyste zvýšili počet pravděpodobností, zvyšte počet událostí. – Brian Tracy
Vyluštěnou tajenku zašlete do 6. ledna 2014 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 Roušalová z Protivína. Blahopřejeme.

PROTIVÍNSKÉ LISTY – 25. stránka
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PRODEJ MEDU
JOSEF ROTBAUER
   Husova 319, Protivín
   telefon 603 313 178

V polovině listopadu se uskutečnil již 
21. ročník humanitární sbírky na pomoc 
lidem v nouzi. Dary vybírali protivín-
ští skauti v areálu Na Ostrově. Všechno 
vybrané oblečení, hračky i nádobí puto-
valo naložené v kontejneru na písecké 
vlakové nádraží, kde už na nás i další 
dobrosrdečné lidi čekal vagón, který byl 
naplněn pytli a krabicemi, Dary byly 
převezeny do Diakonie Broumov, odkud 
budou  rozeslány do ústavů sociální péče, 
dětských domovů apod.  Děkujeme všem, 
kteří přispěli svou troškou do mlýna. Vel-
ký dík patří i protivínským technických 
službám za zapůjčení kontejneru a odvoz 
do Písku.

Skautské středisko Blanice Protivín

Od konce poločasu fotbalového krajského přeboru žen uplynul měsíc a holky 
z JAFY už se přeorientovávají k sálové kopané a rychle si zvykají v trénincích 
na červenobílé rámování brankářské sítě a neskákací mičudu.

První zápasy o postup do finálových bojů Mistrovství ČR se budou konat 
už na začátku prosince a potom v průběhu následných měsíců až do února 
a tak se velmi těšíme a pokusíme se o opakování hry z  minulých sezon, kdy 
se dařilo a díky postupům jsme se utkali na palubovkách s nejlepšími družstvy 
republiky.

Smolné pro tým je, že posila týmu Adéla Kubičková se při svých dalších 
sportovních aktivitách zranila a pokud vše bude vycházet podle přání JAFÁCKÉ 
party, tak do postupových utkání se přidá až po Novém roce.

Ženský fotbalový klub JAFA a vedení Tělovýchovné Jednoty Platan Protivín  
děkuje touto cestou všem svým příznivcům, přispěvovatelům a sponzorům za 
projevenou vstřícnost a pomoc, kterou pomáhají rozvoji a hlavně udržování 
sportu v našem městě.

Do následujícího roku  2014 přejeme všem sportovcům, příznivcům 
sportu a též čtenářům Protivínských listů a spoluobčanům mnoho štěstí, 
zdraví a nejen sportovních úspěchů.

Za TJ Platan Protivín  
Radovan Koleš,

předseda TJ Platan Protivín a trenér JAFY

Podzimní „NEKLID“ v JAFĚ

TRADIČNÍ HUMANITÁRNÍ SBÍRKA
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V sobotu 2. listopadu se konal za podpory velvyslance Korejské republiky další 
mezinárodní turnaj  „Taekwondo Prague Open“. Celkem se turnaje zúčastnilo 
360 závodníků z Litvy, Slovenska, Maďarska, Polska a Čech.

Náš protivínský oddíl reprezentovali dva stateční – Štěpán Král a Martina 
Babáková. Štěpánek díky své váze a věku měl opět nejvíce soupeřů. V boji 
o postup do finále prohrál, po vyrovnaném zápase, 12:9. Tři body získal soupeř 
sporným rozhodnutím rozhodčích, které však byly i přes náš protest potvrzeny. 
Nicméně 4. místo v takto silně obsazeném turnaji je pro Štěpánka obrovský 
úspěch.

Martinka Babáková čekala na své zápasy až do odpoledních hodin. Postupně se 
vynikajícím nasazením probojovala do finále. Při finálovém zápase byl boj ukončen 
nerozhodně 5:5 a došlo k  nastavení. Při nastavení se bojuje způsobem „rychlá 
smrt“, kdy boj trvá do získání prvního bodu. Martina poslechla rady a po tvrdém 
útoku, který trval 40 vteřin, skvělým kopem na hrudník získala vítězný bod. Zlatá 
medaile a s ní pohár byly obrovskou a zaslouženou odměnou.

Oba dva borci si zaslouží obdiv a respekt, protože vydržet soustředěnost a podá-
vat náročné fyzické výkony od 8 do 16.30 hodin, kdy proběhl poslední Martinky 
zápas, odrovná i dospělého, a to nezápasí.

Poděkování patří Zdeňku Královi za koučování a doprovod dětí.

KRAJSKÝ PŘEBOR 5. – 8. KOLO
Slavoj A : Sokol  Hluboká nad Vlt. B  

10:7
(Dunovský 4, Dubský 2, Mareš 2, 
Färber 1, debl)
Orel ČB B : Slavoj A   5:10
(Dunovský 4, Färber 2, Dubský 1, 
Mareš 1, debly)
Orel Orel ČB A : Slavoj A   8:10
(Dunovský 3, Färber 3, Mareš 3, 
Dubský 1)
Hosté ze Slavoje před poslední 
serií prohrávali 8:6, ale bojovným 
výkonem otočili utkání ve svůj pro-
spěch.
Borovany A : Slavoj A 5:10
(Dunovský 4, Färber 2, Dubský 2, 
Mareš 1, debl)
   
KRAJSKÁ SOUTĚŽ 5. – 8. KOLO
Slavoj B : TTC Kovářov B 10:0
(Brabec 2, Šimoník 2, Topinka 2, 
Weber 2, debly )
Sokol Mirotice A : Slavoj B 3:10
(Šimoník 3, Mareš 3, Topinka 1, 
Weber 1, debly)
Týn nad Vlt. B :  Slavoj B   5:10
(Mareš 4, Šimoník 2, Marková 2, 
debly)
Sokol Milevsko A : Slavoj B 5:10
(Šimoník 3, Mareš 3, Topinka 3, 
Marková 1)

OKRESNÍ PŘEBOR 5. – 8. KOLO
Slavoj E : Slavoj C   6:12
(Vařečka P. 3, Pártl 3 – Marková 3, 
Macháček 3, Tománek 2, Najmano-
vá 2, debly)
Svatkovice : Slavoj C   3:15
(Tománek 4, Marková 3, Macháček 
3, Najmanová 3, debly)
Slavoj C : TTC Kovářov C 16:2
(Tománek 4, Macháček 4, Marková 
3, Najmanová 3, debly)
Mirotice C : Slavoj D   8:10
(Vařečka K. 3, Soumar 3, Zeman 3, 
debl)
Slavoj D : Mirovice   8:10
(Vařečka K. 4, Soumar 3, debl)
Mirotice D : Slavoj D  1:17
(Vařečka K. 4, Soumar 4, Lednický 
4, Vařečková 3, debly)
Slavoj D : Mirotice B   7:11
(Vařečka K. 3, Lednický 3, debl)
Písek B : Slavoj E  1:17
(Vařečka P. 4, Pártl 4, Martan 4, 
Kozma 3, debly)
Slavoj E : Mirotice C   12:6
(Pártl 3, Martan 2, Kozma 2, debl, 
4xWO)
Mirotice D : Slavoj E   5:13
(Pártl 4, Martan 4, Kozma 4, debl) 
   Karel Vařečka

PRODEJ 
vánočních stromků 

v areálu ZEKO 
za nádražím v Protivíně

Zahájení prodeje 
16. prosince 2013

Stromky 
vám zavezeme až domů.
telefon  774 366  224

OBROVSKÝ ÚSPĚCH PROTIVÍNSKÝCH TAEKWONDISTŮ

●  Pronajmu byt 2+1 v klid-
né lokalitě v Protivíně. Více 
informací 777 07 18 10.

Od pondělí 23. 12. 2013 do pon-

dělí 30. 12. 2013 bude Městská 

knihovna Protivín uzavřena 

(včetně veřejného internetu).

PROVOZ 
KNIHOVNY 
O VÁNOCÍCH

PI


