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Vážení spoluobčané,    
dovolte mi vás s radostí informovat 
o dalších třech dokončených inves-
tičních akcích, kdy dvě jistě pomo-
hou zlepšit dopravní situaci ve městě 
a v případě 2. Mateřské školy dojde ke 
zpříjemnění pobytu našich nejmen-
ších. 

Ohledně dopravní infrastruktury se 
jednalo o dvě poměrně rozsáhlé inves-
tiční akce – komunikace Pod Lesem 
a křižovatka ulic Mírová a Pivovarská, 
kde byly vybudovány nové chodníky, 
veřejné osvětlení, povrchy vozovek 
a ozelenění zbývajících ploch. 

U 2. Mateřské školy se jednalo 
o kompletní zateplení budovy jak střeš-

PODĚKOVÁNÍ 
STAROSTY MĚSTA

Touto cestou vám děkuji za proje-
venou důvěru vyslovenou vámi občany 
v komunálních volbách a zároveň mi 
dovolte poděkovat za práci, kterou 
v minulém volebním období vykonali 
zastupitelé, radní, zaměstnanci MěÚ, 
členové komisí a výborů a organizací 
městem zřízených, ale i řada dalších 
občanů, kteří nám pomáhali. 

Jaromír Hlaváč, starosta města

PODĚKOVÁNÍ
Místní organizace ODS vám 
děkuje za projevenou důvěru 
našim kandidátům v říjnových 
volbách do zastupitelstva města. 
Díky vám náš kandidát na staros-
tu Jaromír Hlaváč opětovně obhá-
jil post starosty města a nezmě-
něný zůstal i počet zastupitelů za 
ODS v městském zastupitelstvu. 
Moc děkujeme. Helena Vlachová

Zastupitelstvo města Protivín 
zvolilo: 
 a)  do funkce starosty města  
  Hlaváč Jaromír
 b)  do funkce místostarosty města 
  Křišťálová Věra 
 c)  za členy rady města  
  Řehoř Jaroslav
  Zoubková Dana 
  Šupitar Václav

 Polanský David
 Vlachová Helena 

ustavilo:
 že dlouhodobě pro výkon 
 starosty města bude uvolněn 
 (starosta) p. Hlaváč Jaromír 
 a pro výkon místostarosty města 
 p. Křišťálová Věra – neuvolněná 
 funkce (místostarosta)

neděle 30. 11. 2014 – SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

DALŠÍ DOKONČENÉ INVESTIČNÍ AKCE

Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Protivín
konaného dne 4. listopadu 2014

ního, tak obvodového pláště, výměnu 
oken i dveří a v neposlední řadě novou 
barevnou fasádu. Po dokončení nám 
vznikl další objekt, kterým se můžeme 
pochlubit a kde zároveň budou význam-
ným způsobem ušetřeny finanční pro-
středky na vytápění. 

Jaromír Hlaváč, starosta města
Fotografie Bc. J. Fialová

 2. Mateřská škola Protivín

 Ulice Pod Lesem. 
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V letošním roce se naše základní 
škola poprvé zapojila do projektu 
ERASMUS+. Jedná se o dvouletý pro-
gram finančně podporovaný EU, který 
se zabývá zahraniční spoluprácí mezi 

školami. Během tohoto období budou 
žáci a učitelé pracovat na dílčích úko-
lech na tématech z přírodovědných obo-
rů, účastní se exkurzí, výletů a různých 
výzkumů. Na závěr tohoto projektu se 
10 žáků z naší školy zúčastní týden-
ního vzdělávacího programu v Anglii. 
O všech akcích vás budeme pravidelně 
informovat. 

ERASMUS +
První týden v listopadu se dvě vyu-

čující ze ZŠ Protivín zúčastnily prvního 
mezinárodního setkání v rámci projek-
tu partnerství mezi školami Erasmus 
+. Reprezentovaly naší základní školu 
a seznámily se s dalšími učiteli ze škol 
z Velké Británie, Norska, Rumunska, 
Řecka, Slovinska a Španělska. Setkání 
se konalo v Newcastlu v Anglii, na 
půdě Canning street Primary school, 
kde se projednávaly první úkoly a cíle 
projektu, který se jmenuje „Successful 
scientist – Úspěšní mladí vědci“. Bude 
se věnovat rozšíření zájmu o příro-
dovědné obory a zajímavou formou 
bude děti seznamovat se základy 
fyziky a dalších věd na prvním stupni. 
Velmi zajímavá byla také možnost 
nahlédnout do výuky v anglické škole, 
porovnat metody a přístup dětí a uči-
telů ke vzdělávání a výchově. Prvním 
společným tématem, na kterém budou 
všechny školy během prvního čtvrtletí 
pracovat, je oblast „ Materiály a jejich 
vlastnosti“. 

Dále bude na jaře roku 2015 vyhlá-
šen jeden vítěz soutěže o nejhezčí logo 
k projektu z autorů ze všech zúčastně-
ných škol. 

Pokud máte zájem soutěžit, můžete 
přinést logo paní učitelce Manové nebo 
paní učitelce Smejkalové do školy či 
odpovědět na soutěžní otázku, která se 
bude slosovávat každý měsíc. 
1. Soutěžní otázka: „Co je to „pašmí-
na?“ (odpověz co to je, kde a jak se tento 
materiál získává, pak nakresli obrázek 
k odpovědi, podepiš a označ třídu a vlož 
do schránky na stoleček u kanceláře ško-
ly v hlavní budově v přízemí). 

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

VÁNOČNÍ KONCERT
KDE? 

kostel sv. Alžběty na náměstí v Protivíně
KDY? 

pátek 12. prosince v 18 hodin
Přijďte si nejen poslechnout, ale i zazpívat

PODĚKOVÁNÍ NADACI KONABO
Jménem žáků, rodičů i pedagogů ZŠ 

Protivín chci poděkovat touto cestou 
Nadaci KONABO za finanční dar ve 
výši 10 tisíc korun, který nám byl udělen 
v kalendářním roce 2014. Pro školu to 
znamená čerpání prostředků ve školním 
roce 2014/15.

Díky této částce, kterou jsme 
obdrželi jako příspěvek na podporu 
výuky plavání, jsme mohli zabezpečit 
dopravu na plavecký výcvik v Písku. 
Finanční zatížení pro rodiny s dětmi 
se snížilo na polovinu a téměř všechny 
děti, kromě dětí se zdravotními pro-
blémy, se mohou do kurzu pro plavce 
zapojit.

Stát se plavcem je jistě pro budoucí 
život našich dětí velmi důležité. Jsme 
rádi, že se nikdo nemusel z finančních 
důvodů této příležitosti vzdát. 

Za ZŠ Protivín T. Vojtěchová

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ TRH
Žáci a učitelé naší školy vás zvou 

na tradiční vánoční trh, který se bude 
konat v neděli 14. prosince od 13 do 
17 hodin v prostorách vestibulu Domu 
kultury Protivín. Na trhu si můžete 
zakoupit ručně vyrobené vánoční 
věnce, korálkové a papírové ozdoby, 
šperky, perníčky, pečený čaj, obrazy 
na plátně...

Zároveň můžete ochutnat vánočku, 
závin a další dobroty v „ bufetu“, ve kte-
rém vás obslouží žákyně 8. – 9. tříd. 

Od 16 hodin pro zájemce připra-
vilo kulturní středisko „Zimní pohád-
ku“, divadelní představení o přátelství 
svérázného sněhuláka a štěněte Alíka. 

SBĚROVÁ AKCE
Ve čtvrtek 16. října se uskuteč-

nila tradiční sběrová akce školy. 
Jako už tradičně, byla velmi úspěšná. 
Škola obdrží 18 213 Kč. Děti dosta-
nou drobné odměny, některé třídy 
příspěvek na třídní výlet. Ostatní 
peníze využijeme na nákup cen 
na sportovní den dětí. Odvezlo se 
10 670 kg papíru, 2 490 kg kartonu, 
86 kg plastových víček a 65 kg plas-
tových lahví. Děkujeme všem vám 
„dospělákům“, rodičům i prarodičům 
za pomoc. Znovu vás ale musíme 
poprosit o to, abyste zvlášť svazovali 
karton a zvlášť ostatní papír (noviny, 
časopisy, sešity, letáky apod.). Při 
nakládání sběru musíme vše třídit a je 
to velmi náročné. Také je dost nepří-
jemné, když je ve sběru přibaleno to, 
co tam opravdu nepatří (kelímky od 
jogurtů, plínky, folie, igelity apod..) 
Za letošní raritu považujeme velkou 
past na krysy a nafukovací matračku. 
Přesto všem děkujeme. 



RADA MĚSTA ZASEDALA

pokračování na 5. stránce
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Město Protivín obdrželo v letoš-
ním roce na základě žádosti grant 
na „Projekt péče o stromy ve městě 
Protivín – I. etapa“. K realizaci tohoto 
projektu se město rozhodlo po provede-
ném odborném komplexním hodnocení 
stavu stromů, který se uskutečnil v roce 
2013. 

Realizací „Projektu péče o stromy 
ve městě Protivín“ došlo k odstranění 
dřevin s nejvyšší naléhavostí kácení 
a s vysokou naléhavostí kácení a to 
z důvodu zajištění provozní bezpečnos-
ti. Jednalo se zejména o staré vzrostlé 
stromy, které byly v některých lokali-
tách na hranici bezpečnosti. 

V rámci uvedeného projektu byl ve 
zvolených lokalitách proveden odbor-
ný zásah, který spočíval v bezpečnost-

ních řezech, obvodové redukci, úpra-
vách odchodné/podjezdové výšky, ve 
výchovných a zdravotních řezech. Byly 
provedeny dynamické a statické bezpeč-
nostní vazby, lokální redukce z důvodu 
stabilizace.

Tato akce byla realizována odbor-
nou firmou ve spolupráci s Organizač-
ní složkou Technických služeb města 
Protivín pro zajištění provozní bezpeč-
nosti. Odborné zásahy a ošetření dřevin 
byly provedeny z důvodu prodloužení 
životnosti dřevin a zajištění dobrého 
zdravotního stavu. Poděkování patří 
Bc. J. Fialové, která se podílela na pří-
pravě žádosti o grant i na vlastní reali-
zaci.  Město Protivín

Technické služby Protivín
Josef Veselý

REKONSTRUKCE ČISTIČKY ODPADNÍCH 
VOD ZAHÁJENA

Vážení spoluobčané, 
v závěru měsíce října byla zahájena oprava čističky odpadních vod, 
kanalizačních sběračů, čerpacích stanic, výměna aretačních elementů 
a kompletní výměna automatického řídícího systému. Na základě zís-
kaného dotačního titulu z Ministerstva místního rozvoje se nám podaří 
do konce listopadu zrekonstruovat majetek poničený loňskou povodní 
a naše ČOV bude moci zase pracovat na 100 procent. 

Jaromír Hlaváč, starosta města 

Děkuji všem voličům, kandi-
dátům i koaličním partnerům, 
kteří mě podpořili v komunál-
ních volbách 2014. 

Dana Zoubková

Vybráno z usnesení RM 8. 10. 2014
– souhlasí s přípravou realizačního 

projektu „Krajina jihočeských rybníků 
– Revitalizace sídelní a krajinné zeleně 
ve správním území města Protivín“

 a stanovuje
 realizační skupinu ve složení: 
 za projektanta – Martina Valná
 za město – Josef Veselý, Jaromír Hlaváč, 

Bc. Jaroslava Fialová

– bere na vědomí 
 zápis č. 6 z jednání komise bytové, 

místního hospodářství a dopravy

–  souhlasí s pronájmem bytu č. 2, 2+1 
o celkové výměře 70 m2, na adrese 
Protivín, Masarykovo nám. 15

–  souhlasí s pronájmem bytu č. 1, 1+0 
o celkové výměře 17,8 m2, na adrese 
Protivín, Masarykovo nám. 23

–  souhlasí s pronájmem bytu č. 1, 3+1 
o celkové výměře 106,8 m2, na adrese 
Protivín, Zámek 519

– bere na vědomí předložené vyúčtování 
projektu národní spolupráce „ZDRAVÍ 
NÁS BAVÍ“

–  schvaluje dodatek ke smlouvě o návrat-
né finanční výpomoci z rozpočtu obce 
uzavřené mezi Městem Protivín a OS 
Místní akční skupina Vodňanská ryba, 
kterým se doplňuje čl. II., odst. 3 této 
smlouvy, 

– schvaluje smlouvu o výpůjčce mezi 
Městem Protivín a OS Místní akční sku-
pina Vodňanská ryba, jejímž předmětem 
je výpůjčka 2 ks cvičícího zařízení, 

–  schvaluje darovací smlouvu mezi Měs-
tem Protivín a OS Místní akční skupina 
Vodňanská ryba, jejímž předmětem je 
darování 6 670 Kč na realizaci projektu 
spolupráce spolufinancovaného z PRV 
„ZDRAVÍ NÁS BAVÍ“  

 a pověřuje starostu města podpisem 
všech výše popsaných listin 

–  schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě 
o nájmu a poskytování služeb „Moder-
nizace VO v Protivíně a okolních obcích 
včetně financování metodou přenesené 
správy“ v předloženém znění 

 a pověřuje starostu města podpisem 
tohoto dodatku 

– bere na vědomí Výroční zprávu o čin-
nosti školy /ZŠ Protivín se sídlem 

Kácení dřevin ve Švehlově parku

PÉČE O STROMY V NAŠEM MĚSTĚ
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VÝROČÍ SAMETOVÉ REVOLUCE 
POHLEDEM ŽÁKŮ 9. TŘÍD

25. výročí sametové revoluce a výzva 
historika Prácheňského muzea „Sbírá-
me vaše vzpomínky“ uveřejněná v Pro-
tivínských listech se staly námětem pro 
projekt o sametové revoluci v Protivíně. 
Byly vytvořeny dílčí otázky, na které měli 
deváťáci hledat mezi pamětníky odpovědi. 
Převážná většina z nich se svého úko-
lu zhostila velmi dobře, pátrali u svých 
rodičů nebo prarodičů, někteří navštívili 
na základě zjištěných indicií i další pamět-
níky těchto událostí. Sepsali pak zajímavé 
informace, sesbírali fotografie, noviny 
či letáky (mj. i „Protivínské občanské 
fórum“), studentské časopisy nebo trans-
parenty. Rodiče či prarodiče odpovídali 
na otázky, a i když někteří z nich před 
25 lety nebyli přímo v Protivíně, např. 
studovali na vysokých školách, poskytli 
tak cenné informace o místech, kde právě 
v listopadu roku 1989 pobývali.

Žáci například zjistili, že i v Protivíně 
byla podepsána petice „Několik vět“, že 
se našly dvě mladé ženy, které dojely do 
Českých Budějovic, kde získaly videoka-
zetu se záznamem o zásahu na Národní 
třídě v Praze, která pak byla promítá-
na zájemcům v protivínském pivovaru 
a v kinosále. Dětem se podařilo zmapovat 
i průběh generální stávky 27. 11. 1989 
a získat fotografii z místa před tehdejším 
MNV, kam stávkující došli (Děkuji mj. 
paní Rybákové z Infocentra za spolupráci 
a poskytnutou fotodokumentaci.).

Po 17. listopadu do Protivína také 
zavítali studenti vysokých škol či pražští 

herci, kteří informovali protivínskou 
veřejnost o situaci nejen v Praze. Podle 
zjištěných zpráv se jednalo o herce Ladi-
slava Mrkvičku a Antonína Molčíka, který 
měl chalupu v Krči. Dále žáci zjistili, 
že v Protivíně bylo založeno Občanské 
fórum, byly vylepovány plakáty se zna-
kem OF, apod. Dokázali vystopovat i to, 
kdo byly vůdčí osobnosti polistopadových 
událostí.

V sesbíraných materiálech nechyběly 
fotografie z mítinku na náměstí před vol-
bami v roce 1990 a transparenty, z nichž 
např. ten pana Jiřího Plívy byl připevněn 
na dvojkole; dnes již unikát s autentic-
kými podpisy tehdejších představitelů 
nejvyšší politiky. Pan Plíva poskytl žákům 
při rozhovoru i zajímavé fotografie z akce 
sázení „Lípy svobody“ ve Švehlově parku. 
S jeho svolením ocituji pár vět z projevu, 
který si připravil na 22. 4. 1990: „Stejně 
jako před 21 lety, kdy nahoře v parku 
U Svaté Anny se sázela Lípa svobody, 
ze které je už krásný strom, tak i dnes 
zasadíme Lípu svobody. […] Dnes, kdy 
[…] naše mládež nám ukázala cestu ke 
svobodě, se radujeme znovu. Už nikdy si 
nenecháme svobodu nikým vzít.“

Všem účastníkům projektu děkuji 
nejen za spolupráci, ale i za materiály, 
které byly poskytnuty do výuky. Žáci 
zmapovali samozřejmě relativně úzký 
okruh pamětníků, ale i přesto tím získali 
přehled o listopadových a polistopado-
vých událostech v našem malém městě.

Do prací deváťáků je možné nahléd-
nout při „Dnu otevřených dveří“ na ZŠ 
dne 26. 11. 2014.  P. Čecháčková

PROJEKT K 125. VÝROČÍ 
POVÝŠENÍ PROTIVÍNA 
NA MĚSTO

Dne 27. listo-
padu slavíme 125. 
výročí povýšení 
Protivína na měs-
to. Ve spoluprá-
ci s Památníkem 
města Protivína 
a v případě okruhu 
„S očima navrch hlavy“ ve spoluprá-
ci s MC Pastelka dostal každý z žáků 
osmého ročníku jeden okruh, kterým měl 
zmapovat konkrétní část historie našeho 
malého města.  

Mnohé z témat bylo nutné zpracovat 
„v terénu“, a i toho se žáci chopili s elá-
nem (mnohdy pomohli i rodiče). Mimo 
jiné se žáci měli dozvědět, které části měs-
ta se říká Vystrkov, co je napsáno na cedu-
li na nádraží a na statku na Boru, v jakém 
stavebním slohu je náš kostel, co lze zjistit 
o historii Sokolovny, jestli znají naše 
slavné rodáky, nebo kde se nachází chrá-
něná technická památka – stará dopravní 
značka pro formany, apod. Mnozí z nich 
(ne tedy všichni) se svého úkolu zhostili 
velmi dobře, provedli „terénní průzkum“ 
a doložili jej fotografiemi a zjištěnými 
informacemi od pamětníků. Někteří 
vyzpovídali svého dědu, babičku a ti jim 
poskytli informace o tom, jak fungovaly 
dříve některé protivínské podniky. Někteří 
z nich se na poslední chvíli (jak je zvykem 
mnohých) dostavili do Památníku, aby se 
tady dozvěděli něco o praporcích spolků 
v Protivíně, o historii schwarzenberských 
podniků, nebo aby získali další informace 
od osoby víc než povolané – paní Piklo-
vé. Zvláště jí pak děkuji za spolupráci 
a námět pro projekt. P. Čecháčková

MASKY PRO RADOST
Poslední říjnový den je v anglicky 

mluvících zemích spojený se svátkem 
Halloween. V naší tradici je sice cizí, 
ale naše děti odmalička připravujeme 
na propojení světa ve všech oblastech. 
Učíme se anglicky a tak se seznamujeme 
i se zvyky těchto národů. Co jiného může 
malé studenty více nadchnout, než mož-
nost vyrobit si masku.

A tak si kluci a děvčata ze 2. B vyrobili 
škrabošky čarodějnic. Netopýři, duchové 
a sovy byli také v plánu, ale na ty došlo 
až později. To proto, že hejno malých 
čarodějnic a čarodějů se muselo předvést 
všem třem třídám prvňáčků. To si přece 
nemohli dát ujít! 

A zlatým hřebem naší strašidelné 
výpravy byla ředitelna, tam jsme si stra-
šení užili nejlépe. 

Tam taky vznikla fotografie, kterou 
otiskujeme.  Třída 2. B
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z deníku
POLICIE ČR V PROTIVÍNĚ

RADA MĚSTA ZASEDALA

Komenského 238, 398 11 Protivín za 
školní rok 2013/2014 

– schvaluje vypsání výběrového řízení 
na realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu pro akci „Kanceláře MÚ Proti-
vín, Masarykovo nám. 21“ mimo režim 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, v platném znění, zakázka 
malého rozsahu

 a schvaluje okruh účastníků (firem), 
které budou obeslány: 

 1) Kočí a. s. Písek 
 2) Š+H Bohunice s. r. o. Temelín 
 3) Tangenta s. r. o. České Budějovice 

Vybráno z usnesení RM  22. 10. 2014 
– schvaluje předloženou Smlouvu číslo 

14194873 o poskytnutí podpory ze 
Státního fondu životního prostředí 
ČR, kterou se fond zavazuje poskyt-
nout městu Protivín dotaci ve výši 
312 489,30 Kč na akci „2. Mateřská 
škola Protivín“ 

 a pověřuje starostu města jejím podpi-
sem 

– nesouhlasí s přistoupením města 
Protivín jako účastníka k řízení o kom-
plexních pozemkových úpravách v kú 
Chvalešovice 

– souhlasí s bezúplatným užitím znaku 
města Protivín na propagační mapce 
firmy Proton spol. s r. o., která je zároveň 
i propagací města

–  souhlasí s uzavřením Smlouvy o pre-
zentaci zákazníka v rámci městského 
informačního a orientačního systému 
s firmou DARUMA spol. s r. o. Plzeň 

 a pověřuje starostu podpisem předmět-
né smlouvy

Vybráno z usnesení RM  5. 11. 2014 
1.  vyhlašuje inventarizaci ke dni 31. 12. 

2014

2.  schvaluje plán inventarizace veškerého 
majetku

3.  schvaluje ústřední inventarizační komisi 
ve složení: 

 1. Hlaváč Jaromír
 2. Říhová Jaroslava 
 3. Nečasová Svatava  
 dílčí inventarizační komise ve složení: 
 – komise č. 1: předseda – Řehoř J., 
 člen – Laňová M., Drahošová I.
 – komise č. 2: předseda – Šupitar V., 
 člen – Schwemmová L., Uhlířová I. 
 – komise č. 3: předseda – Křišťálová V., 
 člen – Fialová J., Košnářová H. 
 – komise č. 4: předseda – Zoubková D., 
 člen – Hájková H., Votavová J., 
 4. schvaluje likvidační komisi ve složení: 

předseda – Ing. Meloun V., 
 člen – Kostohryz D., Kovářík J. 

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

 na základě doporučení hodnotící komi-
se rozhoduje o výběru nejvhodnější 
nabídky firmy Ing. Jiří Hájek, Olešná 82, 
398 43 Bernartice na zakázku „Rekon-
strukce ovocných sadů na území 
obce Protivín“ s nabídkovou cenou 
664 038 Kč bez DPH 

 a akceptuje nabídku firmy Ing. Jiří 
Hájek, Olešná 82

 schvaluje návrh prezentačního panelu 
a prezentačního videospotu města 

Protivín pro multimediální informační 
a orientační systém v Písku 

 souhlasí jako vlastník nemovitosti 
čp. 542 v ul. Ve Školce, Protivín, která je 
součástí pozemku ve vlastnictví města 
Protivín KN 244 v kú Protivín, s umís-
těním sídla zájmového spolku Tenisový 
klub Protivín k provozování jeho zájmové 
činnosti 

 schvaluje pana Jaromíra Hlaváče, 
starostu města, paní Danu Zoubkovou, 
členku rady města a paní Helenu Vlacho-
vou, členku RM, pro výkon občanských 
obřadů v matričním obvodu Protivín; 
obřadním dnem v matričním obvodu 
Protivín je sobota

dokončení ze 3. stránky

Dělostřelecké miny
 Protivínští policisté vyjížděli 29. října 

odpoledne do lesa u Žďárských chalup, 
přijali oznámení od hledače, který zde 
přístrojem pro detekci kovů nalezl muni-
ci. Policisté místo nálezu zajistili a při-
volali odborníky z pyrotechnické služby 
z Českých Budějovic. Pyrotechnici 
zajistili deset sovětských dělostřelec-
kých min ráže 82 mm. Munici převezli 
k likvidaci. 

Vydírání a výtržnictví
 Protivínští policisté prošetřovali případ, 

kdy na konci srpna měly dvě ženy 
napadnout další ženu přímo na dílně 
před dalšími zaměstnanci. Ženy měly 
poškozenou tahat za vlasy, srazit jí na 
zem a uštědřit jí několik úderů, přitom 
jí vyhrožovali zabitím. Napadená 
se obávala o život a zdraví a případ 
oznámila policistům. Dne 22. října 

zahájil vyšetřovatel trestní stíhání obou 
agresorek pro trestné činy výtržnictví 
a vydírání. 

Úvěrový podvod
 Vyšetřovatel předposlední říjnový týden 

zahájil trestní stíhání muže z Protivína, 
který čelí obvinění ze spáchání trestného 
činu úvěrový podvod. Muž měl ve třech 
případech v roce 2012 a 2013 uzavírat 
smlouvy, ve kterých uvedl nepravdivé 
údaje o své finanční situaci, stávajících 
závazcích a dalších údajích důležitých 
pro poskytnutí úvěrů. Muž věděl, že 
nebude moci sjednané podmínky plnit. 
Na základě těchto informací mu byly 
úvěry poskytnuty a to v celkové částce 
130 000 korun. Kriminalisté případ dále 
vyšetřují. 

Krádež sudů
 Dva muži (*1971 a *1975) jsou podezře-

lí z krádeže čtyř sudů v areálu pivovaru 
v Protivíně. Pachatelé se měli domluvit 
a dne 15. srpna večer přijeli pronajatým 
vozidlem k areálu firmy, kde překonali 
oplocení a sudy odcizili. Následně je 
na Strakonicku prodali. Firmě způsobili 
škodu 4 000 korun. Případ vyšetřují 
písečtí kriminalisté.

Nálezci pozor!
 Dne 17. října v devět hodin dopoledne 

přinesl muž na obvodní oddělení Protivín 
granát, který nalezl v písku u vybagro-
vané řeky. Muž munici přinesl v dobré 
víře, postup však nebyl nejšťastnější. Při 
nálezu munice s ní nikdy nemanipulujte, 
nepřevážejte a nikam nenoste. Kontaktuj-
te policisty a vyčkejte příjezdu odborníků, 
o nebezpečnosti vždy rozhodne přivolaný 
pyrotechnik, který také určí, jak a kde se 
munice zlikviduje. Vzhledem k tomu, že 
muž granát přinesl na služebnu, museli 
policisté budovu evakuovat a počkat na 
příjezd kolegů z pyrotechnické služ-
by. Pyrotechnik na místě zjistil, že se 
naštěstí jedná o cvičný granát a provoz 
na oddělení mohl být zhruba po hodině 
obnoven. Tento případ není ojedinělý, 
již v minulosti jsme několikrát řešili 
nalezenou munici, kterou lidé vozili na 
služebny a nevolali policisty přímo na 
místa nálezu. Upozorňujeme proto širo-
kou veřejnost, že základní pravidlo při 
takovémto nálezu zní: Nemanipulovat, 
zavolat policisty, vyčkat jejich příjezdu 
a případně zamezit dalším osobám 
v pohybu u místa nálezu. 

 

STŘELBA V PROTIVÍNĚ 
VÝZVA KE SVĚDKŮM

Jihočeští kriminalisté žádají o pomoc 
svědky nedělního incidentu a střelby 
v Protivíně, případ je vyšetřován jako pokus 
vraždy.   

Kriminalisté žádají obyvatele Protivína 
a další možné svědky o pomoc při vyšetřo-
vání pokusu vraždy z neděle 16. listopadu 
2014, ke které v Protivíně došlo.

Žádáme všechny svědky, se kterými 
ještě policie nemluvila, a kteří viděli nebo 
slyšeli v neděli 16. listopadu v době mezi 
5.00 až 5.45 hodinou v ulici Hřbitovní a Pod 
Lesem incident dvou nebo tří mužů, nebo 
jejich slovní či fyzický konflikt a následnou 
střelbu, aby se kriminalistům ozvali na linku 
158. Policisté také přivítají veškeré infor-
mace, které by mohly mít s vyšetřovaným 
případem jakoukoliv souvislost.

Kriminalisté z pokusu vraždy obvinili 
dvaašedesátiletého muže. Zraněnému muži 
měl svoji střelbou způsobit těžkou újmu 
na zdraví. 
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▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Když se zeptáte malých dětí, čím chtějí být, 
až vyrostou, většina odpoví, že baletkou 
nebo kosmonautem. Vy jste vždy chtěla 
být lesníkem?

Již v páté třídě na základní škole jsem 
ve slohové práci na téma „Co budu dělat, až 
budu velká“ napsala, že budu hajná a budu 
se starat o přírodu, les a zvířátka, která 
v lese žijí. 
Jak Vás toto povolání napadlo? Je někdo 
z rodiny hajný?

Lesnictví máme v rodině, strýc a bratra-
nec jsou hajní. Tatínek je myslivec a odma-
lička mě brával do lesa a do přírody. Můj 
zájem časem přerostl v lásku k lesu i k pří-
rodě, kterou si stále udržuji. V rodině se mi 
také dostává velké podpory v mých studiích 
a zálibách. 
Jakou školu studujete?

Vystudovala jsem Vyšší odbornou 
a střední odbornou školu lesnickou v Pís-
ku. Poté jsem navázala studiem na České 
zemědělské univezitě v Praze, kde na fakultě 
Lesnické a dřevařské studuji posledním 
rokem obor Lesnictví. Dále bych chtěla 
pokračovat na magisterský stupeň studia, 
a to v oboru Lesní inženýr. 
Čemu byste se chtěla věnovat po studiích?

Uvidím, kam mě vítr zavane. Ale určitě 
bych chtěla zůstat v lesnictví, oboru, který 
mám tak ráda. 
Jaké předměty Vás ve škole nejvíce zají-
mají?

Velmi mě baví odborné předměty jako je 
Pěstování lesa, Ochrana lesa, Dentrologie, 
Nauka o dřevě nebo Myslivost. Zkrátka 
předměty, které se zabývají lesní proble-
matikou. 
Věnuje se lesnictví hodně žen, nebo je to 
spíše mužská záležitost?

Moc žen zde skutečně nenajdete, na 
druhou stranu vyloženě mužský obor to 
také není. Myslím, že pokud něco člově-
ka baví, neměl by dělat rozdíl v pohlaví. 
A určitě se dá nalézt spousta stejně kva-
litních lesníků jak mezi ženami, tak mezi 
muži. 
Teď jsme narazily na takovou zajímavost. 
Existuje ženský ekvivalent pro povolání 
lesník? Nebo jsou ženy také (jako muži) 
lesníci?

Oficiální ekvivalent nenajdeme. Na 
střední škole nám říkali lesněnky, ale obecně 
se pro ženu používá označení lesník nebo 
hajná. 
Vím o Vás, že hrajete na lesnici. Co Vás 
k tomu přivedlo?

Na lesnici skutečně hraji. K troubení 
mě přivedla před osmi lety kamarádka, 
se kterou jsem se zúčastnila letního kurzu 
trubačů v Chlumu u Třeboně. Na hraní 
mě zaujaly hlavně krásné tóny a spojitost 
s loveckou hudbou. 
Na střední škole jste byla členkou klu-
bu trubačů, věnujete se tomuto koníčku 
pořád?

HAJNÝ JEHAJNÝ JE
Ano, aktivně se věnuji troubení i na 

vysoké škole. 
Hrajete sólově nebo v souboru?

Hraji jak sólově, tak i v pár souborech. 
Jsem členkou Pražského trubačského sou-
boru, Trubačského půlkruhu fakulty lesnic-
ké a dřevařské a menšího souboru Such-
dolští nimrodi. Většina našich trubačských 
zkoušek probíhá pod dozorem zkušených 
lektorů. 
Účastníte se také trubačských soutěží? 

Se soubory z vysoké školy se na stu-
dentských soutěžích umisťujeme na dob-
rých příčkách. Za největší úspěch považuji 
1. a 3. místo z Akademické soutěže. Na 
národních a mezinárodních soutěžích se stře-
táváme s velkou konkurencí, tam tak úspěšní 
zatím nejsme. Mimo soutěží se také účastní-
me výstav trofejí, dětských dnů s lesnickou 
pedagogikou, dále jsou to dny s Lesy ČR, 
různé koference, výstavy, plesy, kynologické 
zkoušky nebo Svatohubertské mše. 
Je hraní na lesnici těžké? Jak je možné 
docílit požadovaného tónu, když zde nejsou 
žádné klapky?

Pro laika se hraní může zdát těžké, ale 
jenom dokud to nezkusí. Základem je pra-
videlné a vytrvalé trénování. Je pravda, že 
lesnice nemá žádné klapky. Tón se vytváří 
změnou nátisku rtů. Čím víc povolíme svaly 
v obličeji a rty, tím hlubší tón lesnice vydá 
a naopak. 

Dny s Lesy hlavního města Prahy 

,,Hajný je lesa pán, zvěří je milován“, zpívá se ve známé písni pánů Svěráka a Uhlíře. Bývalo tomu odjakživa a platí to i v dnešní 
době. Hajný, nebo také lesník, je velmi zodpovědné povolání, je prakticky takovým pojítkem mezi přírodou a lidmi. A proto je 
dobře, že ho nezavrhla ani mladší generace, a i v našem okolí se najdou nadšenci, pro které je lesnictví povoláním vysněným. 
Jednou z nich je třiadvacetiletá Jana Lhotová ze Ždáru, se kterou jsme si povídaly o jejím krásném vztahu k přírodě. 
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UZÁVĚRKA
pro dodání příspěvků

do prosincových

„Protivínských listů“ 

je 8. prosince 2014. 

Noviny vyjdou

v pondělí 22. 12. 2014.
 

PI
V minulém čísle Protivínských listů jsme se ptali, jak se jmenuje dříve zlatonosný 
potok, který protéká pod známým můstkem na snímku? Správně odpověděli ti, kteří 
uvedli potok Divišovka. Vylosovaným výhercem se stává Helena Jakšová z Protivína. 
Blahopřejeme!
Otázka nové fotosoutěže zní: „Kde se nachází místo na snímku, z kterého je vidět 
panorama Šumavy a jak se jmenuje?“. Odpovědi do 8. prosince zasílejte e-mailem 
infocentrum@muprotivin.cz, volejte na telefon 382 203 354 nebo nám ji přijďte sdělit 
do infocentra. Těšíme se na vaši návštěvu!

Nosíte při hraní uniformy?
Není to pravidlem. Uniformy si obléká-

me podle významnosti akce, na které vystu-
pujeme. Na plesech či kulturních akcích je 
uniforma vyžadována, na hony a naháňky by 
se uniforma nehodila a nosíme zde civilní 
zelené oblečení. 
Honů se účastníte pouze při hraní, nebo 
se zapojujete i střelecky?

Od střední školy mám lovecký lístek 
a zbrojní průkaz, takže na hony a naháňky 
chodím nejenom jako trubač, ale také jako 
myslivkyně. 
Už se Vám povedlo něco ulovit?

Zatím jsem ulovila spoustu pernaté zvě-
ře, jako jsou kachny nebo bažanti. 
Máte také koníčky jiného zaměření, které 
by se nedaly spojit s lesnictvím?

Mým velkým koníčkem je pečení dortů 
a cukroví na jakékoliv příležitosti. Ráda také 
fotografuji, hlavně přírodu. Jinak je pravda, 
že mé největší záliby se opravdu točí hlavně 
okolo lesa, přírody, myslivosti a troubení. 
Děkuji za rozhovor a přeji spousty úspěchů 
při studiu.

Tereza Procházková

FOTOHÁDANKAFOTOHÁDANKA
INFOCENTRA PROTIVÍN

Z vítězné soutěže Parfozní kňour

LESA PÁNLESA PÁN
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Novinky
městské
knihovny

Připravujeme pro čtenáře:
PRO DOSPĚLÉ 

Petr Hora – Hořejš: Evropan Jiří z Poděbrad 
– populárně–naučná kniha
Jaroslava Pixová: Tam, kde zpívala řeka 
– putování po řece Otavě doplněné mnoha 
fotografiemi
Ladislav Hruška: Vaříme s Láďou Hruškou 
levně a chutně – populární kuchař připravuje 
originální recepty
Marta Davouze: Zrcadlení – fejetony, eseje, 
články, česká próza
Marek Halter: Pražský kabalista – historický 
román z rudolfinské Prahy
Shakti Gawain: Čtyři úrovně léčení – psy-
chologie, životní harmonie, meditace
Philipp Vandenberg: Hetéra – historický 
román ze starověkých Athén
Simon Scarrow: Centurion, Gladiátor 
– pokračování historické série ze starověkého 
Říma

PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Renáta Fučíková: Hus a Chelčický – popu-
lárně naučná publikace pro mládež
Renáta Fučíková: Jakub a hvězdy – souhvěz-
dí v bájích a legendách národů
Marcella Dostálová: Kouzelné a moderní 
pohádky pro zvědavé děti – výlet do kou-
zelného světa
Zuzana Holasová: Strašidelné město – dob-
rodružná fantasy
Patrick Carman: Elyonova země – další 
pokračování napínavého dobrodružného 
románu 

Ač se to zdá neuvěřitelné, na kopci, 
kde se říká Na Skalkách, jsme se s dra-
ky sešli již po páté. 

Pro nás organizátory začala drakiá-
da už v dopoledních hodinách, protože 
bylo třeba vše potřebné převést z naší 
základny na Libochov. Za ta léta už 
máme vše perfektně nacvičené a přípravy 
šly jedna báseň. Bylo to tak nějak auto-
matické: postavit hangár, zapálit oheň, 
připravit stoly a lavičky, zřídit provizorní 
kuchyňku na přípravu občerstvení pro 
nás i hosty... a drakiáda mohla začít! 
První návštěvníci přišli ještě před ofi-
ciálním začátkem akce, který byl ve 
14 hodin. Největší nával měly naše 
„recepční“ mezi půl třetí a třetí hodi-
nou odpolední. Každému draku, resp. 
jeho pilotu, bylo uděleno registrační 
číslo. Tento způsob nám umožňuje lepší 
organizaci při rozhodování o výhercích 
soutěžních kategorií. Letos jsme ocenili 
např. nejvytrvalejší běžce, nejvyšší letce 
nebo nejkrásnějšího doma vyrobeného 
draka. Výherci si odnesli věcné ceny. 
Už tu přece jen máme podzim a teploty 
klesají čím dál tím níž. Koho trápila zima, 
žízeň nebo hlad, mohl se posilnit v naší 

občerstvovací stanici v hangáru. V nabíd-
ce byl teplý čaj, pro rodiče svařák i něco 
ostřejšího a na zakousnutí různé domácí 
buchty od nás i příchozích maminek. 
 Počet zaregistrovaných draků byl letos 
téměř 40, což je jakýsi standard naší draki-
ády. Hrubým odhadem se nás Na Skalkách 
sešlo okolo 100 účastníků. Přišli se na nás 
podívat i skauti z Plzně, kteří o víkendu 
využívali naši základnu ke své výpravě. 
Na závěr mého povídání by se patřilo 
poděkovat Jihočeskému kraji za finanční 
podpory této akce, všem účastníkům, 
kteří nás přišli podpořit svou přítomnos-
tí, a také všem organizátorům, za skvělé 
zvládnutí velice příjemného odpoledne 
a podpoření aktivního života občanů 
města Protivína. Díky a zase za rok Na 
Skalkách „Buď připraven“!
Dále bychom rádi k tomuto článku připojili 
pozvání pro všechny protivínské skauty 
a přátele skautingu na akci Den světel – krát-
ký vzpomínkový průvod ke dni znovuobno-
vení činnosti Junáka. Sraz je 28. listopadu 
v 17 hodin u skautské lípy ve Švehlově 
parku a nezapomeňte si lucerničky. 

Za Skautské středisko Blanice Protivín 
Inka

Na úterý 7. října jsme se všichni z Mateřské školy Krč moc těšili! Čekal nás výlet 
do Střední rybářské školy ve Vodňanech. Pan ředitel nás přijal velice vlídně. Ochot-
ně nás provedl celou budovou školy včetně rybářského muzea a trpělivě ukazoval 
a vysvětloval. 

V akváriích si děti prohlédly naše i exotické ryby a živočichy. Pan školník nechal 
děti, aby si pohladily leguána a jeden ze studentů přinesl i krajtu kobercovou. Na „půdě“ 
školy – v rybářském muzeu jsme viděli spoustu historických i moderních pomůcek 
a na závěr jsme si vyzkoušeli zvukové i obrazové testy. Pan ředitel pochválil děti za 
jejich znalosti o přírodě.

Dopoledne strávené na SRŠ bylo pohodové a plné zážitků. Velké poděkování patří 
Ing. Karlu Dubskému, řediteli školy.  Děti a učitelky z MŠ Krč

VÝLET DĚTÍ DO STŘEDNÍ RYBÁŘSKÉ ŠKOLY

Příroda v lese u rybníka

PÁTÁ SKAUTSKÁ PROTIVÍNSKÁ DRAKIÁDA
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V pondělí 3. listopadu se konala ve 
školce v Krči stezka odvahy. Tento-
krát byla tato akce určená i dětem 
školou povinným. Školkové děti si 
přivedly na pomoc maminky, tatínky, 
babičky i dědečky.

Úderem půl šesté večer se otevřely 
dveře na zahradu a vrchní strašidlo při-
vítalo odvážlivce, kteří zaplnili zahra-
du školky. Ze dveří se vyvalil kouzelný 
dým a schoval první účastníky akce. 
Každý musel projít touto mlžnou clo-
nou k prvnímu stanovišti. Dobrý duch 
školky tady potřeboval od dětí najít 
hmatem v krabici plné skartované-
ho papíru ztracenou dýni. Schodiště 
osvětlené pouze elektrickými svíčkami 
a zářícími dýněmi přivedlo děti na hrad 
Bílé paní. Tam je čekaly další zapeklité 
úkoly – hledat meluzínu ve „stracho-
vém pytli“ a vrátit bílou myš do jejího 
pelíšku. Na závěr na děti čekala čaro-
dějnice Petronela a její domácí maz-
líček – cavia porcellus Alfons. Tento 

ďábelsky rozježený tvor byl na všechny 
nečekaně milý a měl trpělivost s hla-
zením a drbáním od dětí. Strašidelnou 
atmosféru podtrhovaly zvukové efekty 
vichřice a vytí vlků.

Za splněné úkoly předškoláci 
obdrželi hned odměny. Domů si odná-
šeli diplom za statečnost, duchařskou 
medaili, lízátko a marcipánovou dýni. 
Školáci si také mohli strašidelně osvět-
lenou školku projít, „zavzpomínat na 
své mládí“ a někteří i absolvovali úkoly. 
Jen odměnu měli slíbenou až po splnění 
domácího úkolu. Na lístečku měli za 
dva dny přinést řešení hádanky – český 
název zvířete čarodějnice Petronely. 
V určený den a hodinu se do školky 
vrátilo téměř 100 procent lístečků se 
správným řešením. Až nyní si tak i ško-
láci odnesli drobný dáreček.

Po akci nás na nástěnce ve školce 
potěšily pozitivní vzkazy od školáků 
i pochvaly, které za své děti zapsali 
rodiče.

Ve dnech 17. a 18. října proběhl na 
Výstavišti v pražských Holešovicích, 
v rámci veletrhu INTERBEAUTY 
PRAGUE, v pořadí druhý ročník sou-
těže World Make-up Wars. Meziná-
rodní klání profesionálů z oblastí líče-
ní, filmové maskéřiny, bodypaintingu 
a nail artu se tento rok neslo v duchu 
tématu „Továrna na sny“. Tedy klání 
v duchu hollywoodských filmů.

Soutěže v líčení se letos stejně jako 
v loňském roce zúčastnila protivínská 
Lucie Loudínová, provozovatelka kos-
metického salonu v Písku. A účast měla 
o to těžší, že v letošním ročníku obha-
jovala loňské celkové vítězství. Své 
dovednosti a zkušenosti bylo potřeba, 
stejně jako v loňském roce, předvést 
během tří soutěžních kol.

První soutěžní část je nazvaná Battle 
of Faces. Hodnotí se celkový dojem 
a splnění zadaného téma. Tím se stal 
burtonovský film Karlík a továrna na 
čokoládu, ve kterém svým hereckým 
výkonem exceloval Johnny Depp. 
Úspěch v tomto kole zaručí nejen kre-
ativní a technicky správně provede-
né líčení. Důležité je, aby také kos-
tým zapadl do do celkového konceptu 
tématu. Druhá část nazvaná Make-up 
Fighter byla inspirována legendárním 

oskarovým filmem Kleopatra, v hlavní 
roli s Elizabeth Taylor. Pro tuto část 
byly charakteristické prodloužené lin-
ky. Poslední část nazvaná Make-up 
Warrior měla do poslední chvíle tajné 
téma. Bylo jím nakonec líčení na moti-
vy populárního seriálu nejen pro ženy 
– „Sex ve městě”. Předpokládalo se 

tzv. nahé líčení, perfektně provedené 
korekce a zvýraznění přirozené krásy 
modelky.

Podtrženo a sečteno. Lucie Loudí-
nová díky celkovému počtu bodů 
dokázala obhájit loňské vítězství 
a pohár pro celkového vítěze tak opět 
míří do Protivína!

Pohár „Světové války v make-upu“ opět v Protivíně

STRAŠIDEL SE NEBOJÍME!

Děkujeme rodičům a přátelům naší 
školky za spolupráci, drobné odměny 
a půjčení dekorací a paní Nožkové za 
cukrářské dýňové překvapení. 

paní učitelky z MŠ Krč

PS: „cavia porcellus”= morče domácí
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Výstavu Petrů Hejnových, Milana Prince 
a Gabriely Chovítové můžete navštívit 
v podkrovních prostorách kaplanky do 
konce roku 2014. 
V Infocentru je k zakoupení kniha, CD 
a klipové DVD vystavujících umělců. Dále 
je možno zakoupit knihu Nebe studánek III. 
a Bramborákový receptář z Chluman. 
Ještě v průběhu měsíce listopadu si můžete 
přijít prohlédnout zajímavé snímky Jirky 
Bílka ml. a malou ukázku protivínských 
novoročenek ze sbírky Jardy Bouška ze 
Strakonic. 
Vstup na výstavy v prostorách Infocentra je 
zdarma. Přijďte se určitě podívat!

V rámci projektu Křídla a koře-
ny naší rodiny, do něhož je KMC 
Pastelka zapojeno, se ve středu 
5. listopadu setkaly členské rodiny 
z Pastelky, aby se vydaly po cestě, 
která byla osvětlená svíčkami, plná 
obrázků s různými motivy, které 
znázorňovaly nějakým způsobem 
světlo. Slunce, svíčka, žárovka, 
různé druhy svítilen doplňovaly 
příběh o světle. Na trase, která se 
postupně halila do úplné tmy, děti 
plnily různé úkoly nebo odpovídaly 
na otázky. Na samém konci pouti 
děti objevily poklad. Odnesly si 
lampiony, které pak mohly využít 
na lampionovém průvodu, který 
byl naplánovaný na následující 
týden. 

Projekt je financován z grantu 
Komunitní nadace Blanicko-Otav-
ské. Děkujeme. 

Za KMC Pastelka M. Šálková

FITNESS WELLNESS 
CLUB PROTON

Švermova 899, Protivín

Vás zve k návštěvě nového areálu 
fi rmy PROTON s.r.o.

sauna fi nská, ozonová • relaxační vana 
• posilovna • skupinová cvičení 

• masáže • zábaly
procvičení • protažení 

• odpočinek • relax • regenerace 
Otevřeno denně

Kontakty 605 153 280 / 382 214 404
PI

CESTA ZA SVĚTLEMCESTA ZA SVĚTLEM

V Ý S T A V Y
v kaplance
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Pomněnka  Protivín
domov se zvláštním režimem,

přijme brigádníky do přímé péče 

o seniory.

Vhodné pro studenty, ženy na MD atd. 

Požadujeme spolehlivost a empatické 

chování.

Zájemci se mohou hlásit osobně 

u p. Maruškové Po – Pá od 8 –15 hod. 

nebo na tel. 778 045 157

PI

PI

vzpomeňte 
si včas na zajištění 

VÁNOČNÍCH FOTODÁRKŮ 

zve vás 
Jana Mošovská 

FOTOATELIÉR Protivín 
(vedle radnice)

 Přeji krásné Vánoce 
    a šťastný nový rok

NARODIL SE
❀ 10. 11. syn Filip
 Lucii Plaché z Protivína

ZEMŘELI
✝ 22. 10. Augustina Seberová
 84 let, Myšenec

✝ 22. 10. Růžena Urbanová
 92 let, Protivín

✝ 31. 10. Miloslav Rajtoral
 56 let, Protivín

✝ 1. 11. Jan Král
 82 let, Protivín

✝ 4. 11. Věra Weberová
 89 let, Protivín

✝ 4. 11. Miroslav Vojta
 82 let, Protivín 

✿ SPOLEČENSKÁ KRONIKA ✿
Děkujeme všem, kteří přispěli do 

sbírky na pomoc lidem v nouzi. Opět 
se vybral plný kontejner, dokonce i dvě 
jízdní kola pro akci „KOLO PRO AFRI-
KU“ – www. kolaproafriku. cz. 

Rovněž děkujeme Technickým služ-
bám Protivín za pomoc při odvozu všech 
věcí na písecké vlakové nádraží. Vagón 
s věcmi putuje do Broumova, kde si věci 
přebírá Diakonie Broumov. 

Skauti Protivín

Čas se nedá zastavit. Jsme v advent-
ním čase, v němž bychom se měli umět 
zastavit my. Z většiny domovů se line 
nádherná vůně perníků a vánočního 
cukroví. Možná si někde pouští i koledy 
nebo lidé zajdou do kostela na adventní 
koncert. To vše patří k Vánocům a má to 
své kouzlo. Je hezké, že chceme své blíz-
ké potěšit dárkem, ale přeji všem, aby 
nás nepohltila honba za nákupy nebo 
surfování po internetu za účelem sehná-
ní toho nejlepšího dárku pro toho, koho 
máme rádi. Vánoce utečou stejně rychle 
jako loni, předloni nebo před dvaceti 
lety. Láska je znamením těchto svátků, 
a tak ať ji umíme dávat i přijímat. Váno-
ce tu máme proto, abychom mohli měnit 
svět láskou k lepšímu a to natrvalo. Kéž 
nás láska provází v roce 2015. Nevíme, 
jaký bude, ale my si ho tvoříme, tak ať 
je požehnaný, radostný a plný pokoje. 
Pastelka děkuje také všem, kdo podpo-
rují naši činnost. Největšími dárci jsou 
Evangelická církev metodistická, Město 
Protivín a Komunitní nadace Blanicko-
Otavská. 

Za MC Pastelka Mgr. Šálková

V Památníku města Protivín, poboč-
ce Prácheňského muzea Písek, pro-
bíhala sezona od 1. května do 31. října 
2014. Expozice Památníku navštívi-
lo 2 245 návštěvníků, z toho 46 dne 
18. května při Mezinárodním dnu 
muzeí a galerií zdarma, stejně jako při 
VIII. Městských slavnostech v sobo-
tu 30. srpna zhlédlo sbírky zdarma 
141 návštěvníků. 
Tržba činí 39 463 Kč, 11 183 Kč z toho 
zaplatili návštěvníci za doprovodný 
materiál. 
I v letošní sezoně vedle Historické 
expozice a expozice Exotické příro-
dy ve výstavní místnosti probíhaly 
výstavy:
● 1. 5. – 3. 8. 2014 měli návštěvníci 
možnost v rámci výstavy Dějiny scho-
vané v Památníku vidět muzejní kous-
ky z depozitu Prácheňského muzea, 
ale i bývalých protivínských sbírek. 
Výstavu zhlédlo 1638 zájemců. 
● 9. 8. – 30. 10. 2014 byly ke zhlédnutí 
koláže protivínského rodáka, výtvar-
níka a básníka, Jiřího Koláře. Výstavu 
navštěvovali vedle českých zájemců 
i cizí – Francouzka, Němec, Angličan, 
slovenští zájemci. Celkem výstavu 
zhlédlo 607 návštěvníků. 
Exotická příroda se stále líbí, zvláště 
dětem mladšího školního věku. Vítězí 
exponát murény! Ale i dospělí zájemci 
o přírodu zde nacházejí mnoho nové-
ho. Dne 24. června napsal návštěvník 
Lumír Slabý z Tábora do Pamětní knihy: 

„Úžasná expozice, 
z exotické přírodní 
části jsem přímo 
nadšen. Jako ces-
tovatel jsem si tu doplnil mnohé infor-
mace. Díky. Všude vás budu chválit.“. 
V historické expozici návštěvníci chválí 
interaktivní pojetí historického materiá-
lu, u mladých návštěvníků vítězí razít-
ka, divadlo, loutky „šuplíky“, pohybují-
cí se a klovající havran, magnetky na 
futuristické vizi Protivína.. . Stále čas-
těji učitelé z protivínské školy realizují 
hodiny přímo v expozicích. Jistě by se 
zde s kladným ohlasem setkal výukový 
program pro školy. 
Žáci 2. tříd s paní učitelkami D. Nováč-
kovou a T. Vojtěchovou seznamovaly 
prostřednictvím exponátů žáky s měs-
tem, školou. Žáci 6. ročníků pod vede-
ním paní učitelky P. Čecháčkové probí-
rali nejranější pravěk – dobu kamennou. 
Žáci 8. ročníků pod vedením paní uči-
telky Čecháčkové pracovali na projektu 
„Poznej své město“. 
Žáci 9. ročníků zpovídali pamětníky při 
příležitosti 25. výročí „sametové revo-
luce“. Přes žáky přicházejí do muzea 
i jejich rodiče, i například coby pomoc-
níci při práci na projektech svých rato-
lestí. Letošní „derniéru“ uskutečnily 
pí. učitelky L. Dvořáková z Hluboké nad 
Vltavou a P. Stumpfalová, které zde 
30. října absolvovaly se svými žáky 
pracovní hodinu přírodopisu.
V závěru zprávy chci vyslovit podě-
kování za vstřícnost a nefalšovaný 
zájem o Památník města Protivín pra-
covníkům Prácheňského muzea, kteří 
se bezprostředně o Památník starají 
– J. Kouba, Z. Duda, J. Šebestián, 
J. Jiřík, techničtí i administrativní pra-
covníci, vedení PhDr. Jiřím Práškem, 
ředitelem muzea. 
Pomoc i podporu poskytují Památ-
níku i pracovníci Města Protivín 
– Bc. J. Fialová, J. Jelínek, starosta 
města J. Hlaváč.
Mgr. Věra Piklová, správce Památníku 

MUZEJNÍ SEZÓNA 2013

PODĚKOVÁNÍ 
ZA POMOC

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ
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Na 31. října jsme v prostorách naší školy naplánovali akci „Den s Tandemem aneb Něm-
čina nekouše“. Tento program byl určen žákům 7. –  9. tříd, kteří se učí německý jazyk. 

ZKOUŠKA PĚVECKÉHO SOUBORU
V sobotu 8. listopadu jsme měly „sou-

středění‘‘ s velkým sborem. Před námi 
je totiž adventní a vánoční zpívání. Sešly 
jsme se ráno kolem deváté hodiny v aule. 
Paní učitelka Přástková nás rozezpívala 
a poté jsme začaly trénovat těžké písničky 
(trojhlasy, dvojhlasy), v češtině a v latině! 
Všechny jsme se těšily na dvacetiminuto-
vou pauzu, protože většina holek přinesla 
buchty, záviny, muffiny a dorty. Každý si 
ještě přinesl hrneček s čajem. Najedly jsme 
se, vypily čaj a pokračování začalo. V druhé 
části „soustředění‘‘ jsme zpívaly jednodušší 
písničky. Na konci zpívání jsme přešly na 
chodbu a zpívaly tam. Na chodbě naší školy 
je dobrá akustika. Končilo se kolem dva-
nácté hodiny. Doufáme, že se nám vánoční 
zpívání vydaří.  Zuzana Doubková, 9. B

TRAVEL MACHINE
Ve středu 22. října žáci I. stupně navští-

vili anglické divadelní představení „Travel 
machine“. Žáci si tak mohli zopakovat 
slovíčka a zábavnou formou rozšířit slovní 
zásobu. Během představení procestovali 
téměř celý svět, seznámili se se zvířátky, 
která na různých světadílech žijí a společně 
si zazpívali jednoduché anglické písničky. 

Žáci 3. tříd, kteří s angličtinou letos 
začínají, pak měli možnost komunikovat 
s rodilým mluvčím a vyzkoušet si nově 
nabyté vědomosti v praxi.

V červenci 2013 spustilo Koordinační 
centrum česko-německých výměn mládeže 
Tandem pokračování projektu Němčina 
nekouše,   na jehož podpoře se opět finančně 
podílí Česko–německý fond budoucnosti. 
Projekt si klade za cíl zvýšit zájem o výuku 
němčiny na českých základních školách. 
K jeho hlavním pilířům patří motivace  žá-
ků 5. – 9. tříd k volbě němčiny jako svého 
druhého cizího jazyka, školení učitelů, aby 
si osvojili metodu jazykové animace, která 
se k dosažení vytyčených cílů používá. Jazy-
ková animace pomáhá překonávat ostych 
z učení se cizí řeči a odbourává představu, že 
němčina je obtížně zvládnutelný a „tvrdý“ 
jazyk. Dalším důležitým pilířem projektu je 
zprostředkovat důvody, proč je důležité učit 
se jazyk našeho největšího souseda. K této 
problematice mají školy možnost využít 
bezplatnou prezentaci pro rodiče žáků, např. 
v rámci rodičovských schůzek. 

Z reakcí našich žáků:
V pátek 31. 10. se půlka naší třídy vyda-

la k jazykové učebně. Pro naši skupinu to 
nebyla premiéra. S paní lektorkou jsme se 
poznali již před dvěma lety. 

Nejprve jsme se jí představili, poté 
informovali o tom, co jsme se za dva roky 
učení německého jazyka naučili. Po před-
stavení jsme začali se zdokonalováním 
našich znalostí v NJ. Zahráli jsme si mnoho 
zábavných, ale také poučných her. Předvá-
děli jsme pantomimou slova, která jsme 
pak překládali, nebo jsme překládali slova 
napsaná na tabuli. Na konci hodiny jsme 
ještě dostali čtvereček výborné čokolády. 
Celou hodinu jsem si velmi užil a těším se 
na další.  Filip Kroutil, VIII. A

Na začátku hodiny nás deváťáky roz-
dělila paní lektorka do tří skupin po pěti. 

� ZE ŽIVOTA ŠKOLY � 

Každé skupině zadala 2 úkoly. První úkol 
byl ten, že jsme museli najít v jazykové 
učebně různé věci od A do Z. Druhý úkol 
spočíval v tom, že jsme napsali krátký pří-
běh. Ten musel obsahovat slova těch věcí, 
které jsme našli. Také jsme si procvičovali 
minulý čas. Paní lektorka dala každému 
papírek a museli jsme předvést to, co na 
papírku bylo napsáno, zapamatovat si, co 
ostatní spolužáci předváděli. Dále někoho 
ukázat a říct, co dělal. Hodina utekla rychle, 
na konci jsme dostali čokoládu a šli jsme 
se zase učit podle normálního rozvrhu. Za 
celou skupinu doufám, že paní lektorka 
k nám opět dorazí.  

Zuzana Doubková, IX. B

DEN S TANDEMEM ANEB NĚMČINA NEKOUŠE

Na fotografii žáci 7. tříd

▲ ▲ ▲ ▲ ▲
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PĚŠINOU DÁVNÝCH ČASŮ – 3. díl
ZELENÝ KŘÍŽEK

Listopadové dny jsou těžké a pomalu se táhnou nejen 
myslí, ale i krajinou. Některý den je zrovna jako za oponou 
mlhy. Žádná hvězda, slunko ani svit měsíce. Už chybí jen 
bílé víření vloček.

Stranou od zábořské silnice, na kříži cest, je zvláštní 
místo označené velikým, snad bludným balvanem. Takové 
kameny, menhiry, jsem vídal při cestě v Normandii a Bre-
tani. Však tento kámen na mě dělá velice složitější dojem. 
Po léta byl v tomto bohužel zanedbaném lesíku povalen 
neslušnými lidmi a přece nedávno naopak slušným člově-
kem znovu postaven. Zelený křížek, tak se zde říká. Tady 
prý kdysi lidé klekali před dávným poselstvím. Ve staré far-
ní knize jsem četl, že ho dal postavit knížecí hajný, který 
zde nechtěně ublížil svému pánu neprozřetelně puštěnou 
větví. Mohlo to být i naopak. Nikde jsem se však nedočetl, 
zdali to bylo za dob královského zboží, zda za vlády Vrati-
slavů či pozdějších Schwarzenberků. Pátrejte, snad najde-
te pravdu! Tento 
megalos lithos 
– velký kámen 
v každém případě 
mnoho pamatuje. 
Když padne bílá 
pokora sněhů, lidé 
i zvířata sem rádi 
ojediněle chodí. 
A tak jsem tehdá 
kráčel večerním 
tichem lesů. Tráva 
na loukách byla 
již dávno povadlá 
prvním mrazíkem 
a konečně z mra-
ků prokoukl měsíc. 
Jinak veliké neko-
nečné ticho. Cesta 
alejí od jihu rych-
le ubíhala. Šero 
houstlo. Pomalu 
jsem docházel 
k slavnému obelisku, který je obklopený kruhem již vzrost-
lých lip. Atmosféru svatomartinského podvečera rušilo 
jen světlo aut ze silnice. Pokaždé si na tak veliký špičatý 
kámen sáhnu. Dotyk minulosti je vždy záhadný. Taková 
krása obyčejnosti. Objekt je přesně označen i na starých 
mapách a kolují o tomto místě i další pověsti. Někde v lese 
je prý nebeský kámen označen trojúhelníkem, což je znak 
Nejsvětější Trojice a toho, co vše vidí a řídí. Tak vyprávěla 
stará rodačka z vísky u řeky Blanice, tak vypravovala i její 
bába. Však blížící se čas okolo adventu je časem pátrání 
po takových pokladech. Z vlastní zkušenosti vím, že každé 
takové místo značené křížkem nebo kamennou památ-
kou má svoji historii. A mnohá nejednu. Mnohdy okolo 
takového místa chodíme a vůbec ho nevnímáme v jeho 
skromnosti...

...a tak jsem stál v tichu lesů, když jsem uslyšel ten zvuk. 
Zvuk smutno znějících houslí. Jako ostražitý pytlák jsem se 

krčil u stromů a hleděl do mlhy lesa, kde se matně rýsova-
la postava „lesního umělce“. Táhlé pohyby houslisty pev-
ně rozkročeného, melodie smutku a přece tak uklidňující. 
Však jsme poslouchali všici! Já noční tulák, srna s hlubo-
ce otevřenýma očima, staré pařezy jilmů i zelené kamení 
rozprášené v lesích. Takový Chopinův smuteční pochod. 
Naráz koncert „lesního umělce“ skončil. Postava chvíli 
v tom napjatém tichu stála, pak se neznámý hluboce uklo-
nil, bylo slyšet zavření futrálu od nástroje. Odcházel dolů 
lesní cestou k osamělému automobilu. Dodnes nevím, kdo 
byl ten osamělý houslista a pro koho vlastně hrál! Zvláštní 
místo dál hlídá své tajemství a je zde cítit veliká pokora...

...Lidé dnes na sebe nemají vlastně ani čas. Taková mís-
ta jsou velice dobrá, aby zde potichu člověk uvěřil své duši 
a víra pro něho nebyla jen pokryteckým předstíráním před 
strachem a smrtí. Nikdy nepoznáš hlubinu přírody, jako 
když kráčíš sám a nic tě neruší. Pak samo sebou uvidíš to, 
co jiní lidé nepoznají. Z lesů můžete přinést domů vrcho-

vaté džbánky, hrn-
ky malin, ostružin, 
ale i nevšední 
zážitky osamělého 
chodce krajinou...

...ale musíte 
vědět, že tenhle 
kraj nad řekou 
byl kdysi obydlen 
tajemnými Kelty. 
Přírodní magie jim 
byla vlastní. Někte-
ré svátky se docho-
valy jako dodržo-
vání křesťanských 
tradic. Dušičky, 
Hromnice i Sluno-
vraty. Historie těch-
to národů vedou až 
k naší přítomnosti. 
Co takových míst 
je v tomto lese Háj-
ku. Jen jít a vnímat 

pozorně okolí. Jsme přece v Srdci Evropy. Nejsilnější jsou 
místa v Protivínských horách. Osamělá noc při ohni byla 
třeba na Vysokém Kamýku zážitkem. Atmosféra tohoto 
místa již dávno se stavbou nové rozhledny zmizela. Však 
hroby Keltů a Slovanů zůstávají...

...zde u Zeleného křížku to vypadalo samo sebou dří-
ve jinak. Možná, že zde nebyl vůbec les. Všimněte si také 
krásně kované horní cedule. Byl v ní kdysi popis události, 
co se zde stala.

Dejte sobě v době tichého podzimku pěkný dárek. Jdě-
te večerem a uvidíte, jak je těžké mlčet a přemýšlet a dívat 
se sám do sebe. O co více si pak užijete pokladu domova. 
Člověk přece má jít, hledat a nacházet. Jděte pěšky, auto 
nechte doma. Není vám v tomto případě k ničemu. Jděte 
se přesvědčit, že kámen dokáže zahřát. Kámen Zeleného 
křížku v lesích Zadního Hájku. 

– Sládek Petr –
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TJ Platan Protivín – SK HC Rosa České Budějovice 
1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Domácí se vyrovnali s rolí favorita a utkání s Rosou dokázali 
dovést ke zdárnému konci. Zápas byl dlouho velmi vyrovna-
ný a rozhodovalo se až v závěrečné třetině. V té byli lepším 
týmem domácí a po boji berou tři body. 
Takto hodnotil zápas protivínský Miloslav Pexídr: „Co 
napsat do komentáře k utkání. První třetina tragy kome-
diální, ale ne v podání dnešních soupeřů, nýbrž v podání 
pánů s pruhovanými triky. Po zhlédnutí celého zápasu si 
všichni přihlížející a aktéři museli myslet, že toto řízení 
první třetiny byl úmysl a ne neschopnost. Pak se sudí 
diví, že na ně všichni nadávají včetně soupeře? První tře-
tina vyzněla pro hosty i díky neustálému oslabení domá-
cích, přesto žádný gól nepadl. Ve druhé se karta obrátila, 
ale též bez kýženého výsledku, ale již s lepším přístu-
pem sudích. Po obě třetiny se bezbrankový stav udržel 
i díky vynikajícím zákrokům obou brankařů. Třetí třeti-
na se nesla v duchu té druhé, šance na obou stranách, 
i když přeci jenom trochu více ze hry měli domácí, kteří se 
na konec přeci jenom dočkali úspěchu. Steinocher vyhrál 
buly a Kříž Patrik z pravé strany nemastnou, neslanou 
střelou nad beton Kaňky, která zapadla za pravou  tyčku, 
rozhodl celé utkání. První třetina rozkouskována, dru-
há a třetí bojovná z obou stran a šancemi též na obou 
stranách, vynikající brankáři. Hosté přijeli s touhou urvat 
nějaký ten bodík a domácí hráli s myšlenkou na snadnější 
utkání, ani jedno se nenaplnilo. Přesto díky za tři body.“
Branka: Patrik Kříž (Steinocher)

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

Utkání mezi Švantlovým Dvorem a Platanem bylo vyrov-
nané a o vítězi se rozhodovalo až v samém závěru. 
Úspěšněji začal Platan, který o vedení ve druhé čás-
ti přišel, ale vítězný gól a druhý v tomto utkání vstřelil 
v poslední patnáctiminutovce Bican a Protivín si odváží 
z Písku tři body. 
Branky: Kocourek (Máša) – Bican (Stropnický), Bican 
(Steinocher)

TJ Platan Protivín – SK Tábor 2:6 (0:0, 0:1, 2:5)
Zápas byl ze začátku na branky chudý, první padla až ve 
druhé části na straně Tábora. Třetí třetina se ale proměnila 
ve velkou přestřelku, padlo celkem sedm branek, z toho 
pouze dvě do táborské sítě. Platan tak Tábor zaskočit 
nedokázal a podlehl 2:6. 

Branky: Steinocher, Hrdina (Pexídr) – Šuléř (Burda), 
Burda (Erxert), Hrouda (Portl, Menzel), Hrouda (Portl), 
Hrouda (Menzel, Portl), Portl (Hrouda)

HC Olešník – TJ Platan Protivín  5:3 (1:1, 3:2, 1:0)
Platan dorazil do Olešníku jako mírný favorit a začátek 
utkání tomu odpovídal. Olešník však v první třetině vyrov-
nal na 1:1 a po druhé části vedl již 4:3. V poslední patnác-
timinutovce přidali domácí pátý gól a po výsledku 5:3 si 
připisují do tabulky tři body. 
„První třetina začala ve Zlivi proti Olešníku náporem hos-
tů, kteří šli hned v prvé minutě do vedení. I nadále měli 
hosté převahu, přesto se domácím z ojedinělého proti-
útoku podařilo v páté minutě vyrovnat. Do konce třetiny 
měli hosté plno šancí na navýšení skóre, ale netrefili ani 
prázdnou branku a tak skončila třetina nerozhodným 
výsledkem. Druhá třetina byla o poznání vyrovnanější, 
ale opět šli do vedení hosté, za čtyři minuty bylo opět 
vyrovnáno a navíc po třech minutách šli do vedení domá-
cí. Hosté pro změnu za půl minuty vyrovnali, ale domácí 
za čtyřicet vteřin opět nasadili k trháku. Třetí třetina začí-
nala pro domácí s jednobrankovým náskokem a hosté se 
snažili o vyrovnání. Tlačili domácí v jejich obranném pás-
mu, ale ne a ne se trefit do černého a tak z ojedinělého 
protiútoku a chybě v obraně dostali hosté nešťastný pátý 
gól. Ještě se snažili do konce utkání s výsledkem něco 
udělat, ale když se nedaří, tak se nedaří. Hosté měli urči-
tě více ze hry, ale domácí jim předvedli patřičnou produk-
tivitu. Tentokráte vyhrál ne lepší, ale šťastnější tým. Pro 
hosty nepovedený víkend, obě utkání prohráli a jsou bez 
bodů. Domácí mají ze dvou utkání slušné tři bodíky,“ takto 
vypadal zápas z pohledu Miloslava Pexídra z Platanu. 
Branky: Dvořák (Štěpka), Krnínský, Čipera, Čipera 
(Mádl, Dvořák), Čipera (Pekárek) – Bican (Hrdina), Trko-
la, Kříž P. (Trkola)

HC Dranreb Nová Včelnice – TJ Platan Protivín 
4:3 (1:1, 2:1, 1:1)

Nová Včelnice s Protivínem měly před zápasem stejný 
počet patnácti bodů. Po sobotě je však Dranreb o tři body 
před Platanem, protože zvítězil 4:3. 
Branky: Brus, Strašík (Vojta, Vácha), Vojta (Vácha), Kup-
ka (škrtnutý v zápise) – Bican (Stropnický, Kříž P. ), Hrdi-
na (Steinocher, Stropnický). 

DOMÁCÍ ZÁPASY PROTIVÍNSKÉHO HOKEJBALU:
sobota 29. 11. ve 14.30 hodin 
Protivín TJ Platan Protivín – HBC Vikings Č. Budějovice

KHbL – ČECHY JIH 2014–2015 – základní část

poř.  název týmu Z V VP R P skóre body 
 1.  TJ Blatná Datels 10 8  1 0 1 54 : 16 26 
 2.  SK Tábor  9 8  0 0 1 62 : 20 24 
 3.  HBC Prachatice B 10 6  0 2 2 29 : 27 20 
 4.  HC Dranreb Nová Včelnice 10 4  3 0 3 32 : 29 18 
 5.  TJ Platan Protivín 10 5  0 0 5 37 : 28 15 
 6.  HC Švantlův Dvůr Písek B  8 5  0 0 3 30 : 21 15 
 7.  HC Olešník 10 3  1 0 6 27 : 33 11 
 8.  SK HC Rosa České Budějovice 10 3  0 1 6 20 : 32 10 
 9.  SK Hospříz 10 3  0 1 6 30 : 57 10 
 10.  SK Suchdol nad Lužnicí B 10 1  2 2 5 28 : 47  9 
 11.  HBC Vikings České Budějovice  9 0  0 1 8 15 : 54  1

KRAJSKÁ HOKEJBALOVÁ LIGA
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STOLNÍ TENISSTOLNÍ TENIS SLAVOJE
PROTIVÍN

V sobotu 4. října se ve sportovní hale Třebeš v Hradci 
Králové uskutečnil 14. ročník největšího dětského turnaje 
v České republice – Sokol cup 2014. 

Souběžně s tímto turnajem pro děti proběhl i „Turnaj 
olympijských nadějí CEFTA”, kterého se za protivínský oddíl 

VÝSLEDKY ÚVODNÍCH KOL
divize 1. – 6. kolo

Bechyně A : Slavoj A  9:9
 (Dunovský 3, Dubský 2, Färber 1, Votava 1, debl)
Soběslav A : Slavoj A 6:10
 (Dunovský 4, Votava 4, Färber 1, debl)
Slavoj A : Studená A  9:9
 (Dunovský 3, Dubský 2, Votava 2, Färber 1, debl)
Slavoj A : Hluboká A  9:9
 (Dunovský 4, Färber 2, Dubský 1, Votava 1, debl)
El. Strakonice A : Slavoj A  10:6
 (Dunovský 2, Dubský 2, Votava 1, debl)
Libín Prachatice B : Slavoj A  10:4
 (Dunovský 2, Votava 1, 1xWO)

krajský přebor 1. – 6. kolo
Slavoj B : Dačice A  10:7
 (Mareš 3, Brabec 2, Weber 2, Topinka 1, debly)
Slavoj B : Studená B  4:10
 (Mareš 2, Topinka 1, debl)
Orel ČB A : Slavoj B  10:3
 (Mareš 2, debl)
Třeboň A : Slavoj B  10:5
 (Mareš 2, Brabec 1, Weber 1, Topinka 1)
Slavoj B : Blatná B  2:10
 (Topinka 1, debl)
Slavoj B : Hluboká B  4:10
 (Mareš 2, Topinka 1, debl)

krajská soutěž 1. – 6. kolo
Slavoj C : Mirotice  A 4:10
 (Tománek 3, debl)

Slavoj C : Milevsko A 5:10
 (Tománek 3, Vařečka P. 1, debl)
SKP Prachatice A : Slavoj C  10:5
 (Vařečka P. 2, Pártl 2, debl)
Vodňany C : Slavoj C  10:3
 (Vařečka P. 1, Marková 1, debl)
Slavoj C : Blatná C  5:10
 (Vařečka P. 3, Marková 1, debl)
Slavoj C : Třebohostice A  3:10
 (Vařečka P. 1, Tománek 1, debl)

okresní přebor 1. – 5. kolo
Slavoj D : Slavoj E  7:11
 (Marková 4, Soumar 2, debl – Vařečka P. 3, Pártl 3, 
 Kozma 2, Zeman 1, Polanský 1, debl)
Slavoj D : Mirovice  11:7
 (Vařečka K. 4, Soumar 4, Marková 2, debl)
Kovářov A : Slavoj D  10:8
 (Marková 4, Soumar 3, debl)
Slavoj D : Svatkovice  9:9
 (Marková 3, Soumar 3, Vařečka K. 2, debl)
Kovářov C : Slavoj D  6:12
 (Marková 4, Koula 3, Vařečková 2, Vojta 2, debl)
Mirotice B : Slavoj E  3:15
 (Vařečka P. 4, Martan 4, Kozma 3, Pártl 2, debly)
Slavoj E : Písek B  12:6
 (Pártl 4, Kozma 2, Vařečka P. 2, Zeman 1, debly)
Mirotice D : Slavoj E  2:16
 (Vařečka P. 4, Martan 4, Pártl 3, Polanský 3, debly)
Slavoj E : Písek A  12:6
 (Vařečka P. 4, Pártl 4, Martan 2, debly)

Karel Vařečka 

SOKOL CUP – CEFTA 2014

Do nové soutěžní sezony 2014 – 2015 vstoupili stolní tenisté Slavoje Protivín opět s pěti týmy, z toho tři, áčko, béčko a céčko, hrají 
soutěže krajské a dva, déčko a éčko, okresní přebor.

taekwonda zúčastnili nejmladší a nejperspektivnější členové 
oddílu, Alešek Benák 5 let, Filip Chalupský 6 let, Štěpánek 
Král 9 let a Martinka Babáková 9 let. 

Do Hradce Králové se sjelo na 290 tuzemských i zahranič-
ních závodníků od kategorie trpaslíků až po juniory. Turnaj 
s podporou města zahájil náměstek primátora Jindřich Vedlich 
a za pořádající klub Sokol HK jeho předseda Karel Nosek. 
Turnaj se stal obrovským úspěchem naší výpravy, pod 
vedením Zdeňka Krále. Alešek Benák se probojoval do 
finále a s obrovským nasazením a sebezapřením zvítězil. 
Filip Chalupský, na kterém se v poslední době proje-
vil obrovský nárůst techniky i fyzičky, se též probojoval 
do finále ve své skupině. Zde získal krásné druhé místo. 
Štěpánek Král opět nezklamal, tvrdě bojoval a ve finálo-
vém boji podlehl závodníkovi z Polska, který byl o hlavu 
větší a měl o dva stupně větší technický stupeň (pásek). Ve 
velmi vyrovnaném boji dotáhl svůj zápas ke druhému místu. 
Martinka Babáková tradičně nastoupila ke svým zápasům 
v pozdních odpoledních hodinách. Přes náročnost tohoto 
čekání vybojovala ve finále další své první místo. 

Myslím, že tento úspěch podpoří i snahu ostatních členů 
klubu. Zároveň doufáme, že i přivede mezi nás potencio-
nální zájemce o tento olympijský sport. Je zcela zřejmé, 
že taekwondo je i pro malé děti, které tímto sportem zís-
kávají lepší, fyzickou i mentální připravenost do dalšího 
života a mají tak smysluplnou náplň svého volného času. 
 Zájemci se můžou přijít podívat na trénink do sportovní haly 
každé pondělí a středu od 16 hodin. Těšíme se na vás. 

ZK a JK
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Velmi hořké období teplého podzim-
ního počasí se nám „Jafákům“ vybavuje 
při pohledu na tabulku krajského přeboru 
E.ON ženské kopané. Umístění JAFY na 
páté příčce a s bodovým skóre 0 a pomě-
rem branek 4:40 nevytváří zrovna atmo-
sféru spokojenosti, ale spíše negativního 
úžasu. 

Z hodnocení trenérské lavičky však 
nelze mnoho vyčítat, pokud se na cel-
kovou hru podíváme z pohledu odehrání 
zápasů s průměrem 9 hráček (V Kaplici 
jsme hráli první poločas dokonce se sedmi 
statečnicemi, než přijela po práci Míša 
Vítovcová 80 km vlastním vozem. S tím 
jsem se u mužů nikdy nesetkal.).  

Samozřejmě je tento stav ovlivňo-
ván počtem aktivní členské základny, 
ale v některých případech se jednalo 
i o liknavý přístup některé hráčky, ale to 
bylo jen velmi ojedinělé a i pochopitelné 
s ohledem na dojezdovou vzdálenost. 
Jde však vždy o rozhodnutí a aktivní 
přístup jedinců. 

Více zarážející je ovšem to, že se 
aktivně vytratily některé místní velmi 
schopné hráčky. Svou roli sehrála i legis-
lativa fotbalu, kde nám vznikl komunikač-
ní problém s časovou prodlevou registrací 
nových hráček.

Ve hře však i přes tyto handicapy uka-
zovaly holky, že fotbal hrát chtějí a umí 
(někteří fotbaloví „znalci“ z řad mužů 
mají sice velmi odlišný názor) a i samotné 
soupeřky dosti viditelně dávaly najevo, že  
vítězství – nebo spíše naše porážka – se 
musela tvrdě vybojovat. 

V současné době jsme již dokladově 
posíleni o další tři hráčky, ale na druhou 
stranu jsme po odchodu  klíčové hráčky 
– gólmanky Petry Brožové do vyšší sou-
těžní skupiny a posílí hru kamarádské 
Blatné. 

Účast ve vyšší  soutěži jistě pro Petru 
bude zajímavou a posilující motivací ke 
stále se zlepšující brankářské kariéře. Tre-
nérsky zatím musím říci, že vznikl pro-
blém, avšak touto cestou bych chtěl Petře 
velmi poděkovat za spolupráci a popřát jí 
mnoho dalších úspěchů jak ve sportovní 
kariéře, tak i v osobním životě.

Výsledky našich podzimních utkání 
nejsou nijak zvlášť ke chlubení, ale jsou 
zajímavé v porovnání hráček na hřišti, 
když žádnému z týmů soupeřek hráčky 
nechyběly a měly i prostor pro střídání 
několika hráček. Tím již tak oslabený náš 
tým při nástupu do hry byl dále fyzicky 
deprimován. 

První zápas, který se měl sehrát na 
domácí půdě – FK Protivín se pro nepři-
způsobivý bahnitý terén s vodní plochou 
nesehrál v daném termínu, ale až 21. 9. 
a soupeřky z Hradiště si odvezly historic-
ky první své vítězství nad JAFOU, která 
odolávala v devíti hráčkách – 1:4. Tento 

zápas se odehrál jako druhý víkendový 
čtvrtého kola poté, co předchozí den 
absolvovaly naše holky zápas v daném 
termínu proti Borovanům taktéž doma.

Ke druhému utkání (resp. prvnímu 
termínovému) jsme se přesunuli do Mok-
rého za Českými Budějovicemi. Soupeřky 
nadělily „šestku“ osmičce našich bojovnic 
(6:0). Vítězné, ale velmi drsné a jak jsme 
již z Mokrého zvyklí i vulgární pojetí 
hry  soupeřky hlasitě oslavovaly, ale 
i místní diváci uznali, že je to spíše ostuda 
takto slavit, protože i přes velmi výraznou 
početní převahu vybojovaly tak vysokou 
výhru až v samém závěru jinak  hodně 
vyrovnaného zápasu.  

Zápas třetího kola v Kaplici byl taktéž 
odložen pro špatný povrch hřiště v Kap-
lici a byl přesunut na páteční odpoledne 
26. 9. Bohužel tento čas byl velmi nevyho-
vující, ale i přesto jsme vyrazili toto utká-
ní sehrát, a protože byla zraněná hrající 
vedoucí klubu Iveta Kolešová, nemohla 
pro bolesti nastoupit ke hře a nová 
hráčka Mirka Vondrášková z Číčenic, 
která neměla ještě vyřízenu registraci, 
také nemohla hrát,  tak v prvním polo-
čase JAFA bojovala v 7! Až po příjezdu 
Míši Vítovcové jsme mohli posílit obranu 
a bylo to velmi znát. První tři branky 
padly v sedmi minutách utkání. V tomto 
utkání se musela mezi tyče branky posta-
vit i jedna z klíčových hráček týmu Denisa 
Pečená a to po pracovním neuvolnění naší 
gólmanky. Její velmi pěkný brankářský 
výkon však nezabránil prohře a po výlovu 
osmi kousků jsme odjížděli s nákupem 
8:0, ale s dobrou náladou.

Čtvrté kolo se neslo v duchu již popi-
sovaného dvojutkání v rámci jednoho 
víkendu, kdy jsme opět doma přivítali 
v Protivíně 20. 9. Borovany. V tomto 
utkání jsme již chtěli bodovat, ale v devíti 
jsme pouze téměř 80 minut drželi vyrov-
naný výsledek (1:1).. . 1:0 !, ale v závěru 
opět došly síly a velmi rychlá útočnice 

soupeřek, obávaná Zuzana Benedová, 
nešla uhlídat a zápas rozhodla ve prospěch 
soupeřek po našich chybách a upravila 
výsledek na 1:3. V druhém zápase využily 
naší únavu hráčky Hradiště v dohrávce 
odloženého zápasu prvního kola – viz 
výše.

V pátém kole jsme odpočívali, ale 
následný víkend jsme vyrazili s odhod-
láním smazat manko z předcházejícího 
zápasu na Hradiště do Písku. Poprvé 
v jedenácti hráčkách jsme se do soupeřek 
obuli, ale i přes vynikající výkon jsme 
si sami zápas prohráli velmi hrubými 
chybami, kdy přemíra snahy nabídla sou-
peřkám druhé vítězství a se sklopenými 
hlavami jsme z kabin odcházeli a odjížděli 
s porážkou 3:0. Na tento zápas se přijela 
podívat a představit se i další nová zájem-
kyně o zapojení do naší oslabené party 
Klára Mrázová z Prachatic.  

V sobotu 11. 10. jsme s nervózní, 
ale s bojovnou náladou odjeli v devíti 
hráčkách opět do Mokrého. Žádné změny 
co se týká chování na hřišti soupeřek. 
Vysvětlování si mnohdy pravidel po 
svém a lživé vystupování celého týmu 
domácích  opět nezměnil obraz místních 
utkání. Jen snad vytknout rozhodčímu 
velmi liknavý postoj k řízení utkání a to na 
obě strany soupeřek. I přesto, že jsme byli 
oslabeni tak nebyla nouze o velmi tvrdé 
zákroky. V nervózním situacím předchá-
zely vždy hrubé zákroky a urážky jak ze 
strany protihráček, tak ze zámezí. Bohužel 
samostatný doprovod v osobě asistenta 
rozhodčího, trenéra a zdravotníka v jedné 
osobě se takové přesile též velmi těžko 
oponuje. Zápas  skončil 9:1 pro domácí 
a závěrečný pokřik plný urážek a posměš-
ků taky sportovního ducha „far play“ 
zatlačil hodně hluboko do rozbahněného 
povrchu hřiště.

K dalšímu domácímu soupeření nám 
los přizval do Protivína kaplické sportovní 

Na snímku střelkyně čestného úspěchu v Borovanech – Pavla „Krtek“ Chuma-
nová

KP  E.ON – ženský fotbal Jihočeský kraj
JAFA v poločase líže rány

pokračování na následující stránce
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soupeřky. Opět oslabeni o zraněnou vedou-
cí týmu Ivetu, která i přesto s bolestmi 
stehna zápas odehrála a jak jsme již zvyklí 
na nenaplněné soupisky, tak opět v deseti 
jsme se postavili soupeřkám se zkuše-
ností ze 3. ligy. Docela mile se vyvíjející 
vyrovnaný zápas rozhodl opět handicapem 
fyzických sil, ale s uznáním soupeře k naší 
bojovnosti a hře jsme srovnávali plochu 
„ rozoraného hřiště“ zašlapováním drnů 
v naprosté tichosti a s pokorou opouštěli 
hřiště po výsledku 0:4.

K poslednímu představení na zelené 
ploše KP fotbalového E.ON  přeboru 
žen roku 2014 jsme se vydali k soupe-
ření na umělou trávu do Borovan. Tímto 
zápasem jsme se loučili  nejen s naší bran-
kářkou, ale i s poločasem sezóny, a to tak 
jak bychom chtěli pokračovat i v roce 
příštím co se týká počtu hráček. Sice 
jsme hráli ve dvanácti i s vedoucí týmu, 
která i přes silné bolesti ve stehenním 
svalu chvilku hrála, ale druhý poločas už 
byla jen připravena na případné střídání. 
Přesto se nám však nedařilo soupeřky 
přehrát a opět jsme zůstali bez bodového 
zisku. V zápase s dobrou a až přátelskou 
atmosférou holky na hřišti opět neuhlí-

daly útočnice domácích soupeřek a ty 
díky vyšší důraznosti a našim opětovným 
chybám vedli před koncem utkání již 3:0. 
O čestný úspěch našeho zmrazeného týmu 
se hezkou střelou z dálky po rozehraném 
rohovém kopu trefila přesným „padáč-
kem“ Krtek Pavla Chumanová. Je smutné, 
že posledním rozloučením s odcházející 
Petrou Brožovou jsme nedokázali uhrát 
jako dárek příznivější výsledek, ale všich-

ni věříme,  že v jarní části své soupeřky 
jistě výsledkově několikrát překvapíme 
a svůj fotbal náležitě prodáme!

 V současné době se opět soustředíme 
na změnu ve hře na sálový fotbal, nadchá-
zející turnaje a především se těšíme na 
další ročník našeho prestižního „Vajíč-
kového velikonočního turnaje“,  který se 
uskuteční na Velikonoční pondělí 2015. 

RK

ŘÍJEN 2014

„A“ –  V tomto měsíci zastihla naše mužstvo herní krize. Nedařilo se, 
přibývala zranění. Výsledkem byl pád do poloviny tabulky. 
Lažiště – Protivín 6:0 (3:0)
Protivín – Bernartice 2:0 (1:0) 
 Branky: J. Vorel, Prášil 
Olešník – Protivín 2:1 (0:0)
 Branka: Bartuška 
Protivín – Hradiště 0:2 (0:2) 
Protivín – Týn nad Vlt. 2:1 (1:1) 
 Branky: J. Vorel, Z. Vorel

„B“ Mužstvo se stále potýká s nedostatkem dospělých hráčů, zranění, pra-
covní povinnosti a souběh s utkáními „A“ nutí vedení stavět mužstvo na 
dorostencích. 
Protivín – Mirotice 7:0 
 Branky: Sládek Petr 4, Dolejš Rostislav 2, Křišťál Jakub
Skály – Protivín 7:1 
 Branka: D. Ruczkowski
Protivín – Borovany 2:2 
 Branky: Motyčák, Dolejš (pen) (pen. 2:4 Dolejš, Ruczkowski)
Putim – Protivín 5:1 
 Branka: Timko
Soupeř vyrukoval na naše mladíky s velmi tvrdou hrou, kterou jim roz-
hodčí toleroval, a na kterou doplatili 3 hráči zraněním. V prvním poločase 
ještě fyzicky soupeři stačili, ve druhé části odpadli. 
Podolí II – Protivín 6:1 
 Branka: J. Vlášek
Další zápas, ve kterém se hráči sešli jen zásluhou dorostenců, drželi krok 
v prvním poločase, ve druhém odpadli. Dospělí mají ještě jeden zápas 
před sebou, mládežníci svá utkání dohráli. 

„D“ – Mužstvo sehrálo velmi dobrý podzim, po polovině soutěže vede 
svou skupinu, navíc klukům patří velký dík za to, že „B“ tým dohrál okres-
ní přebor bez ostudy. V mnoha zápasech tvořili ¾ týmu. 
Volyně – Protivín 0:2 
 Branky: Vejšický, Bartuška
Protivín – Vlachovo Březí 0:1
Blatná – Protivín 3:0
Sedlice – Protivín 2:3 
 Branky: Soumar z penalty, Bartuška, Cina
Protivín – Zdíkov (Stachy)7:3 
 Branky: Cina 3, Soumar 2, Ruczkowski, Cingroš
TABULKA PO PODZIMNÍ ČÁSTI
 1.  Protivín 13 9 2 2 47: 17 29 
 2.  Blatná 13 9 0 4 49: 20 27 
 3.  Hradiště 13 7 3 3 48: 18 26 
 4.  Mirovice/Čimelice 13 8 1 4 47: 29 26 
 5.  Sedlice 13 7 1 5 28: 28 22 

Starší žáci – Mužstvo má velké problémy. Potýká se nejen s úzkým kád-
rem, ale i s obrannou, ale hlavně s útočnou hrou, chybí tvůrčí záložník 
a střelec, který by dokázal skórovat. 
Zliv – Protivín 2:0
Protivín – Písek B 0:7
Blatná – Protivín 7:1 
 Branka: Pelichovský
TABULKA
 1.  Vodňany 10 9 0 1 77: 13 27 
 2.  Junior St. “B/Osek 10 9 0 1 55: 7 27 
 8.  Netolice 10 1 3 6 12: 23 9 
 9.  Vacov 10 3 0 7 21: 39 9 
 10.  Protivín 10 1 1 8 5: 41 4 
 11.  AFK Písek/Hradiště“B 10 0 0 10 4: 81 0 
  
Mladší žáci – Po podzimu na velmi pěkném „medailovém“ místě. Mužstvo 
dokázalo nahradit své opory, které odešly na hostování do Písku (Bečvář, 
Vojík), vyrovnalo se s občasnou absencí dalších, kteří hrají na střídavý 

Fotbalové informace

KP  E.ON – ženský fotbal Jihočeský kraj
JAFA v poločase líže rány

dokončení z předchozí stránky

Poslední zápas v Borovanech.  Zleva: D. Pečená, M. Králíková, M. Vondrášková, 
N. Trnková, P. Chumanová, Šť. Bláhová, M. Vítovcová, M. Melková-Švábová, 
M. Tichá, E. Hrabová, I. Kolešová – vedoucí týmu. Na snímku chybí R. Koleš – trenér 
a P. Brožová – brankářka.

> > > > > > >
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Protivín – Čížová 15:2 
 Branky: Kohout 6, Kubec 4, Šípek 4, Krs 1
Protivín – Písek C 11:6 
 Branky: Kohout 5, Krs 2, Kubec 2, Kajer, Šípek
Protivín – Bernartice 15:3 
 Branky: Kohout 6, Kubec 5, Šípek 2, Krs, vlastní
Mirotice – Protivín 2:21 
 Branky: Kohout 6, Kubec 6, Šípek 4, Říha 3, Sláma 2
Protivín – Hradiště 11:6 
 Branky: Kubec 4, Říha 3, Kohout 2, Sláma 1, Šípek 1
„B”
Bernartice – Protivín 1:18 
 Branky: Hájek 6, Schánělec 5, Malý 3, Příhoda 3, Penc
Protivín – Milevsko B 26:2 
 Branky: Schánělec 10, Malý 8, Penc 5, Hájek 2, Příhoda 1
Protivín – Čížová 6:4 
 Branky: Malý 3, Hájek 2, Gocala
Hradiště – Protivín 10:6 
 Branky: Malý 3, Penc 2, Hájek
Písek C – Protivín 2:6 
 Branky: Schánělec, Příhoda, Malý, Hájek, Gocala, Penc
Protivín – Mirotice 12:4 
 Branky: Schánělec 6, Penc 5, Malý 1
TABULKA
 1.  FK Protivín A 10 0 1 0 167 : 36 30 
 2.  TJ Hradiště B 10 0 1 0 106 : 17 30 
 3.  FK Protivín B 7 0 4 0 97 : 70 21 

Minipřípravka
Kluci hrají necelý půlrok a bohužel jim chybí jeden štírek, který je fot-
balově nad nimi a rozhoduje zápasy. Takový, jako mají vesměs ostatní 
mužstva. V tabulce jsou poslední, ale tady je rozhodující chuť do fotbalu, 
ochota trénovat a pořád na sobě pracovat. A to kluci mají. 
Hradiště A – Protivín 6:5 
 Branky: Štěpka 2, Červeňák, Kozma, Matoušek
Protivín – Oslov 1:12 
 Branka: Jíra
Čížová A – Protivín 10:3 
 Branky: Cupan 2, Mikulenka
Protivín – Čížová B 6:9 
 Branky: Chalupský 2, Cupan, Kozma, Kubecová, Pikl
Protože kluci z minipřípravky nedokázali vyhrát žádný zápas, vyzvali 
jsme tedy maminky. Samotné utkání mělo výbornou atmosféru a splnilo 
svůj účel. Kluci vyhráli 9:8 a mohli si poprvé zakřičet vítězný pokřik. Děkuji 
všem maminkám za perfektní přístup, nebály se jít s kůží na trh a ukázaly 
klukům, že jim fotbal vůbec není cizí. Zpočátku dělaly staré babky, ale pak 
nás pořádně prohnaly. Svědčí o tom i fotografie (dole).  V. Křišťál

start (Štěpka – Písek, Svatoš – Prachatice). 
Zliv – Protivín 2:3 
 Branky: Urban, Svatoš, Sháněl
Protivín – Písek 1:1 
 Branka: Štěpka, 
 vítězná branka v penaltovém rozstřelu – Branštýl
Blatná – Protivín 6:4 
 Branky: Nečas Lukáš, Branštýl, Sochora, Urban
TABULKA
 1.  Písek „B” 10 9 1 0 76: 11 28
 2.  Blatná 10 9 0 1 48: 16 27
 3.  Protivín 10 8 1 1 81: 18 26 
         
Starší přípravka – Po horším začátku, kdy mužstvo stále ještě hledalo 
na hřišti loňské opory, se hra zlepšila a nakonec se kluci umístili 
v samém středu tabulky. 
Protivín – Kluky 10:2 
 Branky: Pikl 3, Viktora Ondřej 2, Jirášek 2, Matoušek 2, Král 1
Záhoří – Protivín 2:9 
 Branky: Pikl 3, Matoušek 2, Koštel 1, Viktora Ondřej 1, 
 Jirášek 1, Sháněl 1
Protivín – Čimelice 6:11 
 Branky:??????
Mirovice – Protivín 2:8 
 Branky: Sháněl 2, Král 2, Moravec 2, Koštel, Viktora Ondřej
Hradiště – Protivín 2:5 
 Branky: Pikl 2, Matoušek 2, Král 
TABULKA
 1.  Čimelice 10 9 1 0 100: 31 29 
 2.  Hradiště „B“ 10 9 1 0 87: 26 28
 3.  FC Písek „C“ 10 8 0 2 99: 42 24
 4.  Oslov 10 6 0 4 73: 42 18
 5.  Hradiště „A“ 10 6 0 4 58: 47 18 
 6.  Protivín 10 5 0 5 57: 47 15

Mladší přípravka 
„A“ – tým složený z ročníku 2006 prohrál jediné utkání na Hradišti, v posled-
ním kole mu porážku oplatil a vyšvihl se na 1. místo tabulky. „B“ tým složený 
zejména z ročníku 2007 se postupně prokousával nahoru tabulkou, až 
nakonec skončil na 3. místě. V této kategorii se opět objevili šikovní hráči. 
„A”
Milevsko B – Protivín 0:28 
 Branky: Kubec 13, Říha 7, Šípek 4, Krs 2, Hruška 1, O. 
 Křišťál 1

Zápas minipřípravky a maminek. Na snímku stojí zleva: M. Bartuška, trenér a maminky: M. Lieblová, P. Štěpková, J. Chalupská, 
H. Janoušková, M. Pavolková, J. Kubecová, P. Kozmová, M. Piklová. Sedí zleva: F. Chalupský, J. Matoušek, A. Kubecová, P. 
Mikulenka, O. Štěpka, L. Pikl, J. Handschuh, J. Veselý, T. Kozma, O. Jíra, trenér V. Křišťál

> > > > > > >
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KŘÍŽOVKA O KNIŽNÍ ODMĚNU

V letošním roce jsou křížovky věnovány moudrým výrokům známých i méně známých osobností.  Autor křížovek P.  Šoba

Opravdová odvaha znamená dát v sázku něco, co jste až dosud považovali za zcela nezbytné k životu. Tajenka, co vás přinutí od základu změnit váš 
dosavadní způsob myšlení a vyrovnat se s nastálými změnami a následky. – Michal Zachar

Vyluštěnou tajenku zašlete do 8. prosince 2014 na adresu MěKS, Mírová 337, 398 11 Protivín, nebo e-mailem karfikova@kultura-protivin.cz. Výhercem 
knižní odměny za správnou tajenku říjnové křížovky (…životě člověka je vědomí, že nás někdo) se stává slečna Brabcová z Protivína. Blahopřejeme!

V sobotu 4. října, i přes nepří-
zeň počasí, vyrazili nejotužilejší 
zástupci z řad dobrovolných hasi-
čů Krč (ženy a senioři) na jednu 
z posledních letošních soutěží 
a to do Pasek. Již při příjezdu 
družstva seniorů bylo jasné, 
že nepůjde o běžný soutěžní 
útok. Ani silný vítr naše mužské 
družstvo neodradil od příjez-
du do Pasek na vyhlídkovém 
voze, s dobrou náladou a živou 
hudební produkcí. Senioři pro 
nás pro všechny měli ještě jedno 
překvapení a to, že útok odběhli 
na mašinu PS 8. Celkově ženy 
obsadily 2. místo. Senioři útok 
úspěšně dokončili, dokonce i bez 
ztráty a úrazu závodníka. 

SDH KRČ, foto Eva Klucká
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Turnaj PRAGUE OPEN, který se konal 1. listopadu, byl velmi kvalitně obsazen 
nejen kluby z České republiky, ale i z Maďarska, Německa, Polska, Moldávie, 
Ruska a Slovenska. Celkem se zúčastnilo 420 závodníků. 

Skupinka protivínských borců dala 
o sobě vědět a zápasila nebojácně se 
silnou konkurencí. Každý z našich bor-
ců měl bohatě obsazenou kategorii. Na 
začátku turnaje promluvil korejský vel-
vyslanec o taekwondu v České republice. 
Vyjádřil radost nad šířením tohoto sportu 
v naší republice. Vyzdvihl jedno z poslání 
taekwonda – stmelovat lidi. Velvyslanec 
obdaroval oddíly cvičebními pomůckami 
pro nácvik úderů. Jako první nastoupil 
do bojů Aleš Benák, který je naším nej-
mladším závodníkem. Předvedl výborný 
výkon. Kéž by i rozhodčí ocenili jeho čisté 
body a bodovali spravedlivě. Přesto jeho 
výkon stačil na hezké čtvrté místo. 

Též Kryštof Doubek předvedl čisté 
taekwondo a krásný pohyb. Za svůj 
výkon si odnesl čtvrté místo. Náš ostří-
lený závodník Štěpán Král se probojoval 
do semifinále, ale zde buhužel na svého 

MAROSANA – bikový festival  na 
oslavu ukončení sezony pořádal 
již pošestnácté Michal Maroši. 

V roce 2014 ve dnech 17. a 18. 
října v Žacléři. Zřejmě naposledy se 
bikeři všech odvětví z různých koutů 

země sjeli oslavit rozlučku s létem 
na samém konci Krkonoš! Žacléř se 
stal útočištěm největšího svátku MTB 
gravity disciplín v Česku již potřetí. 
 Letos jsme měli poslední pří-
ležitost spatřit jeden z nejstarších 

●  DARUJI mláďata osmáka 

Degu (Chilská veverka) 

 Telefon 732 985 053

ŘÁDKOVÁ INZERCE

uhelných dolů v Evropě na vlastní 
oči! Pro letošek  poprvé v historii 
připravili na tratích pro pumptrack 
a dual slalom závod pro mladé 
naděje od sedmi do třinácti let. 
Tak se mohli na letošní Marosanu  
vydat i protivínští sourozenci Johana 
a Jan Seidlovi. Oba si ukončení moc 
užili sjezdem dual slalomu a poba-
vením na pumptracku. Ukončili 
tím cyklistickou sezónu, která byla 
pro Honzíka obzvlášť povedená. 
 Sourozenci Seidlovi se po i během 
cyklistické sezóny nenudí. Johan-
ka–12 let plave za písecký plavecký 
klub a trénuje na koni. Honzík – 9 let 
hraje za IHC Písek lední hokej a je 
členem floorbalového týmu Sokol 
Písek.

Přejeme všem hodně zdraví 
a úspěchů do nového roku a s další-
mi příspěvky z BMX přijdeme opět na 
začátku sezóny  2015. 

E. Seidlová

Bikerka Johanka Seidlová na trati Dual slalomu Foto Jan Seidl

Dvanáctý ročník turnaje PRAGUE OPEN

Foto Marcela Kováříková

Rozloučení s bikovou sezonou v Žacléři

soupeře nestačil a obsadil čtvrté místo. 
Martina Babáková se svou moldavskou 
soupeřkou prohrála a obsadila další čtvr-
té místo naší výpravy. Lukáš Kajer se 
neztratil v tak kvalitně obsazeném turnaji. 
Svých zahraničních soupeřů se nezalekl 
a vybojoval krásné třetí místo.

Protivínští taekwondisté se v tvrdé 
konkurenci opět prosadili. Bojovali velmi 
dobře se svými soupeři a někteří i proti 
nespravedlivým rozhodčím. Nasbírali 
další velmi cenné zkušenosti. 

Máte-li někdo chuť stát se součástí 
našeho úspěšného klubu, tak vás rádi 
přivítáme mezi sebou každé pondělí 
a středu od 16 hodin ve sportovní hale. 
Přehled výsledků:
3. místo – Lukáš Kajer
4. místo – Aleš Benák, Martina Babáková, 
Kryštof Doubek, Štěpán Král

M. Z. a J. K.


