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RADA MĚSTA ZASEDALA

Vážení spoluobčané,
dovolte mi Vás informovat o probíhající přípravě inves-
tiční akce, kterou pro naše město je rekonstrukce páteřní 
komunikace a kompletních sítí, tj. kanalizace, vodovodu, 
plynofikace, veřejného osvětlení a chodníků včetně přileh-
lého parkoviště.

Ve spolupráci s Krajským úřadem JK, vlastníkem komunika-
ce, jsme výše uvedenou investici rozdělili na dvě etapy, z nichž 
první se bude realizovat buď v druhé polovině roku 2016 nebo 
v první polovině roku 2017.

První etapa – z náměstí po ulici Purkyňovu (stará pošta). Tato 
první etapa zahrnuje odstranění stávajících povrchů vozovky 
(kostky), výměnu kanalizace a vodovodu, veřejného osvět-
lení, chodníků a vybudování nové parkovací plochy o počtu 
36 parkovacích míst mimo stávající vozovku. Ve skutečnosti 
dojde k rozšíření průjezdu vozovky o cca 2 m a tím k podstatně 
bezpečnějšímu průjezdu touto lokalitou. Po provedení inženýr-
ských sítí bude na vlastní vozovku položen asfaltový koberec 

VYBRÁNO Z USNESENÍ RM 22. 10. 2015

– bere na vědomí žádost firmy REVITA 
CZ o. p. s. na uzavření smluv o výpůjčce 
pozemků se záměrem revitalizace vodních 
toků

 a pověřuje finanční odbor – správu majet-
ku zveřejněním záměru výpůjčky

– bere na vědomí předložený Záznam 
o provedení kontroly provozuschopnosti 
zařízení pro zásobování vodou k hašení 
požárů v územním obvodu města Proti-
vín

 a zároveň ukládá starostovi města 
vstoupit v jednání s firmou ČEVAK ve věci 
odstranění zjištěných závad

– souhlasí s tím, že jako vydavatel knihy 
V krajině s krajinou, jejímž autorem je 
Petr Sládek, budou uvedeni MěKS Protivín 
a Město Protivín

 a souhlasí s navýšením příspěvku MěKS 
Protivín o 40 000 Kč, který bude použit jako 
příspěvek na vydání této knihy

– jmenuje pana Jaroslava Řehoře členem 
inventarizační komise MěKS Protivín pro 
účely provedení periodické inventarizace 
majetku města Protivín svěřeného do sprá-
vy MěKS Protivín ke dni 31. 12. 2015

–  bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti 
školy (ZŠ Protivín se sídlem Komenského 
238, 398 11 Protivín) za školní rok 2014 
– 2015

– bere na vědomí návrhy, resp. varianty cen 
vodného a stočného pro město Protivín Poslední neděli v říjnu se konal výlov Rabyně. Foto ing. Helena Mašindová

a prostory pro stání vozidel budou vydlážděny odebranými 
kostkami z původní vozovky. Tato první etapa bude dokončena 
v nejzazším termínu do konce srpna 2017. Náměstí samozřejmě 
zůstane ve stávající podobě.

Druhá etapa – od Purkyňovy ulice po ulici Švermovu, kde 
bude opět kompletně vyměněn kryt vozovky, vytvořena parko-
vací stání, vyměněna kanalizace, vodovod a veřejné osvětlení. 
Tato etapa se připravuje k realizaci v roce 2018 – 2019.

Jedná se o jednu z největších investičních akcí v oblasti 
infrastruktury, která po dokončení jistě zlepší dopravní podmínky 
v našem městě, avšak zároveň její ekonomická náročnost velmi 
zatíží náš rozpočet. Nicméně realizace této rekonstrukce je pro 
naše město v nastávajícím období prioritou číslo 1. Zároveň při 
samotné výstavbě jistě vzniknou dopravní problémy ohledně 
obslužnosti, protože předpoklad harmonogramu prací počítá 
s dobou šesti měsíců stavby. Žádám Vás proto o trpělivost 
a dodržování dopravního značení.

Jaromír Hlaváč, starosta města

na rok 2016, které budou předloženy 
k projednání na prosincovém zasedání 
zastupitelstva města

– schvaluje Smlouvu č. 15249754 o poskyt-
nutí podpory ze SFŽP ČR v rámci Ope-
račního programu ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
na akci „Systém odděleného sběru biolo-
gicky rozložitelného komunálního odpadu 
s nákupem svozové techniky a kontejnerů 
v Protivíně a okolním regionu“ ve výši 
123 407 Kč

 a pověřuje starostu města jejím podpi-
sem

– schvaluje Smlouvu č. 15255646 o poskyt-
nutí podpory ze SFŽP ČR v rámci Ope-
račního programu ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
na akci „Revitalizace krajinné zeleně ve 
správním území města Protivín“ ve výši 
40 496,35 Kč

 a pověřuje starostu města jejím podpi-
sem 

REKONSTRUKCE PRŮTAHU MĚSTA = KLÍČOVÁ INVESTICE
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Dne 13. října žáci šestého ročníku 
absolvovali výuku dějepisu v našem 
protivínském Památníku, kde se obě 
třídy postupně vystřídaly. Na šesťáky 
čekal archeolog Prácheňského muzea 
Mgr. Jaroslav Jiřík, který si pro ně 
připravil přednášku na téma Pravěk 
na Protivínsku.

Začal dalekou historií – třetihorami 
a informací o tom, že se od Strakonic po 
České Budějovice vyskytovalo třetihorní 
jezero, po jehož existenci archeologové 
nalezli pozůstatky v Putimi a u Vodňan 
(Čavyně). Pokračoval informacemi z jed-
notlivých období vývoje člověka, dobou 
kamennou počínaje a železnou konče. 
Výklad prokládal pouštěním interaktiv-
ního komentáře archeologa Michálka 
z Prácheňského muzea, jehož příspěvek 
se na obrazovce objeví po stisknutí tla-
čítka příslušné doby na ovládacím panelu 
mapy Protivínska. Největší pozornost 
byla věnována samozřejmě nálezu z doby 
výstavby obchvatu v sedmdesátých letech 

20. století, a to mohyle muže a ženy 
z doby železné. Hrob muže obsahoval mj. 
udidla, železný meč, nádoby. V mohyle 
ženy byly nalezeny bronzová spona či 
melounovitý náramek. Sponu si vzali 
tvůrci nové muzejní expozice jako inspi-
raci pro jedno z razítek, které lze v muzeu 
„ulovit. “ Děti si jej natiskly do sešitů, do 
kterých si předtím zapisovaly poznámky 
z přednášky.

Pan Jiřík se ptal v průběhu výkla-
du dětí na to, co již z období pravěku 
znají a někteří z nich si za svou aktivitu 
vysloužili ve škole i jedničku. Mnozí žáci 
„pokulhávají“ v místopise, a tak například 
nikdo z 6. A nevěděl, kde se říká u Andresa, 
když je pan archeolog informoval o tom, 
že v tomto místě byly nalezeny pravěké 
artefakty po osídlení Germány. Žáci zažili 
výuku dějepisu jinde než ve škole, navíc 
poprvé spojenou s odbornou přednáškou 
a mnozí z nich poté využili možnosti se 
pana archeologa zeptat na to, co je zají-
malo. P. Čecháčková

Ptáte se svých dětí: „Co bylo dnes 
ve škole?“ A slyšeli jste v poslední době 
i jiné odpovědi, než časté: „Ále nic.“, nebo 
výjimečně: „Dělali jsme „Lengmástra“.  
A byli jste zvědaví, co to ten „Lengmás-
tr“ je? Tak tedy jde o jazykový výukový 
program, který by měl dětem pomoci při 
učení se angličtině (ale následně i v dal-
ších jazycích).

Naše škola reagovala na výzvu MŠMT 
coby Řídicího orgánu programu vzdě-
lávání pro konkurenceschopnost. Tímto 
programem chceme pomoci rozvoji 
individuálních ústních komunikačních 
dovedností žáků (ale i jejich učitelů) v Aj 
formou blended learningu. Škole byla 
od ministerstva poskytnuta i finanční 
podpora, díky které lze právě při práci na 
tomto programu pracovat efektivněji a ze 
které budeme těžit a čerpat i po dokončení 
této práce.

A teď tedy konkrétně. Přihlásili jsme 
se k internetové jazykové škole LANG-
Master Learning Anywhere. Dvacet dětí 
z každého ročníku od páté do deváté třídy 
(a zároveň s nimi i tři vyučující) na strán-
kách této školy podstoupilo rozřazovací 
test (ten rozdělil žáky dle jejich jazykové 
úrovně) a přes vstupní test (který potvrdil 
přidělený stupeň dosažené jazykové úrov-

ně) nyní žáci pokračují v následujícím 
následujících čtyřech blocích – každý 
blok má tři lekce a kontrolní test – až 
k závěrečnému testu. Kurz podporuje jak 
sebekontrolu, tak kontrolu danou pro-
centuálně přímo programem, tak i přímo 
vyučujícím. Na vyučujícím je zhodnotit 
mluvený výstup, který je získán pomocí 
sad sluchátek s mikrofonem. Na základě 
hodnocení je žák buď puštěn dál, nebo si 
danou část zopakuje. Právě to by mělo 
napomoci zlepšit mluvený projev našich 
dětí. Nemalou výhodou je i to, že žák si na 
programu může pracovat nejen ve škole, 
ale i doma nebo všude tam, kde má přístup 
k internetu. I vy si můžete udělat předsta-
vu na čem a jak vaše dítě pracuje.

Pojďme tedy na „Lengmástra“ spo-
lečně. J. Čížková

POZVÁNKA
Základní škola Protivín 

zve ve středu 9. prosince 2015

všechny rodiče, prarodiče a přátele školy

na 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Těšíme se na vás od 8 do 13.30 hodin

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?  v pátek 11. prosince v 18 hodin

Přijďte si nejen poslechnout, 
ale i zazpívat.

V sobotu 12. prosince od 
13 hodin pořádáme ve vestibulu 
MěKS Protivín tradiční prodej 
výrobků a uměleckých dílek našich 
dětí. Každý rok v období adventu 
chlapci a děvčata ve vánočních 
dílnách tvoří dekorační předměty, 
věnečky, svícny, obrázky, šperky 
z různých materiálů.

Vánoční atmo-
sféru dotváří vždy 
i prodej perníčků, 
vánoček a dalších 
dobrot sladkých 
i slaných. V loň-
ském roce mno-
ho návštěvníků 
vyzkoušelo svou 
zručnost v malých dílničkách, kde 
si z našeho materiálu mohli zkusit 
vytvořit vánoční ozdobu podle svých 
vlastních představ.

Vánoční trh bude doplněn o diva-
delní představení „Zimní příhody 
včelích medvídků“ v provedení 
Divadla Krapet.

Přijďte nás podpořit a zároveň 
strávit hezké adventní odpoledne!

 Žáci ZŠ

PRAVĚK NA PROTIVÍNSKU

JDEME NA „LENGMÁSTRA“

Vánoční trh žáků školy 
s doprovodným programem
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V pátek 6. listopadu se prostory protivínské kaplanky doslova zapl-
nily příznivci umělecké fotografie. Konala se zde vernisáž výstavy 
„Fotomorgána“ fotografky Ing. Heleny Mašindové. Hudební vstupy 
obstarali Veronika a Miroslav Hornátovi. 

na nové výstavy ve svých prostorách

PETŘE, AHOJ! Je vzpomínková výstava 
na kamaráda – trampa, sběratele a spisova-
tele Petra Sládka.
S velkou radostí sdělujeme, že máme tu čest 
pokřtít v infocentru Petrovu knihu V krajině 
s krajinou, kterou vydalo Městské kulturní 
středisko Protivín a Město Protivín. Křest 
proběhne první adventní neděli 29. listopa-
du v 15.15 hodin.
Všichni milovníci Petrových textů tak 
budou mít jeho poezii vždy po ruce...

Členky Cyklo klubu Rafanda pro vás 
připravily výstavu nejen fotografií – vzpo-
mínky na patnáct let společných cyklo-
výletů.

Obě tyto výstavy potrvají do konce letošní-
ho roku a vstup je zdarma.

V podkroví kaplanky můžete též do konce 
roku zhlédnout výběr z tvorby ing. Heleny 
Mašindové – fotovýstavu s názvem FOTO-
MORGÁNA.
Těšíme se na vaši návštěvu.

Letos se připojilo i město Protivín. Přijďte 
si s námi zazpívat koledy ve středu 
9. prosince v 18 hodin na nádvoří 
kaplanky. Na repertoáru budou koledy Nesem 
vám noviny, Narodil se Kristus Pán, Půjdem 
spolu do Betléma nebo Vánoce, Vánoce přichá-
zejí. Zpěvník najdete v Deníku ve středu 2. 12. 
a 9. 12. Těšíme se na vás. 

MěKS Protivín a Město Protivín
vás zvou v neděli 29. listopadu 2015 
od 15.15 hodin do kaplanky na křest 
knihy Petra Sládka „V krajině s kra-
jinou“. Rozsáhlá vzpomínková knížka 
obsahuje tři kapitoly – Vrcholky hor 
Protivínských, Cesta ku studánkám 
a Kraj dvojí oblohy. Ilustrace vydava-
telům poskytla Ing. Helena Mašindová.
Publikace bude od 29. l istopadu 
v prodeji v Městské knihovně Protivín 
a Informačním centru Protivín – cena 
80 Kč.

INFOCENTRUM V PROTIVÍNĚ ZVE

Zazpívejte si koledy v Protivíně
Regionální Deník pořádá již poněkolikáté 
v adventním čase akci Česko zpívá koledy.
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z deníku
POLICIE ČR V PROTIVÍNĚJmenuji se Jana Soukupová (roč-

ník 1949), bydlím v Protivíně. Naše 
město jako typické maloměsto je 
maloměstem se všemi klady i zápory. 
Většinou se všichni známe, v lidských 
řečech pochvala, hana, pomluva jsou 
závažnými záležitostmi.

Nelíbí se mi, jaké řeči kolu-
jí v Protivíně v poslední době 
o MUDr. Vladimíru Weberovi. Tyto řeči 
se „vyrojily“ v souvislosti s úmrtím 
Pavla Trapla (40 let). MUDr. Weber 
byl ošetřujícím lékařem dotyčného, 
v názorech některých jedinců je vinen 
smrtí pacienta.

Mně nepřísluší v tomto směru 
vyslovovat verdikt, píšu z pozice 
několikaleté pacientky MUDr. Webe-
ra. Považuji MUDr. Webera za lékaře, 
který má svou profesi rád, je empa-
tický k potřebám pacientů, slušný 
a ochotný v jednání s námi. Ordinuje 

ZREKONSTRUOVANÁ KLUBOVNA NA OSTROVĚ
V říjnu začaly naše skautky a světlušky využívat na Ostro-
vě nově zrekonstruovanou dívčí klubovnu. Na špatném 
stavu klubovny se nejvíce podepsaly povodně z let 2002 
a 2013 a samozřejmě i zub času. Během rekonstrukce byl 
kompletně vyměněn jak vnější plášť včetně střešní krytiny 
a oken, tak vnitřní obložení a klubovna byla zateplena. 
Rekonstrukce byla financována z grantových prostředků 
Jihočeského kraje za spoluúčasti Města Protivína. Za tuto 
hmotnou pomoc velmi děkujeme. Jen díky tomu mohou 
děvčata trávit svůj volný čas ve zdravém a bezpečném 
prostředí. Alena Kulhová, – Kaboš,

vůdkyně skautského střediska Blanice Protivín

POŽÁR UDÍRNY
 Protivínští dobrovolní hasiči, vodňan-

ští hasiči i protivínští policisté vyjíždě-
li dne 26. října dopoledne k požáru 
udírny v Zámecké ulici. Naštěstí nedo-
šlo k žádným zraněním, materiální 
škoda činí 50 000 korun. Dle hasičů by 
měla být příčinou provozně technická 
závada na zařízení udírny.

VLOUPÁNÍ DO CHALUPY
 Protivínští policisté prošetřují případ 

vloupání do rekreační chalupy v obci 
Žďár, kde škodil zloděj někdy v době 
od neděle 25. října do středy 28. října. 
Pachatel vnikl na zahradu u domu, ze 
dvora odcizil zednické kolečko a pak 
prohledal i obytné místnosti, kde odci-
zil různé nářadí i nádobí. Majiteli způ-
sobil škodu za 8650 korun. Policisté 
na místě společně s kriminalistickým 
technikem zajistili stopy, vše zadoku-
mentovali a po pachateli pátrají.

ŠTVAL NA POLICISTY PSA
 V sobotu 10. října večer vyjížděli 

protivínští policisté do obce Skály řešit 
konflikt mezi partnery. Podnapilý muž 
zde měl nebezpečně vyhrožovat své 
partnerce. Policisté na místě incidentu 
agresora zadrželi a přiložili mu pouta, 
muži se podařilo policistům vysmek-
nout a jednoho ze zakročujících členů 
hlídky chtěl udeřit. Útoku se policista 
vyhnul, muž však utekl do stavení 
a z kotce pustil psa rasy rotvailer, 
kterého na policisty štval. Policistům 
se násilníka podařilo za použití donu-
covacích prostředků opětovně spoutat, 
a když ho odváděli ke služebnímu 
vozu, pes jednoho z policistů napadl 
zezadu skokem na záda a zuby ho chy-
tl za bundu. Policista naštěstí neutrpěl 
zranění.Případ si od protivínských 
kolegů převzali kriminalisté a případ 
dále prošetřují.

NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ
 V úterý 6. října sdělili protivínští 

policisté podezření ze spáchání trest-
ného činu nebezpečného pronásle-
dování muži z Protivína. Měl totiž 
dlouhodobě již od prosince loňského 
roku pronásledovat svou bývalou 
partnerku.  Posílal jí zprávy, telefo-
noval a vyhledával její blízkost. Při 
tomto kontaktu měl být vulgární, ženě 
nadávat i vyhrožovat újmou na zdraví.
Žena se obrátila na policisty koncem 
září letošního roku. Policisté případ 
zpracovali ve zkráceném přípravném 
trestním řízení a do dvou týdnů by se 
měl dostat před soud.

v příjemném prostředí, kde je pacien-
tům zaručeno soukromí. Díky kame-
rovému systému má přehled o situaci 
v čekárně. Byla jsem svědkem, jak 
přednostně bere pacienty imobil-
ní, či momentálně indisponované. 
Uzná-li za potřebné, píše doporučení 
ke specialistům ve zdravotnických 
zařízeních. Vím, že dojde-li k oka-
mžité potřebě lékařské pomoci, je 
to většinou on, který zasáhne jako 
první z protivínských lékařů. Známé 
rčení – „Není na světě člověk ten, aby 
se zalíbil lidem všem“ – je v životě 
pravdivé. Citlivější a závažnější je 
pak v situaci, kdy nám všem jde o to 
nejcennější v životě – zdraví.

Toto jsem považovala za správ-
né vám napsat, myslím, že nejsem 
sama, která má takový názor.

V Protivíně 24. 10. 2015 
Jana Soukupová

Z došlé pošty – NÁZOR
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Dne 31. října letošního roku uzavřel 
2 825. návštěvník sezónu v Památníku 
města Protivína. Její začátek, květen až 
červen, byl však ve znamení výletů škol 
a mateřských školek. Soudobá expozice, 
otevřená v roce 2012, poskytuje možnost 
poučení a pobavení jak pro dospělé a mlá-
dež, tak i dětem předškolního věku.

A tak opět, jako předešlé roky, přijížděly 
autobusy dětí z bližších i vzdálenějších 
míst. Jako první to byla například škola 
z Ramšpachu od Třeboně, dále prožily svůj 
každoroční výlet v Protivíně děti z Českých 
Budějovic, Prachatic, Vimperku, Strakonic, 
Dobré Vody u Českých Budějovic, Sušice, 
Kardašovy Řečice aj.

Samozřejmě muzeum navštívily i děti ze 
Základní školy Protivín a mateřských škol 
v Protivíně a Krči.

V tomto období si mohli návštěvníci 
muzea prohlédnout nejen expozici stálou, 
ale i tematickou výstavu fotografií věnova-
ných železnici, jejichž autorkou byla paní 
Ing. Helena Mašindová. K prezentaci histo-
rie železnice přispěly i zapůjčené exponáty 
pan Ing. Václava Zahrádky z jeho soukro-
mého muzea v Čachrově. Druhá výstava, 
Příroda jak namalovaná, byla sice otevřena 
již v druhé polovině srpna, ale vernisáž se 
konala až 1. září. Důvodem byla skutečnost, 
že práce nejlepších českých ilustrátorů knih 
o přírodě – Jana Kobyláka, Jana Hoška, 
Pavla Procházky, Pavla Dungela a Simony 
Prokešové doplnily soutěžní kresby zvířátek 
dětí ze Základní školy Protivín a mateřských 
škol v Protivíně a Krči. Soutěžilo se ve třech 
kategoriích, a to 1. kategorie děti do 6 let, 
2. kategorie děti do 10 let a 3. kategorie děti 
nad 11 let. S ohledem na množství a kvalitu 
dodaných kreseb neměla porota lehkou 
práci při výběru těch nejlepších, neboť 31 
z nich bylo při vernisáži 1. září odměněno 
za hojné účasti rodičů a prarodičů či jiných 
rodinných příslušníků. Zde je nutno dodat, 
že obě výstavy instaloval pan Dr. Jiří Šebes-
tián, CSc. a při přípravě a realizaci soutěže 
dětských kreseb s ním spolupracovala paní 
Mgr. Drhovská.

S velkým zájmem ze strany veřejnosti 
se setkala i akce 29. srpna, kdy měli mož-
nost účastníci městských slavností navští-
vit muzeum v odpoledních hodinách zdar-
ma. To zde prováděli návštěvníky přímo 
odborní pracovníci Prácheňského muzea 
v Písku. Pan Dr. Jan Kouba, současně také 
jeden z autorů historické části expozice 
a Dr. Jiří Šebestián, CSc. exotickou přírodou. 
Dr. Jiří Šebestián nastoupil na místo zoo-
loga v Prácheňském muzeu v Písku po 
odchodu do důchodu pana Dr. Karla Pecla, 
který byl iniciátorem a autorem části expo-
zice věnované exotické přírodě. Společně 
také seznámili s touto expozicí 17. září 
účastníky třídenního celostátního setkání 
zoologů a ochránců přírody, které pořádalo 
písecké muzeum. Vedoucí archeologického 
oddělení pan Mgr. Jaroslav Jiřík, Ph. D. 
věnoval téměř jeden pracovní den žákům 
Základní školy Protivín, kteří si mohli 
ve dvou dvouhodinových přednáškách 
poslechnout přímo autora archeologické 
části expozice.

O prázdninách přijížděli turisté i ze 
vzdálenějších lokalit, ať už jen o víkendu 
nebo když v jižních Čechách trávili dovo-
lenou. A potvrdilo se, že expozice nejen 
poučí, ale i pobaví a tak v případě špatného 
počasí se nám tzv. „dovolenkáři“ s dětmi do 
muzea v některých případech vraceli.

Při ohlédnutí za letošní sezónou v Památ-
níku města Protivína nelze pominout skuteč-
nost, že návštěvnost každým rokem stoupá 
a že všichni návštěvníci odcházeli spokojeni 
a nešetřili chválou, kterou jsme my průvod-
kyně předávaly autorům expozice. Jejich 
záměr, naučit děti chodit do muzea, se 
skutečně podařil, neboť sem děti chodí i bez 
doprovodu rodičů nebo pedagogů, dokonce 
někdy rodiče naopak do muzea přivedou. 
A to je jev v jiných muzeích téměř neznámý. 
Mnozí návštěvníci označili expozici jako 
moderní a atraktivní, já bych řekla, že to je 
zkrátka expozice 21. století.

Dr. Marie Bartošová
a Jana Taclová,

průvodkyně v sezóně 2015

VYBRÁNO ZE ZÁPISŮ 
v knize návštěv v roce 2015:

14. 7.
Byla jsem tu již několikrát, expozice 
jsou krásnější a krásnější. Možnost 

nahlížet do skříní je úžasná, přiměje 
i děti zastavit se a nahlížet do historie. 
Razítka, divadlo, prapory, zkrátka nád-
hera. Doporučíme a sami se zase brzy 
vrátíme. Jitka z Písku

16. 7.
Pokaždé se nám tu líbí. Terezka Petr

1. 8.
Na to, že jsme sem přišly náhodou, tak 
se nám tu moc a moc líbilo.

Holky z Českých Budějovic

12. 8.
Děkujeme za nové vědomosti o našem 
krásném městě. Nádhera, Nádhera, 
Nádhera!

Pepa, Ráďa, děda

23. 8.
Děkujeme za pěknou komentovanou 
prohlídku, velice se nám tu líbilo. Expo-
zice je zajímavě udělaná, pro děti (žáky) 
ideální, což jako učitel velmi oceňuji.

Mgr. Ušlý

25. 10.
Muzeum nádherné, výklad skvělý. Jen 
tak dále.  Petr Berný, Jičín

Cafe Gallery Protivín
  od 14. listopadu 2015 
     do 16. 1edna 2016
Beseda s autorkou děl se bude 
konat ve čtvrtek 3. prosince od 
17 hodin.

„...a není žádný strach
žádná úzkost 
žádný souboj myšlenek 
žádná bolest 
je jen klid 
radost  a svoboda 
s prvním dotykem barev“

O svých výtvarných dílech říká:
„Tvorba je pro mne nástrojem na 

cestě sebepoznání. Učí mě zůstat v kli-
du, bez strachu a myšlenek, v přítomném 
okamžiku. Učí mě žít život vědomě.

Všechna má díla jsou jistým druhem 
autoportrétu. Zachycují pocity, emoce 
a kvality, které se tvořivým procesem 
stávají zřejmými. Každé dílo má pro 
mne svůj vlastní význam, ale společně 
jejich neukončené linie symbolizují 
vzájemné propojení a prolínání se 
v Jednotě“.

Výtvarná díla Gabriely Michalové 
Dobiášové jsou pro ni, a mnohdy i pro 
diváka, jistou formou sebereflexe. 
Konkrétní tvar používá jako médium, 
které pomáhá pozorovateli propojit se 
s vlastními niternými pocity. Její obrazy 
propojují mysl s emocemi a zároveň, 
zdánlivě paradoxně, s hlubokým vnitř-
ním klidem, ze kterého vycházejí.

TEĎ
Výstava malířky Gabriely Michalové Dobiášové

Ohlédnutí za sezónou 2015 v Památníku města Protivína
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Chcete-li spatřit na vlastní oči, jaký vánoční stromeček si 
ozdobili hastrmani nebo čerti, navštivte Vánoční Pohádkovou 
kovárnu v Selibově u Písku.
Otevřeno máme o adventních víkendech:
 28. a 29. listopadu  11 – 16 hodin
 5. a 6. prosince  11 – 16 hodin
 12. a 13. prosince  11 – 16 hodin
 19. a 20. prosince  11 – 16 hodin
a také  27., 28., 29. a 30. prosince  11 – 16 hodin
V neděli 20. prosince se přijďte poklonit Ježíškovi.
Před Pohádkovou kovárnou můžete zhlédnout:
Živý betlém – biblický příběh o narození Spasitele.
Představení se konají každou hodinu od 13 do 16 hodin.
 Více informací na tel.: 724 913 100, 604 900 985
 nebo www.pohadkovakovarna.cz

Ve všech knihovnách v České republice probíhal 
v prvním říjnovém týdnu již 19. ročník Týdne knihoven, 
jehož cílem je podpora a popularizace četby a čtenářství. 
Zapojila se také naše Městská knihovna Protivín.

Tradičně jsme měli připraven program jak pro dětské, 
tak dospělé návštěvníky. Stěžejní akcí byla přednáška 
„Hrady – hrádky – tvrze v našem regionu“ (Proti-
vínsko, Písecko, Prácheňsko), která se konala v úterý 
6. října. Přednášející Mgr. Martin Pták, archeolog Prá-
cheňského muzea v Písku, velmi zasvěceně, fundovaně 
a přístupnou formou přibližoval návštěvníkům historii 
středověkých staveb našeho kraje a zároveň doporučoval 
návštěvu těchto míst. Upozorňoval na nejrůznější zajíma-
vosti míst, kudy „kráčely dějiny“. Během svého výkladu 
Mgr. Pták promítal diapozitivy, vše názorně a podrobně 
vysvětloval a na závěr odpovídal na četné dotazy poslu-
chačů. Ohlas na přednášku byl dobrý, posluchači byli 
spokojeni. Je vidět, že historie našich hradů je stále 
populární a má své příznivce.

V návaznosti na přednášku byla v prostoru knihovny 
ke zhlédnutí výstavka „České hrady, hrádky a tvrze 

v literatuře“, kte-
rá představovala 
naučnou literaturu 
faktu z fondu pro-
tivínské knihovny.

Pro děti jsme 
v neděli 4. října 
připravili diva-
delní představení 
„O Zlaté rybě“ 
v podání soubo-
ru  „Pruhované 
panenky“, který 
se představil proti-
vínskému publiku 
poprvé.

Týden knihoven 
by se již neobešel 
bez tradičních sou-
těží. Pro mládež to 
byl kvíz „České 
hrady v 15. stole-

tí“. Vylosovanou výherkyní soutěže se stala paní Urba-
nová z Protivína, která obdržela dvě vstupenky do Kina 
Protivín na film dle vlastního výběru. Výherkyní dětské 
soutěže „Pan král z pohádek“ se stala slečna Barbora 
Holečková z Myšence, které jsme předali dvě vstupenky 
na dětské divadelní představení podle vlastního výběru. 
Oběma výherkyním srdečně blahopřejeme.

Velice milá byla návštěva děvčat a chlapců ze 
2. Mateřské školy Protivín. Děti si s velkým zájmem 
prohlížely knížky v dětském oddělení, byly po celou dobu 
návštěvy hodné a pozorné a slíbily, že se do knihovny 
vypraví s rodiči a stanou se jejími pravidelnými návštěvní-
ky. Nakonec si i několik knížek vypůjčily, takže jim paní 
učitelka bude mít stále co předčítat. A protože děti vědí, 
že na návštěvu se nechodí „s prázdnou“, přinesly nám 
své výkresy s princeznami, s hrady, na kterých princezny 
bydlí, a dokonce jeden výkres s Bílou paní. Práce se jim 
podařily, a proto si je návštěvníci knihovny budou moci 
prohlédnout na výstavce v Březnu – Měsíci čtenářů v dět-
ském oddělení protivínské knihovny. Porota z doručených 
prací ocenila výkresy Adély Šafandové a Daniela Fouska, 
kterým za odměnu předáme omalovánky prostřednictvím 
paní učitelky 2. Mateřské školy Protivín. Ostatní děti se 
mohou rovněž těšit na symbolickou odměnu.

A protože do Března – Měsíce čtenářů je ještě daleko, 
umožníme i ostatním dětem, které nestačily v Týdnu 
knihoven nama-
lovat svůj výkres, 
možnost se zapojit 
do výtvarné sou-
těže „Malujeme 
rytíře, malujeme 
princezny (prince, 
krále), malujeme 
hrad“. Výtvarné 
práce na čtvrt-
ce formátu A4 
budou moci ode-
vzdat v knihovně 
do konce února 
2016. Práce budou 
společně vysta-
veny v knihovně 
a nejlepší výkres 
vyhodnotí čtenáři 
– vítěze Ceny čte-
nářů bude očeká-
vat odměna.

TÝDEN 
KNIHOVEN 
V PROTIVÍNĚ

Daniel Fousek, 6 let, 2. MŠ Protivín Adéla Šafandová, 5 let, 2. MŠ Protivín

VÁNOČNÍ POHÁDKOVÁ KOVÁRNA
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Děti z MŠ Krč na své vycházce 
náhodou překročily bludný 
kořen a dočista „zabloudily“ 
v lese. 

V celoročním projektu na ně 
teď čeká mnoho překvapení, úko-
lů i zajímavých zážitků. Potkají 
spoustu zvířátek i několik pohád-
kových bytostí, které jim poradí, 
kudy se mají vydat dál.

CO SE SKRÝVÁ 
ZA BLUDNÝM 
KOŘENEM

Zatím jsme strávili dopoledne 
u Jezinky Bezinky. Na posilněnou 
si děti samy uvařily bylinkový čaj 
ze šípků, máty a ostružiní a záro-
veň se naučily poznávat léčivé 
rostliny, ale i ty jedovaté. 

Další putování nás zavedlo 
ke kouzelnému stromu a lesním 
skřítkům. Pomohli jsme veverce 
se zásobami na zimu a v lese u 
Krče jsme vytvořili hned několik 
krásných skřítků z přírodnin. Děti 
si je na památku samy vyfotogra-
fovaly. Teď už se moc těšíme na 
listopadové „Tajemství dřeva“. 

 Zatím na shledanou, 
děti a paní učitelky z MŠ Krč

Jeden z lesních skřítků

Svého skřítka vytváří Matyášek Dub

D
á

re
k
 k

 V
á

n
o

c
ů

m
 –

 K
in

o
 P

ro
ti

v
ín

 
s
tř

e
d

a
 2

7
. 
le

d
n

a
 2

0
1
6
 o

d
 1

9
 h

o
d

in
v
s
tu

p
e
n

k
a

 /
 v

o
u

c
h

e
r 

je
 p

la
tn

á
 p

ro
 1

 o
s
o

b
u

 z
a

 z
v
ý
h

o
d

n
ě
n

o
u

 c
e
n

u
 1

0
0
 K

č
p

ře
d

p
ro

d
e
j 
o
d

 1
6
. 

1
1
. 

d
o
 1

6
. 
1

2
. 
2

0
1

5
 v

 K
in

ě
 P

ro
tiv

ín
 n

e
b

o
 k

n
ih

o
v
n
ě



PROTIVÍNSKÉ LISTY – 8. stránka

Ve dvorech se objevily brambory, které 
hospodáři třídili k sadbě, prodeji i k usklad-
nění do lochů. Podzimní krajinu prostu-
povala vůně kmínu, doutnajících ohníčků 
a bramborové natě. Do krajiny Pošumaví 
přišel podzim, který svým pestrým probar-
vením upozorňoval na nutnost připravit vše 
na přečkání blížící se zimy. Jen děti si ještě 
naplno užívaly svých podzimních radostí, 
z pastvišť a mezí se ozývaly písničky pasáč-
ků i zvuky zvonců uvázaných na krcích 
dobytka. Než se v popelu upekly brambory, 
které byly podzimní dětskou pochoutkou 
spolu se sládnoucí úrodou švestek, jablek 
a hrušek, mohly se děti věnovat svým hrám. 
Chlapci odpalovali špačka, honil se čáp, 
hráli na zapikanou. Děvčata zase skákala 
školku, panáka a hrála drápky 
neboli kamejčky. Velmi oblíbená 
byla i různá rozpočítadla.

Atmosféru tohoto ročního 
období krásně vystihl Ivan Nikl 
v cyklu Podzimní etudy:

„Podzim přilétl na dráze 
babího léta a překvapil něžností 
zapadajícího slunce, hedvábností 
mléčných rán a dluhy léta začíná 
splácet slzami dešťů a zlatými lis-
ty... Pak už tomuhle kraji zbydou 
jen tři barvy: sytě zelená lesů, 
žlutavá horských luk a hnědá 
oranišť. Všude kolem se rozlije 
mlha. Pod stromy leží kornoutky 
uschlého listí, praskajícího v prs-
tech jako ohořelé papírky. Krajina 
rozběhlá do daleka je nasycena 
vůněmi a pachy i nerozluštitelnou 
vůní ovoce... Loučí se všechno, 
co vonělo a kvetlo, a ukládá se 
to k zimnímu spánku. V šeření 
obzoru obchází podzim, a prázd-
ný, stmelený tmou, je černý mlat 
hvězd. Stíny, tah ptáků, vše pomíji-
vé, pozdní. Příroda je zkrátka naší 
pramátí, je v nás, neboť s podzi-
mem, navzdory kráse, pociťujeme 
i trochu smutku a nostalgie. Přesto 
si odnášíme z podzimních toulek 
pocit vděčnosti, obdivu a lásky. Je 
to tak už od nepaměti, příroda si 
určuje rytmus svého času.“

 Dnes se můžeme jen podivovat tomu, 
že naši předkové i přes často lopotný život 
naplněný těžkou prací měli tak vyvinutý 
smysl pro poetičnost jednotlivých ročních 
období, dovedli si najít čas na udržování 
množství tradic a obyčejů, uměli se spon-
tánně radovat, bavit a oslavovat. Takovým 
obdobím, kdy se po skončení hlavní 
pracovní sezony našel čas i na jiné věci, 
bývalo právě podzimní období, čas kolem 
svátku sv. Martina. Ten se slaví 11. 11. 
a je tradičně považován za patrona vojáků, 
koní, jezdců, hus a vinařů. Výtvarně bývá 
nejčastěji zobrazován na koni s půlkou 
pláště a žebrákem. Snad každý zná pořeka-
dlo „Svatý Martin přijíždí na bílém koni.“ 
Tradice také uchovává několik legend 
o svatém Martinovi. Ta nejrozšířenější 

vypráví o tom, že ho husy rušily svým 
kejháním při kázání a za trest nyní pykají 
na svatomartinském pekáči.

Stejně jako i v jiných krajích se v Pošu-
maví na podzim především slavilo posví-
cení, což je vlastně původně připomínka 
výročí vysvěcení kostela. Většina obcí 
slavila buď havelské, nebo martinské posví-
cení. O posvícení nesměly chybět tradiční 
pokrmy a pamlsky pro ně typické. Nejprve 
se v peci upekl chléb a potom teprve posví-
censké koláče z mouky a másla, plněné 
různými náplněmi. Tradiční v našem kraji 
je také pečení hnětýnek, které pekla pře-
devším svobodná děvčata. Podle místního 
obyčeje byly hnětýnky buď vykrajované, 
nebo lité do formiček. Po upečení je děv-

čata zdobila bílou polevou, cukrovými 
holubičkami, růžičkami a věnečky. Před 
posvícením tancechtivá děvčata roznášela 
hnětýnky svobodným chlapcům, aby si 
zajistila tanečníky, zvykem bylo i daro-
vat hnětýnku jako poděkování za tanec. 
Na Martina se kromě hnětýnek podle 
místní tradice v jednotlivých oblastech 
pekly i velké martinské rohlíky nebo 
podkovy plněné buď ořechy, nebo masem. 
 Ale jaké by to bylo posvícení, kdyby měla 
chybět pečínka! Tou byla samozřejmě pře-
devším posvícenská husa. Říkávalo se, že 
husa má nejlepší maso až v listopadu… Za 
důležité při pečení husy se považovalo pra-
videlné podlévání výpekem, doporučovalo 
se vložit dovnitř jablko a cibuli. Toto uvedl 
o husí pečínce v roce 1930 měsíčník Hospo-

dářská domácnost: „Upéci husu není práce 
obtížná, má-li trouba přiměřenou teplotu 
a pečujeme-li o to, aby se pečeně nevařila, 
nebo nepřipálila, nýbrž skutečně jen pekla 
– pak se pečeně zdaří. Přirozeně musí se 
pečeně často podlévati, a to je při pečení 
jediná starost. Zvláštní přísady husa nepo-
třebuje, je výtečná sama sebou. Hospodyně 
ji rády nadívají. Velice oblíbenou nádivkou 
jsou malá neoloupaná jablíčka důkladně 
očištěná, kalichů a stopek zbavená. Přidá 
se k nim trochu majoránky, promísí se také 
se sušenými švestkami. V Rusku nadívají 
husu jablky a kyselým zelím, které s cibulí 
udusí. U nás nadívají husu směsí: krupice, 
strouhanka, vejce a rozinky. Směs se roz-
dělá smetanou na hustou kaši. Místy husu 

nenadívají, nýbrž vytřou vnitřek 
utlučenými jalovcovými bobulemi 
nebo kmínem, solí, majoránkou 
a trochou pepře. Krásně do zlatova 
upečená husa vyndá se celá na stůl, 
aby i oko z ní mělo radost a na 
stole se šikovně rozdělí... Husa se 
má péci 3 - 4 hodiny. Také solení 
se má díti co možná opatrně, málo 
solená husa je nechutná, mdlá, 
kdežto zase mnoho nasolená ubírá 
masu na jemnosti. Je-li pečeně 
hotová, sebéře se všechno přeby-
tečné sádlo. Ku každé husí pečeni 
patří dobře upravené zelí.“

 I kyselé zelí bylo tradiční 
– a nejen podzimní – potravinou 
v Pošumaví. Snad v každém domě 
stála „v domu“, tedy v předsíni 
či chodbě, káď naplněná zelím, 
které bylo hlavní zásobárnou 
vitamínu C. Mnohdy zelí přes 
zimu vydrželo až do května. Bečky 
a kádě se před nakládáním zelí 
dobře vypařily vodou a vyložily 
listy kopru nebo vinné révy. Zelí se 
potom nakrouhalo a buď nohama, 
nebo těžkým tloukem se pěchova-
lo do nádoby. K zelí se přidávala 
sůl, kmín, jalovec a práškový cukr. 
Dále se prý podle místní obliby 
přidávaly sladké hrušky, řepa, 
zralá jablíčka, cibule, křen, vinné 
hrozny, estragon nebo březová vět-

vička. Nakonec se povrch přikryl plátěným 
ubrouskem namočeným v solném roztoku 
a zatížil se prkénkem a čistým kamenem. 
Za dva až tři týdny bylo zelí hotové a potom 
se uložilo v méně teplé místnosti.

A tak se od Havla až do Martina v Pošu-
maví hodovalo, vzpomínalo, vyprávělo, 
zpívalo, konalo se to, „co lidské obyčeje 
a mravy káží a vyžadují“... I v dnešní době 
tradice a obyčeje předávané našimi předky 
z generace na generaci nás svým kouzlem, 
poetikou a starobylostí přímo vybízejí 
k jejich uchování i zamyšlení nad odkazem 
uplynulých staletí.

 Jitka Pavlíková
V článku čerpáno z publikace J. Suchá-
čové a L. Hromádkové „Vůně dobrot 
z podhůří Šumavy – Podzim“

11. listopad – „NA SVATÉHO MARTINA KOUŘÍVÁ SE Z KOMÍNA“ aneb PODZIM V ŽIVOTĚ NAŠICH PŘEDKŮ
Z POLÍ, LUK A ZAHRAD BYLA SKLIZENA ÚRODA, PODZIMNÍ PRÁCE SKONČENY, ,, ZELÍ NAŠLAPANÉ DO KÁDÍ“ 

A V KOMORÁCH VONĚLO OVOCE, BYLINKY A SUŠENÉ HOUBY. 
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V pátek 23. října se čtyři skautky 
z Protivína – Viktorie Danielová, Aneta 
Procházková, Tina Zuzaňáková, Tereza 
Šrámková – vydaly na dlouho cestu 
autobusem do Prahy. 

Když jsme dorazily na určené místo 
v Praze, tak na nás čekala naše vedoucí Inka, 
která nám ukázala jak se orientovat v měst-
ské hromadné dopravě, jak hledat v jízdním 
řádu a jak si koupit jízdenku a spolu s námi 
odjela do klubovny skautského střediska 
J. Rady v Praze 10, která se stala po tento 
víkend naším pražským útočištěm. Tady 
jsme se setkaly ještě s naší vedoucí Kaboš-
kou a Majdou a s Berdym ze střediska 
J. Rady, který nám předal klíče a poučil nás 
o dodržování nočního klidu a udržování 
pořádku v klubovnách. Jejich klubovna 
byla sice pěkná, ale je v činžovním domě, 

ne v přírodě, jak to máme my, a proto se 
musí brát větší ohled na sousedy. Večer jsme 
si zahrály různé vtipné hry a připravily si 
svačinu na druhý den.
V sobotu ráno jsme vyrazily metrem do 
Skautského institutu, který se nachází na 
Staroměstském náměstí. To byl hlavní cíl 
naší výpravy do Prahy. Tady nás čekalo 
zahájení výstavy k příležitosti oslavy 
100 let od vzniku prvního oddílu skautek 
v českých zemích. 

Ten oddíl se jmenoval Sasanky a vznikl 
v Praze. Tady se k nám ještě přidala vedoucí 
Kandi, která přijela z Protivína, aby mohla 
slavit s námi. Byly jsme tam první a tak 
jsme měly čas a klid na prohlédnutí vysta-
vených fotografií, knih, známek a dalších 
exponátů souvisejících se stoletím skautek 
nejen v Čechách. Dozvěděly jsme se, že to 
první skautky v Rakousku-Uhersku neměly 
lehké a jaký byl jejich první tábor na Šuma-
vě, odkud se plavily zpět do Prahy s voraři 
na vorech. Když začali přicházet skautky 
a skauti z jiných středisek i zemí, měly jsme 
už výstavu dávno prohlédnutou. Následo-
valo oficiální zahájení oslav a výstavy, na 
kterém promluvily náčelní skautek Evička 

A je tu skutečný barevný podzim. 
My ve školce jsme ho s radostí přiví-
tali se skřítkem Podzimníčkem. Toho 
si děti vytvořily z obrovského množství 
rozmanitých přírodnin, které jsme 
postupně sbírali při vycházkách. I sami 
rodiče se aktivně zapojili se svými dětmi 
a přinášeli do školky zajímavé výtvory 
přírody.

Ve třídě Motýlci si připomněli 
tradici posvícení ochutnávkou koláčů 
a zajímavou posvícenskou dobrotou 
– hnětýnkou. Pro ty, kterým hnětýnka 
zachutnala, si mohli doma tuto sladkou 
zdobenou dobrotu upéct podle receptu 
vyvěšeného v šatně. Děti si poté hnětýn-
ky „upekly“ samy, a to z pískového těsta, 
které pak nazdobily přírodninami.

Na „Hallowenskou slavnost“ 
jsme se připravovali vykrajováním 
dýní a výrobou malých veselých stra-
šidýlek.

Zpestřením podzimu bylo divadelní 
představení „O Smolíčkovi“, kde děti 
zaujaly především loutky legračních 
jeskyněk.

Pomalu se loučíme se sluníčkem 
a čekáme na správný vítr, který naše 
draky, které si vyrobíme, vynese až do 
oblak. Kolektiv 2. MŠ

Oslava století skautek v Praze Měřínská, Aneta Osafo, která akci pořádala 
a zástupkyně WAGGGS (což je organizace 
sdružující skautky z celého světa, i nás). 
Sestra Aneta nám hlavně řekla informace 
o hře „Jak vykvetly Sasanky“, na kterou 
jsme se netrpělivě těšily. Hra začínala na 
Vyšehradě, kam jsme se musely přemístit 
opět metrem. I tady jsme měly dostatek času 
na prohlídku a tak jsme se kochaly výhledy 
na Vltavu i národní památky, jako je Pražský 
hrad nebo Petřínská rozhledna. Prohlédly 
jsme si hřbitov Slavín a zapálily svíčku na 
hrobu zakladatele Junáka A. B. Svojsíka.

Po svačině nám pražské sestry skautky 
vysvětlily pravidla, daly nám brožurku 
a mapky. Vyrazily jsme na trasu. Většinou 
jsme se pohybovaly pěšky a cílem byl opět 
Skautský institut. Při hře jsme se dozvěděly 
plno informací a hlavně informace o dívčí 
skautské poště. Tyto zajímavosti ani jedna 
z nás nevěděla. Hru jsme si moc užily a záslu-
hu na tom mělo i krásné počasí. Po dlouhém 
a náročném dni jsme se k večeru vrátily 
do naší propůjčené klubovny v Praze 10. 
Byly jsme dost unavené, ale i tak jsme 
si ještě uvařily polévku a zahrály si hry. 
V neděli už jsme vyjely z ráje velkoměsta 
do ráje našeho maloměstečka a to zpět do 
Protivína. Byl to pro nás pro všechny super 
zážitek, na který nikdy nezapomeneme.

Viktorie Danielová, Aneta Procházková, 
                              Alena Kulhová (Kaboš)

Zvu Vás 

do nově otevřené prodejny 

ZOO POTŘEBY A KRMIVA
Protivín, Masarykovo náměstí 32 

(vedle lékárny)

Prodej bude zahájen 

ve druhé polovině listopadu.

Pro Vaše miláčky nabízím 

pod stromeček velký výběr 

pochoutek a dárků.

Těším se na Vás Radka. 

PI
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Pes domácí se, podle archeologických nálezů, objevuje 
po boku člověka již 14 tisíc let. Najdeme ho zobrazeného na 
pravěkých malbách, na freskách ve starém Egyptě či středo-
věkých obrazech. V Ottově slovníku naučném z roku 1902 
najdeme mimo jiné tuto zmínku: „Chovem a plemenitbou člověk 
zušlechťuje nejen vzezření, ale i povahu psa.“ To znamená, že 
již před více než sto lety si lidé uvědomo-
vali, jak je péče o jejich věrné společníky 
důležitá. Proto jsme vyzpovídali Bc. Janu 
Novákovou z Chovatelské stanice z Tálín-
ského revíru, zaměřenou na chov plemena 
zlatý retriever, abychom se blíže seznámili 
s jejím krásným koníčkem.
Jste ve Vaší rodině prvním „pejska-
řem“?

Naopak – tím posledním. Když mi byl 
rok nebo dva, měli jsme vlčáka. Pak už taťka 
choval české fousky, jezevčíky a německé 
drátosrsté ohaře a brácha jagdteriéry.
Jak jste k chovatelství přišla?

Úplnou náhodou. Vždycky jsem si 
přála mít svého psa – zlatého retrievera, 
nejlepšího přítele, mazlíka na zahradě 
a do budoucna psa vhodného k dětem. 
Tak jsem si pořídila fenu Angii z Kutné 
Hory s průkazem původu. Když jsme s ní 
chodili s taťkou do přírody, zaujala ho, 
jak pracuje nosem a on byl ten, kdo mě 

k chovatelství dovedl. Říkal, že by byla škoda Angii nevycvi-
čit, že je šikovná atd. a případně ji uchovnit. Tak jsem svolila 
a 30. srpna 2008 Angie vyhrála podzimní zkoušky v Rakovicích. 
I rozhodčí z ní byli nadšeni. Angie ukázala vrozenou chuť lovit 
a svůj temperament. Pak už nás čekaly jen dvě výstavy, rentgen 
kyčelních kloubů a Angii jsme uchovnili.
Proč jste si vybrala zrovna plemeno zlatých retrieverů?

Určitě pro jejich povahové vlastnosti. Jsou to velice inteli-
gentní, spolehliví pomocníci s dobrosrdečnou a přátelskou pova-
hou. Také jsou vděční za každou chvilku, kterou jim věnujete.
Co říká na Váš koníček Vaše rodina?

Podporují mě a pomáhají, jak jen to jde. Možná se to nezdá, 
nicméně je to nejen finančně, ale především časově náročný koní-
ček. Při zaměstnání bych sama odchov štěňat určitě nezvládla.
Jak dlouho funguje Vaše chovatelská stanice?

Registrovaní jsme od roku 2009, první vrh jsme měli v červ-
nu 2010, druhý v červenci 2014. Vzhledem k tomu, že je naše 
fena lovecky vedena, více vrhů bychom ani mít nemohli, to by 
si svou chuť lovit ani neužila. Nikdy jsem nechtěla štěňata tzv. 
„na kšeft“, ale pro radost. Je nádherné pozorovat, jak to příroda 
dokáže zařídit, když se z temperamentní tříleté fenky najednou 
stane matka, která pečuje o svá štěňata a vychovává je. Každý 
den strávený s malými chlupáči byl nádherný, o to horší bylo 
každé loučení, když nás štěňata opouštěla.
Co si myslíte, že stojí za Vašimi úspěchy?

Určitě vytrvalost, důslednost, každodenní péče a hlavně 
dlouholeté zkušenosti mého taťky s výcvikem loveckých psů.
Věnujete se výstavám se svými psy?

Nevěnuji. Po zkušenosti s výstavami, které jsem absolvo-
vala s Angií, jsem k těmto akcím velmi skeptická. Zúčastnila 
jsem se pouze povinných výstav, které byly podmínkou pro 
uchovnění.
Co bylo impulsem, který Vás vedl k tomuto rozhodnutí?

Odradilo mě už to, že přijdete na výstavu jako začátečník 
a během chvíle se (ať už chtěně či nechtěně) dozvíte, kdo toho 
dne výstavu vyhraje. Pořád se mluví o korupci ve sportu, v poli-
tice, ale tady to také pěkně žije... Proto čas, který bychom trávili 
na výstavách (dle mého názoru zbytečně), raději věnuji naší 
smečce na procházky, koupání a společné chvíle na zahradě. 
Mým snem nebylo výstavy vyhrávat, ale dostat odpovídající 
ohodnocení. A toho jsem se nedočkala.

~ PES – NEJLEPŠÍ
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Co považujete za Váš největší chovatelský úspěch?
Pro mě byl na prvním místě vždy úspěch, když se štěně 

dostalo do dobrých rukou, k milujícím lidem. Ať už byla štěňata 
vedena lovecky nebo zůstala „pouhými“ domácími mazlíčky. 
Samozřejmě jsme náležitě pyšní na naše úspěchy na podzim-
ních zkouškách a jako třešničkou na dortu je pro nás to, že dvě 
fenky z prvního vrhu skončily ve škole pro vodící psy v Brně 
a nadále pomáhají.
Jaké je Vaše kritérium pro výběr budoucího majitele Vámi 
odchovaného štěněte?

Musí mě přesvědčit, že si je vědom, že nákup štěněte zna-
mená starost na cca 8 – 12 let. Ne, že si za půl roku uvědomí, 
že to nebyl dobrý nápad a psa odloží. Jsem s majiteli našich 
štěňat v kontaktu a jsem ráda, že vždy štěňata přišla do dobrých 
rukou.
Krmíte granulovaným krmivem, nebo volíte jinou formu 
krmiva? 

V zimě, v chladnějších dnech roku a když chodí psi na hony 
vaříme maso s těstovinami, mrkví atd. Po zbytek roku krmím 
granulovaným superprémiovým, příp. prémiovým krmivem. 
Na přilepšenou dávám tvaroh s vajíčkem, v létě třeba i ovoce 
a zeleninu. A jako odměnu a pamlsek dětské piškoty. Je důležité 
si pamatovat, že všichni psi mají rádi změnu a i při krmení granu-
lemi je vhodné značky granulí střídat, jedí je tak s větší chutí.
Jak Vás vnímá konkurence, pokud tedy nějakou máte?

Neřekla bych, že právě naše chovatelská stanice by mohla 
být pro někoho konkurencí. Sedm a šest štěňat z vrhů, které 
jsme měli, žádnou větší chovatelskou stanici neohrozí. V těch-
to stanicích mají několik chovných fen, které kryjí každý rok 
a chovatelstvím se přímo živí.
Chystáte v nejbližší době nějaký vrh, nákup nového štěněte, 
rozšíření Vaší chovatelské základny?

Nákup nového štěněte určitě ne, z posledního vrhu jsem si 
nechala fenku a do budoucna, cca do dvou až tří let vrh plánu-
jeme. Vzhledem k časové náročnosti rozšíření naší základny 
neplánujeme.
Kdyby někdo v současné době uvažoval o pořízení zlatého 
retrievera, na co by se měl připravit?

Zlatý retriever má vyrovnanou povahu, je to velmi inte-
ligentní, pracovité a přátelské plemeno, které vám vše dobré 
několikanásobně vrátí svou oddaností a láskou. Jak říkáme, 
čtou nám z očí... Pokud je zlatý retriever zavřený a sám, je 
velmi smutný, a proto bych vyzdvihla určitě nároky na čas 
a každodenní pohyb.

V říjnových Protivínských listech jsme chtěli znát jméno naší slavné rodač-
ky – Marty Krásové. Vylosovaným výhercem symbolické odměny se stala 
Ludmila Marková z Protivína.
Pro novou hádanku tématicky využíváme souvislost s přednáškou 
Mgr. Zdeňka Bezecného, Ph. D., která poběhne 23. listopadu 2015 v klu-
bovně Domu s pečovatelskou službou a vznášíme dvě 
otázky:
1.  Ve kterém roce koupil rod Schwarzenbergů pro-

tivínské panství?
2.  Jak zní překlad hesla na erbu rodu Schwarzen-

bergů „NIL – NISI – RECTUM!”?
Odpovědi nám posílejte e-mailem: infocentrum@mupro-
tivin.cz, volejte na telefonní číslo 382 203 354 nebo nám 
je přijďte sdělit osobně.

HÁDANKAHÁDANKA
INFOCENTRA PROTIVÍN

PŘÍTEL ČLOVĚKA

Máte nějakou veselou historku s Vaším chovem?
Vzpomínám si, že při prodeji pejska z našeho prvního vrhu 

si noví majitelé přijeli pro štěně až od Kroměříže s košíkem na 
houby. Měli zkušenost s chovem kokršpaněla a tak si velikost 
zlatého retrievera v osmi týdnech nedokázali představit. Zřejmě 
nemusím dodávat, že košík nevyužili...
Děkuji Vám za rozhovor a přeji spoustu radosti s Vašimi čtyř-

nohými přáteli. Tereza Procházková
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Vánoce, Vánoce přicházejí...
Nastal čas k výběru fotodárků 

z vašich různých fotografií.

Novinka: fotoobaly na telefony a tablety, 
fotoknihy, foto na plátna, hrnky, trička, 
kalendáře, foto na podložky a jiné. 
Nákup možný i přes internet.

K doptání ve fotoateliéru Jana Mošovská
v Protivíně vedle radnice.

Přeji všem hezké Vánoce. 

Protivínský vlastivědný klub uspo-
řádal dne 22. 10. 2015 besedu 
k 115. výročí narození českého režisé-
ra, spisovatele a scénáristy, pana 
Václava Kršky, na kterého vzpomí-
nala paní učitelka Věra Piklová. Ta si 
Krškovo životní dílo před lety vybrala 
jako téma své diplomové práce.

Sešli jsme se v komorním prostředí 
nově zrekonstruované klubovny Domu 
s pečovatelskou službou. Přítomní 
naslouchali vzpomínkám paní učitelky 
na osobní setkání s Václavem Krškou 
a tvorbu její diplomové práce. Před-
náška byla doplňována videoprojekcí. 
Některé dokumenty (jako dopisy od 
Václava Kršky, či Dany Medřické) si 
mohli přítomní prohlédnout.

Jak jsme se na vzpomínkové před-
nášce dozvěděli, Václav Krška žil ve 20. 
letech 20. století v Benešovském mlýně 
v Heřmani. Tady v roce 1920 zakládá 
Divadelní ochotnický soubor Heyduk, 
který vytvořil z prostých venkovských 
lidí a jejž režíroval. Tento soubor si trou-
fl hrát Shakespeara, díla Karla Čapka, 
J. K. Tyla či Sofoklova Oidipa (v hlavní 
roli dokonce hostoval Eduard Kohout) 
a pochopitelně Fráňu Šrámka. Václav 

Krška je znám především jako filmový 
režisér lyrických filmů jeho literárních 
předloh „Stříbrný vítr“, či „Měsíc nad 
řekou.“ Osobitý rukopis mají i Krškovy 
životopisné filmy např. o Bedřichu Sme-
tanovi, či Aloisi Jiráskovi, kde si režisér 
zahrál i drobnou roli. Literární tvorbu 
Václav Krška začínal jako student 
písecké reálky a později jako mlynář na 
Benešovském mlýně v Heřmani. Václav 
Krška, který tuto vesnici miloval, si ji 
vybral i jako místo svého posledního 
odpočinku. Heřmaň a široká veřejnost 
se s ním loučily při selském pohřbu 
27. 11. 1969.

Fráňa Šrámek a Václav Krška budou 
pro starší generaci již neodmyslitelně 
patřit k sobě. Jejich lyrická díla evokují 
mládí, dobu “rozletu” i prvních lásek. 
I po desítkách let lze zaslechnout onen 
stříbrný vítr.

Další besedu pořádá Protivínský 
vlastivědný klub dne 23. 11. 2015 opět 
v klubovně Domu s pečovatelskou 
službou. Tentokrát bude přednášet 
Mgr. Zdeněk Bezecný, PhD. na téma 
„Schwarzenbergové“. Další informace 
na http://protivinnet.blogspot.cz.

PVK, foto R. Lenemajer 

V dubnu a květnu spolek Kocanďáci 
ve spolupráci s Městem Protivín 
uspořádal kurz práce na PC PRO 
DŘÍVE NAROZENÉ ZAČÁTEČNÍKY 
(věk 55+). 

PC kurz byl určen pro všechny, kteří 
si chtěli osvojit základy obsluhy počíta-
če. Deset zájemců tuto možnost využilo. 
Naučili se ovládat klávesnici, emailovat, 
posílat a ukládat přílohy, vyhledávat 
informace na internetu. Za účastníky: 
Pro seniory – nebát se počítače. Práce 
s počítačem může smysluplně vyplnit 
volný čas seniorů. Nehledě k tomu, že 
je zde nepřeberná škála informací prak-
tického života, možnost sebevzdělání, 
zábavy, seznámení s novými přáteli... 
Senior, který nemá náplň volného času, 
zatrpkne a rychleji stárne. Jeden český 
básník řekl moudrá slova o životní eta-
pě stáří: „Stáří je ztráta zvědavosti na 
život“. „Buďme my starší stále zvědaví 
a zvídaví. Pochopitelně, jsme-li obdařeni 
dobrým zdravím, předpokladem všeho“. 
– Mgr. Věra Piklová. 

Rádi bychom dle zájmu pokračovali. 
Předpokládané zahájení – prosinec 
2015.
Předběžné přihlášky: 
Infocentrum Protivín – telefon 382 203 
354 nebo Radek Lenemajer – telefon 
704 432 212.

Poděkování za podporu Městu Pro-
tivín a Základní škole Protivín za proná-
jem dobře vybavené učebny počítačů.
    Za Spolek Kocanďáci R. Lenemajer

Město Protivín
děkuje všem sponzorům a dárcům za finanční přispění 
na realizaci akcí v roce 2015:
Dětský den na Belvederu, Městské slavnosti protivínské 
a pohádkové dění v Pohádkové kovárně Selibov.
Generálním partnerem těchto akcí v rámci projektu 
„ORANŽOVÝ ROK 2015 V PROTIVÍNĚ“ byla Jaderná 
elektrárna Temelín, skupina ČEZ.

5. setkání Protivínského vlastivědného klubu

PI



VZPOMÍNKA
Co tobě můžeme víc dát,
než kytičku na hrob 
a vzpomínat.

Dne 3. listopadu 
by se dožila 90 let 
paní Růžena Svobodová 
ze Skal u Protivína.

Stále vzpomíná rodina. 
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✿ SPOLEČENSKÁ KRONIKA ✿
NARODILI SE

❀ 19. 10. dcera Tereza

 Tereze Hrachovcové z Protivína

ZEMŘELI

✝  18. 10. Marie Novotná

 82 let, Krč

VZPOMÍNÁME
Dne 21. listopadu 2015 
uplyne 25 let od úmrtí pana 
Karla Dunovského z Krče. 

Stále vzpomíná 
manželka, 

dcera s rodinou 
a ostatní příbuzní. 

Dny otevřených ateliérů se letos 
konaly ve dnech 10. a 11. října. 
V Protivíně se mohli návštěvníci 
podívat do atelieru akademické-
ho malíř Petra Pflegera. Jemu 
můžeme poděkovat, že na mapě 
akcí Jihočeského kraje nezůstalo 
bílé místo. HM

 Charitativní akci s tímto názvem 
vyhlásila redakce časopisu Duha. V rám-
ci ní se pletou jakkoliv barevné čtverce 
o straně 23 cm. Ze 48 čtverců (6 x 8) se 
následně tvoří deky. 

Ty se shromažďují v německé farnosti 
Seebruck a následně jsou posílány do 
nemocnic a útulků v Rumunsku. Zdařilejší 
deky se pak prodávají a výtěžek je posílán 
na projekt dostavby školy Kanyanyata ve 
vesnici Mkhukhi v africké Malawi. 

V květnu jsme se do této akce také 
zapojily a počátkem října předaly 546 ks 
čtverců Páteru Dr. theol. Cyrilu Tomáši 
Havlovi CFSsS. 

Čtverce však nevznikly pouze v rukou 
klubových pletařek, největší počet upletla 
paní Stanislava Cemperová ze Stupárovic 
(257 ks) a paní Zdena Cemperová z Heř-

manic (160 ks). Řeč je o mamince a tetě 
naší členky, které této záslužné činnosti 
věnovaly veškerý svůj volný čas. Dále 
pletly: paní Věra Valentová z Českých 
Budějovic, z Protivína paní Danuše Pav-
liková, paní Hana Böhmová, paní Hana 
Hofhanslová, paní Jana Sládková, paní 
Jana Kalusová a slečna Adriana Kalusová. 
Při výuce praktických činností se do této 
akce zapojily také žákyně loňských 8. 
tříd Základní školy Protivín pod vedením 
paní učitelky Jany Houdkové. Všem velmi 
děkujeme.

Co říci závěrem? Charitativní akce 
stále trvá, minimálně do konce tohoto 
kalendářního roku, a tak se do ní může 
zapojit kdokoliv, kdo umí více či méně 
vládnout jehlicemi.

Za Klub žen Protivín Jana Kubecová

✝  27. 10. Milada Jelínková

 81 let, Protivín

✝  2. 11. Václav Roušal

 66 let, Protivín

Rádi bychom vás pozvali na následující akce, které ještě do Vánoc plánujeme. Pokud 
se vám některá z nich líbí, přihlaste se, prosím. 
27. 11. od 17 hodin – Tvoření ze soli. Vezměte si s sebou skleničku, do které budete 
chtít sůl nasypat.
Cena 30 až 50 Kč podle toho, kolik dárků si uděláte. Vhodné i pro děti, záležitost na 
pár minut. Vůní i barev mám dostatek.
3. 12. od 17.30 hodin – Zdravé vaření na téma „Vánoční pokrmy“
Čeká nás samozřejmě bramborový salát. Vstupné dobrovolné.
Přihlašujte se e-mailem na adrese pastelka@umc.cz nebo telefonicky na čísle 
608 519 929. Mgr. M. Šálková, MC Pastelka

DUHA NAD MALAWI

POZVÁNKA DO PASTELKY
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HBC Prachatice B – TJ Platan Protivín 
2:4 (1:0, 0:3, 1:1)

Zápas Prachatic s Platanem byl povedený 
hlavně pro Jakuba Bicana z Protivína, který 
vstřelil všechny čtyři branky hostí. Prachatice 
se sice dostaly v první části do vedení, ale 
o to po přestávce přišly. Platan se prosadil 
třikrát a strhl tak vedení na svoji stranu. 
Prachatice dřely a snažily se vyrovnat, ale 
to se jim nepovedlo. Dokázaly snížit na 2:3, 
více nezvládly a naopak Platan upravil na 
konečných 2:4!

Zápas zhodnotil za TJ Platan Protivín 
Miloslav Pexídr: „Zápas začal náporem 
hostů, když domácího Kacetla zasypali 
sprškou střel, ale žádná se neujala.   Nadále 
si drželi převahu, ale i domácí měli několik 
nebezpečných situací před brankou hostů. 
A dvanáct vteřin před koncem třetiny se jim 
podařilo jít do vedení, když Mráz od modré 
vymetl pavučiny v pravém rohu Pavlíkovy 
branky. Tato branka do šatny vyprovokovala 
ve druhé třetině hosty ještě k většímu tlaku na 
domácí branku a hned v prvé minutě zatáhl 
Hrdina za branku a přihrávkou našel před brá-
nou Bicana, který se nemýlil. V jednadvacáté 
minutě opět Bican po trase Plojhar, Stropnický 
poslal hosty do vedení při vyloučení Kadlece. 
A čtyři minuty na to Pexídr vybojoval míček 
u mantinelu v útočné třetině, poslal Stropnic-
kému, který zatáhl k bráně a namazal komu 
jinému než Bicanovi a ten zametl do prázdné 
brány opět v přesilové hře. Začátek třetí třetiny 
byl přeci jenom vyrovnanější, hosté kupili 
v obraně poměrně dost chyb a v osmé minutě 
se podařilo domácím jednu využít, když hosté 
ztratili míček na útočné modré, došlo k přečís-
lení a Matoušek za asistence Kadlece snížil. 
Sedm minut před koncem zápasu neunesl 
rozhodnutí rozhodčích domácí Bárta dostal 
„TH“ (oprávněně) a šel pod sprchy. Kdo jiný 
než Bican přinese hostům klid, když  za při-
spění Stropnického a Kolouška dal výsledku 
konečnou podobu, opět z přesilovky. Hosté 
byli po většinu zápasu lepším týmem, využili 
tři přesilovky, měli více šancí a zaslouženě 
zvítězili.“ 
Branky: 15. V. Mráz (Kadlec); 38. Matoušek 
(Kadlec) – 17. Bican (Hrdina), 21. Bican 
(Plojhar, Stropnický) PP, 27. Bican (Strop-
nický, J. Pexídr) PP, 42. Bican (Koloušek, 
Stropnický) PP

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

Platanu se zápas s Novou Včelnicí vůbec 
nepovedl. Na konci první třetiny se hosté 
dostali do vedení, které si udrželi již po celý 
zápas. V druhé části zvýšili na 2:0 a v závěru 
se prosadili ještě dvakrát. Konečný stav se tak 
vyšplhal nakonec na 0:4.

Zápas hodnotil Miloslav Pexídr z Proti-
vína: „První třetina probíhala pod převahou 
domácích, také dostali jako první výhodu 
přesilovky, ale naložili s ní prachbídně. Zato 

hosté domácím ukázali, jak se přesilovky 
mají hrát a po půl minutě šli do vedení i díky 
nedůrazné obraně domácích. Ve druhé třetině 
pokračovala platonická převaha domácích. 
Stínem této třetiny bylo zranění Míry Kubína, 
když jej trefil míček přímo do oka. A zase půl 
minuty před koncem třetiny ukázali hosté 
svou produktivitu, když nechali domácí útočit 
a náhle udeřili Strašíkem. Ve třetí třetině se 
hra vyrovnala přesto, že hosté hráli již jen 
v šesti lidech a domácí se nechali strhnout 
k sólo akcím. Následně hosté přidali třetí 
branku, a aby toho domácí neměli málo, tak 
jim nadělili ještě jednu Brusem při svém osla-
bení. Podobný zápas jako s Rosou. Domácí 
platonicky útočili, stříleli na brankáře z uctivé 
vzdálenosti, nebyli schopni změnit hru na 
kombinaci a pár ojedinělých akcí neproměnili. 
Za to hosté byli trpěliví a čekali na své pří-

ležitosti – chyby domácích, které s přehledem 
proměnili a zaslouženě zvítězili. V podstatě 
získali „ šest“ bodů na domácích. Domácí na 
Včelnici neumí, je to již čtvrtý či pátý prohraný 
zápas v řadě s tímto soupeřem. “
Branky: Čajka, Strašík, Čajka, Brus 

SK Hospříz – TJ Platan Protivín 
7:4 (1:2, 3:1, 3:1)

Hospříz se dostala jako první do vedení, 
ale Platan skóre otočil a vyhrál první třetinu 
2:1. To ale nebylo zdaleka vše. Po přestávce 
se zpět do vedení dostala Hospříz, stav 4:2. 
V třetí třetině se zase více prosazovali domácí 
a dalšími třemi góly dokázali utkání uhájit 
– konečný stav 7:4.

„Obě mužstva nastoupila v podstatě se 
stejným počtem hráčů. Od začátku měli více 

KRAJSKÁ HOKEJBALOVÁ LIGA
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ze hry domácí hráči, ale otevřít skóre se jim 
podařilo až v osmé minutě při přesilovce. 
Pak převzali iniciativu hosté a podařilo se 
jim vstřelit dvě branky. Ve druhé třetině měli 
převahu opět domácí a výsledkem byly tři 
branky, když hosté byli úspěšní jen jednou 
a po celou druhou třetinu byli marní, a co 
nedokázali proměnit, bylo neuvěřitelné. Na 
začátku třetí se hostům podařilo srovnat krok 
i skóre, ale to netrvalo dlouho, dalšími třemi 
góly domácí zápas zlomili ve svůj prospěch. 
Platan tak padl i ve druhém utkání během 
víkendu a místo zisku bodů je laxně odevzdali 
soupeřům,“ láteřil po utkání za Platan Milo-
slav Pexídr.

SK Suchdol nad Lužnicí B – TJ Platan Protivín 
                                         0:2 (0:0, 0:2, 0:0)

Zápas Suchdola s Platanem měl pomalý 
rozjezd. První branka v první třetině k vidění 
nebyla a tak se čekalo, co přinese druhá 
perioda. V té se prosadili pouze hosté, kteří 
dvěma přesnými trefami rozhodli zápas. 
V posledním dějství se už nic nestalo a tak si 
Platan odvezl ze Suchdola výhru 2:0.

Trenér Platanu Ladislav Vrzal ohodno-
til utkání: „Protivínští odjížděli do Suchdola 
s tím, že je nic jednoduchého nečeká. Úvod 
zápasu patřil domácím, kteří měli menší pře-
vahu, ale vše pochytal hostující brankář Pav-
lik. Potom se pomaličku začala hra vyrovnávat 
a více ze hry měl Platan. Hosté se čím dál 
víc tlačili před branku Suchdola, jenže špat-
ná koncovka z posledních zápasů opět ke 
skórování nevedla. Tak první třetina skončila 
bez branek. Do druhé třetiny vstoupil aktivněji 
Protivín a v 17. minutě se dočkal zasloužené 
branky, když se trefil Hrdina po asistencích 
Stropnického s Bicanem. Hostující tým 
stále zvyšoval tlak před domácí brankou, 
ale překonat brankáře Suchdola nedokázal. 
Nakonec se Platanští tíženého efektu dočkali 
ve 28. minutě, když Bican přihrávkou našel na 
modré čáře Steinochera a ten tvrdou střelou 
pod vyrážečku skóroval na 2:0 pro Protivín. 
Ve třetí periodě se tak trošku hra vyrovnala 
a i domácí se dostávali do šancí, ale stav 
skóre se už nezměnil. Suchdolští předvedli 
hlavně hodně tvrdou hru. Za zmínku stojí 
neuznaný regulérní gól hostů do prázdné 
branky při powerplay Suchdola pro hru vyso-
kou holí (hokejka pod úrovní břevna). Dneska 
musíme poděkovat našemu gólmanovi Vojtovi 
Pavlikovi za super výkon.“
Branky: Hrdina (Stropnický, Bican), Steino-
cher (Bican)

HBC Vikings České Budějovice – TJ Platan 
Protivín  2:3 (0:2, 1:1, 1:0)

Utkání Vikingů proti Platanu bylo poměrně 
divoké. Do vedení se dostali jako první hosté 
z Protivína, kteří ještě do konce první periody 
zvýšili svůj náskok na 2:0. V druhé třetině 
Platan přidal třetí branku a vypadalo to, že 
je o zápase rozhodnuto. Jenže Vikingové se 

nevzdali a začali snižovat. Do konce třetiny 
byl stav 1:3. V závěru upravili domácí na 2:3 
a hnali se za vyrovnáním, to ale nepřišlo. 
Platan tak bere tři body za výhru 3:2.

„Tento zápas začali aktivněji domácí 
i díky dvěma přesilovým hrám a situací pět 
na tři, ale po pár minutách hosté hru vyrov-
nali. V šesté minutě dostal hostující hráč 
sekyru, následně tvrdý úder pěstí do oblasti 
obličeje a krku a domácí hráč vyfasoval 
jenom dvě minuty za sekyru! Napadený hráč 
začal nadávat a zaslouženě šel do šatny. 
Souběžně s návratem vyloučeného hráče se 
hostům podařilo vstřelit branku. Byla osmá 
minuta a další domácí hráč na trestné lavice, 
půl minuty na to využita další přesilovka hos-
tů. Do konce třetiny převaha hostů, ale skóre 
se již nezměnilo. Druhá třetina za převahy 
hostů a v páté minutě po pěkné kombinaci 
zvýšil na rozdíl tří branek. Hosté se nechali 
ukolébat slibným náskokem a v dvacáté 
páté minutě byli potrestáni.  Obraz hry na 

začátku  třetí třetiny se nezměnil, ale v šesté 
minutě se domácím podařilo snížit na rozdíl 
jediné branky, když hosté propadli v útočné 
třetině. V této době byli domácí aktivnější 
a tlačili se za vyrovnáním. Minutu a čtvrt 
před koncem dostali ještě výhodu přesilové 
hry a tak nasadí hru bez brankáře. Hosté 
s vypětím všech sil výsledek ale ubránili. 
Arbitři utkání si po zápase vyslechli od 
řady domácích hráčů za svůj výkon sprchu 
nadávek, a tak se rozdalo ještě pět vyšších 
trestů,“ zhodnotil zápas Miloslav Pexídr 
z Protivína.
Branky: Nedvěd (Votava, Rajdl), Joře-
nek (Bušta Filip, Bušta Jan) – Koloušek 
(Holý, Bican), Čekan (Holý, Koloušek), Holý 
(Bican)

DOMÁCÍ ZÁPASY 
PROTIVÍNSKÝCH HOKEJBALISTŮ:
neděle 29. 11. v 10 hodin Protivín 
TJ Platan Protivín : SK Hospříz

V sobotu 31. října se uskutečnil 4. ročník Zábořské drakiády. Počasí nám přálo až 
moc, vítr byl tak silný, že jsme přišli o dva bojovné draky. Účast byla hojná, kolem 
15. hodiny se nad Zábořskou vyhlídkou s větrem pralo padesát draků. Díky sponzo-
rům bylo pro 42 dětí a 8 soutěžících dospělých připraveno pěkné ocenění. Nejvýše 
hodnocení byli draci vlastní výroby. Zde se umístilo 7 dětí a 3 dospělí. Pro děti byl 
připraven teplý čaj a koláčky od pekárny Klass, za což moc děkujeme. Další občerst-
vení zajišťoval místní sbor SDH. Na závěr vydařené drakiády se dětem opekly buřty, 
které jim daroval Jiří Bízek, kterému děkujeme stejně jako sponzorům cen: Marušce 
Linhartové, Zdeňkovi Peroutkovi, Mirkovi Neškodnému, Marušce Márové, Ivetce 
Kulhové, Silvestru Švarcovi, řediteli pivovaru Platan, Verunce Šupitarové a rodinám 
Mádlů a Kozmů. Děkuji místnímu sboru SDH za pomoc s přípravami, Zdeňkovi Blá-
hovi za zvuk a vám všem za krásné odpoledne.  Jitka Chalupská       

4. ROČNÍK ZÁBOŘSKÉ DRAKIÁDY

KRAJSKÁ HOKEJBALOVÁ LIGA

KHbL – ČECHY JIH 2015–2016 – Základní část 

poř. název týmu Z V VP R P skóre body

 1. SK Tábor 10  9  0 0 1 50 : 17 27

 2. HBC Prachatice B 10  4  2 0 4 35 : 24 16

 3. HC Dranreb Nová Včelnice 10  5  0 1 4 31 : 26 16

 4. TJ Platan Protivín 9  4  1 1 3 26 : 28 15

 5. SK HC Rosa České Budějovice 10  3  2 0 5 28 : 32 13

 6. HBC Vikings České Budějovice 9  3  0 2 4 27 : 33 11

 7. K Suchdol nad Lužnicí B 10  3  0 1 6 27 : 49 10

 8. SK Hospříz 10  3  0 0 7 30 : 45 9
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Divizní začátky protivínské Jafy se 
přiblížily k poločasu prvního roční-
ku 2015/2016. 

Vyřazením Nikolky Trnkové 
z našich obranných řad z postu sto-
perky z důvodů zranění kolenních 
vazů a tím dočasné vyřazení ze hry 
se vyskytl základní problém naší 
hry. Přesto se však podařilo získat 
zkušenosti ze zápasů s týmy již dříve 
hrajícími vyšší soutěž a znatelné je 
posílení party Helenou Račákovou, 
která je na hostování z Blatné. Právě 
zkušenosti Helči podporují naši hru 
z místa dirigentky obrany.

Pod její taktovkou výborně dis-
ciplinovaně zahrála svou roli právě 
obrana v duelu proti favorizované 
Blatné v domácím prostředí. Zprvu 
zaskočeně se odehrával první poločas 
tohoto zápasu a stav v půli utkání pro 
soupeřky 0:2 byl zcela zasloužený. 
Kabinovým vysvětlením a domluvou 
nastoupily naše holky do druhé půle 
zcela změněné a v hrací době zápas 
vyrovnaly a Blateňačky se velmi 
třásly o výsledek do poslední vteřiny 
mače.

Výlet do Jindřichova Hradce 
k následnému zápasu byl s ohledem 
k historii soupeření velmi očekávaný. 
Z trenérské lavičky  lze však hovořit 
o „infarktovém“ stavu, jelikož těsně 
před odjezdem jsme sedali do aut 
se zjištěním, že odjíždíme do bojů 
v sestavě hraničních „Sedm stateč-

ných”. Na umělém povrchu náhradní-
ho hřiště nezbývalo jen dávat pozor na 
zranění a snažit se alespoň o důstoj-
né sehrání. Výsledek 10:0 pro domácí 
byl však místní padesátkou diváků 
oceněn ovací ve stoje pro JAFU po 
závěrečném hvizdu. Škoda jen, že 
se nepodařilo proměnit některé z pří-
ležitostí (min. 5 x) k proměnění v bran-
ku do sítě domácích. Tento zápas byl 
ukázkou bojovnosti a hlavně velmi 
výrazná hra Denči Pečené s Míšou 
Vítovců, které byly vždy všude, dalo 
po celou dobu pohled na neustálou 
snahu o útočné kombinace celého 

týmu. Tato aktivita s bezchybnou hrou 
obrany a hlavně ukázkové využívání 
ofsajd systému na hranici půlící hrací 
plochu, vytvářelo i ve velmi rozdílném 
plusovém počtu hradeckých hráček 
jejich obrovský herní zmatek.

Silová stránka však velmi rych-
le slábla a i když po poločasovém 
přerušení byl stav ukazatele 6:0 
a poslední tři góly vyndavala ze sítě 
naše gólmanka až v posledních osmi 
minutách! Porážka sice vysoká, ale na 
náladě našich holek k žádným velkým 
újmám nedošlo.

Následný zápas proti Plzni byl 
domácím týmem s ohledem na špat-
nou kvalitu hřiště přesunut na termín 
7. 11. a tak jsme se sešli, až na zápas 
s Hradištěm, kdy jsme soupeřky uvíta-
ly v Protivíně. Nabuzena z posledních 
zápasů nastoupila JAFA do předpo-
sledního zápasu s vidinou bodového 
zisku. Po prvním poločase za stavu 
4:1 asi nikdo nepochyboval o tříbodo-
vém přínosu na našem kontě. To, co 
se však přihodilo ve druhé části tohoto 
utkání, je velmi těžké pochopit. Zcela 
dezorientovaně působila následná 
naše hra. Pocitově to vypadalo, že je 
nás na hřišti více, ale naopak jsme 
nechávali prostor pro hru soupeřek 
a ty nás trestaly. Mírnou měrou se 
přičinil k vývoji utkání i rozdílný polo-
časový výkon sudího a možná i vidina 
laciného vítězství. Po závěrečném 
hvizdu okamžitě po vyrovnávacím 
gólu bez ohledu na avizované pro-
dloužení za ošetřování na ukazateli 
skóre byl poměr branek 4:4.
K poslednímu zápasu v Plzni jsme 
odjeli 7. listopadu a tak závěrečné 
sumírování s konečným poločaso-
vým umístěním  budeme znát až po 
uzávěrce tohoto vydání. RK

PI

Zleva: stojící – trenér Václav Mráz, Helena Račáková, Klára Mrázová, Adéla 
Kubičková, Nikola Trnková, Míša Vítovcová, Maruška Tichá, Adéla Císařovská, 
trenér Radovan Koleš
Sedící: Eva Mikulenková, Iveta Kolešová, Sabina Volfová, Denisa Pečená, 
Maruška Králíková
Ležicí: Petra Brožová

Poločasové zprávy z JAFY
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▲ ▲ ▲ ▲ ▲

V pátek 23. října po obvyklé schůzce 
většina dětí z našeho oddílu nešla 
domů, ale zůstala na chatě. 

Čekal je totiž společně strávený 
večer, noc a také většina soboty. Je 
třeba rychle opéct dobroty na ohni, než 
bude úplná tma. Zahrát si několik her, 
než se připraví promítání oblíbených 
animáků na dobrou noc. Všechno pro-
běhlo v pořádku, takže jsme tentokrát 
zvládli zhlédnout dokonce tři filmy, 
i když ne úplně všichni udrželi víčka 
až do konce. Ranní vstávání a snída-
ně byly otázkou chvíle, protože už byl 
každý zvědavý, kam že to tentokrát 
půjdeme... To se všichni dozvěděli veli-
ce rychle. Děti dostaly mapu, kde bylo 
vyznačeno několik bodů, které je třeba 
projít v daném pořadí, kudy se ale pů-
jde, už bylo na nich. Postupně jsme tedy 
prošli městem k řece, po břehu přes 
Milenovice až na Loucký mlýn. Během 
toho se stihla rozpustit hustá podzimní 
mlha a sluníčko začalo příjemně hřát, 
nikomu už ani nevadilo mokro v botách. 
Po malém občerstvení cesta pokračova-
la do Čavyně, kde jsme si trochu zabě-
hali při hraní a slunili se na návsi. Další 
značky na mapě nás zavedly do osady 
Zlouň a odtud pak do lesa. Prošli jsme 
Hájkem a přes zábořský kopec zpátky 
na chatu. Celou cestou nás provázela 
hra s kolíčkem. Kdo ho měl u sebe při-
pnutý, když uplynul daný interval, musel 
splnit úkol. Ten byl často trochu bláznivý, 
šťastlivci si to totiž náležitě užívali. Na 
chatě nás ještě čekalo menší vitamino-
vé pohoštění v podobě halloweensky 
upraveného ovoce. A tak nikomu vlastně 
ani nedošlo, že má v nohách poctivých 
16 kilometrů. Při rozchodu už se všichni 
těší na další víkendovou akci oddílu, 
kterou bude výlet 28. listopadu.

Fotky z příjemné procházky můžete 
najít na našich stránkách www.kocan-
daci.cz. R. Lenemajer

Bikrosový jezdec Jan Seidl, letos 
i se čtyřletým bratrem Františkem,  se 
zúčastnil 10. října potřetí akce roku 
pro všechny jezdce BMX. Závod, kde 
jde především o to se potkat s kamará-
dy, zahodit celoroční rivalitu, zajezdit 
si pro radost, popovídat si a vzpome-
nout si na kamaráda, který zůstane 
u nás v srdci navždy.  
Historicky se jel první ŽENDARA-
CE v roce 2013, kdy nás Robin 
opustil, jako spontánní vzpomínka 
s myšlenou, že se vybere něco pro 
oddělení FN Motol dětské onkologie, 

kde se Robin léčil. Závodu se účastnilo 
214 závodníků a vybralo se neu-
věřitelných 109 889 korun. V roce 
2014 se závodu účastnilo 228 závodní-
ků a vybralo se 92 700 korun. Průběh 
závodu je vždy postavený tak, aby 
každý jezdec předvedl své maximum, 
a i když závod není důležitý pro žád-
ný seriál, nejede se o tituly, vždy se 
všichni vyhecují na 100% a je prestižní 
záležitost vyhrát tento ŽENDARACE 
závod. Spousta jezdců si sáhne na své 
dno a několik dní po závodě ještě cítí 
všechny svaly v těle a to je to, co dělá 
tento závod unikátní, to je to pravé uctě-
ní památky Robinovi. V letošním roce 
se závodu účastnilo 221 závodníků 
z Čech, Moravy, Slovenska a Polska. 
Nedílnou součástí závodu je sbírka 
pro FN Motol dětské onkologie na 
podporu boje s rakovinou. V letoš-
ním roce se povedlo během dne 
vybrat částku 101 434 korun. Během 
dvou let a tří závodů se podařilo 
vybrat celkem 304 023 korun.

V neděli bikrosové závody pokra-
čovaly zvláštním závodem Timetrial, 
kdy závodníci jezdí sami na dráze 
na čas a snaží se najít ideální stopu 
a dosáhnout nejlepšího času. To se 
Honzíkovi povedlo a zakončil tak 
tuzemskou sezónu vítězstvím.

Kocanďácká procházka s kolíčkem

Závodníci ŽENDARACE pomáhají

Na fotografii všichni jezdci ŽENDARA-
CE – Řepy.  Foto Eva Seidlová. 



Fotbalové informace

PROTIVÍNSKÉ LISTY – 18. stránka

Zápasy doposud neporaženého A týmu hodnotí 
trenér Kobetič.
Lažiště – Protivín 1:5 (1:2)
Branky: J. Vorel 2, Moravec, Z. Vorel, Prášil
Sestava: Hanus – Rothbauer, Hála, Mikulenka, 
Vojík ml. – Veselý, R. Vojta, Prášil, Sládek (38. Z. 
Vorel, 82. M. Bartuška) – J. Vorel, Moravec
„Nezačali jsme dobře. Domácí nám zmenšovali 
herní prostor a nám se nedařila kombinace. 
Prohrávali jsme o branku po proměněné penaltě 
a nevypadalo to s námi moc dobře. Kluci si ale 
v tomto ročníku věří a svoji hru zpřesnili a zlepšili 
pohyb. Podařilo se nám otočit skóre po výjimečné 
střelecké dispozice J. Vorla a v druhém poločase 
už na hřišti dominovali“.

Protivín – Bernartice 1:0 (1:0)
Branky: Moravec
Sestava: Hanus – Veselý, Hála, J. Mikulenka, Vo-
jík – Z. Vorel, Prášil, R. Vojta, J. Vojta (48. Fiala) 
– J. Vorel, Moravec/88. P. Bartuška/
„Již ve druhé minutě jsme se ujali vedení po 
hezké kombinaci přes celé hřiště. Hosté byli tímto 
zřejmě zaskočeni a tak jsme po celý první poločas 
mohli hrát slušný kombinační fotbal, kterému ale 
chybělo brankové vyjádření. V druhém poločase 
se hra vyrovnala. Obě mužstva si vypracovala po 
jedné brankové příležitosti, ale bez efektu. Dvacet 
minut před koncem hosté převzali iniciativu a byli 
lepším mužstvem. Naše mužstvo ale pracovalo 
v obranné fázi spolehlivě a pro nás výborné skóre 
jsme udrželi až do konce“.

Mirovice – Protivín 1:1 (0:1)
Branky: J. Vorel
Sestava: Hanus – Burda, Hála, Mikulenka, Vojík 
– Veselý (75. Z. Vorel), R. Vojta, Prášil, Fiala /65. 
Ruckowski/ – J. Vorel, Moravec
„První poločas jsme odehráli podle našich před-
stav. Na užším a nerovném hřišti se nám dařilo 
pronikat k brance soupeře a i po neproměněné 
penaltě jsme byli lepším mužstvem. Do vedení 
jsme šli po standardce a následné dorážce. V dru-
hém dějství jsme už nebyli tak důslední a převzali 
jsme hru domácího mužstva, takže míč byl víc ve 
vzduchu jak na hrací ploše a hráči si mohli krky 
ukroutit. Jen jednou se nám povedlo dostat do váž-
nější situace a bojovný výkon domácího mužstva 
slavil úspěch, když se prosadili po rohovém kopu. 
Za výkon v druhém poločase jsme si víc jak bod 
nezasloužili“.

Protivín – Chýnov 4:1 (3:1)
Branky: Moravec 2, Prášil, M. Bartuška
Sestava: Hanus – Z. Vorel, Mikulenka, Hála, 
Vojík – M. Bartuška (L. Ruczkowski), Prášil, 
Moravec (Sládek), R. Vojta, Veselý – J. Vorel
„Už skoro tradičně jsme měli velmi dobrý nástup. 
Po půlhodině hry jsme vedli již o 3 branky a hráli 
velmi dobrý fotbal. Hosté náhodně snížili po zmat-
cích v naší obraně v závěru poločasu. Po obrátce 
jsme přidali čtvrtý gól a zápas se jen dohrával. 
Naši hráči už nebyli tak hladoví po gólech, snažili 
se utkání v klidu dohrát a soupeř se na nic nezmo-
hl“. Zápasy hodnotí trenér Jiří Sajtl. 
B tým bojuje v okresním přeboru se střídavými 
úspěchy. 

Protivín – Kovářov 4:0
Branky: Srkal, Sládek, Jakub Křišťál, Burda
„V úvodu zápasu mužstvo podržel několika dobrý-
mi zákroky brankář Kubička. Potom už se k dobré-
mu výkonu soupeře připojili i Protivínští. Nejdříve 
sice neproměnili penaltu, vzápětí se ujali vedení, 
které udrželi až do konce poločasu. Ve druhé části 
se hrál nadprůměrný fotbal. Domácím se podařilo 
zvýšit na 2:0, to soupeře zlomilo a Protivín své 

vítězství v závěru dvěma góly pečetil“.
Bernartice – Protivín 1:0
Protivínští mladíci sehráli velmi dobrý zápas, 
kterému by slušela spíše remíza. Bohužel několik 
slibných příležitostí nevyužili, zatímco domácí 
jednou skórovali a brali 3 body.
Protivín – Čížová 1:2
Branka: L. Ruczkowski
„Domácí sehráli smolný zápas, takový, ve kterém 
by mohli hrát do půlnoci a gól by nedali. Celý 
zápas na polovině soupeře, který ze dvou střel na 
branku vytěžil 2 góly. Domácí vychytal hostující 
brankář, který chytil 4 vyložené branky, 3x za něj 
na brankové čáře zaskočili obránci, několik šancí 
domácí ještě zahodili“.

Mirotice – Protivín 2:2
Branky: Vejšický, Ji. Křišťál
Ještě 8 minut před koncem vedli Protivínští ještě 
o 2 branky, přesto vítězství neudrželi a na penalty 
nakonec prohráli. Svůj nejlepší den neměl pro-
tivínský brankář.

Přehled výsledků mládežnických mužstev:
Dorost

Čkyně – Protivín 6:1
Branka Honzík

Protivín – Vlachovo Březí 12:0
Branky: Cina 5, Vejšický 3, Jiroch, Slavíček J., 
Šefránek, Měšťan

Blatná – Protivín 7:2
Branky: Cina, Ludvík

Sedlice – Protivín 3:2
Branky: Vejšický 2

Protivín – Katovice 6:1
Branky: Cina 2, Vejšický 2, Janeš, Šefránek
Starší žáci

Protivín – Vacov 2:1
Branky: Jíra, Leškanič

Protivín – Zliv 1:6
Branka: Měšťan

Týn – Protivín 1:7
Branky: Měšťan 2, Rajz 2, Morej 2, Šedivý 
Filip 1

Mladší žáci
Protivín – Vacov 5:1
Branky: Leškanič 2, Sochora 1, Viktora Ondřej 
1, Matoušek 1

Protivín – Zliv 1:2
Branka: Sochora

Týn – Protivín 6:4
Branky: Jirášek 2, Sochora 1, Viktora Ondřej 1

Starší přípravka A
Hradiště B – Protivín 13:6
Branky: Jirášek 2, Matoušek, vlastní, Kubec, 
Penc

Protivín – Hradiště A 2:7
Branky: Jirášek, Matoušek
Hradiště C – Protivín 5:3
Branky: Matoušek 2, Jirášek

Protivín – Mirovice 7:7 pen. 3:4
Branky: Král 2, Kubec, 2, Matoušek 2, Jirášek

Protivín – Kestřany 17:1
Branky: Matoušek 6, Král 5, Kubec 2, Jirášek, 

Doubek, Krs, Penc
Starší přípravka B

Záhoří – Protivín 4:2
Branky: Malý, Kajer

Protivín – Hradiště B 1:11
Branka: Hájek

Hradiště A – Protivín 14:1
Branka: Kajer

Protivín – Písek C 6:8
Branky: Hájek 3, Malý 2, Bauer

Protivín – Hradiště C 2:12
Branky: Hájek, Kajer

Mladší přípravka I
Protivín – Čížová 6:6 pen. 2:3
Branky: Hájek 2, Kozma 2, Chalupský 2

Hradiště C – Protivín 5:14
Branky: Hájek 10, Niebauer 2, Kropáček, 
Roušal

Protivín – Písek C 8:5
Branky: Hájek 6, Kozma, Malý

Albrechtice – Protivín 10:9
Branky: Cupan 4, Kozma 3, Chalupský, Šab-
atka

Oslov – Protivín 8:5
Branky: Hájek 3, Malý, Niebauer

Mladší přípravka II
Protivín – Písek 6:11
Branky: Štěpka 2, Kubecová 2, Cupan, David

Čížová A – Protivín 4:3
Branky: Cupan, Mikulenka, Kubecová

Protivín – Čížová B 16:1
Branky: Cupan 6, Pikl 3, Kubecová 2, Mikulenka 
2, Štěpka 2, David

Záhoří – Protivín 7:9
Branky: Cupan 5, Štěpka, Kubecová, David, 
Pikl

Milevsko – Protivín 6:3
Branky: Kubecová, Štěpka, Cupan

V. Křišťál

Nábor nových členů
TAEHAN TAEKVONDO 

Protivín

Kdy?
pondělí od 15.30 do 17.00 hodin
pátek od 15.30 do 17.00 hodin

Kde?
Ve sportovní hale vedle školního hřiště

Informace:
Trenér Milan Zobal – tel. 605 736 874

Fcb – Taehan Taekwondo Protivín
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KŘÍŽOVKA O KNIŽNÍ ODMĚNU

Křížovky jsou věnovány moudrým výrokům známých i méně známých osobností.  Autor křížovek P.  Šoba
„Tajenka (1., 2., a 3. díl) aspoň nás provedou životem po růžových cestách. “– Francois de la Rochefoucauld
Vyluštěnou tajenku zašlete do  7. prosince 2015 na adresu MěKS, Mírová 337, 398 11 Protivín, nebo e-mailem karfikova@kultura-protivin.cz.
Výhercem knižní odměny za správnou tajenku říjnové křížovky se stává paní Buchtelová z Chvaletic. Blahopřejeme.

Protivínští taekwondisté se při-
pravují pod dohledem mistra Youn 
Jae Lee.

V sobotu 17. října se v Praze 
konal další výukový seminář pod 
vedením korejského mistra, který 
zároveň je patronem protivínského 
taekwonda. Protivínští taekwon-
disté se zde připravovali na další 
náročné turnaje v České republi-
ce. Zdokonalovali si zde základní 
dovednosti, techniky a jejich použití 
v technických sestavách. Na závěr 
mistr řekl své hodnocení a trenérovi 
Milanu Zobalovi dal doporučení, jak 
má své svěřence připravovat podle 
nejnovějších trendů v tomto bojovém 
umění.

Nejen Miroslav Plundrich zde 
předvedl své dobré znalosti, ale též 
Martina Babáková a naše nejmenší 
a nejmladší svěřenkyně Nela Kalíš-
ková.

Seminář taekwondistů
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 V sobotu 31. října se konal další mezi-
národní turnaj v taekwondu ve spor-
tovním boji pod záštitou korejského 
velvyslanectví. 

Turnaje se zúčastnili celkem čtyři 
závodníci z Protivína. Konkurence zde 
byla na vysoké úrovni. Účastnilo se cel-
kem patnáct oddílů z České republiky, 
Slovenska, Slovinska, Polska, Běloruska 
a Německa. Celým turnajem probíhal 
duch sportovního boje a fair play. Proti-
vínské taekwondo podpořil korejský mistr 
Youn Jae Lee.

Jako první nastoupil Aleš Benák, který 
neměl boje vůbec jednoduché. Probojoval 
se do finále, kde narazil na běloruského 
soupeře a na body nakonec vyhrál. Druhý 
zápas absolvoval Jaroslav Korbel, který se 

Jan Seidl si přivezl z posledního závodu 
Evropského poháru v anglickém Mancheste-
ru (16. – 18. října) bronz a zlatou medaili za 
ocenění celé sezóny pro belgický tým Thrill, 
kterému k vítězství pomohl svými  body z cel-
kem deseti evropských závodů.

Sobotní napínavý závod musel rozhod-
nout foto finiš, kde šlo o pár centimetrů mezi 
francouzskými závodníky. Nedělní závod měl 
Honza rozjetý na plné obrátky, ale v semifinále 
po strkanici na předních příčkách po skoku 
vyletěl z dráhy a dojel osmý.

V kategorii 9 – 10 let se Honzovi letos 
dařilo u nás i v Evropě. Počtvrté za sebou se 
stal mistrem ČR, opět vítězem Českomorav-
ského poháru a v Evropském poháru obsadil 
2. místo v jednotlivcích a 1. místo v družstvech. 
Letos závodní sezóna BMX končí a těšíme se 
na další.

UZÁVĚRKA
pro dodání příspěvků

do prosincových
„Protivínských listů“ 
je 7. prosince 2015.

Noviny vyjdou
v pondělí 21. 12. 2015. 

Jihočeský Taehan Protivín
pořádá 

8. Protivínský cup 2015

Co? Sportovní boje v Taekwondo WTF

Kde? Sportovní hala ZŠ Protivín 
(Komenského ulice)

Kdy? sobota 28. listopadu
začátek bojů od 9 hodin

sponzoři turnaje 
Město Protivín, 

Pekárna a cukrárna KLAS Protivín, 
KONABO

Třináctý ročník KOREA OPEN PRAGUE

Jan Seidl druhý v Evropě

Foto z TV – Jan Seidl 3. místo

▲▲▲▲▲

bohužel neprobojoval do finále a skončil 
na pěkném 3. místě. Martina Babáková je 
již ostřílená závodnice a předvedla krásný 
finálový dramatický boj, kde celou dobu 
vedla, ale 10 vteřin před koncem dostala 
kop do hlavy a svou chybou nakonec 
prohrála na body. Bylo z toho krásné 2. 
místo. Navrátilec po 10 letech – Miroslav 
Plundrich předvedl krásný finálový dra-
matický boj v nejtěžší kategorii 100 kg, 
kde padaly po těžkých úderech i chrániče 
z úst. Nakonec vyhrálo srdce bojovníka 
a Míra si odvezl zlato.

Umístění:
1. místa  Aleš Benák, Miroslav Plundrich
2. místo  Martina Babáková
3. místo Jaroslav Korbel


