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Protivínské náměstí se v nedě-
li 29. listopadu i přes nepřízeň 
počasí zaplnilo a zvlášť velký 
počet našich nejmenších s napě-
tím očekával, až se nám rozsvítí 
náš vánoční stromeček. Naše 
jedlička doplněná anděly na řím-
se kaplanky, světelnými koulemi 
a velkým andělem na náměstí 
vytvořila krásné vánoční prostře-
dí, na které jsme se všichni moc 
těšili. Krátce po rozsvícení andělé 
rozdávali sladké dárečky našim 
nejmenším. Připravený program 
začal již tradičně vánočním trhem 
na nádvoří kaplanky, pokračoval 
klasickým příběhem svaté trojice 
Zvěstování po hosínsku v úpravě 
divadla Studna, živým betlémem 
a Betlémským příběhem v podá-
ní Pohádkové kovárny Selibov a 
vyvrcholil vystoupením Žesťové-
ho tria Musica Pisecensis Písek, 

Vážení spoluobčané, 
i v letošním roce jsme pro Vás připravili slavnostní novoroční odpoledne. 
Připravený program bude jako tradičně zahájen vystoupením skupiny ABBA 
World Revival a vyvrcholí v pořadí již XIII. PROTIVÍNSKÝM OHŇOSTRO-
JEM. Tentokrát bude ohňostroj připraven tak, abychom jej mohli případně 
rozdělit do dvou či tří částí a tím co nejvíce eliminovali rozmary počasí. 
Celkové náklady novoročního odpoledne jsou v částce cca 500 tis. Kč, které 
v plné výši uhradili sponzoři, kterým za to patří obrovský dík. Věřím, že díky 
sponzorům a organizátorům celé akce se nám společně podaří zpříjemnit lidem 
nejen z Protivína vstup do nového roku 2016.  Jaromír Hlaváč, starosta města 

INFORMACE PRO OBČANY
Přemístění autobusové zastávky
V pátek 1. ledna 2016 bude 
od 13 do 19 hodin uzavřeno 
Masarykovo náměstí z důvodu 
konání Novoročního odpoledne 
a ohňostroje. Autobusová zastáv-
ka bude přemístěna z Masaryko-
va náměstí do Komenského ulice 
(u sportovní haly). Objízdná trasa 
náměstí vede ulicemi Komenského 
a Purkyňova. Náměstí bude rovněž 
uzavřeno pro parkování. 

vystoupením dětského pěvec-
kého sboru Lenky Přástkové. 
Za „Tiché noci“ zpívané Kamará-
dy Brno se náměstí rozzářilo. 

Stromeček svítí, děti i my 
dospělí jsme šťastní – začal 
advent, blíží se nejkrásnější svát-
ky v roce – Vánoce. 

Jaromír Hlaváč, 
starosta města 

PODROBNÝ PROGRAM NOVOROČNÍHO ODPOLEDNE 

NAJDETE NA VLOŽENÉM LETÁČKU

ŠŤASTNÉ OČI NEJMENŠÍCH – 
– TO BYLA PRVNÍ ADVENTNÍ NEDĚLE V PROTIVÍNĚ

XIII. PROTIVÍNSKÝ NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ JE ZA DVEŘMI
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 ZE ŽIVOTA ŠKOLY  

V úterý 1. prosince jsme jeli do Vodňan 
na vědomostní víceboj. Jeli jsme ve 
čtyřech družstvech (5. A, 5. B, 9. A 
a 9. B), v každém družstvu pět soutěžících. 
V kategorii 5. tříd bylo 9 soutěžících druž-
stev. A v naší kategorii bylo 11 zastoupení. 
Mělo být 12, ale nakonec jedno družstvo 
nedorazilo. Byli jsme rozděleni na dvě 
„sekce“. 1. –  6. tým a 7. – 11. tým. My 
(9. A) jsme byli označeni jako tým 7. Na každý 
z předmětů jsme měli 15 minut, ale 
většinou jsme vše (až na matematiku) 
zvládli dřív. Čtyři předměty, pak 20 minut 
přestávka, šest předmětů. Začínali jsme 
zeměpisem, následoval dějepis, literatura 
s anglickým jazykem. Poté přestávka. 

Pak přišlo (pro mě) to nejhorší. Trio smrti 
– fyzika, chemie a biologie. Poslední tři 
předměty byly matematika, občanská 
výchova a německý jazyk. 

K našemu překvapení jsme dopadli 
lépe z německého jazyka než z anglického. 
Dalším překvapením byla chemie, ze které 
jsme měli o pár bodů víc než z fyziky. 

V konečném pořadí jsme skončili sed-
mí, za toto umístění jsme velice šťastní. 9. 
B skončila 11., tedy poslední. Větší úspěch 
jsme zaznamenali v kategorii 5. tříd, kde se 
5. A umístila na 3. místě a 5. B na 5. místě. 

I když se mi tam ze začátku moc nechtě-
lo, nakonec to byl fajn den. 

Lucie Hofhanslová, 9. A 

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji tímto panu Martinovi Beníškovi, který má v 1. A syna, a věnoval každému 
žákovi krásný perníček i se jménem. Milé překvapení!                                                                               

Z. Bízková, třídní učitelka 

OZNÁMENÍ
Ředitelství ZŠ v Protivíně 

oznamuje, že
ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU ZŠ

pro školní rok 2016 – 2017 
(se zahájením výuky 1. 9. 2016)

bude proveden
ve třídách 1. A a 1. B 

v přízemí nového pavilonu 
Základní školy v Protivíně. 

DATUM ZÁPISU:
pátek 22. ledna 2016 
  od 14 do 17 hodin 
sobota 23. ledna 2016 
  od 9 do 11 hodin 
K zápisu se dostaví rodiče s dětmi, 
které dovrší 6 let věku do 31. 8. 2016 
a děti, které měly povolený odklad 
školní docházky. Rodiče, jejichž dítě 
se narodilo po 31. 8. 2010, nejsou 
povinni s ním k zápisu chodit. 
Rodiče vezmou s sebou k zápisu svůj 
občanský průkaz, rodný list dítěte 
a oznámí, zda dítě bude docházet do 
školní družiny. Dále s sebou rodiče 
vezmou 60 Kč na jmenovku dítěte 
a vyplněný dotazník z mateřské školy. 

Václav Křišťál, ředitel školy

V pondělí 30. listopadu vyrazila 
skupina němčinářů z devátých tříd do 
Českých Budějovic na animační hodinu 
do Goethezentra. Sraz byl v 7.10 hodin 
na vlakovém nádraží v Protivíně. Jeli-
kož bylo brzy, většina žáků si nakoupila 
kávu, nebo jiný horký nápoj v automatu. 
Vlak měl třicet minut zpoždění. Když 
konečně dorazil, nastoupili jsme. Veškerá 
kupé byla obsazena, a tak nezbývalo než 
postát. 

 Když jsme na budějovickém nádraží 
vystoupili, vyrazili jsme rovnou směrem 
k Goethezentru. Po cestě se ještě pár hla-
dovců ohlédlo k blízkému McDonaldu. 
V prostorách GZ nás uvítala lektorka, 
byla velice milá a příjemná. Když bylo 
potřeba, hned vysvětlovala. Dávali jsme 
si vzájemné otázky, výuka probíhala veli-
ce zábavnou formou. Po kouskách jsme 
též koukali na německou pohádku, Das 
dopplte Lottchen (v češtině Luisa a Lot-
ka), kterou jsme si následně i vysvětlovali 
a složitější pasáže i překládali. Téměř dvě 
hodiny naší konverzace utekly a my opět 
spěchali na nádraží. 

 Cestou jsme měli krátký rozchod, 
cca 8 minut! Cesta domů proběhla bez 
problémů a všichni si výlet za němčinou 
jistě užili. 

VĚDOMOSTNÍ VÍCEBOJ

Na fotografii družstvo 5. A ve víceboji. 

GOETHEZENTRUM 
v Českých Budějovicích
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PODĚKOVÁNÍ
Dovolte mi poděkovat týmu pracovníků OS Tech-
nické služby Protivín za vánoční výzdobu města 
a panu Josefu Veselému za výběr překrásné 
jedličky. Zároveň děkuji všem, kteří se podíleli 
na přípravě a průběhu adventního podvečera. 

 Jaromír Hlaváč, starosta města

Bylo nedělní odpoledne, 29. listopadu. V protivínské 
kaplance se sešla spousta lidí, aby byla svědky křtu sice malé 
knížky rozsahem, ale určitě velké obsahem. 

Knížka „V krajině s krajinou“ autora Petra Sládka (po 
trempsku šerifa Žita) totiž nejen popisuje přírodu v jeho 
oblíbeném koutku světa kolem rodného Protivína, ale nutí nás 
čtenáře se i trošku zamyslet nad smyslem žití vůbec. 

Tato knížka vznikala po mnoho let. Její první část „Vrchol-
ky hor Protivínských“, spatřila světlo světa již v květnu roku 
2004. Tehdy jsme první dva výtisky předali kamarádovi 
Žitovi na krásném trempském setkání na Sázavských Stvo-
řidlech. Byla pokřtěna za zvuků kytar a mandolíny kamarády 
z Krnova pravou moravskou slivovicí, vyrobenou z našich, 
protivínských švestek. 

Důstojné uvedení mnoha dalších výtisků na „trempský 
trh“ se uskutečnilo při autogramiádě v listopadu téhož roku, 
v již bývalé prodejně knih Jitky Plívové na rohu protivínského 
náměstí. 

Další dvě části této útlé knížky byly Petrem uváděny už 
jako samostatné příspěvky do „Protivínských listů“, kde 
se samozřejmě těšily veliké oblibě čtenářů právě pro ten 
lidský přesah. Nebylo to jen suché povídání o rybnících či 
studánkách. A právě tohle, ten Petrův vzkaz, byl tím hlavním 
impulzem pro vydání skutečné KNIHY, na kterém se podíleli 
mnozí, kterým je zapotřebí také moc poděkovat. 

MĚSTO PROTIVÍN DĚKUJE
Krajskému školnímu hospodářství se sídlem v Pro-
tivíně za poskytnutí krásného vánočního stromu 
a tím navození sváteční atmosféry. 

Petr Sládek, šerif Žit, protivínský patriot, už tady mezi 
námi není. Odešel do pomyslného trempského nebe v úno-
ru letošního roku. A jak v předmluvě píše František Zima, 
kamarád Šlupka, knihu je třeba číst pomalu, nespěchat. Ono 
toho shonu je kolem nás víc, než jsme si mnohdy ochotni 
připustit. 

Takže šerife, Petře, vzpomínáme a děkujeme. 
Jarda Mašinda, Čáryfuk

POD STROMEČEK PATŘÍ KNÍŽKA
Uvedenou poetickou knížku je možné zakoupit v protivín-

ské knihovně nebo informačním centru za cenu 80 Kč. 

PRVNÍ ADVENTNÍ NEDĚLE V PROTIVÍNĚ

V krajině s krajinou 
Petra Sládka

Foto O. Tuháček Foto M. Černá

Foto M. Černá
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Ve vývěskovém rámu na pro-
tivínském nádraží vzpomeneme 
na železničáře, popravené nacisty 
za 2. světové války a uctíme jejich 
památku. Slavnost při odhalení pamět-
ní desky se konala před sedmdesáti lety, 
v prosinci 1945. 

Na vzpomínkovém panelu jsou 
vystaveny novinové články z Proti-
vínských a Prachatických listů o Jaro-
slavu Hotovém, Bohumilu Dortovi 
a mém dědečkovi Josefu Maidlovi. 
Dále jsou tam kopie oznámení o jeho 
zatčení, obvinění z velezrady, dopisy 
z vězení a fotografie rodiny. 

Josef Maidl se narodil roku 1896 
v Čichticích. V Bavorově se vyučil 
truhlářem a jako tovaryš nastoupil 
v roce 1914 do služby ve Vídni. V roce 
1915 byl povolán do rakousko-uher-
ské armády. Dostal se na východní 
frontu, upadl do zajetí a v dubnu 1917 
se v Kyjevě přihlásil do českosloven-
ských legií, s nimi prožil ústup Ukra-
jinou a hlavně boje po celé Sibiřské 
magistrále. 

V únoru 1920 se dostal s trans-
portem do Vladivostoku a na americ-
kou loď Madawaska, se kterou přistál 
v Terstu. Z armády byl propuštěn v 
dubnu 1921. 

 Během demobilizace bylo Josefu 
Maidlovi jako legionáři nabídnuto 
místo ve státní službě a stal se želez-
ničním zřízencem na nádraží ve Strun-

kovicích nad Blanicí. V roce 1933 byl 
služebně přeložen do Prachatic, kde 
měl na starosti nádražní pokladnu. 
Po obsazení Sudet Němci se Maidlovi 
narychlo stěhovali do Vodňan. Josef 
Maidl v té době dojížděl do práce 
na protivínské nádraží a v květnu 1939 
dostal byt v areálu výtopny. V břez-
nu 1944 byl přímo ve výdejně jízde-
nek zatčen gestapem a před Vánoci 
1944 v Drážďanech popraven.  HM

Bude ve dnech od 23. prosince 2015 
až do 4. ledna 2016 uzavřeno. 

DÁREK POD STROMEČEK 
Pokud vám chybí pro vaše blízké 

nějaká milá maličkost pod strome-
ček, nabízíme nově porcelánové hrn-
ky „Pozdrav z Protivína“, zvonečky 
a svíčky s městským znakem, kni-
hy s regionální tématikou, týdenní 
kalendář se starými pohlednicemi 
obcí Písecka nebo krásný nástěnný 
kalendář Šumava. 

POZVÁNKY NA VÝSTAVY
V lednu vás zveme do podkrov-

ních prostor na výstavu olejomaleb 
autorky Marie Lhotové a v infocen-
tru nahlédnete prostřednictvím foto-
grafií do činnosti Mateřského centra 
Pastelka Protivín. 

Kolektiv Infocentra Protivín pře-
je všem lidem dobré vůle požehnané 
vánoční svátky a mnoho radosti 
v roce 2016. Děkujeme za vaši pří-
zeň a těšíme se na setkávání s vámi 
v novém roce… 

V listopadovém čísle Protivínských listů 
zněly správné odpovědi na soutěžní otázky:  
NIC NEŽ PRÁVO a ROK 1711. 

Vítězkou symbolické ceny se stala 
Bc. Jana Šafářová. Blahopřejeme!

Odpověď na novou otázku bude jistě 
hračkou: 1. ledna 2016 se opět koná krásný 
ohňostroj na počest přicházejícího nového 
roku. Chceme znát, pokolikáté již máme 
možnost kochat se uměním „ohněstrůjců“ 
na protivínském náměstí v tento den?

Odpověď nám posílejte e–mailem: 
infocentrum@muprotivin.cz, zavolejte na 
telefonní číslo 382 203 354 nebo nám ji 
přijďte sdělit osobně. 

UZÁVĚRKA
pro dodání příspěvků

do lednových

„Protivínských listů“ 

je 11. ledna 2016 

do 12 hodin 

NOVINY VYJDOU

v pondělí 25. 1. 2016 

ODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY 
na protivínském nádraží před 70 lety

Na fotografii Mašindovi.

SOUTĚŽSOUTĚŽ
INFOCENTRA PROTIVÍN

INFOCENTRUM
Protivín



PROTIVÍNSKÉ LISTY – 5. stránka

RADA MĚSTA ZASEDALA

z deníku
POLICIE ČR V PROTIVÍNĚ

Protivínská ZOO  jako jediná  v Evropě opakovaně rozmnožila  krokodý-
la filipínského. Tento druh krokodýla patří ke kriticky ohroženým a ve volné 
přírodě  podle posledních  zpráv žije  již pouze asi  150 jedinců. Pokud vše 
dopadne podle plánu, Helenou Vondráčkovou pokřtěný krokodýl by se měl zhruba 
za rok vrátit do přírody v původní domovině, na Filipíny.  Foto Sylvia Faktorová

VYBRÁNO Z USNESENÍ RM 25. 11. 2015

– bere na vědomí zápis č. 8 z jednání komise 
bytové, místního hospodářství a dopravy ze dne 
16. 11. 2015 

 a souhlasí s pronájmem bytu č. 1, 2+1 o celkové výměře 
63 m2, na adrese Protivín, Masarykovo nám. 19 

– bere na vědomí předložený Protokol o kontrole hospo-
daření s veřejnými finančními prostředky na zabezpe-
čení činnosti jednotek SDH města v roce 2015 

– souhlasí s úpravou výše nájemného tak, jak je 
navrženo OS TS Protivín 

– souhlasí s přijetím sponzorských darů na hračky 
a učební pomůcky pro 2. Mateřskou školu Protivín, 
a to od ELSO–MONT s. r. o. Praha, PRVNÍ PÍSECKÝ 
VELKOOBCHOD s. r. o. Písek a OM, a. s. Protivín 

–  schvaluje přijetí dotace na projekt „Vybudování dětské-
ho hřiště v přírodním stylu u MŠ II. ve městě Protivín“ 
od SFŽP ČR dle podmínek stanovených SFŽP

–  schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace na projekt 
„Zateplení zdravotního střediska ve městě Protivíně“ 
s Jihočeským krajem ve výši 267 513 Kč

 a pověřuje starostu města jejím podpisem

–  schvaluje návrh rozpočtu města Protivín na rok 
2016 

 a ukládá finančnímu odboru jeho zveřejnění; před 
jeho předložením zastupitelstvu města bude návrh 
projednán ve finančním výboru zastupitelstva města 

–  schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Protivín 
a firmou G–PROJECT, s. r. o., nám. Přemysla Otakara 
II. 117/32, 370 01 České Budějovice, jejímž předmě-
tem je vyhledání vhodného dotačního titulu, zpraco-
vání a zkompletování příslušné projektové žádosti 
za účelem získání dotace, včetně poskytnutí potřebné 
podpory i součinnosti a v neposlední řadě zajištění 

administrace celého projektu „Chodník Mírová“
  a pověřuje starostu města podpisem předmětné 

smlouvy 

VYBRÁNO Z USNESENÍ RM 15. 12. 2015

– souhlasí se směnou pozemků se ZD Selibov v k. ú. 
Selibov a doporučuje zastupitelstvu města směnu 
ke schválení 

–  bere na vědomí předložený Protokol o kontrole 
výkonu státní správy na úseku matrik za období leden 
až říjen 2015

–  schvaluje smlouvy o dílo podle § 2586 a násl. záko-
na č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, mezi stranami 
město Protivín a G–PROJECT, s. r. o. České Budě-
jovice ve věci vyhledání vhodných dotačních titulů 
a řízení administrace projektů „Pořízení velkokapa-
citní cisterny na vodu“ a „Rekonstrukce hasičské 
zbrojnice v Protivíně“ 

 a pověřuje starostu města podpisem těchto smluv

 – schvaluje Příkazní smlouvu ve věci přípravy 
projektové žádosti dle Operačního programu Životní 
prostředí na projekt „Zateplení školní jídelny a druži-
ny“ mezi stranami město Protivín a Garanta CZ, a. s. 
České Budějovice

 a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy

–  schvaluje vypsání výběrového řízení na realizaci 
veřejné zakázky malého rozsahu pro stavbu „Protivín 
– oprava zpevněných ploch a vjezdu do MŠ I“ mimo 
režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakáz-
kách, v platném znění, zakázka malého rozsahu 
a schvaluje okruh účastníků řízení (firem), které 
budou obeslány:  KOČÍ, a. s. Písek 

   PROJEKTOSTAV s. r. o. Písek 
   REING CZ s. r. o. Písek

–  souhlasí s přijetím finančního daru pro Základní 
školu Protivín ve výši 1 000 Kč

–  starosta města Protivín svolává na úterý 22. prosin-
ce 2015 od 18 hod. veřejné zasedání Zastupitelstva 
města Protivín do kinosálu MěKS Protivín

KRÁDEŽ
 Protivínští policisté řešili 3. prosince 

případ krádeže v místní prodejně. 
Obchod navštívil zákazník, který si 
ze sortimentu vybral dva energetické 
nápoje v ceně 62 korun, ale platit se 
mu nechtělo. Muž nekradl poprvé, 
již v minulosti byl za majetkovou 
trestnou činnost potrestán. Policisté 
muži sdělili podezření ze spáchání 
trestného činu krádež a případ řeší 
ve zkráceném přípravném trestním 
řízení. 

LOUPEŽ
 Písečtí kriminalisté prošetřují od 

noci 26. listopadu případ loupeže 
v jednom z protivínských barů. 
Krátce po druhé hodině ranní přišel 
do podniku „host“, který chtěl přijít 
k penězům z tržby. Zatím neznámý 
pachatel přistoupil k barovému 
pultu, kde pod pohrůžkou namířené 
střelné zbraně požadoval po obsluze 
vydání peněž. Žena se obávala o svůj 
život a zdraví a pachateli vydala 
několik bankovek. Poté co se muž 
další hotovosti nedočkal, tak z místa 
činu utekl. Na místo činu vyjížděli 
protivínští policisté, následně si 
případ převzali kriminalisté, kteří 
případ prošetřují a po pachateli pát-
rají. 

KRÁDEŽ NAVIGACE OBJASNĚNA
 Protivínští policisté spolupracovali 

s kriminalisty na objasňování přípa-
du vloupání do osobního automobilu 
v Družstevní ulici z konce září 2015. 
Prošetřování případu policisty při-
vedlo až k mladému muži z Písku 
s bohatou kriminální minulostí 
na úseku právě majetkové krimina-
lity. Muž (1984) měl rozbít okénko 
u zaparkovaného vozidla značky 
Opel a odcizit z něj navigaci znač-
ky MIO. Majiteli pachatel způsobil 
škodu bezmála 8 tisíc korun. Vyšet-
řovatel 26. listopadu zahájil trestní 
stíhání podezřelého muže a vede 
další vyšetřování. 

SPREJER
 Protivínští policisté prošetřují pří-

pad posprejovaných vagónů. Zatím 
nezjištěný pachatel či pachatelé 
„vyzdobili“ dva odstavené osobní 
vagóny na protivínském nádraží 
v sobotu 14. listopadu v noci. Třemi 
několikametrovými nápisy způsobili 
škodu 20 tisíc korun. Policisté vše 
zadokumentovali, zajistili stopy 
a po vandalovi pátrají. 

Helena Vondráčková se stala  kmotrou 
vzácného krokodýla filipínského  



PROTIVÍNSKÉ LISTY – 6. stránka

Chcete prodat DŮM, BYT, CHATU NEBO CHALUPU?

R E A L I T N Í   K A N C E L Á Ř
S C H Á N Ě L E C  A  S Y N

Vám nabízí své služby a 12 let zkušeností v tomto oboru.

V Protivíně a blízkém okolí jsme již úspěšně prodali mnoho nemovitostí.

Vaši nemovitost prodáme rychle a za Vámi určenou cenu našim klientům.

Zajistíme veškerý  servis související s prodejem či koupí nemovitostí.

Nabídku pro zájemce o koupi nemovitostí naleznete na

www.rkschanelec.cz

Volejte na tel. 608 95 90 91
RK Schánělec a syn, Masarykovo nám. 19, ProtivínPIPI

„Čas letí jako bláznivý, já nechytím 
ho – ani vy...“, zní slova jedné písně. 
A právě tak letí dny i u nás v 1. Mateřské 
škole Protivín. Čtyři měsíce školního 
roku jsou téměř za námi a děti čeká ten 
nejkrásnější vánoční čas strávený doma 
v rodinném kruhu. 

Ani se nechce věřit, že přesně 1. září 
2015 vjela na naši školní zahradu technika 
a změnila její vzhled téměř k nepoznání. Děti 
byly sice celý podzim ochuzeny o hry a volné 
vyžití na ní, ale protože máme v blízkosti les 
i parčíky, trávily pobyt venku převážně tam. 
Zpočátku jsme slýchali jen samé dětské zví-
davé otázky: „Kam zmizela naše lanovka?“, 
„Co bude asi tohle, paní učitelko?“. 

„Jak si na těch kůlech budeme hrát?“. 
Proto jsme s dětmi téměř denně za plo-
tem pozorovali, že se plocha zaplňuje 
novými stolky a lavičkami, herními prvky 
ve tvaru lodě či zvířat, novými rostlinami 
i pískovišti. To vše si ale děti doopravdy 
vyzkoušejí až na jaře. A protože víme, jak 
čas letí, bude to už brzy. 

Nyní v prosinci se jako každoročně 
prostory mateřské školy oděly do zim-
ního a vánočního hávu. Na výzdobě tříd 
i chodeb se podíleli předškoláčci ze všech 
čtyř tříd. A není jich vůbec málo – celkem 
jich chodí i 90. Začátkem měsíce si děti 
zadováděly s čerticemi a dostaly nadíl-
ku od Mikuláše a anděla. Pak druháčci 
i třeťáčci překvapili své rodiče, sourozen-
ce i prarodiče tím, co se všechno zvládli 
naučit na vánoční besídky a ti nejmenší 

Děti 3. třídy se v předvánočních dnech vydaly potěšit obyvatele Domu 
s pečovatelskou službou v Protivíně. 

v obou prvních třídách společně s mamin-
kami a tatínky vyráběli vánoční dekorace. 
Nakonec, jako odměna za toto vše, čekala 
děti nadílka nových hraček pod vánočními 
stromky. 

 Přejme si nyní, ať se let času zastaví 
alespoň o letošních Vánocích, a děti si 
mohou dosyta užít přítomnosti svých 
nejbližších. Krásné Vánoce všem! 

Eva Cimburová

SKAUTSKÁ SBÍRKA 
NA POMOC LIDEM V NOUZI 2015

Pro ty, kteří nás znají, 
už to není novinka. 
Vždy, když se začne 
o slovo hlásit podzim, 
poprosíme protivín-
ské technické suž-
by o přistavení kon-
tejneru, do kterého 

lidé z Protivína a okolí přinášejí pytle 
a krabice plné pro ně už nepotřebných 
věcí, oblečení, hraček nebo nádobí. 
Materiálně tak pomohou těm, kteří to 
potřebují – sociálně slabým rodinám, 
dětem z dětských domovů aj. Ráda 
bych touto cestou poděkovala všem, 
kteří chtějí pomáhat a přispěli svou 
troškou do mlýna.       Skauti Protivín

SKAUTSKÁ DRAKIÁDA 2015
Nikomu z nás se nechtělo věřit, že jsme 
se Na Skalkách letos sešli už po šesté! 
Možná díky tomu máme veškeré přípra-
vy v malíku, a proto bylo vše připraveno 
co by dup. Letos jsme zvolili netradiční 
termín – neděli 8. listopadu. A vyplatilo 
se! Již od rána se na nás smálo sluníčko 
a do tváří lechtal svěží větřík. Prostě 
Drakiáda, jak má být. Těšíme se na vás 
na všechny zase někdy.    Skauti Protivín

CO NOVÉHO V PRVNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE
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Kostel sv. Alžběty je netypický, neboť 
ačkoli je kostelem děkanským, tedy z hle-
diska správy a významu poměrně důležitý, 
nemá samostatnou věž. Pouze ze střechy 
kostela je vztyčena věžička menších roz-
měrů s takzvanou lucernou, tedy částí pro 
zvony, na niž nasedá cibulovitá střecha. Na 
první pohled se věžička se svou subtilní 
konstrukcí zdá poněkud malá, v minulosti 
však ukrývala celou trojici zvonů. To vše 
možná proto, aby se alespoň počtem zvonů 
zdůraznil význam kostela. 

Největší zvon „Sv. Václav” (průměr 
48 cm, cca 65 kg) byl z roku 1840 od 
Jana Vojtěcha Pernera v Českých Budě-
jovicích. Prostřední zvon „Sv. Jan Křti-
tel“ (průměr 40 cm, cca 40 kg) přelil 
Jan Pricquey v Klatovech roku 1713 ze 
staršího zvonu. Měl reliéfy sv. Floriána, 
sv. Jana Křtitele, sv. Václava a sv. Kate-
řiny. Nejmenší zvon (průměr 28 cm, cca 
10 kg) byl z roku 1762, pravděpodobně od 
Kateřiny Hennové, vdovy po zvonaři Janu 
Hennovi z Prahy. Všechny tři zvony však 
byly v první světové válce rekvírovány. 

Dnes se ve věžičce nachází jeden jediný 
zvon, a sice zvon „Sv. Alžběta”. Byl ulit 
ve zvonařství Rudolfa Pernera v Českých 
Budějovicích roku 1921. Se svým průmě-
rem 47,8 cm a hmotností kolem 70 kg se 
vyrovná zabavenému zvonu „Sv. Václav“. 
V minulosti zde také visel malý zvon, 
tzv. umíráček. V dnešní době se houpe 
v těšínovské kapli. 

První větší rekonstrukce proběhla v roce 
1997, kdy se zaváděla nová elektřina v celé 
faře. Mimo jiné bylo v této době moderní 
opatřovat ke zvonům elektrické pohony, 
tudíž se i protivínský zvon pohání elektric-
kým motorem. Tady se pan Čestmír Švarc, 
který zde s rekonstrukcí rozvodů vypo-
máhal, poprvé seznámil s panem farářem 
Mičánkem. Mohlo to být seznámení vřelé 
– oba jsou totiž ze stejného oboru. Je to 
také jedna z mnoha příčin, proč byl pan 
farář poslán do tohoto děkanského kostela. 

Nejen kvůli svým teologickým znalostem, 
ale i právě proto, že celý sakrální komplex 
neodvratně chátral. 

Ovládání zvonů se umístilo do prostorů 
fary, kde vydrželo do roku 2012. V tomto 
čase proběhla pro změnu rekonstrukce 
v kostele a ovládání bylo přesunuto do sak-
ristie. Ve zmatku všech oprav se ale zapo-
mnělo zapojit, nicméně zvon nezvonil už 
pár let předtím z důvodu stížností na jeho 
hlasitost. Konečně až dnes se vše dotáhlo do 
zdárného konce, kabely se správně zapojily 
a zvon po dlouhých letech promluvil 
svým zapomenutým hlasem. Odborníci, 
kteří se zvukem zvonu zabývali, tvrdí, že 
při poslechu je nepřirozený. Je to podmí-
něno typem jeho elektrického pohonu, 
který úmyslně zpomaluje jeho rytmus 
a zvon zvoní v rytmu jako zvon větších 
rozměrů, tónem však prozrazuje, že jde 
o zvonek malý. Zvon udeří 52 údery 
za minutu, správně by však měl udeřit 
alespoň 70 údery v minutě. Posoudit 
může svým laickým uchem každý dle 
libosti, zvoní se každý den v 17.45 hodin 
a při nedělní mši v 9 hodin. Věřím, že 
zprovozněný zvon udělá lidem radost 
a po dovolené v Římě, kam podle pověsti 
všechny zvony o Velikonocích odlétají, se 
rád vrátí. 

Ondřej Koc s přispěním kampanologa 
Biskupství českobudějovického 

Mgr. Radka Lungy
Foto Ondřej a Mgr. Pavel Koc

 

PŘÍBĚH VYTESANÝ V ŽULE
Kdysi se tam zastavovali lidé. U jednoduchého 

sloupku s křížkem při cestě na „Babku“. Zmizeli lidé, 
kteří věděli, co měla ta drobná stavba připomínat, 
nakonec zmizel i křížek. Zahrabaný v zemi ležel až 
do roku 2013, kdy se opravovala silnice a dělníci 
vyzvedli ze země rozlámané části opracovaného 
kamene. Tehdy se začala psát historie druhého 
života křížku, jenž se 20. listopadu 2015 opět vrátil 
na své místo. 

A nejen to, celá akce se stala poselstvím, že 
lidé z Protivína a okolí drží spolu. S myšlenkou 
obnovit křížek přišli Jan Jelínek a Ivan Náprstek, 
vlastníkovi pomohli vyřídit dotaci, kterou poskytl 
Jihočeský kraj. Pro rozlámané kameny si přijel 
Zdeněk Zikuda z firmy Garantkámen, opatřil nový 
křížek a převezl celé dílo na místo, zpět na rozcestí. 
Pan Štěpán Meloun, majitel zahradnictví Melo 
z Protivína, se postaral o výsadbu dvou lip. A zdejší 
farář Jan Mičánek o svěcení. Vlastníkem pozemku 
i křížku je společnost Daňhel Agro. 

Kamenný podstavec z hrubozrnné žuly pochá-
zí zřejmě z konce 19. století. Může připomínat 
tragickou událost, která se na místě stala, nebo 
naopak radostnou chvíli – poděkování za záchranu 
života, rodiny, za navrácení syna z války. V jižních 
Čechách jsou takových staveb stovky, u většiny 
z nich jsou příběhy už dávno zapomenuté. Křížek 
od „Babky“ má díky Protivínským příběh nový, 
vyprávějící o soudržnosti, přátelství a úctě k tradici 
a předkům, která neopouští ani naši přítomnost. 

Jan Štifter

CO DO KRÁSNÉHO ZVONU Z OLOVA, KDYŽ NEZNÍ?
Tak praví jedno vietnamské přísloví. Zkušený kampanolog (vědec zabývající se zvony) by ovšem namítal, že olovo je pouhá 
nedostačující náhražka a nejkrásnější zvuk vyprodukuje jedině zvon ulitý ze zvonoviny, tedy směsi mědi a cínu. Buď jak buď, 
město Protivín údery zvonu rezonujících ve věžičce děkanského kostela sv. Alžběty už několik let neslyšelo. Tento dlouhotrvající 
infarkt se podařilo vyléčit začátkem listopadu až s pomocí pana Čestmíra Švarce, pana faráře Jana Mičánka a skupiny nadšenců 
a návštěvníků zdejšího kostela. Díky tomu se srdce města opět roztlouklo, byť ne v takové tepové frekvenci, jak bývá zvykem. 
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PI

VÁNOČNÍ
PRODEJ RYB

21. – 23. 12. 2015

Zajišťuje praktickou výuku žáků
a studentů v oblasti rybářství
a lesnictví s max. využitím
inovačních prostředků
a metod.

PI

Firma AG Blatná má na své provozovně 
v Protivíně u Písku dlouholetou tradici při 
prodeji nových, ale i použitých zeměděl-
ských strojů, dopravní techniky a stavebních 
strojů. V posledních letech jsme rozšířili 
velkoobchodní a maloobchodní sortiment 
o prodej olejů, maziv, nemrznoucích směsí, 
autokosmetiky a filtrů. Za velkoobchodní 
ceny si u nás mohou nakoupit i občané měs-
ta a okolí. O tom svědčí řada spokojených 
zákazníků. V letošním roce jsme provedli 
rekonstrukci areálu, dílny a prodejny ve 
Švermově ulici. Nově pro naše zákazníky 
jsme zahájili opravy zemědělských traktorů 
a zemědělských strojů. 

Podnikání v jednotlivých oborech 
zejména u malých a středních firem není 
nijak jednoduché a mnohdy vyžaduje si 
sáhnout až na samé dno svých sil. Ale 
i to, že investice na pořízení nových strojů 
jsou mnohdy finančně náročné. Proto se 
ve firmě snažíme delší dobu přicházet na 
náš trh s novými nízkonákladovými stroji, 
spolehlivými, montovanými z osvědčených 
v praxi vyzkoušených komponentů a za 
velmi nízkou pořizovací cenu. To se povedlo 
především u nově dovážených malých klou-
bových nakladačů NH 25, 35 a 50, které jsou 
novinkou letošního roku a postupně díky 
vysokému komfortu pro obsluhu nahradí 
postupně smykem řízené nakladače. Úpl-
nou novinkou jsou minibagry SUNWARD. 
Další úsporou je jejich jednoduchost, mini-
mum elektroniky, což představuje snížené 
náklady na provádění údržby, ale i servis. 

Ke všem strojům je možno si objednat 
širokou škálu příslušenství za velmi nízké 
ceny. Tyto stroje nabízí v současné době 
firma AG Blatná na trh v širším sortimentu, 
čímž vychází vstříc malým podnikatelům, 
menším a středním podnikům. Nové klou-
bové nakladače jsou vhodné do zemědělství, 
zahradnictví, lesnictví a pro stavební firmy. 
Jsou za bezkonkurenční ceny a obstojí tak 
ve velké konkurenci na našem trhu. 
Co vám dnes firma AG Blatná nabízí:

Prodej návěsů a cisteren, prodej strojů 
na setí a zpracování půdy Vogel & Noot, 
kloubové a smykové nakladače, pásové 
minibagry a bagry NEUMEIER, minibagry 
a bagry NEUMEIER, prodej použité země-
dělské techniky, oleje – maziva CLASSIC, 
SHELL, Mobil, Paramo, Tigrol, servis 
zemědělských a stavebních strojů včetně 
záručního a pozáručního servisu. 
Naše firma a výstavy: 

Každoročně se účastníme výstav. 
Na letošní výstavě Země živitelka předsta-
vila firma AG Blatná několik technických 
novinek u návěsů VAIA– (Systém ELEK-
TONICS vyklápění koreb na dálkové ovlá-
dání, návěsy mají vlastní olejová čerpadla 
s nádržemi), což přispěje k menšímu opo-
třebení zejména automatických převodovek 
u traktorů. 

Úplnou novinkou byly malé kloubové 
nakladače NEUMEIER NH 25, 35 a 50 
srovnatelné kvalitou se značkou Weide-
mann. 

Rozšířením sortimentní nabídky tak 
firma přispěla ke spokojenosti stávajících
 i budoucích zákazníků. 
Naše firma a město:

Dlouhodobě se členové naší firmy 
podílí na práci s mládeží, na sponzorování 
JIHOČESKÉHO TAEHANU Taekwonda 
a na sponzorování NOVOROČNÍHO 
OHŇOSTROJE. 

 Kolektiv naší firmy přeje všem našim 
zákazníkům a občanům Protivína veselé 
vánoce a hodně zdraví roce 2016. 

Quido Šatra

POZVÁNKA NA VÝSTAVU
Dovolujeme si vás pozvat na 
foto výstavu do infocentra, která 
mapuje 5 let činnosti Střediska 
křesťanské pomoci – Pastelka 
a mateřského centra. Výstava 
bude probíhat celý leden a únor. 
Vernisáž proběhne v pátek 8. led-
na v 15 hodin.  Mgr. M. Šálková

Myslím si, že každou maminku nebo 
babičku potěší, když dostanou dárek od svého 
dítěte nebo vnoučátka. V Pastelce jsme pro 
děti připravili velmi nenáročnou výrobu z moř-
ských solí. K mání byly červená, růžová, dva 
odstíny oranžové, modré i zelené barvy, žlutá, 
a samozřejmě i bílá. Děti si plnily skleničky, 
různě nahýbaly, nechaly jednotlivé barvy 
prolínat, takže každý kus byl vskutku originál. 
Do poslední vrstvy si nechaly namíchat vůni, 
aby sůl příjemně voněla. Vybrat si mohly 
hned z několika, ale vedla vanilka a skořice, 
pak citron nebo mandarinka. Odstíny hnědé 
voněly po čokoládě. Dětské ruce dělaly vše 
podle své fantazie a dopadlo to skvěle. Nako-
nec přikryly skleničku celofánem a zavázaly 
lýkem. Nezabralo jim to mnoho času. Během 
hodiny jsme vytvořily desítky koupelových 
solí. Pro svoji jednoduchost se zapojili i kluci 
a šlo jim to stejně dobře jako děvčatům. Akce 
se uskutečnila v rámci projektu „Nový začá-
tek“ za přispění Komunitní nadace Blanicko-
Otavské. Moc děkujeme.  Mgr. M. Šálková

Čas vánočních prázdnin mohou děti 
vhodně vyplnit kreslením a malováním 
a zapojit se do výtvarné soutěže „Malu-
jeme rytíře, princezny (prince, krále), 
malujeme hrad“, kterou vyhlásila Měst-
ská knihovna Protivín u příležitosti Týdne 
knihoven v říjnu 2015. 

Výtvarné práce na čtvrtce formátu A4 
odevzdávejte v knihovně do konce února 
2016. 

Práce budou společně vystaveny v dět-
ském oddělení knihovny v Březnu – Měsíci 
čtenářů. 

Nejlepší výkres vyhodnotí čtenáři – vítě-
ze „Ceny čtenářů” bude očekávat odměna 
– překvapení. 

AG Blatná a Protivín

Vůně skořice a vanilky

DĚTSKÁ 
VÝTVARNÁ SOUTĚŽ POKRAČUJE
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Novinky
městské
knihovny

Čertovská show v Milenovicích. V pátek 4. prosince se z milenovické hasičské 
zbrojnice stalo na chvíli peklo. Přišel i vlídný Mikuláš a dva andělíčci. Čekalo 
na ně 29 dětí, které až na ty úplně nejmenší odříkaly básničku s čerty za zády. 
Za jejich odvahu dostaly od Mikuláše balíček se sladkostmi a nakonec se společně 
vyfotily i s čerty. I letos se Mikulášská nadílka vydařila. Milenovice žijí!

Foto Jiří Kvasnovský

V rámci projektu „Nový začátek“ 
pokračujeme v kurzech zdravého vaře-
ní, které jsme v tomto svátečním období 
museli věnovat vánočním pokrmům 
a cukroví. Ačkoliv jsme v adventu, mnozí 
spěchají z práce domů uklidit, umýt okna, 
napéct si nebo shánějí dárky pro své nej-
bližší, přece jen si však někteří dokázali 
najít čas a přijít mezi nás. Pastelka byla 
doslova „nacvakaná“. A dovolím si tvrdit, 
že to stálo zato. Ochutnávka brambo-
rového salátu bez majonézy a vajec pro 
mnohé chuti nebyla k rozeznání od toho 
klasického. Místo kapra jsme ochutnali 
tofu v trojobalu místo usmažené na oleji, 
upečené v troubě. A chutnalo nám. Cukro-
ví vonělo vanilkou a bylo sladké, ačkoliv 
neobsahovalo bílý cukr. Viděli jsme, jak 
si udělat výborné kuličky z ananasu, datlí 
a ořechů. Dozvěděli jsme se, jak zdravé 
jsou vlašské ořechy, jak preventivně působí 
na naše srdce, posilují mozek, prý si poradí 
s cholesterolem lépe než léky. A že jich 
letos bylo! Místností se rozvoněl punč, kte-
rý si mohly dát i děti, protože neobsahoval 
alkohol. Sedělo se nám u plných stolů tak 
dobře, že se nám ani nechtělo domů. 
Projekt podpořila Komunitní nadace 
Blanicko-Otavská.     Mgr. M. Šálková

NAUČNÁ LITERATURA 
PRO DOSPĚLÉ

Leoš Šimánek: Cesty za dobro-
družstvím – putování Severní a Jižní 
Amerikou a napříč Tichým oceánem
Roman Cílek: Běda tomu, kdo vyčnívá 
z řady: 1948 – 1953 – pohled do záku-
lisí politických zločinů
Jan Bauer: Knížata, králové, prezi-
denti – přehledný průvodce, bibliogra-
fie, chronologický přehled
Jan Bauer: Lucemburkové: rozháda-
ná rodinka Otce vlasti – chronologie 
událostí lucemburské epochy českých 
dějin
Jaroslava Černá: Eliška Přemyslovna: 
matka Otce vlasti – české středověké 
dějiny 
Daniela Mičanová: Žena s dranžírá-
kem – 30 povídek s jídlem v hlavní roli 
a 30 recepty pro labužníky

BELETRIE PRO DĚTI 
Šárka Jechová: Pohádky a bajky 
k povídání – tuto knihu plnou obrázků 

doporučují logopedové – rozvíjí u dětí 
řeč, paměť, postřeh a fantazii
Vlasta Švejdová: Moje první říkadla 
– poezie pro nejmenší
Martina Drijverová: Příšerné zlobilky 
– pohádkové příběhy o prvňáčcích a 
strašidlech

Petra Dvořáková: Flouk a Líla: dob-
rodružství z mrakodrapu – pohádkový 
příběh plný kouzel
Jan Lebeda: Medovníček detektivem 
– dobrodružství oblíbeného skřítka
Sandra Vebrová: Ducháčkovic rodina 
– dvoudílná humorná fantasy pro děti

VÁNOČNÍ POKRMY 
CHUTNĚ A ZDRAVĚ
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 ZE ŽIVOTA ŠKOLY  
NÁVŠTĚVA V MAKOVĚ

V listopadu navštívily děti z klubu Erasmus, Ekologického semináře a z 3. A 
Záchrannou stanici Makov nedaleko Čížové. 

ZPRÁVY ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY
V listopadu se 51 žáků školní družiny 
zúčastnilo soutěže ve stolní hře „DÁMA 
2015“. Hra je velmi oblíbená i u žáků 
prvních tříd, kteří tento rok velmi dobře 
zvládli v brzké době pravidla hry. 
Výsledky soutěže:
1. Anna Kubecová  1. A
2. Ella Matoušková  1. B
3. Lenka Kozová   1. A
4. Anna Štiaková   1. B

1. Ondřej Štěpka   2. C
2. Adam Hanzlík   2. A
3. Hana Sládková  2. A

1. Marek Hanzlík  3. A
2. Jaroslav Hájek   3. A
3. Jakub Čajan   3. B

Tradiční výtvarná soutěž „MIKULÁŠ 
A ČERT“ proběhla 2. prosince. Krásné 
obrázky nakreslil rekordní počet 77 žáků 
prvního stupně a bylo velmi těžké vybrat 
nejhezčí práce. 
Výsledky soutěže:
1. Veronika Kubelková  1. B
2. Antonín Stuchlík  1. A
3. Jindřich Timko  1. B

1. Anna Holečková  2. A
2. Simona Svatošová  2. A
3. Karolína Koubová  2. B

1. Denisa Mádlová  3. B
2. Sára Foučková   3. B
3. Tereza Kozáková  3. A

1. Monika Kropáčková  4. B
2. Alice Hanusová  4. A
3. Natálie Fenigbauerová  4. A

    R. Rynešová 

Projekt ERASMUS pokračuje 
i v letošním školním roce. Od října 2015 
byl založen Erasmus klub pro vědecké 
badatele, nadšence a zájemce o akce 
s projektem spojené. Setkáváme se na 
pravidelných schůzkách každé úterý 
ve 14.30 hodin, kde zkoušíme různé 
pokusy a úkoly na téma „Síla a mag-
nety“, „Vesmír“ a „Zvuk“. S klubem 
Erasmus jsme již navštívili Krokodýlí 
ZOO Protivín a s některými dalšími 
zájemci i Záchrannou stanici Makov 
u Čížové. Členové klubu mají tyto akce 
za odměnu a většinou částečně dotované 
z projektu. Akce „Falling egg“ (Padající 
vejce) se setkala s velkým úspěchem. 
Koncem října jsme vyrazili, tentokrát 

i s paní učitelkou Martou Horáčko-
vou, opět na English-science Camp 
do rekreačního zařízení Nová Louka 
u Albrechtic nad Vltavou. Naučili jsme 
se novým poznatkům z přírodovědy 
a anglického jazyka, jako obvykle jsme 
si užili plno zábavy a připravili jsme 
experimenty pro naše budoucí hosty 
z našich partnerských zemí. V říjnu také 
opět proběhlo již známé Mezinárodní 
projektové setkání v Řecku, kterého 
se účastnily dvě učitelky z naší školy 
(Z. Bízková a Z. Manová). Při setkává-
ní s koordinátorem projektu a dalšími 
partnery se vždy projednávají následné 
akce a aktivity projektu, které naši školu 
čekají v dalším období. Projekt nám 
pomalu vstupuje do poslední třetiny 
a my se moc těšíme na budoucí akce. 

Z. Manová

 Ve skupinkách jsme si všichni prohlédli s průvodcem celý areál, seznámili se s han-
dicapovanými zvířaty a jejich osudy. Některá ze zvířat brzy stanici opustí, některá se 
nikdy nevrátí do volné přírody. O zvířatech a jejich životě jsme se dozvěděli spoustu 
zajímavých informací, vyzkoušeli si poznávačku rostlin a živočichů, vyfotili se s Adél-
kou, sovou pálenou, a k obědu opekli vuřty. Děti s sebou také přivezly spoustu dobrot 
pro zvířátka, nechybělo tvrdé pečivo, kaštany, jablka, zrní, různá semínka a piškoty. 
– Po návštěvě této stanice vedení naší školy souhlasilo s tím, že škola adoptuje sovu 
pálenou, a to prostřednictvím ročního příspěvku na potravu. 

 Za zvířátky pojedeme zase na jaře, kdy zde budou hnízdit čápi, kteří se sem 
každoročně vracejí. 

Činnost stanice můžete sledovat na jejích webových stránkách nebo pozorovat web 
kameru – live (http://www.makov.cz/?action=webkamera), která nepřetržitě snímá 
krmítko pro ptáčky a jezírko s vodním ptactvem. 

Zuzana Manová, Monika Smejkalová
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...pořádal spolek Kocanďáci ve 
spolupráci s Městem Protivín a Měst-
ským kulturním střediskem Protivín již 
po čtrnácté. Promítaly se filmy, které 
neuvidíte v komerční televizi. Zajíma-
vosti a střípky života kolem nás. Díky 
digitalizaci protivínského kina bylo 
možno vidět snímky na velkém plátně, 
co diváci velmi chválili. 

Ve snímku Harvest 2015 Tomáše 
Sokola bylo možno stát se na chvíli 
kombajnérem. Ve vestibulu kina byla 
instalována papírová plachta, kde 
mohli diváci psát své náměty. Na 
festivalu neprezentujeme „domácí 
videa“, ale pokud má autor nápad 
a mile si s tím pohraje, tak jak 
v případě Roztomilé životní starty 
od Jiřího Bílka je ocenění jisté. Další 
zajímavou ukázkou byl film Sexy 
pistolnice Anny – story western od 
Václava Sarkisova. Nedílnou sou-
částí i promítání filmů Filmové aka-
demie Miroslava Ondříčka z Písku 
byly absolvenské filmy Collection 
2014. Je v nich možné vidět herce, 
které znáte z televize nebo filmového 
plátna. 

Ukázky filmů a další najdete: www.
protivinskyvideofilm.webnode.cz

Partneři Protivínského videofilmu 
pro rok 2015:

Město Protivín, MěKS Protivín, 
Zahradní technika Vladimír Brůžek 
– Protivín, Stavební firma Čajan, 
Zahradní restaurace Belveder 
Protivín,  Lékárna U Palmy Protivín, 
Lahůdky Radošovice, Pekárna Klas. 
Zahradnictví Melo, Petr Bečvář, Jiří 
Formánek, Elso-mont, Řeznictví 
u Mužíků, Lahůdky Radošovice. 
Děkujeme.                R. Lenemajer

Měsíc listopad je pro nás v mateř-
ské škole časem příprav a očekávání 
na krásné prožití adventního času. 
Ve všech třídách si děti pečlivě při-
pravují překvapení na besídky pro 
své nejbližší. Nezapomínáme ani na 
naše osamělé protivínské seniory, 
proto je děti z Motýlka chystají roz-
veselit vánočním vystoupením. 

Děti z Berušky na Městském 
úřadě Protivín přivítaly svým pro-
gramem nové občánky města Pro-
tivína. 

Jako každoročně, tak i letos, 
navštívili naši školku Mikuláš s čer-
tem a andělem. V některých dětech 
byla sice malá dušička, ale většina 
z nich byla statečná a bez slziček. 

Odměnou za přednesenou básničku 
jim byl koš plný sladkých dobrot a 
ovoce. 

Při mlsání však nezapomínáme 
na naše zoubky. To, jak o ně pečo-
vat, nám přišly ukázat studentky 
stomatologie. Zábavnou a hravou 
formou si vše děti mohly vyzkoušet 
a naučit. 

Velký dík patří sponzorům za 
jejich finanční dary – Prvnímu písec-
kému velkoobchodu s. r. o. a firmě 
ELMONT s. r. o. 

Na závěr přejeme všem klidné 
a radostné prožití adventního času, 
dětem dárečky od Ježíška a v novém 
roce hodně zdraví, štěstí, lásky 
a pohody. 

 Kolektiv 2. MŠ
 

K adventu a vánočnímu stolu pat-
ří adventní svícen nebo věnec. Proto 
tradičně zveme Laďku Bečkovou, 
s níž si vyrábíme vlastní dekorace. 
Letos, i když ta možnost byla, jsme 
se všichni dali jen do věnců, svícny 
jsme pro tentokrát nechali stranou. 
Nicméně na dveřích některých domů 
a bytů se skví nádherné a velmi ori-
ginální adventní věnce. Hitem letoš-
ních Vánoc Protivína se stala sova. 
Přidaly se k nám naše děti, které 
svými nápady přispěly k nevšedním, 
ale hezkým kombinacím. A některé 
to zvládly zcela samy, jako například 
Deniska Mádlová nebo Maruška 
a Vašík Šálkovi. 

Mgr. M. Šálková

ADVENTNÍ VĚNCE

Lenčík fest 2015
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Dne 23. listopadu proběhlo další 
setkání Protivínského vlastivědného 
klubu. Tentokrát jsme pozvali na 
besedu vysokoškolského pedagoga 
z Jihočeské univerzity, Mgr. Zdeňka 
Bezecného, Phd. Sešli jsme se opět 
v klubovně Domu s pečovatelskou 
službou, kde jsme mohli více jak dvě 
hodiny naslouchat povídání na téma 
Schwarzenbergové. 

 V prezentaci, která byla rov-
něž součástí přednášky, jsme měli 
možnost zhlédnout na obrazech a 
fotkách historii rodu, který své koře-
ny v Čechách zapustil v 17. století. 
Pan doktor začínal svoji přednášku 
zajímavým poznatkem, a to tím, že 
oficiální webové stránky našeho města 
používají schwarzenberský erb, i když 
město má přiřčený svůj vlastní. Ten 

městský obsahuje rovněž atributy 
tohoto rodu.   

 A pak již následovala přednáška 
o Schwarzenberzích známých i méně 
známých. První z „českých“ Schwar-
zenbergů, Jan Adolf ze Schwarzen-
bergu, měl kontakty s kardinálem 
Richelieu, jeho syn Ferdinand psal 
deníky o dění na habsburském dvoře, 
které byly v nedávné době i vydá-
ny, a jedno z Ferdinandových dětí 
„proslavila“ jeho smrt. František 
Adam byl totiž zabit na lovu přímo 
císařem Karlem VI.  Dokonce prý 
byla jeho smrt vyšetřována, což je s 
podivem, když střelcem byl přímo 
císař. Známe tím pádem ale přesné 
rozestavení střelců a zlí jazykové 
tvrdí, že při takovém rozřazení by 
k nějaké „nehodě“ stejně došlo. 

Syn tohoto nešťastníka, Josef Adam 
z Schwarzenbergu, byl hofmistrem 
Marie Terezie i Josefa II. Od konce 
18. století si Schwarzenbergové 
vychovávají své správce (mají lesní, 
či zemědělské školy, apod.). 

 Od 19. století je majetek rozdělen 
na tzv. primogenituru a sekundogeni-
turu. Vznikají tak dvě větve rodu, jež 
jsou známy jako hlubocká a orlická. 
Schwarzenbergové přicházejí o maje-
tek již po 1. světové válce. Definitivně 
pak po roce 1947, kdy je k vyvlastnění 
jejich majetku dokonce přijat tzv. 
Lex Schwarzenberg. Za 1. republiky, 
jak podotkl Dr. Bezecný, podobný 
zákon vznikl jen na vyvlastnění 
majetku Habsburků. Ze současných 
Schwarzenbergů je znám hlavně 
Karel Schwarzenberg, a to jako bývalý 
ministr zahraničních věcí a kandidát 
na prezidenta republiky, méně však 
jako Karel VII., či adoptivní syn 
Jindřicha ze Schwarzenbergu, jímž 
vymírá hlubocká větev tohoto rodu 
(tzv. primogenitura). 

 Na přednášce jsme se dozvěděli 
spoustu zajímavostí, byly vzneseny 
i dotazy, na něž pan doktor vstřícně 
odpovídal. Na 26 posluchačů odmě-
nilo na závěr velkým potleskem. Další 
besedou PVK bylo Vánoční rozjímání, 
které se uskutečnilo 17. 12. 2015 na 
obvyklém místě v klubovně Domu 
s pečovatelskou službou. 

Sledujte kalendář akcí Protivínska 
na http://protivinnet.blogspot.cz/. 

PVK
Foto R. Lenemajer

Adventní čas pro nás v Mateřské škole 
v Krči začal již v sobotu 28. listopadu. 
Letos jsme nechyběli při akci SDH Krč 
a krátkým programem vánočních koled 
jsme doplnili slavnostní atmosféru 
u rozsvěcování vánočního stromu. 

Následující týden se děti chystaly na náv-
štěvu Mikuláše. Legenda o svatém Mikuláši 
vtáhla do poutavého příběhu všechny děti 
a každý přispěl svým dílem k prožití děje. 
V pátek 4. prosince opravdu k dětem zaví-
tal Mikuláš s andělem a všem podle zásluh 
rozdělil balíčky se sladkostmi. 

Další dny pak byly zcela naplněny 
přípravou besídky a vánočních dárečků. 
Tento rok děti vytvářely pro rodiče svíčky 
z včelího vosku a samy byly překvapeny, jak 
je tato práce jednoduchá, příjemná a voňavá. 
Vánoční vůně se z naší školky linula i při 
pečení a zdobení perníčků. 

Čas utekl jako voda a my na konci roku 
2015 chceme popřát všem hezké vánoční 
svátky a v novém roce hodně štěstí, zdraví 
a úspěchů. 

Děti a paní učitelky z MŠ Krč

6. SETKÁNÍ PROTIVÍNSKÉHO VLASTIVĚDNÉHO KLUBU

Advent v MŠ Krč



KINO PROTIVÍN
leden 2016

pátek 1. ledna
NEPROMÍTÁME – NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ

neděle 3. ledna v 16 hodin film Rakousko
KRÁLOVÉ HOR

Dobrodružný, rodinný. Příběh o silném přátelství chlapce a orla. Lucas nezná lásku, 
ani teplo domova. Mládě orla je svým starším bratrancem vyhozeno z hnízda a tím 
odsouzeno k smrti. Osud svádí oba dohromady.
Mládeži přístupný, dabováno, 97 minut, vstupné 110 Kč

neděle 3. ledna v 19 hodin film ČR
PADESÁTKA

Komedie. Takovej horskej humor. Kdo se směje naposledy, ten se směje nejlíp, láká Voj-
ta Kotek na komedii, která se odehrává na hřebenech, svazích a v chatkách zasněžených 
Krkonoš. Děj se točí kolem rázovitých lidí z hor. Hrají J. Prachař, O. Pavelka, M. Taclík, 
V. Cibulková, O. Kaiser, K. Hádek aj. 
Mládeži od 12 let přístupný, 97 minut, vstupné 110 Kč

středa 6. ledna v 19 hodin film Irsko
POKOJ

Drama. Pro pětiletého Jacka je pokoj celým světem, domovem. Ale pro jeho mámu 
vězením, ve kterém je Starý Nick drží již více než sedm let. Joy ví, že takhle to nemůže 
být napořád. Vymyslí odvážný plán útěku...
Mládeži od 12 let přístupný,titulky,118 minut, vstupné 100 Kč

pátek 8. ledna v 19 hodin film Německo
FAKJŮ PANE UČITELI 2

Komedie. Opakujeme pro úspěch. Jedeme na libovej vejlet! Být úspěšným lupičem 
vyžaduje mít pevné nervy. A když jste k tomu i učitelem na střední, potřebujete nervy 
jako špagáty a vražednou bezohlednost. A přesně díky tomu u školní tabule uspěl 
bývalý zločinec a současný samozvaný učitel Zeki Müller (Elyas M‘Barek) v bláznivé 
školní komedii.
Mládeži do 12 let nevhodný, dabováno, 115 minut, vstupné 90 Kč

neděle 10. prosince v 16 hodin
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ 
NA KOUZELNÉM PALOUČKU – LOUDADLO

neděle 10. prosince v 19 hodin film V. Británie
UŽ TEĎ MI CHYBÍŠ

Komedie/drama/romantický. Milly a Jess byly odjakživa nejlepšími kamarádkami. 
Od dětství spolu sdílely absolutně všechno. V životě ale jednou nastane chvíle, kdy se 
každý musí začít chovat dospěle... Nebo ne?
Mládeži od 12 let přístupný, titulky, 112 minut, vstupné 100 Kč

středa 13. ledna v 19 hodin film ČR
OPUŠTĚNÝ VESMÍR

Dokument. Už jste někdy mysleli na smrt? A co vám při tom běželo hlavou? Smrt 
představuje cosi, na co je moderní společnost alergická – to, co se nedá kontro-
lovat, nad čím nemůžeme racionálně zvítězit. Film je o smrti a umírání a o dvou 
(ne)možnostech posmrtné existence. Pohled současné vědy a naproti tomu osobní 
zážitky se smrtí.  
Mládeži do 12 let nevhodný, 70 minut, vstupné 90 Kč

pátek 15. ledna v 19 hodin film USA
PARANORMAL ACTIVITY: THE GHOST DIMENSION

Horor. Nemůžete je zachránit. Můžete se jen dívat. Tvůrci nejnovějšího pokračování 
této extrémně úspěšné série slibují ještě děsivější zážitek. O život tentokrát nepůjde 
jen hrdinům na plátně...
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 83 minut, vstupné 120 Kč

neděle 17. ledna v 16 hodin  film Francie
MALÝ PRINC

Animovaný film podle slavného díla Antoine de Saint-Exupéryho o přátelství, lásce 
a skutečném štěstí. Ústřední postavou je malá holčička, kterou se její maminka snaží 
připravit na skutečný svět dospělých.
Mládeži přístupný, dabováno, 108 minut, vstupné děti 100 Kč/dospělí 120 Kč

neděle 17. ledna v 19 hodin  film ČR
MUZIKÁL ANEB CESTY KE ŠTĚSTÍ

Hudební, taneční film o dnešních mladých lidech a jejich životech – o touze 
po úspěchu, kamarádství, rivalitě, odvaze. A ano, také o lásce. Hrají V. Kerekes, 
R. Vojtek, M. Písařík a další. 
Mládeži do 12 let nevhodný, 85 minut, vstupné 130 Kč

středa 20. ledna v 19 hodin film USA
REVENANT – ZMRTVÝCHVSTÁNÍ 

Dobrodružný/drama. Musel zemřít, aby mohl žít. Americký západ, Jižní Dakota, 
1823. Místo a čas s hodně relativní hodnotou lidského života. Zkušený lovec a traper 
Hugh Glass (Leonardo DiCaprio) je se svým synem na výpravě s lovci kožešin. Uprostřed 
lesů vzdorují nečekaným útokům indiánů...
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 156 minut, vstupné 120 Kč

pátek 22. ledna v 19 hodin film USA
KRAMPUS: TÁHNI K ČERTU

Horor/komedie. Kdo se nikdy nebál, že ho na Mikuláše odnese čert, ten ať hodí 
vánoční ozdobou. A to jste přitom nenarazili na nejstrašnějšího z pekelníků, na Kram-
puse. K tomu, aby vás hodil do pytle (nejen děti, ale i dospělé) stačí děsivě málo.
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 96 minut, vstupné 100 Kč

neděle 24. ledna v 16 hodin film USA
LEDOVÁ SEZÓNA

Rodinná animovaná komedie. Lední medvěd Norm si užívá hezky vymrzlého 
pohodlí svého severního pólu, dokud jeho klídek nezačnou rušit dotěrní tvorové s 
foťáky. Vydává se proto do města, které nikdy nespí. Do New Yorku...
Mládeži přístupný, dabováno, 86 minut, vstupné 110 Kč

neděle 24. ledna v 19 hodin film USA
U MOŘE

Romantický/drama. Manželský pár přijíždí do malebného francouzského 
přímořského letoviska nalézt sílu, klid a inspiraci k napsání své další knihy. Příběh 
o rozpadajícím se vztahu, který napsala, režírovala a hraje Angelina Jolie. V hlavní 
roli hvězdného páru Brad Pitt.
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky,122 minut, vstupné 90 Kč

středa 27. ledna v 19 hodin film ČR/Slovensko
LÍDA BAAROVÁ

Životopisný/historický/drama. Příběh ženy, která milovala „Ďábla“.  Česká herečka 
Lída Baarová je v roce 1934 pozvána do berlínských filmových ateliérů Babelsberg, 
považovaných za evropský Hollywood. Po počátečních potížích nakonec okouzlí i davy 
fanoušků v celém Německu. Užívá si slávy i náklonnosti Gustava Fröhlicha, tehdejšího 
idolu všech německých žen...
Mládeži do 12 let nevhodný, 110 minut, vstupné 120 Kč

pátek 29. ledna v 19 hodin film USA
VIKTOR FRANKENSTEIN

Horor/drama. Odhalte původ monstra a jeho stvoření. Oživit mrtvou hmotu 
a stvořit z ní živou bytost dokázali zatím jen Bůh a Viktor Frankenstein. A právě o tom 
druhém vypráví náš příběh odehrávající se ve století, kdy se probuzená věda, nové 
technologie a tradiční víra sbližují.
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 109 minut, vstupné 100 Kč

neděle 31. ledna v 16 hodin film USA
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ: ČIPERNÁ JÍZDA

Rodinná komedie. Čiperné veverky Alvin, Simon a Theodore jsou zpět! Jsou nabití 
energií, písničkami a naprosto šílenými nápady. Jejich nový příběh začíná tradičně 
velkým nedorozuměním...
Mládeži přístupný, dabováno, 92 minut, vstupné děti 100 Kč /dospělí 125 Kč

neděle 31. ledna v 19 hodin film USA
PADESÁT ODSTÍNŮ ČERNÉ

Komedie. Držte si kalhotky i bránice, do kin přichází dráždivá a na padesát způsobů šťav-
natá parodie. Stejně jako šedé bestsellery přináší šokující odhalení a hned tím prvním je, 
že erotický hit a drzá komedie jdou dohromady. Hrají M. Wayans, K. Hawk, 
J. Seymour...
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 90 minut, vstupné 110 Kč

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

Filmy označené tímto symbolem jsou sledovatelné brýlemi 3D-technologie
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Dům kultury Protivín 

čtvrtek 21. ledna od 18.30 hodin

Seminář 

pod vedením Jitky Lojíkové, 

trenérky paměti z ČSTPMJ 

„Trénování paměti Vám ukáže, že 
zapamatovat si lze téměř cokoli, 
když víte jak na to. “

Vstupné 50 Kč

Pojďte se s námi přesvědčit, jak se může 
mozek za trénování paměti odvděčit. 

 
Kdybychom neměli paměť, nikdy by-

chom se nenaučili chodit, mluvit, nemohli 
bychom budovat sociální kontakty, věnovat 
se svým koníčkům, rodině, vzdělávat se… 
zkrátka paměť má pro nás vysokou hodnotu 
a provází nás celým naším životem. Proto je 
třeba se o ni starat a neustále ji opečovávat, 
aby nám nezlenivěla. 

Nelze ovlivnit stárnutí mozku a ostat-
ních částí těla, ale lze ovlivnit náš způsob 
života. Je dokázáno, že trénováním paměti 
můžeme efektivně posilovat mozkové funk-
ce, a dokonce si budovat nové propojení 
mezi neurony bez ohledu na to, kolik nám je 
let. Je to zároveň také velmi dobrá prevence 
proti vzniku kognitivních poruch a stařecké 
demence. Zlepšit si můžeme především naši 
pozornost, soustředěnost, smysly, myšlení a 
jazykové, komunikační i řečové schopnosti. 
Trénování paměti je vhodné pro všechny 
věkové kategorie. 

Městské kulturní středisko Protivín 
Vás zve na seminář o trénování paměti, 
kde se na vás bude těšit Jitka Lojíková, 
trenérka paměti s několikaletou praxí 
z České společnosti pro trénování pamě-
ti a mozkový jogging. Seminář se koná 
21. ledna 2016 v Domě kultury Protivín. 

Na seminář o trénování paměti není 
potřeba se nějak zvlášť připravovat, vše 
potřebné dostanete na místě. Nejdůležitěj-
ší je si s sebou vzít dobrou náladu, chuť 
potkat nové lidi a přijít na jiné myšlen-
ky. Sami se osobně přesvědčíte, jak jste 
na tom s vaší pamětí. Jakým způsobem 
paměť funguje a také co dělat pro její 
zlepšení. Budou se zde řešit různé úlo-
hy a cvičení, které jsou zaměřené např. 
na koncentraci, krátkodobou paměť, dlou-
hodobou paměť. Poznáte na vlastní kůži, 
že trénováním paměti se lze naučit cokoliv, 
když budete vědět, jak na to. Nebude pro 
vás problém si zapamatovat nákupní seznam 
nejméně o padesáti položkách, kalendář na 
celý rok, jména a tváře lidí, bezpečně si 
zapamatovat PIN a další věci, které nám 
usnadní náš běžný život. 

A hlavně se není třeba ničeho obávat, 
protože myšlení nebolí. 

Dům kultury Protivín  neděle 10. ledna od 16 hodin

NA KOUZELNÉM PALOUČKU
Pohádková revue loutkoherecké skupiny „Loudadlo“ spolu s nadživotní-
mi loutkami kamarádů Jů a Hele, žábáky Kvikem a Kvakem, šoumenem 
myšákem Kikem.                                                                                     Vstupné 50 Kč

Městské kulturní středisko Protivín Městské kulturní středisko Protivín 

a redakce Protivínských listů a redakce Protivínských listů 

přejí klidné prožití vánočních svátkůpřejí klidné prožití vánočních svátků

Nenechávejte svoji PAMĚŤ lenošit
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Letošní cyklosezona, ač byla jubilejní, 
byla pro nás slabá. 

Z plánovaných výletů jsme uskuteč-
nily jen malou část, přestože první malý 
výlet jsme absolvovaly již v únoru. Byla 
to noční jízda do Skal na půlnoční plesové 
překvapení. 

V březnu jsme se je ly podívat 
do Sudoměře na rekonstrukci bitvy. Ofici-
ální zahájení cyklosezony bylo tentokrát 
9. května v Táboře. Neslo se v duchu šesti-
stého výročí upálení Jana Husa. Do Tábora 
jsme se přepravily vlakem. Trasa vedla 
okolím města a byla dlouhá 45 kilometrů. 

Tradiční vícedenní červencová jízda, 
tentokrát z Chebu podél Ohře a Labe, se 
neuskutečnila. Věra, hlavní organizátorka 
celé akce, si pádem z kola zlomila klíční 
kost a musela podstoupit operaci. Tím pro ni 
prakticky sezona skončila. Tento cyklovýlet 
jsme přeložily na příští rok. Červencové  
volné dny jsme využily k pobytu na kara-
vanu v Suchdole nad Lužnicí. Vzhledem 
k vysokým teplotám jsme si užívaly koupá-
ní a na kole jsme jezdily jen ráno a večer. 
Dalším důvodem, proč jsme málo jezdily, 
byly radostné události v rodinách. Čtyřem 
z nás se během prázdnin narodila vnoučata. 
Vyměnily dvě kola za čtyři kolečka. 

Konec srpna jsme strávily na spo-
lečné dovolené u moře v Itálii. Odpo-

MIKULÁŠSKÁ 
ZUMBA PÁRTY

Ve středu 3. prosince jsme si stylově, malé i velké „Zumbi-
ce”, užily společnou „Mikulášskou Zumbu“ ve sportovní hale 
v Protivíně. Malé i velké „Zumbice” se tentokrát oblékly za 
krásné andílky a čertíky a všichni dostali sladkou nadílku. 

 Moje poděkování patří nejenom účastnicím „Mikulášské 
Zumby“, ale vám všem, které jste chodily po celý rok na mé 
lekce Zumby a Pilates v Protivíně a tímto zvu další zájemce, 
neváhejte a přidejte se k nám! 

 Zároveň mi dovolte popřát vám radost, lásku a poho-
du v roce 2016 a těším se, až se s vámi v lednu opět 
setkám. 

Informace o připravovaných akcích sledujte na plakátech 
a na www.forbodystudio.com 

Hana Bísková, 
certifikovaná instruktorka Zumby a Pilates

CYKLORAFANDA –15 LET SPOLU
čaté jsme se zúčastnily tradiční Cesty 
k Protivínu. Trasa byla opět velmi pěkná, 
ještě jednou děkujeme organizátorům. 
Soukromý závěr sezony jsme si udělaly 
opět na karavanu a ani chladné večery nám 
nepokazily náladu u táboráku. Oficiální 
zakončení cyklosezony se jelo na Písecku, 
se startem v Kestřanech. 

Patnáct let společných toulek na kole 
a nejen na něm, jsme si připomněly malou 
výstavou fotografií v kaplance. Výstava 
potrvá do konce roku a všechny naše příz-
nivce na ni zveme. 

Závěrem přejeme všem čtenářům spo-
kojené vánoční svátky a v novém roce 2016 
hodně zdraví a úspěchů.                 CYRA
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 ZE ŽIVOTA ŠKOLY  
Advent 2015 ve škole

V předvánočním období se všichni vnitřně připravujeme na čas poro-
zumění. Malé děti prožívají v tuto dobu směs radostného očekávání, obav, 
nervozity. Tohle napětí je nejlepší uvolnit rukodělnou činností. 

V rámci projektu „Ovoce do škol“ 
jsme využili nabídky dalšího dopro-
vodného programu a zorganizovali pro 
žáky 1. stupně projektový den „Zdravá 
výživa“. Žáci devátých tříd, kteří mají 
volitelný předmět Seminář z českého 
jazyka, se 14 dní před avizovaným 
termínem rozdělili do dvojic a poté 
vylosovali třídu 1. stupně, pro kterou 
své vystoupení připraví. 

Ve středu 2. 12. se všech jedenáct 
dvojic dostavilo do školní kuchyňky, 
každá dvojice si musela připravit, 
očistit a nakrájet zeleninu a ovoce 
z bedýnek, které měla pro „svou“ třídu 
k dispozici. Od papriky, rajčat, mrkve 
až po kiwi, kaki, či ananas. 

Třetí vyučovací hodinu se s plnými 
tácy a připravenou prezentací ocitli 
deváťáci před katedrou. 

A jejich názory na projekt?
Byla jsem ráda, že jsem si vyzkoušela 
mluvit před jinou třídou. Na začátku 
hodiny jsem měla strach, ale pak jsem 
si to opravdu užila. Všechny děti v lavi-
cích byly vzorné a spolupracovaly. 

D. Částková 

Ihned po zazvonění jsem neváhala 
a začala mluvit, vše šlo jako po másle. 
Stihly jsme i hru s ochutnávkou. Pro-
stě fajn hodina.

V. Danielová

Nejdřív jsem byl ve velkém stresu. 
Hodina se nám povedla. 

J. Kohout

Děti byly aktivní. Nestihli jsme celý 
kvíz, to je škoda. 

J. Červenka

Prezentace se dětem líbila (příprava 
nám zabrala spoustu času). Smály se, 
když vedle obrázku hrušky uviděly fot-
ku Ládi Hrušky. Při ochutnávce snědly 
úplně všechno, některé děti dokonce 
cibuli a česnek. 

E. Hofhanslová

S Lukášem jsme si vylosovali třídu 
5. B, v tu chvíli jsme si uvědomili, 
že projekt pro páťáky nebude vůbec 
jednoduchý. Po několika dnech pří-
prav jsme měli strategii – informace, 
ochutnávka, soutěž. V ten den jsem 
byl velmi nervózní. Přes velké obavy 
vše dopadlo dobře. 

M. Zelinský
Pozitivní – mluvení před celou třídou, 
samostatná příprava, prostor pro 
kreativitu, překonání trémy. Negativní 
– hodina prezentace se nám zdála 
příliš krátká. 

F. Kroutil
< < < < < < < Foto J. Houdková 

Ve 3. B si chlapci a děvčata troufli na tvorbu symbolu adventu – věnec. 
Pracovali jsme ve skupinách, abychom si mohli navzájem pomáhat. Práce 
s vázacím drátem a větvičkami byla pro naše prsty zvlášť obtížná, ale zvládli 
jsme to! Konečné zdobení nám ulehčily tavicí pistole pro aranžéry. To nás 
bavilo nejvíc. Výzdobu jsme barevně sladili. 

 Posoudit jste mohli, některé byly k prodeji na školním vánočním trhu!
 Za žáky 3. B T. Vojtěchová

Projektový den 
„OVOCE DO ŠKOL“
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Co Vás přivedlo k tomuto voňavému řemeslu?
Náhoda. 

Perníkářskému řemeslu se věnujete již patnáct let, což je 
poměrně dlouhá doba. Zažil jste někdy chvíle, kdy jste pře-
mýšlel opustit tuto práci a zabývat se něčím jiným?

Ano. Zejména před Vánoci. 
Jak dlouhá doba přibližně uplyne, než se z jednotlivých 
surovin dostanete k hotovému perníčku?

Týden. 
V minulosti bylo běžné, že se těsto nechávalo odležet 
i několik měsíců, výjimečně také několik let. Jak dlouho jej 
necháváte odležet Vy, pokud vůbec. 

Vzhledem k tomu, že 
nemám dceru na vdávání, 
abych těsto nechával uležet 
několik let, tak mi stačí dva 
měsíce. 
V historii těchto tradičních 
perníků vytlačovaných do 
dřevěných vyřezávaných 
forem se objevovaly i perníky 
plněné mákem na sv. Mar-
tina. Je možné najít nějaké 
plněné výrobky i u Vás?

Maminka mojí ženy peče 
martinské rohlíky z kynutého 
těsta plněné mákem, takže si 
pochutnáme, i když plněné 
perníky nepeču. Dělám tra-
diční perníky vytlačované 
do dřevěných forem a to ve 
všech velikostech, tedy i tzv. 
mistrovské kusy. A třebaže 
jsou zhotoveny z mouky, kva-
litního medu a koření, jsou 
určeny ve své finální podobě 
jako dárkové zboží. Tady již 
spolupracujeme s manželkou 
Ladou, která dělá suchou 
vazbu, točí svíce z vosku a 
používá ještě jiné materiály, 
které většinou kombinuje 
s mým perníkem a dokončuje 
dekoraci. Také každý jednotlivý perník krášlí opravdu velice 
jemnou mašličkou. Je to vlastně náš způsob transformace 
tradičního historického perníku do současnosti. 
Změnili jste v průběhu své praxe recept na perníčky nebo 
je pečete stále stejným způsobem od počátku?

Technologii a pečení perníku se věnuji výhradně sám 
a samozřejmě jsem si ji za ty roky změnil. 
V Protivíně jste již byli se svými výrobky dvakrát a pokaž-
dé s úspěchem. Pamatovali si Vás zákazníci a vraceli se 
k Vám?

Protože jsem v Protivíně osobně neprodával, nemohu 

to posoudit, ale vím odjinud, že zákazníci, kterým se tyto 
tradiční perníky líbí, se skutečně vracejí. 
Vaše perníky znají jistě lidé na různých místech Čech 
a Moravy. Dělal jste s manželkou i velké vánoční výstavy 
věnované současně historii tradičního perníku, například 
v Písku, v pobočce táborského muzea v Soběslavi, v Dači-
cích, Rychnově nad Kněžnou, Litoměřicích a kampak ještě 
se Váš perníček zatoulal?

Vím od zákazníků, že perníčky s vánoční tématikou byly 
zaslány do Velké Británie, Kanady, USA, Mexika, na Sloven-
sko a také jako svatební dar doletěl do Austrálie. 
Perníkářské formy, tzv. kadluby zobrazují velmi pestrý svět. 

Dokážete odhadnout, kolik forem 
se nachází ve Vaší dílně?

Několik desítek. 
A využíváte všechny nebo jsou již 
některé pouze na ozdobu?

Využívám postupně všechny, 
protože jsou s různou tématikou, 
ať už vánoční, velikonoční anebo 
s charakteristickou symbolikou, 
což je vlastně zboží pro prodej 
v průběhu celého roku. 
Jsou některé z nich i Vaším vlast-
ním dílem? A z jakého dřeva je 
vyřezáváte?

Vyřezávám je ze dřeva ovoc-
ných stromů. Zejména pro potřeby 
drobných dekorací a také proto, že 
zákazníci, kteří se vracejí, chtějí i 
něco nového. 
Jak dlouho přibližně trvá formu 
vyřezat?

To záleží na její velikosti. 
Která z forem je Vaší neoblíbe-
nější?

Nemám žádnou vyvolenou. 
Každá z nich má svůj půvab. 
A která forma, resp. perníček 
díky ní vyrobený je nejoblíbenější 
u Vašich zákazníků?

Samozřejmě není jedna. Ale 
dalo by se říci, že jsou různé vlny 

obliby a ty se stejně postupně střídají a opakují. 
Perníčky jsou jistě nejžádanější na Vánoce. Existuje ještě 
nějaké jiné období, kdy pociťujete zvýšenou poptávku po 
Vašich výrobních?

Vánoční období hraje naprostý prim. 
A máte ještě po práci chuť na perníček nebo jste již na jejich 
vůni imunní?

Jejich vůni mám pořád rád, ale perníček nejím, protože, 
jak jsem ji na začátku říkal, naše perníčky chápeme především 
jako dárečky, dekoraci, tedy srdeční záležitost. 

Bc. M. Tesařová

NOS VÁBILA KOUZELNÁ VŮNĚ…
Všechny oči v okolí napnutě sledovaly krásný, postupně se rozsvěcující vánoční strom, uši si užívaly příjemnou melodii 

koled a nos vábila kouzelná vůně. Když jste vyrazili za touto omamnou vůní, došli jste ke stánku s perníčky od pana Milana 
Puše. S jeho výrobky se účastníci rozsvěcení stromu mohli setkat již potřetí. 

 Pan Puš a jeho manželka se pečení perníčků z mouky, medu a koření naučili od paní Olgy Šulcové již před 15 lety. 
Přesný recept však žádný perníkář neprozradí, je to jeho tajemství. Během dlouhé doby, po které se Pušovi pečení perníčků 
věnují, se jejich výrobky dostaly nejen po celé zemi, ale také do zahraničí. A všude sklízely jen slova chvály. Manželé 
Pušovi navíc nenabízí jen tradiční podobu perníčků, ale také jejich dekorativní provedení v kombinaci se svíčkami 
či jinými přírodními materiály. 

 Dnes již neexistuje mnoho perníkářů. Proto patří panu Pušovi a jeho manželce slova díků za to, že nám provoní domovy. 
Ale hlavně za to, že také kvůli nim a jim podobným toto řemeslo zatím nezaniklo. Pár slov o voňavém řemesle nám prozradil 
pan Milan Puš.
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PI

Příjemné prožití  
vánočních svátků,
hodně zdraví  
a pohody v novém  
roce přeje Všem svým zákazníkům

Finanční poradenství Jiří Jíně.PI

Děkuje Městu Protivín 
za podporu v roce 2015 
a přeje všem občanům 
krásné vánoční svátky 

a šťastný nový rok 2016

VÁNOČNÍ POSEZENÍ
K vánočnímu posezení se sešli osamělí senioři v pondělí 7. prosince v odpoled-

ních hodinách v klubovně Domu zvláštního určení v Protivíně. Program s pásmem 
vánočních říkadel připravily s dětmi ze 2. Mateřské školy Protivín paní Marie 
Roušalová a paní Petra Štěpková. Pěvecký sbor ZŠ Protivín pod vedením paní 
učitelky Lenky Přástkové a za doprovodu pana učitele Michala Nováka zazpíval 
a děvčata seniorům předala malý dárek. 

JEŽÍŠKU PANÁČKU…
V pondělí 7. prosince se v Domě s pečovatelskou službou Protivín konala tradiční 

vánoční besídka. S pásmem vánočních písniček a básniček nás přišly potěšit dětičky 
z 1. Mateřské školy Protivín a s pomocí paní učitelek nám dovolily nasát sváteční atmosféru. 
Po pár srdečných a hřejivých slovech pana starosty Jaromíra Hlaváče jsme si vzájemně 
popřáli klidné vánoční svátky a do roku 2016 hodně zdraví a vitality. Došlo i na předání 
drobných dárků, které byly krásnou tečkou za naší besídkou.                        O. Cvrčková

UPOZORNĚNÍ PRO 
NÁVŠTĚVNÍKY 
MĚSTSKÉ KNIHOVNY 
PROTIVÍN
Městská knihovna Pro-

tivín bude uzavřena (včetně veřejného 
internetu) ve středu 23. prosince 
a v pondělí 28. prosince. Otevřeno 
bude ve středu 30. prosince.

Již po šesté jsme mohli pozvat 
děti z mateřského centra do cukrár-
ny. Mnohé už věděly, že tam nebu-
dou dlouho jen se svými rodiči, ale 
že za nimi brzy přijde, stejně jako 
loni, Mikuláš s andělem. Oni se na 
děti moc těšili, protože věděli, že 
děti většinou poslouchaly, a tak se 
nemusely bát. Roztomilé básničky, 
nesmělé pohledy a ostych někte-
rých brzy vystřídala radost z nadílky. 
Děkujeme za přijetí a milou obsluhu 
v cukrárně. Vřelé poděkování samo-
zřejmě patří Mikuláši a andělovi. 

Mgr. M. Šálková

V sobotu 28. listopadu se jako každý 
rok konal výlet. Tentokrát do Českých 
Budějovic. Všichni jsme již v pátek 
samou nedočkavostí nemohli usnout. 
V sobotu brzičko ráno jsme se sešli 
u protivínského vlakového nádraží, a po 
malé chvilce jsme odjížděli na České 
Budějovice. Cesta proběhla hladce až 
na to, že průvodčí nechal otevřené dve-
ře od vlaku a v první chvíli mu nešly 
zavřít. Okolo 10. hodiny jsme dojeli 
do ČB, a první místo kam jsme se vyda-
li, bylo Hopsárium. Byla v něm zábava 
a všichni si to náramně užili. Po třech 
hodinách hopsání a jezdění na šlapacích 
autíčkách jsme se vypravili na prohlídku 
historické části města, kterou jsme si 
také „náramně užili“. Poté náš oddíl 
zavítal na vánoční trhy, kdy následo-
val krátký rozchod. Všichni si honem 
nakoupili trdelníky a různé dobrůtky, 
a následovala věc, na kterou jsme se 
všichni těšili z celého výletu nejvíce 
– Laser Tag České Budějovice. Po vyřá-
dění v Laser Tagu následoval pochod 
do obchodního centra Mercury, kde byl 
na 45 minut rozchod. Po rozchodu jsme 
se vydali na nádraží, kde již stál vlak 
na Protivín. 

Za Kocanďáky Kryštof Kalina

Výlet do Českých Budějovic

Mikulášská 
v Café Gallery
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ŘÍMSKO-KATOLICKÁ FARNOST PROTIVÍN
čtvrtek 24. prosince
ŠTEDRÝ DEN
Vigilie Narození Páně
 Krč – kostel sv. Václava  od 21 hodin
 Protivín – kostel sv. Alžběty  od 22.30 hodin
pátek 25. prosince
HOD BOŽÍ VÁNOČNÍ
Narození Páně
 Protivín – kostel sv. Alžběty  od 9.30 hodin
 Myšenec – kostel sv. Havla  od 11 hodin
 Heřmaň – kostel sv. Jiljí  od 16 hodin
sobota 26. prosince
SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA
 Krč – kostel sv. Václava  od 9.30 hodin
 Protivín – kostel sv. Alžběty  od 18.15 hodin
čtvrtek 31. prosince 
SVÁTEK SV. SILVESTRA
 Protivín – kostel sv. Alžběty  od 18.15 hodin

pátek 1. ledna 2016
NOVOROČNÍ BOHOSLUŽBA
Slavnost Matky Boží Panny Marie
 Myšenec – kostel sv. Havla  od 8 hodin
 Protivín – kostel sv. Alžběty  od 9.30 hodin
 Krč – kostel v. Václava  od 11 hodin
 Heřmaň – kostel sv. Jiljí  od 16 hodin

EVANGELICKÁ CÍRKEV METODISTICKÁ PROTIVÍN
čtvrtek 24. prosince od 21. 30 hodin
ŠTĚDRÝ DEN
Půlnoční bohoslužba

pátek 25. prosince od 10 hodin
HOD BOŽÍ VÁNOČNÍ
Vánoční bohoslužba

čtvrtek 31. prosince od 17 hodin
Rozloučení se starým rokem

Vážení čtenáři, 
dovolte mi vyprávět pří-
běh jednoho života, který 
se začal psát před sto lety 
15. listopadu 1915. 

Tehdy se na Fanfírách 
čp. 40 (dnes v Těšínově) 
narodila Anička Michalová, 
jako předposlední ze 6 dětí. 
Vyrůstali a starali se o hos-
podářství a tatínka, protože 
maminka jim zemřela, když Aničce 
bylo 13 let a nejmladšímu bráškovi 
devět let. 

Čas běžel, a když nastalo 28. září 
1940, tak se Anička vdala a vzala 
si Josefa Lišku, rodáka z Albrechtic 
u Drahonic. Se svým manželem byd-
leli v Albrechticích, kde měli hospo-
dářství a zde se také vzorně starali 
o své tři děti – syny Václava, Josefa 
a dceru Annu. Anička tehdy necho-
dila do práce, soukromě hospodařili 
a nakonec pracovala v JZD. 

Děti rostly jako z vody, dostudo-
valy a najednou vylétly z hnízda. 
Nejstarší syn Václav byl na vojně 
na jižní Moravě, kde se zamiloval 
a se svojí Martou vychoval tři dcery 
a dodnes tam bydlí. Mladší syn Josef 

zůstal bydlet na „gruntě“ 
a s manželkou Marií vycho-
val 4 děti. Dcera Anna 
s manželem Pavlem se 
odstěhovala do Protivína 
a vychovali 2 děti. 

Najednou byla z Anič-
ky babička, která měla 
9 vnoučat a 6 z nich pra-
videlně hlídala o prázd-
ninách, vařila a pekla jim 

dobroty, na které se dodnes vzpo-
míná. 

A můžu vám říct, že dodnes 
nechápu, jak to ta naše babička 
všechno zvládla. 

No a čas neúprosně běžel a už 
i vnoučata začala mít své rodiny. 
Přesto Anička s Josefem nezahále-
li, starali se o pole, louky, zahradu, 
včely, kočky, slepice, zdravíčko jim 
relativně sloužilo, Anička vyšívala 
krásné ubrusy. V roce 1990 Anička 
s manželem oslavili padesáté výročí 
svatby, bylo jí 75 let a manželovi 
82 let. Tehdy rozhodně netušila, že 
její život bude ještě hodně dlouhý. 

V roce 1999 ji po 59 společných 
letech ve věku 91 let opouští manžel 
Josef. Krátce poté se stěhuje vždy 

na 2 až 3 dny v týdnu k dceři do Pro-
tivína. V roce 2004 zdravíčko zradilo 
prostředního syna Pepu a odešel za 
svým otcem. Smutek ze ztráty syna 
Anička nemohla dlouho překonat 
a zůstala u dcery napořád. 

Čas plynul a najednou je tady 
15. listopad 2015 – paní Anna Liš-
ková, rodačka z Fanfír – Těšínova 
se dožívá sta let. 

Nikdy by mě nenapadlo, že se 
moje babička, o které zde píšu, 
dožije stovky. Věk je to požehnaný. 
Babička už si neuvědomuje, že 
pamatuje jedno století a často se 
vrací do doby svého mládí, vzpo-
míná na sourozence a maminku, 
vrací se do hospodářství, které 
s mým dědou měli. Když jí dovezu 
do jejího rodného domu na Fanfíry, 
kde bydlí její neteř s rodinou, tak jí 
tam ožívají vzpomínky na její rodiče. 
Někdy je mi líto, že už není tak plná 
elánu a energie, jako bývala. Vím, 
že to není možné a tak jsem ráda, 
že zatím je... 

Babiččiny narozeniny jsme osla-
vili s celou širokou rodinou. 

za celou rodinu 
vnučka Svatava Nečasová

…STO LET JEDNOHO ŽIVOTA Co všechno se stane za sto let? Dvě světové války, bída, hlad, různé politické systémy, 
spousta prezidentů, práce, láska, zdraví, nemoci, děti, vnoučata a pravnoučata...

VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ BOHOSLUŽBY
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Dne 27. listopadu slavnostně přivítal 
pan starosta Jaromír Hlaváč nové 
občánky našeho města. 

Foto nahoře
Zleva: Ludmila a Petr Hanzlíkovi 
se synem Dominikem, Monika a 
Rostislav Veselých s dcerou Adélou, 
Stanislava Procházková se synem 
Matyášem, Martina a Pavel Cvrčkovi 
se synem Adamem, Kateřina Adam-
cová se synem Tomášem. 

Foto vpravo
Zleva: Pavlína Maliková a Josef 
Kuneš s dcerou Nikolou, Soňa 
Popelová a Roman Nemček s dce-
rou Adélou, Andrea a Pavel Tůmovi 
se synem Janem, Michaela Bena-
dová a Miroslav Soukup s dcerou 
Karolínou.           Foto J. Mošovská

KLIDNÉ SVÁTKY VÁNOČNÍ 
A POHODOVÝ ROK 2016 
PŘEJÍ HASIČI ZÁBOŘÍ

Letošní Mikulášská nadílka byla trochu 
odlišná od těch předchozích. Připravily 
jsme pro děti malé tvořivé dílničky, při 
nichž vymalovávaly obrázky čerta a Miku-
láše, zdobily perníčky, skládaly obrázky 
ze zažehlovacích korálků nebo tvořily 
vánoční dekoraci z pomeranče. Velký 
úspěch měly i skleničky, ze kterých děti 
za pomoci barev a papírových ozdůbek 
udělaly malé svícny na čajovou svíčku. 
K tomu všemu jim zahrála několik vánoč-
ních písniček Kristína Nídlová. A nakonec 
přišel i Mikuláš s čertem. Většina dětí byla 
celý rok hodná a Mikuláš je odměnil. 
Ale sem tam se našel i nějaký ten dětský 
hříšek, a tak měl práci i čert. Do pekla si 
s sebou naštěstí nikoho neodnesl, a tak 
se můžeme zase v příštím roce sejít na 
nějaké naší akci. 
Za poskytnutí salonku děkujeme restau-
raci R-erko. 

Za Klub žen Jana Kubecová 

Mikuláš v Klubu žen
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NARODILI SE

❀ 13. 11. dcera Anna Fryčová

 Petře Šmahlíkové z Protivína
❀ 11. 12. dcera Lucie Zemanová

 Lucii Danihelová z Protivína

ZEMŘELI

✝  18. 11. Anežka Turečková

 72 let, Protivín
✝  28. 11. Zdeňka Soukupová

 65 let, Protivín
✝  1. 12. Jiří Dubský

 67 let, Protivín

BETLÉMSKÉ SVĚTLO 
si můžete v Protivíně vyzvednout:

v pondělí 21., v úterý 22. a ve středu 23. prosince 
 od 9 do 17 hodin v prodejně jízdních kol u pana Plívy

ve čtvrtek 24. prosince 
 od 8 hodin v kostele sv. Alžběty 
 od 9 do 11 hodin v prodejně jízdních kol u pana Plívy
 v modlitebně ECM před bohoslužbou od 21.30 hodin

v pátek 25. prosince
 v kostele sv. Alžběty před bohoslužbou od 9 hodin
 v modlitebně ECM před bohoslužbou od 10 hodin

V pátek 20. listopadu přivítal staros-
ta pan Jaromír Hlaváč v obřadní síni 
Městského úřadu Protivín další nové 
občánky našeho města. 

Foto nahoře
Zleva: Simona a Lukáš Záhorkovi se 
synem Denisem, Lenka Andělová 
a Josef Žemlička s dcerou Natálií, 
Anna Hodálová a Jan Samiec se 
synem Janem, Lucie a Jiří Morávko-
vi se synem Jiřím, Michaela a Václav 
Márovi s dcerou Michaelou, Martina 
a Václav Rusínovi s dcerou Emou, 
Eva Bandurová a Lukáš Dědič se 
synem Tomášem. 

Foto vpravo
Zleva:Jiřina a Jan Jelínkovi s dce-
rou Magdalénou, Libuše Enochová 
a Martin Peterka se synem Marti-
nem, Pavla Mouchová se synem 
Maxem, Jana Brabcová a Karel 
Nebes se synem Mikulášem, Micha-
ela Brabcová a Josef Talafous se 
synem Josefem.  Foto J. Mošovská

Velmi děkujeme Městu Proti-
vín, Komunitní nadaci Blanicko 
– Otavské a Evangelické církvi 
metodistické za jejich finanční pod-
poru Střediska křesťanské pomoci 
– Pastelka a mateřského centra. 
Díky jejich podpoře jsme mohli udělat 
spoustu akcí. V rámci projektu Nový 
začátek se nám podařilo zorganizovat 
první letní tábor pro rodiny převážně s 
malými dětmi, který měl velký úspěch. 
Dětský den s hasiči, letní tábor pro 
děti, lampionový průvod, mikulášská, 
návštěva Krokodýlí ZOO, výlety do 
Zeměráje nebo Sladovny byly velmi 
podařené akce. Přejeme všem krás-
né a požehnané svátky a do roku 
2016 přejeme vše dobré, ať se daří 
v osobních i pracovních životech 
a vždy máte důvod k radosti. 

Mgr. M. Šálková

✿ SPOLEČENSKÁ KRONIKA ✿

PODĚKOVÁNÍ
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Krátce po začátku školního roku 
se rozběhly přípravy florbalového 
kroužku naší protivínské základní 
školy na podzimní turnaje. Pondělní 
tréninky letošní školní rok navštěvu-
je enormní počet dětí, a proto bylo 
nutné, především na prvním stupni, 
provést výběr (dva týmy totiž nebylo 
možné podle pravidel přihlásit) těch 
nejzkušenějších. I proto si děti z prv-
ního stupně daly jméno tým Matadorů. 
Při výběru na turnaj rozhodovala vytr-
valost, rychlost, síla úderu florbalovou 
hokejkou, ale také zpracování míčku 
a následné nahrávky. Dalším podstat-
ným kritériem byla týmová hra. 

To na druhém stupni byla situace 
o něco přijatelnější, protože tam bylo 
možné žáky a žákyně rozdělit do 
družstev podle věku. A zde již bylo 
nutné počty doplnit i o fyzicky zdatné a 
herně šikovné zájemce z řad žáků ško-
ly, jež nenavštěvují florbalový kroužek. 
Opět rozhodovala stejná kritéria, navíc 
zájem o reprezentaci školy. 

Do podzimních turnajů vstou-
pily děti z prvního stupně, tedy 
Matadoři, 5. listopadu. Ti se zúčast-
nili turnaje pod názvem Think Blue 
Cup, který pořádá Česká florba-
lová unie. Vybíráni byli především 
žáci 4. až 5. ročníku, počet byl ještě 
doplněn novopečenými třeťáky, kteří 
prokázali herní dovednosti. Hned po 
první remíze s hráči ze ZŠ T. G. M. 
z Písku byli hoši, které doplnila jedna 
dívka (B. Zimová), plni odhodlání do 
dalších zápasů. Avšak další prohra 
se ZŠ Tylova brala zlehka naději 
na dobré umístění, které umocnila 
výrazná prohra s perfektně připra-

~ ~ PODZIM VE ZNAMENÍ

venými hráči ze ZŠ E. Beneše, která 
i celý turnaj vyhrála. Ale chuť do hry 
vrátilo drtivé vítězství nad žáky ze 
ZŠ Bernartice, které i potvrdilo v roli 
nejlepšího střelce turnaje našeho 
R. Pikla, nakonec se 17 vstřelenými 
brankami za turnaj! Pak následovala 
prohra s klubem Sršňů z Milevska 
a výhled na lepší umístění byl defi-
nitivně pryč. Velká únava, rychlá hra, 
ale také psychické vypětí udělalo 
nakonec své. A protože byla letos 
konkurence veliká, zbylo na naše 
žáky celkově jen 5. místo, avšak 
s nejvyšší herní úrovní. 

To žáci druhého stupně vstupo-
vali do jiného turnaje. Jednalo se 
o turnaj základních škol, který je 
pořádán za podpory ministerstva 
školství a domů dětí a mládeže. 
Do okresního kola jsme letos vezli 
nejvíce týmů za historii florbalové-
ho kroužku. 

Ve třetí kategorii, tedy žáků 
6. – 7. ročníků, jsme měli dva týmy, 
jeden chlapecký a jeden dívčí. I zde 
byla letos velmi vysoká konkurence 
a napětí ze všech turnajů nejvyšší. 
Dvě skupiny, kde dvě prohry ve velmi 
napínavých zápasech se ZŠ Chyšky 
a se ZŠ T. G. M., vyvážily dvě výhry 
nad ZŠ Milevsko a Gymnáziem Písek. 
Rovněž ve velmi vzrušujících zápa-
sech, kde se rychle měnily strany, 
rychle se střídalo, proběhlo mnoho 
střel na brány oběma směry a tak 
i brankáři měli plné ruce práce. Nako-
nec velké vzrušení přinesly poslední 
zápasy skupin, kde skóre rozhodla 
o umístění a nám do semifinále 
poslala za soupeře ZŠ E. Beneše, 
kterou hoši porazili. Díky tomu došlo 
k paradoxní situaci, kdy jsme se 
střetli ve finále s vítězem z naší sku-
piny, opět se ZŠ T. G. M. Hoši mohli 
v odvetě vrátit soupeřům první prohru, 
ale hokejové zkušenosti rozhodly, 
a ZŠ T. G. M z Písku se stala vítězem 
turnaje a „nás“ odsunula na hezké 
druhé místo z celého turnaje. 

Hoši ze 4. kategorie, tedy žáků 
8. – 9. ročníků, to měli o mnoho 
horší, neboť nastupovali pouze dva, 
kteří navštěvují kroužek florbalu, 
a zbytek doplňovali zájemci z řad 
školní mládeže. Díky tomu, že kluci 

> > > > > > >
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Protivínští taekwondisté si v předvánoč-
ním čase mezi pilným trénováním našli 
čas a oslavili společně svátek svatého 
Mikuláše. 

Děti i v dnešní době na tento den čekají 
a s rozporuplnými pocity radosti a strachu 
očekávají od Mikuláše a jeho družiny 
nějaký ten dárek. Tyto postavy nechodí 
jen v podvečer 5. prosince, ale objevují se 
i v dny předcházející. Tak se i stalo v pátek 
4. 12., kdy pekelníci navštívili protivínské 
taekwondisty ve sportovní hale. Všichni vel-
cí i malí sportovci byli nadšeni. Někteří se 
báli více a někteří méně. Hlavně ti nejmenší 
byli velice rádi za dárečky, které dostali. 
I když občas uronili slzičku, tak odcházeli 
domů již s dobrou náladou. Mikuláš s andě-
lem nadělovali dárečky a čerti občas zlobili, 
ale stateční bojovníci se nedali. 

 Závěrem chceme poděkovat všem z řad 
rodičů a přátel taekwonda, kteří pomohli 
s přípravou nadílky.              Josef Kubička 
< < < < < < <     Foto Martina Kalíšková

nemají takové zkušenosti, odvedli 
i tak vynikající výkon a bylo znát, 
že se mnozí věnují fotbalu, což bylo 
vidět v nahrávkách, ale i ve fyzickém 
výkonu a výdrži, která k florbalu 
také patří. Nicméně zápasy obou 
kategorií měly jedno společné a to 
hořkou příchuť podivně pískaných 
zápasů sudími, kdy jasné fauly 
a prohřešky proti hře byly v různých 
situacích posuzovány různě, na což 
poukazoval nejeden trenér v jednotli-
vých zápasech. I přes vysokou herní 
úroveň byla tato rozhodnutí mnohými 
označena za nejhůře odpískané 
zápasy v posledních letech. 

To na turnaji dívek byla situace 
opačná. I když byly zápasy také 
herně velmi vysoko, rozhodování 
sudích byla pevná a spravedlivá. 
Děvčata obou kategorií nastoupila 
k turnaji 6. listopadu a to v obou 
kategoriích. Ve třetí kategorii zastu-
poval naši školu jeden tým děvčat ze 
6. – 7. tříd. Kategorii 4. pak týmy dva, 
děvčata z 8. ročníku a novopečené 
hráčky 9. ročníku z dalšího kroužku 
florbalu pod taktovkou paní učitelky 
Lucie Markové. Celkově tři naše týmy 
byly překvapením pro všechny, pro-
tože máme díky zájmu děvčat jednu 
z nejsilnějších základen v Jihočes-
kém kraji. 

Ve třetí kategorii šlo spíše o přátel-
ská utkání, jejichž kvalitu ale vyvážila 
snaha docílit co nejvyšších výsledků, 
proto ani prohra a celkové třetí místo 
nebyly vůbec špatné, neboť dvougó-
lové rozdíly se ve florbale neberou 
nijak vážně. 

TAEKWONDISTÉ 
oslavili sv. Mikuláše

FLORBALOVÝCH TURNAJŮ
Zato ve čtvrté kategorii byly zápasy 

napínavé. A hned ten pro nás úplně 
první, kdy se utkaly oba naše školní 
týmy. Pravdou je, že hlavním trumfem 
dívek z 8. ročníku byly dvě členky 
florbalového kroužku, nicméně zbylá 
děvčata, která se také aktivně věnují 
sportům a dříve i florbalu, ukázala, 
že něco umí. 

Děvčata z 9. ročníku pak ukázala, 
že i když jsou teprve na začátku této 
hry, umí soupeřkám pěkně „zatopit“. 
Což se také potvrdilo v ostatních 
zápasech. Kvalitní a velmi rychlé hry 
pak přinesly zajímavý výsledek, kdy 
absolutním vítězem se staly dívky 
ze ZŠ Čimelice, ale naše děvčata 
obsadila 3. a 6. příčku, přičemž vždy 
dokázaly uhájit maximálně dvougó-
lový rozdíl. Na začátečnice a na flor-

bal skvělý výsledek. Kvalitou hry pak 
jasně za Protivín dominovala Tereza 
Tröschelová, kterou ihned po konci 
turnaje draftoval florbalový písecký 
tým Sokola, s nímž od té doby Terka 
již absolvovala několik tréninků. 

A to je i náš cíl, přivést děti nejen 
ke hře a k pohybu, ale i ke kýženým 
výsledkům a postupu v soutěžích. Již 
několik našich bývalých žáků a žákyň 
vyšší florbalové soutěže úspěšně 
hrají. 

Všem hráčkám a hráčům bych 
chtěl moc poděkovat nejen za skvělý 
herní výkon a přípravu k němu, ale 
i za výbornou reprezentaci naší školy 
po stránce kázeňské. Přeji jim do 
budoucna mnoho herních úspěchů, 
pevné zdraví a mnoho štěstí!

Za protivínský florbal Jan Linhart

> > > > > > >
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Protivínští hokejbalisté ukončili posled-
ním vítězným zápasem podzimní část 
Krajské hokejbalové ligy a přezimují se 
ztrátou jednoho bodu na třetím místě 
tabulky. Mají však zápas k dobru. 

TJ Platan Protivín – SK Tábor 
5:6 ss (5:2, 0:1, 0:2 – 0:1)

Utkání mezi Platanem a Táborem bylo 
pěkně divoké. Domácím se povedla první 
třetina lépe, přestříleli Tábor a dostali se 
do vysokého vedení 5:2. Jenže Tábor zápas 
nezabalil a naopak více zabral. V druhé 
části jedním gólem snížil a v závěru dvěma 
přesnými trefami vyrovnal na 5:5. Unavený 
Protivín se stavem už nic nezmohl, a tak 
o vítězi musely rozhodnout nájezdy. V těch 
byli úspěšnější hosté z Tábora a jejich vítěz-
ství 6:5 po nájezdech bylo na světě. 

SK HC Rosa České Budějovice – 
– TJ Platan Protivín 

2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
Souboj Rosy a Platanu byl velmi vyrov-

naný. Úvodní minuty patřily domácímu 
celku, který se dostal do vedení 1:0. Hosté 
zabrali a hnali se za vyrovnáním. To přišlo 
až ve druhé části. Na to ale chtěli odpo-
vědět zase domácí, a také že odpověděli. 
Na začátku byl stav 2:1. Platan se ještě snažil 
se stavem něco udělat, ale to se mu nepoved-
lo. Rosa tak zvítězila 2:1. Zápas ohodnotil 
za Platan Miloslav Pexídr: „Zápas začal 
na mokrém povrchu, s kterým měla obě 
mužstva určité problémy. Přesto domácí začali 
lépe, měli více ze hry, a proto i více šancí. 
V páté minutě prvé třetiny prokombinovali 
po ose Keclík, Major, Zachoval, posledně 
jmenovaný se objevil sám před Pavlíkem 
a postrčil pod betonem na jedna nula. Hosté 
postupně hru trochu vyrovnali, ale do konce 
třetiny se stav nezměnil. Až ve druhé třetině při 
vyloučení hráče hostů se jim v oslabení zadařilo 
nalobovat míček na útočnou modrou, ideálně 
zpracovat a Bican byl sám před brankářem a 
na dvakrát jej překonal. Šance se střídaly na 
obou stranách, ale nic z toho. Tak se šlo do třetí 
třetiny za vyrovnaného stavu. Třetí třetina a třetí 
minuta, která rozhodla. Merunka prohodil na 
Kubeše, ten byl špatně pokrytý, měl čas nahodit 
švihem na bránu, střela k údivu všech se otřela 
o pravou tyč Pavlíkovy branky a domácí vedli 
dva jedna. Domácí byli opět lepším týmem. 
V osmé minutě ještě dostali hosté šanci při 
přesilovce, nic se nezměnilo. Minutu a půl 
před koncem zkusili hru bez brankáře, ale 
ani to nepomohlo ke srovnání stavu, spíše 
ještě domácí mohli korigovat. Výsledek se již 
nezměnil.“

Branky: Zachoval R. (Major, Keclík), 
Kubeš (Merunka) – Bican (Stropnický) 
SH

TJ Platan Protivín – HBC Prachatice B 
13:2 (5:1, 3:1, 5:0)

Utkání mezi Platanem a Prachaticemi 
bylo jednoznačné, i když se celky nacházely 
v podobných místech tabulky. Platan vlétl 
do zápasu jako vítr a začal Prachatice drtit. 
Do přestávky byl stav 5:1. V druhé části 
byli domácí opět lepší a skóre se vyšplhalo 

na 8:2. Poslední dějství patřilo výhradně 
Platanu, který přidal dalších pět branek 
a došel si tak pro vysoké vítězství 13:2.  

Utkání okomentoval Miloslav Pexídr 
z Protivína: „Domácí Platan začal od prv-
ních vteřin náporem, ale hosté po minutě 
a půl z prvého útoku na branku domácích 
dokázali skórovat, když zpoza kruhů vystře-
lil Mráz Václav a trefil náramně nad pravé 
rameno do růžku domácí brány. Domácí 
ale vzali otěže zápasu do svých rukou 
a do konce třetiny postupně nasázeli hostům 
pět branek, a tím rozhodli zápas. Od druhé 
třetiny nastoupil do brány hostů Kolka, když to 
Kacetl po pěti brankách vzdal – nutno dodat, 
že mu spoluhráči moc nepomohli. Ve druhé 
třetině domácí využili přesilovku, hosté šest 
minut nato skórovali při vlastním oslabení, 
když nenápadně zaútočili ve dvou a míček 
dostali až do branky po slabší chvilce domácí 
obrany. To bylo ze strany hostů vše. Od této 
chvíle bylo na hřišti jen jedno mužstvo a to 
domácí, které do konce třetiny přidali ještě 
dvě branky. Ve třetí třetině se hosté pomalu 
nedostali přes půlící čáru, dostali dalších 
pět branek a asi byli rádi, že bylo po zápase. 
Hostům je nutno poděkovat za korektně ode-
hraný zápas a domácím za snahu o co nejlepší 
výsledek i po výsledku prvé třetiny. “

 Branky: Steinocher (Stropnický), 
Bican (Stropnický), Bican (Hrdina), Bíba 
(Holý), Stropnický (Bican), Stropnický 
(Bican, Hrdina) PP, Bican (Stropnický), 
Bíba (Holý) PP, Vencl (Holý), Holý (Kolou-
šek), Bican (Stropnický ), Plojhar (Stropnic-
ký), Bican (Koloušek) – Mráz V. (Mráz P. ), 
Matoušek (Kott) SH

HC Dranreb Nová Včelnice – 
– TJ Platan Protivín 

2:3ss (0:2, 2:0, 0:0 – 0:1)
Zápas mezi Dranrebem a Platanem byl 

vyrovnaný. Hosté do hry vstoupili lépe 
a dostali se do vedení. Jejich tlak pokra-
čoval a na konci první třetiny byl stav 2:0. 
Domácím se v druhé periodě povedlo nej-
prve snížit a pak vyrovnat. Když poslední 
dějství nepřineslo žádnou branku, muselo se 
jít na nájezdy. V těch byli úspěšnější hráči 
Platanu, kteří tak získali bod navíc. 

„Do Včelnice jel Platan jen s torzem 
svého mužstva a s vizí nedostat nářez, když 
s tímto soupeřem má zápornou bilanci již 
delší dobu. A začátek utkání těmto obavám 
nasvědčoval. Hosté při prvém protiútoku 
v prvé minutě ale dokázali skórovat a ve 
dvanácté minutě při vyhození od vlastní 
brankové čáry přes celé hřiště obloučkem 
si domácí brankář lapačkou srazil míček do 

branky. Tak také skončila prvá třetina, když 
byla oboustranně vyrovnaná.  V páté minutě 
druhé třetiny byl hostující hráč napaden 
urážkami, a tak to řešil pěstí a dostal pět 
a sprchy – oprávněně, ale domácí zůstal 
nepotrestán!!! A tak rozhodčí darovali 
domácím slušnou výhodu, kterou využili 
pro snížení a převahu v utkání. Následně se 
domácím podařilo za plného stavu vyrovnat. 
Následně opět dostali výhodu přesilovky 
k tomu hru pět na tři, ale tu již nedokázali 
využít. Tak skončila třetina za nerozhodného 
stavu. Třetí třetina byla za velkého tlaku 
domácích po snaze zlomení výsledku a za 
přispění rozhodčích, když nepískali ani po 
několikáté sekání a píchání holí do lapačky 
hostujícího brankáře. Nefér hra domácích 
se ještě stupňovala za přihlížení rozhodčích, 
a aby toho nebylo málo, tak po dvojnásob-
ném faulu domácích na hostujícího hráče 
byl k údivu všech (i domácích) dvě minuty 
před koncem vyloučen hostující hráč. Ani 
tuto darovanou výhodu rozhodčích ale 
neschopní domácí nedokázali využít, a tak 
se šlo na nájezdy, kde jde o štěstí. To se 
nakonec přeci jenom přiklonilo k šikovněj-
ším hostům. Nutno poděkovat zbylým sedmi 
statečným Platanu za takticky a obětavě 
vedený boj a brankáři Pavlíkovi, který před-
vedl výborný výkon a pomohl k zisku dvou 
cenných bodů. Zklamáním pro mě byl výkon 
rozhodčích, kteří se nechali ovlivnit sprostý-
mi diváky domácích a vesměs přehlíželi tvr-
dé – hrubé zákroky domácích hráčů, “ takto 
shrnul zápas Platanu Miloslav Pexídr. 

Branky: Šindelář (Sedlák) PP, Kubín 
Mich. (Strašík, Jindra) – Steinocher, Stei-
nocher, tr.  střílení – góly Klas, Bíba

TJ Platan Protivín – SK Hospříz 
9:3 (4:0, 3:3, 2:2)

Platan byl v utkání s poslední Hospřízí 
favoritem a papírové předpoklady splnil. 
Hned v úvodní periodě si zřídil vysoké 
vedení, na které Hospříz do konce zápasu 
nedovedla odpovědět. Když na začátku 
druhé třetiny přidal Platan další dvě branky, 
byl stav již 6:0. Teprve tehdy se prosadila 
také Hospříz, která snížila. Stav po druhé 
třetině byl nakonec 7:3. V závěru hostům 
docházely síly a Platan tak mohl upravit na 
konečných 9:3!

Branky: Bíba (Holý, Pexídr), Bican 
(Stropnický), Bican (Stropnický, Hrdina)PP, 
Stropnický (Bican, Hrdina), Stropnický 
(Bican) SH, Bican (Hrdina) SH, Bican 
(Hrdina), Klas (Bican) PP, Vencl (Holý) 
– Málek T. (Šrámek, Čadek), Maršík 
(Málek J.), Šrámek (Málek T.)

KRAJSKÁ HOKEJBALOVÁ LIGA

KHbL – ČECHY JIH 2015/2016 – Základní část

poř.  název týmu Z V VP R P skóre body 

 1. SK Tábor 15 13 1 0 1 92 : 26 41
 2. SK HC Rosa České Budějovice 15 7 2 0 6 44 : 37 25
 3. TJ Platan Protivín 14  6   2 2 4 57 : 43 24
 4. HBC Prachatice B 15  6   2 0 7 47 : 46 22
 5. HC Dranreb Nová Včelnice 15  6   0 3 6 41 : 44 21
 6. HBC Vikings České Budějovice 14  5   0 2 7 37 : 57 17
 7. SK Suchdol nad Lužnicí B 15  4   1 1 9 36 : 64 15
 8. SK Hospříz 15  4   0 0 11 45 : 82 12
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V sobotu 28. listopadu se konal již 
8. ročník turnaje Protivín Cup ve 
sportovním boji taekwondo, který byl 
zařazen do národní ligy taekwondo. 

Turnaje  se  zúčastni lo  celkem 
120 mladých bojovníků z celé České 
republiky. Do Protivína přijelo třináct 
oddílů nejen z Prahy, ale též z Havířo-
va, Olomouce, Pelhřimova a Českých 
Budějovic. Z našeho oddílu předvedli 
naši nejmenší začátečníci, kteří ze sebe 
opravdu vydali vše, co se naučili od září. 
Doplnilo je i několik zkušených bojovní-
ků. Jsme potěšeni, že se všichni závodníci 
a jejich doprovod rádi vrací do našeho 
města a turnaj velice chválí. 

Jako první nastoupil ve vloženém zápa-
se seniorů Miroslav Plundrich, který si svůj 
zápas užíval a zaslouženě vyhrál. Po zápase 
věnoval svou zlatou medaili svému protiv-
níkovi. Aleši Benákovi bohužel los přidělil 
o rok staršího a o hlavu většího soupeře. 
Držel s ním krok až do konce zápasu, ale 
nakonec prohrál na body v posledním kole. 
Jaroslav Korbel předvedl krásný finálový 
zápas a bylo z toho krásné 2. místo. Ostří-
lený závodník Filip Chalupský předvedl 
v kvalifikaci krásný boj a probojoval se až 
do finále. Zde bohužel prohrál na body a 
vybojoval 2. místo. Lukáš Kajer předvedl 
jeden ze svých nejhezčích dosavadních 
bojů a krásnými kombinacemi kopů se 
probojoval do finále. Ve finále těsně pro-
hrál a získal stříbro. Ostřílená závodnice 
Martina Babáková předvedla zatím jeden 
ze svých nejlepších výkonů a zaslouženě 
vyhrála svou kategorii. 

 Naši nejmenší nováčci se prali jako 
o život. Matěj Hudák při svém prvním 
vystoupení v aréně dal o sobě vědět 
nebojácností se srdcem bojovníka a 
vybojoval si krásné třetí místo. Anna 
Kubecová měla před sebou též starší a 
zkušenější závodnici, ale prala se jak 

lvice a nakonec si vybojovala krásné třetí 
místo. Nela Kalíšková měla proti sobě 
starší a zároveň silnější soupeřku. Svou 
nebojácností a zarputilostí si zasloužila 
krásné třetí místo. 
Umístění: 
1. Martina Babáková, 
    Miroslav Plundrich
2. Lukáš Kajer, Filip Chalupský
3. Anna Kubecová, Nela Kalíšková,   
    Jaroslav Korbel, Aleš Benák 

 Všem našim závodníkům děkujeme 
za vzornou reprezentaci protivínského 
taekwonda. 

Dále patří naše poděkování všem 
rodičům a členům oddílu za pomoc 
při organizaci turnaje.  Děkujeme 
našemu věrnému sponzorovi pekárně 
KLAS Protivín a rodině Babáků za 
vzornou přípravu občerstvení. Bez 
nadšených příznivců tohoto sportu 
by se v Protivíně nikdy nemohl konat 
turnaj na celorepublikové úrovni 
obdobný jako ve velkých městech. 
Již nyní se všichni těšíme na 9. roč-
ník 2016. 

MZ a JK
Foto Erik Kalíšek 

Stolní tenisté Slavoje odehráli další kola letošní soutěže. 
Nejlépe si vede „Céčko“ v okresním přeboru, které ještě 
neztratilo ani jeden bodík. V jednotlivcích je na tom nejlépe 
také v okresním přeboru prezident oddílu Pavel Vařečka, 
kde ještě na rozdíl od krajského přeboru, zatím nepoznal 
hořkost porážky. 

Krajský přebor 
Slavoj A : Milevsko A 10:2
 (Votava 3, Dubský 3, Mareš 2, debly)
Slavoj A : Velešín B 9:9
 (Votava 3, Dubský 2, Mareš 2, Tománek 1, debl)
Libín Prachatice C : Slavoj A 10:7
 (Votava 4, Dubský 1, Mareš 1, debl)

Krajská soutěž 
Slavoj B : El. Strakonice C 10:2
 (Topinka 3, Tománek 2, Vařečka P. 2, Weber 1, debly)
Slavoj B : So Strakonice A 7:10
 (Topinka 2, Weber 2, Vařečka P. 1, Marková 1, debl)
Malovice A : Slavoj B 10:6
 (Topinka 2, Tománek 2 Vařečka P. 1, debl)

Okresní přebor
Písek B : Slavoj C  4:14
 (Macháček 3, Marková 3, Najmanová 3, Pártl 3, debly)
Kovářov A : Slavoj C 5:13
 (Macháček 4, Martan 3, Pártl 2, Najmanová 2, 
 Marková 1, debl)

STOLNÍ TENISSTOLNÍ TENIS S L A V O J E
PROTIVÍN

Sportovní hala opět svědkem bojů

pokračování na 27. stránce
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Fotbalové informace
A tým nepoznal za celý podzim hoř-
kost porážky a i v předehrávaném jar-
ním utkání dokázal zvítězit. V tabulce 
se osamostatnil na čele s 11 body 
náskoku před dalším týmem z Písec-
ka – Bernarticemi. 
Zápasy hodnotí trenér Kobetič:

Protivín – Chýnov 4:1 (3:0) 
Branky: Moravec 2, Prášil, M. Bartuš-
ka
„V průběhu celého utkání jsme byli 
lepším týmem a zaslouženě získali 
vítězství“. 

Protivín – Vacov 2:1 (1:0)
Branky: Prášil, Veselý
„Poslední domácí utkání podzimu 
jsme zvládli na výtečnou. Není jed-
noduché udržet koncentraci a jít za 
dalším vítězstvím. Proti nám stál 
bojovný a dobře připravený soupeř. 
V prvních 20 minutách jsme hrá-
li opatrně a táhle strategie nás ni-
kam nevedla. Aktivnější pojetí nám 
přineslo vedení. V druhém dějství 
jsme navýšili náskok, ale komplikace 
přišla po brance soupeře. Hrálo se 
do posledních minut a myslím, že 
diváci odcházeli spokojeni, že viděli 
zajímavý fotbal a naše vítězství“. 

Sez. Ústí – Protivín 0:2 
Branky:Moravec, J. Vorel
Podzimní sezónu hodnotil trenér tak-
to:
„Povedlo se nám přivést dobré hrá-
če a zafungovala chemie v mužstvu. 
K tomu se přidala slušná tréninková 
morálka a k naší radosti se nám ze 
začátku vyhýbala zranění. Později se 
nějaká objevila, ale mužstvo už mělo 
zdravé sebevědomí a šlapalo. Všich-
ni hráči byli důležitými články, každý 
pracoval pro mužstvo. Každý zápas, 
hlavně ze začátku soutěže, byl boj až 
do konce, jednodušší, ale ne jedno-
duchý, byl zápas s Chýnovem. Byl to 
výjimečný podzim, určitě se nebude 
opakovat každý rok, proto negativa 
bych pro jednou opomenul. “

B tým v listopadu neprohrál, výsled-
kem jejich snažení byl posun do vyš-
ších pater tabulky

Mirotice – Protivín 2:2 
Branky: J. Křišťál, Vejšický
„Ještě 8 minut před koncem vedli 
Protivínští ještě o 2 branky, přesto 
vítězství neudrželi a na penalty nako-
nec prohráli. Svůj nejlepší den neměl 
protivínský brankář“. 

Semice – Protivín 1:3 
Branky: Sládek 2, J. Křišťál
„Po neurovnaném prvním poločase 
Protivínští ve druhé části zpřesnili 
kombinaci a hlavně zlepšili pohyb, 
což byl hlavní důvod třígólového 
vedení. Domácí sice několik minut 
před koncem snížili, ale na zvrat 
neměli ani síly ani čas“. 

Protivín – Albrechtice 3:1 
Branky: T. Soumar, D. Ruczkowski, 
vlastní
„V průměrném utkání se domácí uja-
li v poločase vedení, to ve druhém 
pojistili druhou brankou a po vlastním 
gólu soupeře bylo rozhodnuto. Hosté 
korigovali gólem v poslední minutě. 
Trenér Sajtl vyzdvihl zkušenou kostru 
mužstva, v čele s kapitánem Srkalem 
a ocenil přínos dorostenců, zejména 
Jana Honzíka, který podával velmi 
dobré výkony a zařadil se mezi opory 
týmu. Jediná výtka, kterou směroval 
k týmu je obligátní – nedostatečná, 
spíše nulová účast na trénincích. 
Dorost ukončil sezónu nepříliš pře-
svědčivě“. 

Protivín – Vacov 1:6 

Netolice – Protivín 0:0

Trenéři Slavíček a bratři Vorlové 
hodnotí podzim:
„Pozitiva: Široký kádr hráčů, do zápa-
sů jich nastoupilo 20, hodně vstřele-
ných gólů, slušná zápasová docház-
ka. Negativa: příliš obdržených gólů, 
slabá tréninková docházka a tím 
i nesehranost týmu a prohry v závě-
rech utkání. Nejlepším střelcem se 
stal Cina se 14 brankami“. 

Starší žáci sehráli své poslední 
utkání a vysokým vítězstvím si vylep-
šili postavení v tabulce i skóre. Nově 
sestavený tým se postupně sehrá-
vá, lepší a při stále poctivém přístu-
pu k tréninku jako dosud, bude na 
jaře ještě úspěšnější. Trenér Novot-
ný chválil tři nejzkušenější hráče – 
Měšťan, Morej, Novotný, ten byl navíc 
s 9 brankami nejlepším střelcem. 

Mladší žáci  bohužel nepodávají 
očekávané výkony, jejich výkon sto-
jí a padá s hráči, kteří nastupují za 
starší. Pokud nehrají nebo jsou una-
vení, ti další je nedokáží nahradit. 
Pokud je druhým nejlepším střelcem 
brankář ve hře… Tím nejlepším střel-
cem je V. Sochora s 5 brankami. 

Starší přípravka
U těchto týmů, stejně tak u mlad-
ší přípravky, vám bohužel nemohu 
poskytnout výsledkový servis ani 
tabulku. Rozhodnutím VV FAČR mají 
oddíly zakázáno zveřejňovat výsled-
ky a tabulky v těchto kategoriích. 
A tým byl úspěšnější, zvítězil víckrát, 
B konečně dosáhl v posledním zápa-
se na vítězství. Je nutné podotknout, 
že oba naše týmy jsou většinou tvo-
řeny z hráčů ročníku 2006, kteří mají 
ještě jednu sezónu v této kategorii 
před sebou. Hodnocení sezóny se 
konalo za hojné účasti rodičů. Ty je 
třeba pochválit a poděkovat jim za to, 
že kluky maximálně podporují a vozí je 
na tréninky a na utkání. Kluky zase za 
přístup k tréninkům a zápasům. V kád-
rech starších přípravek je 23 hráčů, 
z toho jich dostalo zlatou medaili za 
více než 85% účast na trénincích 9. 
Další vyhodnocení:
Nejlepší střelec A: Matoušek 23 bra-
nek
Nejlepší střelec B: Malý 10 branek
Bodovací soutěž (tréninky, zápasy 
branky) 
A: 1. Matoušek, 2. Kubec, 3. Doubek
B: 1. Malý, 2. Hájek, 3. Niebauer

Mladší přípravka
Tým pod vedením trenéra Cha-
lupského se neustále zlepšuje 
a jeho fotbalový projev je čím dál tím 
radostnější. Hráči Hájek, Niebauer, 
Malý jsou tahouny mužstva, všichni 
již nastupují pravidelně i za B star-
ší přípravky. Velký výkonnostní skok 
udělal Kozma. 
Tým II má ve svém kádru hráče, kte-
ří už nastupovali v minulé sezóně 
a mužstvo drží – Štěpka, Cupan, 
Kubecová a ty, pro které je ta letoš-
ní sezóna první, něčím úplně novým 
než trénink. Přesto dokázali v mnoha 
zápasech svou kvalitu a několikrát 
zvítězili. 
O hodnocení sezóny v této kategorii 
se dá mluvit ve stejném duchu, jako 
u starší přípravky. Velký dík za pomoc 
rodičů, pochvala klukům za přístup. 
Zlatá medaile za tréninky 13 zlatých 
medailí z 22 hráčů. 
Další vyhodnocení:
Střelec I Hájek 35 branek
Střelec II Cupan 30 branek
Bodovací soutěž: 
A: 1. Hájek 2. Kozma 3. Chalupský
B: 1. Cupan 2. Kubecová 3. Štěpka
 
 Protože se blíží závěr roku, dovol-
te mi, abych všem členům klubu, 
příznivcům, čtenářům našich novin 
a všem občanům města popřál slovy 
trenéra Kobetiče: Přeji zdraví, štěs-
tí a životní pohodu. Prožití každého 
dne s dobrými pocity a s úsměvem. 

Václav Křišťál



KŘÍŽOVKA O KNIŽNÍ ODMĚNU

Křížovky jsou věnovány moudrým výrokům známých i méně známých osobností.  Autor křížovek P.  Šoba

„Můj první Ostrov pokladů má stále …tajenka (1. – 5. díl) voní Vánocemi. “ – Charlton Heston
Vyluštěnou tajenku zašlete do 11. ledna 2016 na adresu MěKS, Mírová 337, 398 11 Protivín, nebo e-mailem karfikova@kultura-protivin. cz. 
Výhercem knižní odměny za správnou tajenku z listopadové křížovky se stává paní Benediktová z Vodňan. Blahopřejeme. 
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Slavoj C : Mirovice 10:8
 (Marková 3, Najmanová 3, Vařečka K. 2, Pártl 2)
Mirotice C : Slavoj C 0:18
 (Macháček 4, Martan 4, Marková 4, Pártl 4, debly)
Slavoj C : Mirotice A  16:2
 (Macháček 4, Marková 4, Pártl 3, Najmanová 2, 
 Vařečka K. 1, debly)
Mirotice D : Slavoj C 4:14
 (Pártl 4, Marková 4, Vařečka K. 3, Najmanová 1, debly)
Svatkovice : Slavoj C 2:16
 (Marková 4, Pártl 4, Martan 3, Najmanová 3, debly)
Mirotice C : Slavoj D 5:13
 (Soumar 4, Polanský 4, Vojta 4, debl)
Svatkovice : Slavoj D 13:5
 (Soumar 2, Polanský 2, Vojta1)
Slavoj D : Písek C 16:2
 (Soumar 4, Vojta 4, Polanský 4, Koula 2, debly)
Kovářov B : Slavoj D 4:14
 (Polanský 4, Soumar 3, Vojta 3, Koula 2, debly)
Slavoj D : Mirovice A 4:14
 (Polanský 1, 3xWO)

STOLNÍ TENISSTOLNÍ TENIS S L A V O J E
PROTIVÍN

dokončení z 25. stránky
Mirotice A : Slavoj D 14:4
 (Polanský 2, Soumar 1, Zeman 1)
Slavoj D : Slavoj E 8:10
 (Soumar 2, Polanský 2, Vojta 1, Koula 1, debl, 
 1xWO – Vařečka P. 3, Zoch 3, Klárner 2, Vařečka 
 O. 1, debl)
Mirotice C : Slavoj E 12:6
 (Vařečka P. 4, Klárner 1, debl)
Mirotice D : Slavoj E 13:5
 (Vařečka P. 4, debl)
Slavoj E : Svatkovice 6:12
 (Vařečka P. 3, Klárner 1, debl, 1xWO)
Písek C : Slavoj E 8:10
 (Vařečka P. 4, Vařečka O. 2, Klárner 2, Sochora 1, debl)
Slavoj E : Kovářov B 11:7
 (Vařečka P. 4, Klárner 3, Vařečka O. 2, Sochora 1, debl)
Mirovice : Slavoj E 14:4
 (Vařečka P. 4)
Slavoj E : Mirotice A 2:16
 (Klárner 1, Vařečka O. 1) 

Karel Vařečka
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Policisté z Obvodního oddělení 
PČR Protivín pořádali v sobotu 
21. listopadu 2015 již 23. ročník 
halového fotbalového turnaje 
v sálové kopané, který od roku 
2001 nese název Memoriál por. Iva 
Marka a por. Daniela Stýbla. 

 Turnaje, který se konal ve spor-
tovní hale ZŠ Protivín, se zúčastnili 
policisté Územního odboru PČR 
Písek, policisté z Českých Budějo-
vic, policisté z Prahy, mužstvo Pivo-
varu Platan, mužstvo Sponzorů a 
ženstvo JAFA Protivín, celkem 12 
týmů. 

Vítězství a putovní pohár si ten-
to rok vybojovalo mužstvo Obvod-
ního oddělení PČR Protivín, druzí 
byli policisté z Prahy a třetí se 
umístilo mužstvo Sponzorů. 

 Pořadatelé touto cestou děkují 
všem, kteří se svou nemalou pomo-
cí podíleli na uspořádání turnaje, 
na jeho bezchybném průběhu, na 
vyhlášení výsledků na bednárně 
Pivovaru Platan a následné volné 
zábavě s diskotékou pana Radova-
na Marka. 

 Za pořadatele 
nprap. Jaroslav Pešek 

V sobotu 14. listopadu uspořá-
dali nohejbalisté Slavoje Protivín 
v rámci protivínského grandslamu 
turnaj, kterého se zúčastnilo pět 
mužstev. 

Hrálo se systémem každý 
s každým na dva vítězné sety a po 
vyrovnaných bojích, kdy hned tři 
mužstva získala stejný počet bodů a 
o pořadí nerozhodl ani poměr setů, 
musel o pořadí rozhodnout součet 
uhraných míčů. Do tohoto turna-
je zatím v grandslamu neporažené 
Rafandě se nedařilo a po jedné výhře 
a třech těsných porážkách obsadila 
celkové čtvrté místo. Z celkového 
prvenství a tím pádem i z vítězství na 
třetím turnaji grandslamu se radovali 
hráči z Myšence. 

S končícím pomalu uplývajícím 
rokem 2015 se nepodařilo splnit si 
nastavené úkoly a přání. S prohrou 
v posledním zápase jsme se museli smí-
řit s umístěním na předposledním místě 
tabulky divize „D“ ženského fotbalu.  

Změna termínu na sehrání zápasu 
v poslední chvíli na žádost soupeřů se 
JAFA nevyplatila a místo očekávané-
ho příznivého vítězného výsledku, který 
by zaručoval umístění v polovině dese-
ti členné tabulky, zasáhla „vyšší moc“ 
a k dohrávce na plzeňskou půdu jsme opět 
odjížděli s osmičkou hráček a opět s dob-
rou náladou. Domácí hráčky zaskočeny 
počtem našich „bojovnic“ začaly i přes 
tento náš handicap opatrně. Bohužel první 
branka padla po pár minutách a mohly 
bychom jí zařadit do televize Nova jako 
příběh na konci sportovní rubriky s pal-
cem dolů. Brankářce vypadl míč z úchopu 
a mezi nohama se dokutálel za brankovou 
čáru.  Byla to chvilka k pobavení. Domácí 
soupeřky okamžitě využily mírného roz-
ladění a rychlými góly jsme se rozešli 
v poločase do kabin s výsledkem 5:0. 

Do druhé půle JAFA ukázala, že se 
nevzdá zadarmo a vyvinutým úsilím se 
podařilo nejen vytvořit tlak a vyrovnat 
hru, ale i vstřelit branku na 5:1. Tento 
stav byl na ukazateli skóre až do samého 
závěru. Bohužel s odcházejícími silami 
se postupně objevovaly i chyby a tak 
v samém konci jsme ještě třikrát museli 
sáhnout do sítě naší branky a s posledním 
hvizdem utkání jsme si z Plzně vezli 
nepříjemnou „osmičku“. 

Do pokračování jarní části soutěže 
máme trochu času a všichni věříme, po 
seznámení se se soupeřkami, v možné 
lepší výsledky a vynasnažíme se našim 
příznivcům a divákům zpříjemňovat žen-
ským fotbalem sportovní zážitky. 

S loučením se s rokem 2015 bychom 
chtěli velmi poděkovat našim přízniv-
cům a fanouškům a především našim 
přispěvovatelům a sponzorům: e.on 
– generální partner našeho sportu; 
Agroles s. r. o. Písek; B-CROSS Pra-
chatice; FK Protivín a ostatním. 

Jménem TJ Platan Protivín zároveň 
tímto děkujeme Městu Protivín za pod-
poru sportu v našem městě. 

 Všem touto cestou přejeme mnoho 
štěstí, zdraví a úspěchů v přicházejícím 
roce 2016 a mnoho krásných sportovních 
a životních chvil. Radovan Koleš, 

předseda TJ Platan Protivín

SPOKOJENOST  
  „Z KONCE“ 
    TABULKY?

XV. ROČNÍK MEMORIÁLU por. IVO MARKA a por. DANIELA STÝBLA

Na snímku vítězné družstvo Policie ČR Protivín.

NOHEJBAL POŘADÍ TURNAJE:

1.  Myšenec 
 Žák M., Bláha P., Bláha R.
2.  HT Hrč 
 Jenší Zd., Fürst A., Babický T.
3.  Cihelna Čičenice 
 Köhler L., Köhler T., Doktor D.
4.  Rafanda Protivín 
 Vařečka K., Vařečka P., Dubský L. 
5.  Spartagang 
 Dubský J., Kortus Vl., Novák P.

Jelikož podmínky grandslamu Proti-
vínska nesplnila Cihelna a HT Krč (asi 
ze strachu z dalších porážek, přivedl si 
Zdeněk „Vojta“ Jenší do týmu registro-
vaného nohejbalistu z Vodňan) je pořadí 
třetího turnaje následující:

1. Myšenec
2. Rafanda
3. Spartagang

 Karel Vařečka


