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ZBRUSU NOVÉ ULICE SL AVNOSTNÍ 
ROZSVÍCENÍ 
VÁNOČNÍHO 

STROMU

NEDĚLE
3. 12. 2017

V měsíci listopadu 2017 byly dokonče-
ny a dle harmonogramu předány dvě zce-
la nové vozovky v ul. Fučíkova a v části ul. 
Ve Školce. Jednalo se o kompletní výměnu 
jak vodovodu a kanalizace, tak veřejného 
osvětlení a chodníků, a v neposlední řadě 
položení nové asfaltové vozovky. Zároveň 
s touto akcí jsme nechali ve spolupráci 
s agenturou ochrany přírody vypracovat 
projekt na ozelenění výše uvedených ulic, 

Liniová výsadba jinanu dvoulaločného „Tremonia“ ve Fučíkově ulici.   Foto Ing. J. Fialová

který následně ještě v měsíci listopadu bude 
zrealizován a tím bude komplexně dokon-
čená uvedená investice.

Věřím, že tato část našeho města je již 
v takovém stavu, jaký si jistě každý přejeme.

Děkujeme obyvatelům žijícím v těchto 
ulicích za vstřícnost a pochopení při reali-
zaci této náročné stavby.

Jaromír Hlaváč,
starosta města

Vážení spoluobčané,
v pondělí dne 13. 11. 2017 byla zahájena 

rekonstrukce 1. a 2. nadzemního podlaží (NP) 
radnice MěÚ Protivín, Masarykovo nám. 128, 
která potrvá zhruba do konce roku 2017. Pro-
voz agend (kancelář starosty, matrika, podatelna, 
sociální záležitosti) sice přerušen nebyl, ale jsou 
vykonávány v omezených prostorách 3. NP rad-
nice, kde již rekonstrukce proběhla.

Žádáme proto po dobu rekonstrukce o sho-
vívavost a zvlášť se omlouváme těm z Vás, pro 
které je výstup do 3. NP obtížný.

Pro úkony vidimace a legalizace (ověřování) 
je pak možno odkázat vás na pracoviště České 
pošty, s. p., Masarykovo nám. 32, Protivín.

Výkon ostatních agend MěÚ Protivín (odbor 
finanční a odbor výstavby, dopravy a životního 
prostředí) nacházejících se v budově čp. 21 
na Masarykově náměstí, případně organizačních 
složek města (technické služby, pečovatelská 
služba, městská policie), je rekonstrukcí radnice 
nedotčen.

Děkujeme za pochopení.
Ing. Miloslav Koza,

tajemník MěÚ Protivín

REKONSTRUKCE  
RADNICE – SDĚLENÍ

V měsíci listopadu byla dokončena 
I. etapa průtahu městem, a to od náměstí 
ke křižovatce s ul. Purkyňova. V této části 
byla vyměněna veškerá infrastruktura, a to 
kanalizace, vodovod, plynovod, vodovodní 
přípojky, překládky kabelů, veřejné osvět-
lení a vybudovány nové chodníky a nová 
parkovací stání včetně nového parkoviště 
pro 30 vozidel. Samozřejmostí jsou pak 
kompletní vrstvy vozovek včetně té finální 
asfaltové.

Jaromír Hlaváč,
starosta města

Foto Ing. J. Fialová

I. ETAPA PRŮTAHU  
MĚSTEM DOKONČENA
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 ZE ŽIVOTA ŠKOLY 
ENGLISH CAMP – BENEŠOVSKÝ MLÝN

Říjnový kurz anglického jazyka se usku-
tečnil s 25 žáky 4. – 5. tříd. Žáci si zopako-
vali nabyté vědomosti a rozšířili si slovní 
zásobu na témata nakupování, cestování, 

zaměstnání, volný čas, představování a se-
znamování. Společně pak všichni oslavili 
Hallooween. Večer si děti užily strašidelnou 
stezku a karneval v maskách.

Zdá se to snad neuvěřitelné, že jsme 
se s draky na kopci sešli již po osmé. To 
je totiž pořadové číslo skautské drakiády 
konané v sobotu 4. listopadu pod kopcem 
Mrchovákem. I když obloha k ránu vypadala 
zamračeně, okolo poledne na nás začalo 
vykukovat sluníčko. To už jsme měli posta-
vený hangár, uvařený čaj, rozděláno na ohni 
a nedočkavě vyhlíželi první návštěvníky. 
Pro naše velké potěšení se nás na louce sešlo 
i s organizačním týmem téměř 140. Jeden 

PROTIVÍNSKÁ DRAKIÁDA 2017
zásadní nedostatek se ovšem projevil – ne-
foukalo. S úsměvem na tváři jsme podotkli, 
že příští rok nenazveme akci Drakiáda, ale 
Běh s draky. I tak věřím, že akce posloužila 
svému účelu a to setkání kamarádů, starých 
známých a všech přátel protivínského skau-
tingu. Za finanční podporu akce děkujeme 
nadaci KONABO.

za Skautské středisko Blanice Protivín 
Inka

Děti z dětských pěveckých sborů  
a žáci ze třídy pana učitele Klůce 

při ZŠ Protivín Vás zvou na 

Vánoční koncert
Kde? 

Kostel sv. Alžběty  
na Masarykově náměstí Protivín

Kdy?
v pátek 8. prosince již od 17 hodin

Přijďte si nejen poslechnout,  
ale i si zazpívat.

Dne 25. října absolvovali žáci 6. tříd svou 
první exkurzi na 2. stupni. Odjížděli po půl 
deváté z Protivína. Po příjezdu do Písku je 
čekala asi dvacetiminutová cesta na náměstí, 
kde na nádvoří muzea posvačili, a pak je už 
čekaly 2 výukové bloky týkající se nejstaršího 
období lidských dějin. Jedna skupina se věno-
vala opakování pravěku v expozici muzea, ta 
druhá si pak zážitkovou metodou vyzkoušela 
„pravěkou práci“. U vitrín věnovaných jed-
notlivým obdobím pravěku děti měly možnost 
„prodat” svoje znalosti nabyté během výuky, 
což se povedlo zejména 6. A. V praktické části 
exkurze zase žáci mleli obilí na kamenném 
mlýnku, tkali na primitivním tkalcovském 
stavu, či stavěli obydlí z pravých jeleních kůží. 
Děti se rovněž podívaly na poklad, k němuž 
muzeum pořádalo mimořádně výstavu. Jedná 
se o poklad stříbrných denárů nalezených letos 
na jaře u Řetče. Děti tak stály u vitríny v hod-
notě přibližně 15 milionů korun. Po ukončení 
programu v muzeu dostali žáci krátký rozchod 
v Tescu a pak už je čekal jen odjezd vlakem 
do Protivína.

Mgr. P. Čecháčková

DĚJEPISNÁ EXKURZE  
ŠESTÝCH TŘÍD

Děti a učitelé Základní školy v Protivíně 
zvou všechny rodiče, prarodiče a přátele školy 
na tradiční vánoční trh, který se bude konat 
v sobotu 2. prosince ve vestibulu kina. Bude-
me prodávat výrobky dětí z vánočních dílen. 
Můžete si přijít nasát předvánoční atmosféru, 
ochutnat pečený čaj a vánočku. Věříme, že 
každý si domů odnese nějakou maličkost, 
svíčku či adventní věnec, obrázek, ozdobičku 
nebo alespoň hezký zážitek v předvečer první 
adventní neděle. Od 16 hod. připravilo MěKS 
Protivín divadelní představení Kamarádi 
v Betlémě.

TRADIČNÍ SBĚROVÁ AKCE
Dne  12.  října  proběhla  na  naší  škole 

sběrová akce. Jako už tradičně byla úspěšná. 
Bylo odvezeno 14 600 kg papíru a kartonu, 
200 kg víček a 40 kg plastových lahví. Při na-
kládce tentokrát pomáhala třída 8. B, která si 
zaslouží pochvalu, neboť naložit čtyři kontej-
nery dá opravdu zabrat. Škola obdržela částku 
20 140,-Kč. Tyto prostředky použije na nákup 
odměn pro děti při různých soutěžích a jako 
příspěvek na dopravu na exkurze. Děkujeme 
všem dětem, jejich rodičům i prarodičům 
za spolupráci.

D. Neškodná

POZVÁNKA  
NA VÁNOČNÍ TRH
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PI

Děkujeme panu starostovi, pracovníkům 
stavebního úřadu města a všem zaintereso-
vaným za novou vozovku, chodníky, osvět-
lení a vysazení nových stromů v ulicích 
Ve Školce a Fučíkova. Máme opět hezkou 
další část města Protivína.

J. Škrnová

Poděkování

RADA MĚSTA ZASEDALA

ateliér AD s.r.o., Husova 4, 370 01 České Budějovice
 a pověřuje
 starostu města jejím podpisem

– souhlasí
 s návrhem objednávky na vícepráce – prodloužení 

úseku svodidla Myšenec u Protivína – stavba 624-
17-000 u firmy ZNAKON, a.s. Sousedovice

– schvaluje
 Smlouvu o  dílo ve  věci zpracování monitorovací 

zprávy o udržitelnosti projektu v rámci projektového 
záměru „Pořízení požární cisterny pro jednotku SDH 
Protivín“ se společností G-PROJECT, s.r.o., Radniční 
133/1, 370 01 České Budějovice

– 1. vyhlašuje
 inventarizaci ke dni 31. 12. 2017
 2. schvaluje
 plán inventarizace veškerého majetku města Protivín
 3. schvaluje
 Ústřední inventarizační komisi ve složení:
 1. Hlaváč Jaromír
 2. Říhová Jaroslava
 3. Nečasová Svatava
 Dílčí inventarizační komise ve složení:
 – komise č. 1: předseda – Zoubková D., člen – Vla-

chová H., Uhlířová I.
 – komise č. 2: předseda – Šupitar V., člen – Draho-

šová I., Schwemmová L.
 – komise č. 3: předseda – Řehoř J., člen – Košnářová 

H., Roušalová E.
 – komise č. 4: předseda – Křišťálová V., člen – Háj-

ková H., Tomšovicová D.
 4. schvaluje
 likvidační komisi ve složení:
 předseda – Lieblová A., člen – Kostohryz D., Kovářík J.
 5. ukládá
 finančnímu odboru – správě majetku zaslání pově-

ření členům komisí a zajištění inventarizace

– souhlasí
 s  pověřením starosty k  podpisu Dodatku smlouvy 

o převodu odpadu do vlastnictví a poskytování služeb 
oprávněné osoby v oblasti nakládání s odpady na úze-
mí obce a místních částí, v úplném znění, se společností 
Rumpold Vodňany s.r.o. platný od 1. 1. 2018

VYBRÁNO Z USNESENÍ RM DNE 25. 10. 2017
– schvaluje
 Smlouvu o  dílo podle § 2586 a  násl. zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, ve věci zpracování žá-
dosti o dotaci a zkompletování příloh žádosti o dotaci 
v rámci projektového záměru „Výměna výtahu (dům 
s pečovatelskou službou, dům se zvláštním určením 
pro seniory) se společností G-PROJECT, s.r.o., České 
Budějovice

 a pověřuje
 starostu města podpisem předmětné smlouvy 

o dílo

– bere na vědomí
 předložený ručně psaný zápis kroniky města Protivín 

za  rok 2016 včetně počítačově zpracované kroniky 
a přílohové části kronikářkou města,

 dále bere na vědomí
 fotodokumentační část kroniky za  rok 2016 

zpracovanou odborem výstavby, dopravy a ŽP, vše 
zpracované a vedené dle zákona č. 132/2006 Sb., 
o kronikách obcí

 a schvaluje
 za  pečlivou a  zodpovědnou práci mimořádnou 

odměnu kronikářce města dle návrhu

– souhlasí
 s umístěním označení provozovny – kanceláře MO-

NETA Money bank na budovu čp. 32 na Masarykově 
náměstí dle předloženého návrhu

– byla seznámena
 se zápisem č. 1 likvidační komise
 a souhlasí
 s likvidací majetku dle zápisu

– souhlasí
 s  podnájmem části nebytových prostor v  čp. 13, 

Masarykovo nám., Protivín, které užívá MUDr. Kolář, 
zdravotnickému zařízení AESCULAP i.g.1640, s.r.o., 
provozující ortopedickou ordinaci, jejímž jednatelem 
je MUDr. Václav Matuška

– bere na vědomí
 Výroční zprávu o činnosti školy (ZŠ Protivín se sídlem 

Komenského 238, 398  11 Protivín) za  školní rok  
2016 – 2017

VYBRÁNO Z USNESENÍ RM DNE 11. 10. 2017
– souhlasí
 s  předloženým návrhem Smlouvy o  dílo ve  věci 

„Oprava MK Protivín – Myšenec“ mezi městem 
Protivín a firmou ZNAKON, a.s. Sousedovice

 a pověřuje
 starostu města podpisem smlouvy

– schvaluje
 Smlouvu o dílo na zpracování a projednání Změny č. 

1 územního plánu Protivín s architektem Projektový 

foto ing. J. Fialová
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z deníku
POLICIE ČR V PROTIVÍNĚ
Alkohol
 Cizinec středního věku usedl v pátek 

3. listopadu odpoledne do automobi-
lu značky Mercedes-Benz Vito a jel 
po silnici první třídy číslo 20 směrem 
na České Budějovice. V obci Selibov 
řidiče zastavili a kontrolovali policisté. 
Během kontroly u muže provedli de-
chovou zkoušku, která byla pozitivní 
s hodnotou přes jedno promile alkoholu 
v dechu. Policisté muži sdělili podezření 
ze spáchání trestného činu ohrožení pod 
vlivem návykové látky a případ dále 
zpracovávají ve zkráceném přípravném 
trestním řízení.

Pátrání pokračuje
 Kriminalisté i rodina stále pátrají 

po pohřešovaném muži z Písku, který 
je neznámo kde od 26. října 2017. 
Dosavadním šetřením vyšlo najevo, že 
zřejmě bydliště v Lesnické ulici v Písku 
opustil kolem 7.45 hod., kam odešel, se 
však zatím nepodařilo zjistit. Opakovaně 
se obracíme na veřejnost, zda jste někdo 
v uvedené době pohřešovaného v lokali-
tě nespatřil a nevšiml si, kam směřoval, 
či s někým neodjel nebo máte-li k muži 
jakékoli  jiné  informace, které by 
mohly v pátrání pomoci, kontaktujte 
kriminalisty.

 Tisková zpráva ze dne 26. října 2017:
 Manželka muže středního věku z Písku 

kontaktovala dnes dopoledne policisty, 
obává se o jeho život a zdraví. Žena dnes 
kolem páté ranní odcházela do práce 
a opouštěla jako vždy svého muže, který 
odcházel do práce později. V minulosti 
byl vždy dochvilný, v zaměstnání chyběl 
výjimečně. Dnes ráno však do Vodňan, 
kde pracuje, nedorazil. Vůz, který 
k cestám do zaměstnání běžně využívá, 
zůstal v garáži. Muž je však neznámo 
kde.

 Pohřešovaný nemá dle rodiny žádné 
problémy, po úmrtí své matky však těžce 
nesl její ztrátu a v poslední době se ne-
chal slyšet, že za matkou odejde. Rodina 
se také z tohoto důvodu obává o jeho 
život a zdraví a obrátila se na policisty.

 Máte-li k pohřešovanému jakékoli 
informace, obraťte se bezodkladně 
na kriminalisty na lince 974 325 440 
nebo využijte linky 158.

Zákaz řízení
 Mladý muž (1996) z obce u Protivína 

usedl ve čtvrtek 26. října dopoledne 
do osobního automobilu značky Citroen 
a vyrazil na silnice, ačkoli má uložen 
trest zákazu řízení motorových vozi-
del, a to až do prosince letošního roku. 
Mladík skončil svou jízdu ve Švermově 
ulici u protivínských policistů, kteří 
muži sdělili podezření ze spáchání 
trestného činu maření výkonu úředního 
rozhodnutí a vykázání. Případ zpracová-
vali ve zkráceném přípravném trestním 
řízení.

Pomáhal distributorovi
  Písečtí kriminalisté zahájili v posled-

ním říjnovém týdnu trestní stíhání 
mladého muže z Protivína, a to pro 
trestnou činnost na úseku omamných 
a psychotropních látek. Měl totiž dal-
šího muže dle jeho instrukcí opakovaně 
vozit svým osobním automobilem 
na určená místa, kde pak spolujezdec 
kupoval drogu zvanou pervitin. Muž 
dealerovi pomáhal a měl vědět, za ja-
kým obchodem vyráží. Pervitin měl pro 
distributora také u sebe přechovávat. 
Za pomoc měl dostávat finanční od-
měnu. Písečtí kriminalisté případ dále 
vyšetřují.

Dopravní nehoda a komplikace v dopravě
 Dne 27. října komplikovala dopravu 

v Protivíně, na hlavním tahu na České 
Budějovice, dopravní nehoda. Krátce 
před šestou ranní se na křižovatce u pro-
dejny Norma střetl osobní automobil 
a sanita. Starší řidič Fiatu Punto vjel 
do protisměru do odbočovacího pruhu 
a střetl se se sanitním vozem, utrpěl 
zranění, se kterými byl převezen do ne-
mocnice. Policisté u řidiče osobního 
automobilu provedli dechovou zkoušku, 

U Hvězdy
Určitě mně dá za pravdu každý, že 

čím je člověk starší, častěji se zatoulává 
ve vzpomínkách na své mládí a dětství, a to 
bývá spojeno s místy, kde jsme si hrávali 
a kde jsme prožívali chvíle dětského štěstí. 
Také já měla takové místo. Protože naše 
zahrada sousedila s lesem, les se stal naším 
útočištěm a hrávali jsme si tam každou 
chvilku. Nejvíce jsme pobývali u Hvězdy. 
Bylo to nádherné místo, kde se potkávaly 
lesní pěšiny, les byl čistý, se spoustou me-
chu, z kterého jsme stavěli domečky. Naše 
babičky zde sbíraly do nůší šišky a chrastí 
na otop a pak spokojeně usedaly na lavič-
ky, aby odpočinuly bolavým zádům. Často 
jsme i zde potají sledovali milenecké páreč-
ky, které sem často chodívaly a cukrovaly 
se na lavičkách. Ale tento obraz definitivně 
zanikl. Vše idylické je pryč. Zbyl jen asfalt, 
roští, ve kterém se válí tuny odpadu, na as-
faltu kola rozlité nafty a parkující těžká 
nákladní auta. Takže další kus nádherného 

Z  došlé 
p o š t y

lesa vymizel. Každý rok jsem se svými škol-
ními dětmi toto místo chodila uklízet. Tu 
vyhozená záchodová mísa, zkažené maso 
v pytlích, vyházené nepotřebné oblečení, 
lahve, papíry, pneumatiky a tak bych mohla 
pokračovat. Vysbírali jsme pokaždé mnoho 
pytlů odpadu, ale během několika dnů to 
zde bylo v původní podobě – nepořádek! 
Proto se musím stále ptát, co vede lidi 
k takovému jednání? Naším posláním je 
ochraňovat přírodu, to my, lidé, ji máme 
pouze vypůjčenou, a proto se k ní s velkým 
respektem musíme chovat! Ale tohle mnozí 
z nás zřejmě nechápou! Snad by pomohlo 
několik odpadových košů, které by tech-
nické služby odvážely a byl tak částečně 
odstraněn ten největší nepořádek. Ale vše 
spočívá pouze v chování lidí. Proto se vy, 
kteří vše nepotřebné vyhodíte do přírody, 
už konečně nad sebou zamyslete! Slušní 
a citliví lidé vám pak budou vděčni!

Eva Cieslarová

která byla pozitivní s hodnotou pod 
jedno promile. V místě dopravní nehody 
byl hustý provoz, který policisté řídili 
kyvadlově.

Dva dělostřelecké granáty
 Odpoledne 17. října přijali policisté 

oznámení o nálezu nebezpečné munice 
na pasece v lesním porostu u Milenovic. 
Na místo vyjížděli protivínští policisté, 
kteří zajistili místo, a také pyrotechnik, 
který nález určil jako dva dělostřelecké 
granáty ráže 75mm ruské výroby z II. 
světové války. Pyrotechnik munici bez-
pečně odvezl k likvidaci.

Poškozené vozidlo
 Písečtí dopravní policisté prošetřují další 

dopravní nehodu, kdy kdosi poškodil 
zaparkovaný vůz a ujel. Nehoda je ze 
dne 6. října, kdy zatím nezjištěný řidič 
poškodil kolem půl druhé odpoledne 
vůz Škoda Fabia, který majitel parko-
val na parkovišti před hlavní branou 
pivovaru v Protivíně. Pravděpodobně 
šlo o automobil červené barvy a narazil 
do pravé strany předního nárazníku za-
parkovaného vozu. Máte-li k dopravní 
nehodě jakékoli informace, poskytněte 
je policistům na linkách 974 235 253 
či 158. Případně na jakékoli policejní 
služebně.

Výtržnictví a vyhrožování
 V úterý 10. října sdělili policisté pode-

zření ze spáchání trestného činu výtrž-
nictví a také nebezpečné vyhrožování 
ženě středního věku z Protivína. Krátce 
po sedmé hodině ranní měla na Masary-
kově náměstí slovně a následně i fyzicky 
napadnout další místní ženu a ještě jí 
vyhrožovat zabitím. Protivínští policisté 
případ řešili ve zkráceném přípravném 
trestním řízení.
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Srdcem snad každé vesnice je kaplička. Tak je tomu i u nás 
v Milenovicích. Není sice tak honosná jako v okolních vsích, 
vždyť i víska Čavyň má větší, ale jak se říká, je naše.

Léta byla zchátralá, opadávala omítka, na střeše chyběla 
krytina, sv. Jan Nepomucký měl olámané prsty i ratolest a byl 
natřen celý jednou barvou, zkrátka kaplička byla v žalostném 
stavu. Proto se Osadní výbor v Milenovicích obrátil na pana 
starostu MěÚ Protivín Jaromíra Hlaváče s návrhem na opravu 
výklenkové kaple sv. Jana Nepomuckého. K velkému překvapení 
pan starosta okamžitě s opravou souhlasil. Když si seženeme 
řemeslníka, nejlépe místního, MěÚ opravu zaplatí.

Volba padla na pana Viléma Plundricha, a jak se ukázalo, 
byla to dobrá volba. Pan V. Plundrich prokázal, že je mistrem 
ve svém oboru. Kapličku od základu zrestauroval, odstranil 
omítku, znovu nahodil, položil na stříšku novou krytinu, provedl 
štuk, vybílil, opravil sochu sv. Jana Nepomuckého, dal mu nové 
barvy, položil nové dláždění z kamenů před kapličku a upravil 
navazující zeď u kapličky. Pan Josef Brůžek zhotovil nové dveře 
a kaplička se zaskvěla v celé kráse. Je teď hezké, když člověk 
vidí, jak se zastavují chodci, někdy i cyklisté, prohlížejí si kap-
ličku a někteří si ji dokonce fotografují.

Za toto kouzlo staronové kapličky bych chtěl poděkovat 
panu starostovi MěÚ Protivín Jaromíru Hlaváčovi, panu Vilému 
Plundrichovi a panu Josefu Brůžkovi. Upřímně všem děkuji.

Za Osadní výbor obce Milenovice předseda Jaromír Kejšar

Výklenková kaple sv. Jana  
Nepomuckého v Milenovicích

Dne 13. září navštívila krátce Pro-
tivín paní Joann Dostal z Protivína 
ze státu USA – Iowa. Na její velké 
přání, vzhledem k jejímu věku, asi 
již naposledy. Doprovázela ji část 
její rodiny. Hosté si prohlédli no-
vou obřadní síň na Městském úřadě 
Protivín, kde je hezky přijal a pro-
vázel starosta Jaromír Hlaváč. Paní 
Dostal byla u nás již po několikáté 
a byla velmi potěšena, jak moderní 
město máme. Chválila všechny 

NÁVŠTĚVA 
Z PROTIVÍNA

Foto M. Laňová

stavby a úpravy, které byly ve městě 
provedeny. Dále navštívili pivovar, 
infocentrum, kostel sv. Alžběty 
a na závěr si prohlédli okolí zámku.

J. Škrnová

POZVÁNÍ  
DO KAPLANKY

Srdečně vás zveme na nové výstavy 
fotografií v infocentru.

Podkrovní místnost vám odhalí svět oči-
ma čtyř fotografek a v prostoru Infocentra se 
blíže seznámíte s dobrodružstvím požárního 
sportu – fotografie Adama Cingroše a členů 
SDH Milenovice.

Obě výstavy můžete zhlédnout do konce 
roku 2017 (Pozor, čas velmi rychle letí.).

V neděli 3. prosince během tradičního 
adventního odpoledne spojeného se slav-
nostním rozsvícením vánočního stromu na 
náměstí bude u nás otevřeno od 14 hodin  
s bezplatným vstupem do expozic.

Nově vám nabízíme krásné keramické 
andílky, Péefka, vánoční přáníčka, andělské 
přívěsky na krk či k mobilu a vánoční stro-
mečky pletené z papírových ruliček. Vše od 
našich kamarádů – výtvarníků z chráněné 
dílny Horizont. Koupí těchto originálních 
výrobků (každý kus je jedinečný) potěšíte 
své blízké a pomůžete dobré věci…

Pracovní doba infocentra do konce dub-
na: od pondělí do pátku od 8 do 16 hodin.

Těšíme se na vaši návštěvu.
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Každý  rok  na  podzim  pořádá  jedno  ze 
skautských středisek z píseckého okresu setkání 
se skauty z ostatních středisek. Je to oblíbená 
akce, kam vždycky přijede hodně skautů. Pro 
dospělé je to příležitost setkat se s ostatními 
vedoucími a naplánovat další společné akce, pro 
děti je to hlavně zábavný den plný her a dobrodruž-

ství. Úplné nováčky nakonec většinou překvapí, že to, co si říkají 
na schůzkách, není jen nějaké to povídání, ale že si opravdu všichni 
skauti navzájem tykají, pomáhají si a je úplně jedno, jestli je jim 
deset, padesát nebo sto let a nevadí, že se zrovna ten den vidí poprvé.

V letošním roce připadla příprava setkání na naše proti-
vínské středisko. S plánováním jsme začali už v zimě, ale jak 
se datum 7. 10. blížilo, přeci jen se mezi námi vyskytla určitá 
nervozita. Hlavně nás trápila možná nepřízeň počasí, kterou 
hlásily všechny předpovědi. Ten den hned z rána, když vrcholila 
příprava setkání na skautském Ostrově, přecházela mlha v mrho-
lení a ani teplota vzduchu nebyla příliš příjemná. Jen však dorazili 
první skauti, slunce ukázalo svoji tvář a příroda se rozsvítila všemi 
barvami podzimu.

Skautů přicházelo čím dál víc a nakonec nás na Ostrově bylo víc 
jak 150 ze všech pěti středisek Písecka. Naštěstí České dráhy na naši 
žádost posílily spoj, jinak by se do vlaku určitě všichni nevešli. 
Všechny účastníky setkání jsem přivítala na společném nástupu. 
Společně jsme si zazpívali skautskou hymnu a potom Inka všem 
prozradila, co se bude dít dál. Hned po ukončení nástupu začali 
odcházet jednotlivci i menší skupinky do města, kde je na místech, 
kde se kdysi v minulosti nacházely klubovny protivínských skau-
tů, čekaly otázky a úkoly. Za zodpovězení všech otázek je v cíli 
na Ostrově čekala malá odměna.

Setkání skautských středisek na Ostrově
Vedoucí, kteří nevyrazili se svými svěřenci do města a zůstali 

na Ostrově, si mohli projet na lodi okruh po slepém rameni Blanice. 
Všichni tito odvážlivci měli štěstí, nikdo z nich neokusil studenou 
podzimní vodu naší řeky. Brzy se začaly vracet skupinky z města 
a byl čas na oběd. Z okýnka naší milované táborové kuchyně podá-

Pokračování na straně 13  

PI
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V říjnu počasí přálo babímu létu, děti si 
užívaly hry na zahradě a tělocvičné prvky 
na hřišti. Sbíraly barevné podzimní listí 
a plody stromů, které výtvarně zpracová-
valy.

Jejich výrobky je možné si prohlédnout 
na Masarykově náměstí, v sousedství řez-
nictví U Rychtářů.

Od října v naší mateřské škole dětem 
nabízíme nadstandardní aktivity: výtvarnou 

Zprávičky z 2. MŠ Protivín

tvořivost, hru na flétničku a angličtinu. 
Předškolákům, kteří mají špatnou výslov-
nost, se věnují při nápravě řeči, po předcho-
zí konzultaci s klinickým logopedem, naše 
dvě kompetentní paní učitelky.

Hezkým oživením podzimního školního 
programu byla návštěva divadélka Bambini 
v naší MŠ s písničkovým pořadem „Zpívá-
me se zvířátky“.

za 2. MŠ Protivín Ivana Byrtusová

Srdečně  zveme  na  kurzy  vaření, 
tentokrát  se  sejdeme  ve  čtvrtek  14. 
prosince v 17.30 hodin. Blíží se Vánoce, 
a tak se dozvědět, jak vykostit kapra, co 
dobrého z ryb připravit, proč je jíst a čím 
nám prospívají, přivítá každý, kdo tráví 
čas v kuchyni přípravou nejen štědrove-
černí večeře. O tom všem a jistě mnohem 
dalším nám bude vyprávět ředitel Ústavu 
akvakultury a ochrany vod v Českých 
Budějovicích doc. Ing. Jana Mráz, PhD. 
Pro lepší organizaci prosíme o přihlášení 
se na adrese pastelka@umc.cz nebo přes 
facebookový profil Pastelka do 10. 12. 
2017.

M. Šálková

POZVÁNKA  
DO PASTELKY

Milí čtenáři,

v Pastelce nám záleží na tom, jaké 
máme a budeme mít životní prostředí 
v budoucnu. Třídění odpadů bereme jako 
samozřejmé. Před časem nás oslovila jed-
na firma, která nám nabídla, že bychom 
mohli jít ještě o krok dál a usnadnit třídění 
baterií lidem, kteří do Pastelky chodí nebo 
to mají blízko. Malé baterie všeho druhu 
můžete proto odevzdávat přímo v Pastelce 
každé pondělí a pátek od 8 do 10 hodin, 
nebo kdykoliv do Pastelky zavítáte do ma-
teřského centra nebo s dětmi na kroužek. 
Může se vám to zdát příliš komplikova-
né, proto je veřejnosti k dispozici ještě 
EKOBUDKA zavěšená v Mírové ulici 
č. 173, na mříži okna prodejny kol Jiří 
Plíva. Zpřístupněna je nonstop. Chodíte-
-li kolem, stačí si vzpomenout na baterie, 
vzít je s sebou a odložit cestou. Tímto 
zároveň děkujeme Plívům za jejich ocho-
tu a spolupráci. Využijte tuto možnost 
a pomozte nám chránit životní prostředí.

Děkujeme.
M. Šálková

EKO BUDKA

V zářijovém termínu se organizáto-
rům,  kterými  jsou  Spolek  fór  Protivín 
a Klub žen Protivín, z. s., nepodařilo kvůli 
nepřízni počasí Protivínský pohádkový 
les uskutečnit, a tak byl stanoven náhrad-
ní termín na sobotu 7. října.

Naštěstí počasí napodruhé vyšlo. Všech-
ny děti, které pohádkový les navštívily, si 
hned na startu vyrobily papírové čepice 
a pak se samy nebo v doprovodu dospěláků 
vydaly na jednotlivá stanoviště, kde na ně 
čekaly se svými úkoly postavičky z pohádek 
z oblíbeného Večerníčka. Maková panenka 
s motýlem Emanuelem a maminka Brumdy 
a Čmeldy spolu s Pučmeloudem si pro děti 
připravili sportovně založené úkoly – sla-
lom a chůzi po laně. U tří koťátek šily děti 
oblečení z krepového papíru. Nechyběli 
ani Křemílek s Vochomůrkou z pařezové 
chaloupky, u nichž děti za zpěvu písničky 
„Vstávej semínko holala“ sázely semínka. 
Bratři v triku připojili soutěž v zatloukání 
hřebíků a prověřili rychlost a šikovnost dětí 
při věšení pruhovaných trik na prádelní šňů-
ry. Z lesa Řáholce dorazil za dětmi Rumcajs 
s Mankou, klobouk kouzelníka Pokustóna 
opustili i králíci Bob a Bobek. Při střelbě 
šiškou na cíl i při házení míčkem do klobou-
ku byla potřeba velmi dobrá muška. U Bílé 
paní na hlídání zase děti hledaly 4 nezbedné 
kluky, kteří se jí neustále někam ztráceli. 
Po úspěšném absolvování všech úkolů 

Protivínský pohádkový les a Večerníček

obdržely děti malé občerstvení – limoná-
du a vuřtíka, kterého si mohly na ohýnku 
rovnou opéct.

Věříme, že se všem sobotní odpoledne 
s pohádkovými postavičkami líbilo a že se 
s většinou zase napřesrok sejdeme. Zároveň 
děkujeme našemu sponzoru, Zahradní re-
stauraci Belveder za to, že jsme mohli tuto 
akci v jejich areálu uskutečnit.

za organizátory J. Kubecová
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Přestože  Michal  Nesvadba  není 
pohádková postava, znají ho děti v celé 
republice. A nejen znají, přímo ho mi-
lují! Michal dětem totiž skvěle rozumí, 
umí  je pobavit  i poučit, nenásilně vy-
chovávat… Je ochotný za nimi  jezdit 
od  města  k  městu,  od  jednoho  pódia 
k druhému. K nám do Protivína přijede 
přesně v den, kdy ulicemi chodí Mikuláš 
s andělem a čertem. Jeho mikulášská 
nadílka  bude  plná  zábavy,  písniček 
a smíchu. A takový dárek mnohdy ne-
umí nadělit ani Mikuláš. Ale třeba byste 
i vy chtěli vědět něco o tom, kdo baví na-
še nejmenší již téměř čtyři desítky roků. 
Proto  jsme Michalovi položili několik 
otázek, na které ochotně odpověděl.

Je známé, že jste měl po kom dědit své 
nadání. Mohl byste nám o svých rodi-
čích povědět něco bližšího?

Tatínek o sobě rád říkal, že je malující 
herec, ale když se to hodilo, tak říkal, že je 
malíř, který hraje divadlo. Od dětství jsem 
byl obklopen jeho obrázky. Tatínek je malíř 
samouk s velkým nadáním. Moje maminka, 
na rozdíl od tatínka, vystudovala vysokou 
školu výtvarného umění. Takže jsem to měl 
ze všech stran.

Který  z  talentů  u  vás  v  předškolním 
věku převažoval?

Měl jsem víc herecký talent. Ale abych 
to upřesnil, zase jsem tolik u toho hraní ne-
mluvil, ale sděloval své pocity tělem, gesty 
a mimikou. Byl jsem spíš klaunem, mimem 
a komikem než opravdovým hercem.

Měl  jste vždycky z  výtvarné výchovy 
jedničku? A co ze zpěvu?

Začnu odzadu. Otázka mě pobavila, 
jako byste mě znala. Já nerad zpívám. Já 
vlastně vůbec nezpívám a dokonce ani 
nemám potřebu poslouchat hudbu. Nic mi 
to neříká. Ale už od malička jsem se snažil 
najít svůj „malířský“ rukopis. Výtvarné 
nadání jsem sice zdědil, ale to, co dokáží 
rodiče, zdaleka neumím.

Chodil jste rád do kina?
Ano, chodil jsem do kina Ponrepo. Dávali 
tam staré americké grotesky a já je milo-
val. Kino mám obecně velmi rád. Mám rád 
hodně složité detektivky, ale těch je málo. 
Nevadí mi akční filmy. Miluji animované 
filmy typu Já, Padouch.

Zrovna nosím v hlavě jeden nápad. Když 
budu mít čas, hurá s ním ven, do Ameriky...

Platil jste ve škole za baviče?
Ve škole jsem měl výhodu, že mě 

měly rády i party zlobivých kluků, stejně 
jako„šprťounů“. Byl jsem třídní šašek 
a tomu se odpouští vše. Je pravda, že jsem 
byl párkrát po škole, ale vždycky v tom 
mělo prsty nějaké mé divadlo, které zrovna 
do vyučování nepatřilo.

HVĚZDA PRO DĚTSKÉ
Jaké  předměty  ve  škole  jste  měl  rád 
a které zase naopak nerad?

Neměl jsem rád chemii a nikdy jsem 
se ji neučil. Známky byly vysoké, že by 
z nich krasobruslaři měli radost. Naštěstí 
jsem ji nikdy nepotřeboval. Matematice 
jsem zpočátku vůbec nerozuměl, ale naučil 
jsem se ji díky doučování a nakonec byla 
můj favorit.

Sportoval jste?
Jako malý jsem byl talentovaný na te-

nis, ale tréninky vyžadovaly víc času, 
a tak jsem s tím přestal. A tak to bylo 
i s košíkovou a atletikou. Ze všeho nejvíc 
jsem miloval kopanou. Nikdy jsem nic ne-
vzdával, a to mi přinášelo úspěch. Všichni 
mě chtěli do týmu.

herce pro dospělé. Hrál jsem v divadle 
Laterna Magika, byl jsem angažován 
ve studiu Ypsilon v Praze, s Mimtriem 
jsem jezdil hrát pro dospělé po všech 
divadlech a kulturních domech v tehdej-
ším Československu. Když jsem zjistil, že 
na zájezdech zbytečně lenošíme, celý den 
čekáme v hotelu na večerní představení, 
tak jsem vymyslel šou pro děti. A změna 
byla na světě.

Vystupoval jste kdysi se svou bývalou 
manželkou  Světlanou  Nálepkovou 
a  Upírem  Krejčím,  proč  tahle  spolu-
práce skončila?

Zpočátku jsme byli čtyři. Hráli jsme 
po klubech a byli jsme šťastní. Uvedením 
prvního čísla v televizi, to jsme si říkali 
ještě Pražská skupina mimů, jsme se sta-
li jako mávnutím proutku ihned slavní. 
Scvrkli jsme se na tři a začali si říkat Mim-
trio. Sedm let jsme vystupovali ve všech 
zábavných pořadech Československé 
televize a z klubů jsme přešli do divadel 
a kulturních domů. Vše se změnilo po de-
seti letech spolupráce, s listopadovou 
revolucí 1989. Rozpadli jsme se. Každý 
z nás se stal sólistou. Já toho osobně 
nelituji a jsem za to rád.

Kdy  jste  začal  s  Kouzelnou  školkou, 
vaším nejznámějším pořadem?
Myslíte  si,  že  má  naději  přežít  další 
desetiletí?

Kouzelné školce bude za dva roky 
dvacet let a já jsem s ní od začátku, 
stejně jako Magda Reifová. Před jejím 
vznikem jsme hráli s Mimtriem i v dět-
ském vysílání Československé televize, 
ale neměli jsme samostatný pořad. 
Vzhledem k tomu, že jsem byl a stále jsem 
autorem všech svých vystoupení, respek-
tive scénářů, už před vznikem Kouzelné 
školky, tak i v průběhu osmnácti let, tak 
si myslím, že už brzy bude má „studnice“ 
nápadů prázdná. V tom případě odejdu 
já sám a řeknu si: „V tom nejlepším je 
třeba přestat.“

Stalo  se vám někdy,  že  třeba některá 
část  vašeho připraveného představení 
nezabrala? Co jste v takovém případě 
dělal?

Nejistotu jsem měl kdysi, ale nyní nic 
takového nehrozí. Znám své publikum. 
Ve skutečnosti, když hrajete pro děti, je 
nejhorších prvních deset repríz, alespoň 
u mě. Děti přinesou do představení jiný 
rytmus, jinou energii, a vy s tím musíte 
bojovat. Měnit a přehazovat jednotlivé 
části. U toho prožíváte menší vnitřní 
drama. Za ta léta jsem si vypěstoval určitý 
systém, a pokud zkouším nové představe-
ní, věřte nebo ne, tak jeho jednotlivé části 
si zkouším v zajetém představení. Zkrátka 
do něj vložím úplně něco jiného a nikdo 
to nepozná.

Studoval jste pantomimu?
Láska k pantomimě začala v momentě, 

když jsem viděl Leonida Jengibarova, 
ruského klauna, v cirkuse. Okouzlil mě. 
V jedenácti letech jsem pak viděl Marcela 
Marceau, francouzského klasického mima, 
a bylo „hotovo“. Tento obor jsem sledoval 
velmi pečlivě a měl jsem dokonalý přehled 
o tom, co se děje ve světě. Uměl jsem hrát 
pantomimu, jako virtuoz na klavír, s tou 
výhodou, že jsem byl autorem mnoha 
etud, takzvaných čísel. Jak se říká, mám 
to v krvi dodnes.

Výtvarnému  umění  jste  se  studijně 
nevěnoval?

Ne, nevěnoval. Rodiče mě nechali jít 
vlastní cestou, za což jim teď děkuji. Díky 
samolepící pásce a způsobu, který jsem 
vymyslel, jak ji tvarovat, jsem v tomto 
výtvarném směru profesionál.

Začínal jste na hereckých prknech rov-
nou s hraním pro děti?

Když jsem skončil Státní konzerva-
toř v Praze, zajímala mě pouze dráha 



DUŠE
Přivedla  vás  někdy  spontánnost  dětí 
skutečně do rozpaků?

Popravdě řečeno, se to už nestává. 
Mám natrénované krátké sekvence, kdy 
umím všechny děti sjednotit, a tím je do-
stat do požadované pozornosti. Ale jestli 
chcete vyprávět o „vytáčkách“, tak mi 
několikrát dítě vběhlo na jeviště a začalo 
mi vytahovat rekvizity, které byly pointou 
k představení. Takže jsem to klidně mohl 
už zabalit. Jedno dítě mě chytlo za nohu 
a nechtělo pustit. Musel jsem ho odtáhnout 
do zákulisí a sundali ho organizátoři. 
Zážitků bylo dost...

Děti vás znají hlavně z televizní obra-
zovky. Píší vám dopisy?

Od dětí dostávám hlavně obrázky. 
Jsou to úžasné kresby, které mě inspirují. 
Dárečky dostávám po představení. A vá-
žím si toho. Někdy jsou to třeba dudlíky, 
a to je významný čin pro dítě. Jednou jsem 
dostal ušitého plyšového Michala. Trvalo 
to skoro deset let, ale letos od listopadu je 
plyšák v prodeji v hračkářstvích. Natolik 
mě inspiroval.

Máte už dlouhé roky stále stejný kostým 
v barvách žluté a hnědé. Mělo to nějaký 
psychologický důvod?

Ano, je to uniforma. Uvědomuji si to 
v momentě, kdy maminky říkají dětem 
na ulici: „Podívej se, kdo vedle tebe stojí! 
Tvůj oblíbený Michal!“ Dětí se rozhlíží 
kolem sebe, dívají se skrz mě, ale Michala 
nikde nevidí. Ten pán v džínách a v kožené 
bundě přeci není Michal. Michal nosí žluté 
tričko a hnědé kalhoty. Docela nedávno 
jsem přehlédl na ulici svého pana doktora, 
se kterým se znám už patnáct let. Neměl 
totiž na sobě bílý plášť. Omlouvám se.

Píšete si sám scénáře svých vystoupení, 
skečů a písniček? Je to náročné?

Nehraji v jiných pořadech, než v těch, 
které si napíši. Mám tu bolavou cestu 
od vymyšlení námětu nad prázdným pa-
pírem až po samotnou realizaci v televizi 
nebo v divadle velmi rád. Trápím se, trhám 
si vlasy, dupu, křičím, ale přesto se k to-
mu tvůrčímu procesu stále vracím. Svůj 
divadelní repertoár neobměňuji. Televizní 
tvorbu ano.

Vyrábíte  si  sám rekvizity pro  svá vy-
stoupení?  Přejímáte  někdy  nápady 
z internetu apod.?

To je dobrá otázka. Obecně nesnáším 
kopírování čehokoliv. Na druhé straně 
je pro mě inspirací se dívat skrz internet 
do světa. Je to i nutnost. Činím tak i já. 
Lidé jsou šikovní a nápadití. Každému 
„originálu“ hrozně fandím. Pokud mě 
uchvátí nějaký nápad, snažím se ho ob-
měnit a najít cestu, jak ho třeba povýšit 
nebo se k němu přiblížit z trochu z jiné 
strany. Je to možná nesrozumitelná od-

pověď. Tak jinak. Všechno už bylo, ale 
může být i jinak.

Kdo vymyslel a vyrobil vašeho televiz-
ního parťáka Františka?

Autorkou Františka je paní Lucie 
Dvořáková. Před časem jsem ji poprosil, 
zda bych mohl vyrobit nafukovacího Fran-
tiška, většího než je člověk. Dopadlo to 
výborně a děti, které ho uvidí, čeká velké 
překvapení.

Testujete  si  svá  vystoupení  na  synovi 
Markovi? Má sklony po tatínkovi?

Marek je úžasný. Začíná být ve svých 
osmi letech i dobrým kritikem. Navíc je 
pro mě velkým přínosem. Naučil se velmi 
rychle nápady sám vymýšlet. Stačí mu 
nadhodit téma. Myslím si, že má velké 
nadání. Po kom asi bude?

A co dcera z prvního manželství, je také 
po tatínkovi?

Josefína miluje přírodu a zvířata. Je 
jiná než já. Měla i jinou výchovu, než jsem 
si představoval. Od dvou let žila s mamin-
kou, která si našla přítele a opustila mě. 
Netruchlím. Jsem za to rád. Žiji v ideálním 
vztahu se svojí novou ženou už víc než 
patnáct let. Josefína k nám ráda chodí. 
A mimochodem, už mě udělala dvojná-
sobným dědečkem. Co víc si přát? Druhý 
vnuk, Kristián, se narodil na den mých 
šedesátých narozenin, letos 3. listopadu. 
To je souznění, co?

Má vaše manželka Andrea nějaký vliv 
na váš tvůrčí a herecký život?

Manželka mi vytvořila nádherný do-
mov, kam se rád vracím. Jsem opečováva-
ný jako v peřince. Vystudovala právnickou 
školu v Brně a mému bohémskému životu 
moc nerozumí. Vzájemně se dokonale 
doplňujeme a máme mezi sebou dohodu, 
že si nic ošklivého, aby to jednoho či dru-
hého mrzelo, neříkáme. Je mojí energií 
a já takhle nabitý pak vydržím dlouho… 
myslím pracovat.

Neuvažoval jste někdy o komiksu z va-
šich vlastních prožitků a zážitků?

Ano, uvažoval a stále uvažuji. Mám 
kolem sebe tolik věcí, co jsem vymyslel 
nebo vyrobil, že by to byla věčná škoda je 
nevrátit zpět. Mám šuplíky plné nápadů, 
námětů a rozpracovaných scénářů. Bohu-
žel to nestíhám. Dokončil jsem kupříkladu 
osm knížek pro zahraniční trh, ale nemám 
čas najít agenty, kteří by se o ně starali. 
Mám hotový čtyřicetidílný kreslený seri-
ál, ale opět mi nezbývá čas s ním běhat 
po filmových produkcích. Napsal jsem 
velkou lední revue, píši muzikál pro do-
spělé a mám rozpracované náměty na dva 
dětské filmy. Ale…

Myslíte, že pro děti je důležité rozvíjet 
jejich fantazii a jejich talenty, podpořit 
jejich  sebevědomí?  Zaznamenáváte 
zpětnou  vazbou v  tomto  směru  jasný 
úspěch?

Živý kontakt herce s malým divákem je 
nenahraditelný. Proto miluji divadlo víc 
než samotné natáčení. V televizi se vám 
nikdo nesměje a ani nezatleská. V divadle, 
mezi dětmi, se cítím být šťastný. Ihned sly-
ším reakci, která mě může překvapit, nebo 
ji naopak vyhlížím a očekávám. Rozvíjení 
jejich fantazie je důležitější než ta úžasná, 
skvělá forma, kterou jim předávají tablety. 
I já sám žasnu, co je možné v tomhle digi-
tálním světě vymyslet a obdivuji všechny 
tvůrce počítačové zábavy. I mně se to líbí. 
Vše je dokonalé a patří to k dnešnímu 
světu. Přesto ale tablet třeba nezakopne, 
neudělá chybu. Ale klaun na jevišti ano. 
A tohle děti miluji, tomu se smějí, i když 
nevidí, o co vlastně zakopl. Můžou si to ale 
domyslet a v tom je ta fantazie.

Hanka Hosnedlová
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26. setkání Protivínského vlastivědného klubu

Ve čtvrtek 19. 10. přivítal Protivínský 
vlastivědný klub na své 26. besedě scénáris-
tu Karla Čabrádka. Beseda byla pomyslně 
rozdělena na dvě části. V té první se vedoucí 
projekce Radek Lenemajer věnoval známým 
filmovým místům Protivínska (www.filmo-
vamista.cz). Videoprojekce začala, jak jinak, 
filmem „Už zase skáču přes kaluže“, v němž 
se malý Adam i přes postižení nevzdává svého 
snu jezdit na koních. „Roli“ nemocnice si 
ve filmu zahrál protivínský zámek. Pan Čab-
rádek doplnil promítanou ukázku o informaci, 
že scénář napsal Jan Procházka, nicméně byl 
v politické klatbě, a tak se v tehdejší nelehké 
době stal „pokrejvačem“ Ota Hofman. V ukáz-
ce z filmu jsme mohli vidět, jak vypadal zámek 
před rekonstrukcí (nebarevný), pak nádvoří, 
které bylo vydlážděné, ale dnes tomu tak již 
není. Stejně tak pamětníci vzpomínali na scho-
diště, kterým se chodilo do místnosti, kde se 
promítalo, nebo probíhalo vítání občánků.

Diváci byli vyzváni, aby podle další ukáz-
ky poznali název filmu, ale i když poukazo-
vali na známá místa na protivínském náměstí, 
včetně stejných dveří do bývalé prodejny 
hraček naproti dnešnímu Second handu, dříve 
drogerii název seriálu „Písečná potvůrka“ padl 
až po delší době. Následující ukázku poznali 
všichni, i když filmové místo už dnes vypadá 
jinak. Film „Markéta Lazarová“ je podle Karla 
Čabrádka nejlepší film, který kdy byl natočen. 
Vzpomínal, jak na tvrz Klokočín (neboli Ro-
háček), museli navézt sníh. Dovezli jej z NDR 
na dvou nákladních Tatrách 111. Sotva se ale 
scéna natočila, foukl vítr a vedlejší Skály byly 
pod sněhem a tvrz bez něj, protože umělý sníh 
byl lehký a vítr jej odnesl pryč. V jiné scéně 
měla tvrz vypadat jako vypálená a pan Čabrá-
dek měl na starosti to, aby zdi byly černé, tedy 
„vypálené“. Pyrotechnik je natřel pastou, ale 
nepodařilo se udělat oheň a opálit je. Přijeli 
tedy nakonec tesaři, osekali to a natřeli načer-
no. Další filmové místo poznali diváci také až 
po nějaké době. V „Poprasku na silnici E 4“ 
tím místem byly Radčice.

Ve druhé části besedy zavzpomínal Karel 
Čabrádek na své začátky. Takovou premiérou 
pro něj ostatně byla i beseda. Sám pozname-
nal, že je pro něj okolí Protivínska srdeční 
záležitostí, protože babička pocházela ze 
Selibova a on měl v Myšenci pár let chalupu. 

Karel Kachyňa, se kterým pracoval na něko-
lika filmech, koupil chalupu v Novém Dvoře. 
A byl to on, kdo mu nabídl, jestli by nechtěl 
zkusit něco pro film. První společná práce 
(„Čekání na déšť“) dopadla dobře, vyhráli 
s ní festival. Scénáristicky se pak podílel 
na filmech „Den velkého ticha“, „Počítání 
oveček“ a samozřejmě asi na nejznámějším 
filmu pro Protivíňáky „Duhová kulička“. Ten 
je spojený s chalupou nedaleko Nové Vsi. 
Karel Čabrádek do scénáře napsal poznámku 
„vejminek“. Myslel si, že nebude problém 
takovou chalupu najít. Jenže nestalo se tak 
a s architektem měli velké starosti najít to 
správné místo pro natáčení. Projezdili spoustu 
usedlostí, ale až na Zelendárkách našli to, co 
se „vejminku“ nejvíce podobalo. Z dalších 

filmů jmenujme „Dobré světlo“, jemuž navrhl 
dva možné konce (buď zůstane hlavní hrdina 
Karel Heřmánek s manželkou, nebo s Aran-
kou). Nicméně tato možnost neprošla, a tak 
byl konec upravený a podle Karla Čabrádka 
vlastně nepravdivý (končí tím, jak hlavní 
hrdina odjíždí, kolem vlaku probíhá Aranka 
a K. Heřmánek si ji fotí). Prvním porevoluč-
ním dílem je pak film „Kráva“. Psal scénáře 
i pro televizní filmy, jako „Listonošky“, 
které vznikly v rámci „Bakalářů“ natočených 
podle diváckých dopisů. Pan Čabrádek dostal 
od dramaturga 11 dopisů, aby si vybral příběh, 
který scénáristicky sepíše. „Přijel jsem domů, 
přečetl si je, uronil slzu, narazil klobouk a šel 
do hospody.“ Tam nebylo skoro nic, co by 
se dalo využít. Nakonec ale „Listonošky“ 
sepsal. Zato při sledování ukázky z Kachy-
ňova předposledního filmu „Kožené slunce“ 
ožily termíny jako „pralesní liga“, které běžně 
slýcháme v „Okresním přeboru“. Inspirace 
současného seriálu je tedy zřejmá, stejně tak 
i někteří herci jsou titíž (jako Ondřej Vetchý). 
Původně mělo být „Kožené slunce“ seriálem. 
„Ale Ivo Pelant redukoval a redukoval, až je 
z toho solitér,“ podotkl Karel Čabrádek. Při 
sledování ukázky z filmu „Cesta byla suchá, 
místy mokrá“ (2003) jedna z besedujících 
vzpomínala, jak filmaři parkovali ve Žďáře, 
když převáželi válec. Většina poznávala mís-
ta spojená se Žďárem, Novou Vsí či Putimí. 
Na závěr byla puštěna ukázka z filmu, kde je 
Bavorov a Strunkovice nad Blanicí. K dvou-
dílnému televiznímu filmu „Boží pole“ také 
napsal scénář Karel Čabrádek.

Za dvě hodiny nebylo možné pustit ukázky 
ze všech filmů, na kterých se podílel. Ale její 
poměrnou částí si besedující při zhlédnutí uká-
zek připomněli místa spojená s Protivínem a ta 
další, více či méně známá. Sledujte kalendář 
akcí na https://protivinnet.blogspot.cz/.

Za PVK Petra Čecháčková

V Galerii Mariánská České Budějovice 
lze do 30. listopadu 2017 vidět díla 75 vý-
tvarníků z Čech, Běloruska, Francie, Itálie, 
Německa, Rakouska, Rumunska a Španěl-
ska. Unikátní projekt Intersalon doposud 

INTERSALON CONTINUATIO QUADRATI

představil více než 1 000 výtvarníků z 27 
zemí.

Na snímku je obraz „Dívky u atrakce“ 
(2016, olej, plátno, 80x80 cm) akademické-
ho malíře Petra Pflegera z Protivína.

Foto: R. Lenemajer
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Dárková poukázka k Vánocům
na akce do Městského kulturního střediska Protivín
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středa 24. 1. 2018
od 18.00 hodin

Dům kultury Protivín

Protivínské listy na rok 2018  •  Předplatné regionálních novin jako dárek.
Předplatné za zvýhodněných podmínek na rok 2018 lze uhradit již nyní. Činí částku 165 Kč. Úhradu je možné uskutečnit v hotovosti v MěKS Protivín 
nebo převodem na účet č. 642834349/0800. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení. 
Adresu odběratele zašlete na e-mail vojikova@kultura-protivin.cz nebo sdělte na telefon 382 251 996.

Možno vybírat z následujících akcí:

MUDr. Tomáš Lebenhart
Jak vzniká nemoc

Zdroj, vrstvy, mechanismy, projevy,
odpovídající možnosti léčby.

Vstupné 70 Kč

čtvrtek 22. 2. 2018
od 19.30 hodin

Dům kultury Protivín

Zamilovaný sukničkář
Divadelní společnost HÁTA uvádí komedii.

H. Douglas, záletný americký velvyslanec  
ve V. Británii, řekne své ženě Lois, že odjíždí  
na víkend do Skotska hrát golf. Lois naopak 

Harrymu oznámí, že bude na víkend v lázních  
a že jejich dcera Debbie odjíždí navštívit  
kamarádku. Harry se ovšem tajně vrací  

do prázdného domu, jelikož si naplánoval 
milostné dostaveníčko…

Hrají: L. Vaculík, F. Tomsa, M. Zounar,  
M. Bočanová, A. Gondíková, I. Andrlová

Vstupné předprodej 260,- Kč/na místě 310,- Kč

čtvrtek 15. 3. 2018
od 19.30 hodin

Dům kultury Protivín

Travesti 
skupina 

SCREAMERS
Další premiérový pořad oblíbené skupiny  

pod vedením Ladislava Černého.
Vstupné předprodej 240 Kč/na místě 260 Kč
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Novinky
městské
knihovny

Vestibul Domu kultury Protivín
„Půjdem spolu do Betléma“

Výstava archů betlémů ze sbírky manželů Vojíkových z Protivína.

PRO DOSPĚLÉ
NAUČNÁ LITERATURA
Zdeněk Burian: Dobrodružný svět 
Zdeňka Buriana – velká monografie 
ilustrované tvorby z let 1927 – 1942
Ondřej Horák: Průvodce neklidným 
územím: příběhy českého výtvarného 
umění (1900 – 2015)
Petr Kovář: To bych zvládl taky: 
umění moderny v komiksech
Zdeněk Brdek: Obhájce moderního 
umění: Jindřich Chalupecký v kontextu 
30. a 40. let 20. století
Michal Černý: Cesta vojáka: příběh 
českého výsadkáře – od výcviku 
po zahraniční mise – autobiografie

BELETRIE
Gillian Flynn: Skvrna – mistrovská 
hororová povídka
Anny Newmark: Slepičí polévka pro 
duši: o kočkách a lidech: 101 hebkých 
příběhů o malých zázracích
Stanislav Beran: Vyšehradští jezdci – 
soubor psychologických povídek
Petra Dvořáková: Sítě – partnerské 
vztahy, problémy sebevědomí, zneuží-
vání žen
Vratislav Maňák: Rubikova kostka 
– společenský román, rodinné vztahy, 
vzpomínky
Jonathan Moore: Temná komora – 
ame rická detektivka

Val McDermid: Mimo hranice – staré 
důkazy a nebezpečná tajemství ožívají 
v anglické detektivce
Amanda Quick: Dívky, které zmizely –
napínavé pátrání z amerického prostředí

Historické romance pro ženy:
Hana Marie Körnerová: Znamení jed-
norožce
Barbara Cartland: Anděl spásy, Láska 
v ohrožení
Sabrina Jeffries: Odhalena láskou
Lisa Kleypas: Chadnokrevný mičema, 
Svatba s Winterbornem
Fiona Valpy: Navždy po francouzsku

PRO DĚTI A MLÁDEŽ
NAUČNÁ LITERATURA
Renáta Fučíková: Karel a rytíři: jak se 
stát dobrým králem - rytířské legendy, 
Karel IV., král Artuš,
Pavel Kosatík: Češi: 1938: jak Beneš 
ustoupil Hitlerovi
Pavel Kosatík: Češi: 1948: jak se KSČ 
chopila moci – naše moderní dějiny 
v komiksové podobě

BELETRIE
Ivana Peroutková: Anička na horách, 
Anička a divadlo – napínavé příhody 
kamarádek
Lucie Lomová: Anča a Pepík 1 – 
komiksy s detektivní zápletkou
Douglas Adams: Stopařův průvodce 
galaxií – tři knihy plné napětí o vesmíru 
a mimozemšťanech
Tanya Stewner: Alea, dívka moře 
– Tajemství oceánů – dívčí fantasy, 
napětí, dobrodružství
Tanya Stewner: Alea, dívka moře – 
Barevné vody – pokračování série pro 
dívky od 10 let

Petr Chvojka: Polda a Olda – kreslené 
příběhy
Stanislav Havelka: Olda a Polda zase 
spolu - dobrodružství věrných kama-
rádů
Eva Papoušková: Vombat Jirka –  
pohádkový příběh pro nejmenší
Zdeněk Svěrák: Buřtík a Špejlička: 
Cesta do Žatce – veselé příběhy pro  
předškolní věk
Armošt Goldflam: 3x Agátka Kulhán-
ková – napínavá dobrodružství, humor 
pro nejmenší
Daniela Krolupperová: Jak Bubáček 
potkal Bubáka – pro začínající čtenáře
Ivona Březinová: Deník vodnice 
Puškvory – pohádky o vodnících
Ivona Březinová: Řvi potichu, brácho 
– pohled do světa autistického chlapce
Ivana Peroutková: Anička na řece,  
Ukradená cukřenka - napínavé pří-
běhy pro čtenářky od 7 let
Martin Vopěnka: O duši a dívce – 
pohádky z hor odkrývají moudrost,  
podobenství o lidském životě

UZÁVĚRKA
pro dodání příspěvků

do prosincových
„Protivínských listů“  

je 4. prosince 2017
do 12 hodin

NOVINY VYJDOU
v pondělí 18. 12. 2017 



  SPOLEČENSKÁ KRONIKA  
NARODILI SE

 18. 10. dcera Ema Čadková
	 Ivetě	Kulhové	ze	Záboří

 26.10. dcera Laura
	 Tereze	Kreníkové	z	Milenovic

 1. 11. syn Denis
	 Pavle	Mouchové	z	Protivína

 7. 11. dcera Amálie
	 Stanislavě	Husové	z	Protivína

ZEMŘELI
 24. 10. Stanislava Macháčková

	 69	let,	Protivín

 26. 10. Věra Andělová
	 90	let,	Protivín

 29. 10. Marie Macarová
	 84	 let,	 Dobrá	 Voda	 u	 Českých		

Budějovic

 9. 11. Jaroslava Holá
	 62	let,	Maletice

 9. 11. František Gažák
	 56	let,	Bor	u	Protivína

 12. 11. Jiří Malík
	 75	let,	Chvaletice
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Pojďte si zazpívat koledy
středa 13. prosince v 18 hodin
nádvoří kaplanky, Masarykovo náměstí Protivín

Zahřejte se v adventním čase vánočním punčem a spo-
lečně s regionálním deníkem Listy Písecka si zazpívejte 
Nesem Vám noviny, Narodil se Kristus Pán, Půjdem 
spolu do Betléma. Účinkovat bude Dětský pěvecký 
sbor ZŠ Protivín.
Spojme své hlasy v jeden velký vánoční sbor při uni-
kátním projektu Česko zpívá koledy!

  Dokončení ze strany 6

vala Šárka a Kandi párky. Každý, komu byla 
zima, se mohl ohřát v některé klubovně, 
nebo u ohně u táborového kruhu, nebo si 
dát horký čaj z várnice. Nálada byla báječ-
ná i přes chladné počasí, které bylo místy 
i dost nepříznivé, občas sprchl studený 
deštík. Všichni se dobře bavili a chvílemi se 
v mysli vraceli zpět na tábor, jakoby z něj 
nikdy neodjeli.

Po obědě ještě následovala akčně stra-
tegická hra Vesnice. Při této hře se několik 
skupin skautů přemění v rodiny, které se 
mají celý rok postarat o chod hospodářství. 
Každý člen rodiny má svoji práci a ta je 
v každém ročním období jiná. Tak napří-
klad krmí krávu, sází a sklízí brambory, 
sejí a sklízí hrách, v zimně derou peří a šijí 
boty. A k tomu musí nadělat dřevo a nanosit 
vodu. Maminka pak vše, co se vyrobilo 
a vypěstovalo, prodá na trhu. A ta rodina, co 
utrží za dvě léta hospodaření nejvíc peněz, 
vyhrává. Protože nás bylo opravdu hodně, 
musela se hra hrát nadvakrát. Ti, co zrovna 
nehráli, si mohli na ohni opéct hada z těsta, 
nebo si udělat pěknou fotku ve fotokoutku.

Než jsme se nadáli, byl tu konec. Vy-
hlásily se nejlepší rodiny, které získaly od-
měnu. Rozloučili jsme se se skauty z Písku 
a Milevska a už se těšíme na další setkání.

Velké poděkování patří všem, co se po-
díleli na přípravě setkání. Všem vedoucím, 
roverům a rangers, skautům a skautkám. Také 
bych na tomto místě chtěla poděkovat Komu-
nitní nadaci Blanicko – Otavské (KONABO), 
která právě tuto akci finančně podpořila.

Alena Kulhová Kaboš

Setkání 
skautských 
středisek 

na Ostrově

Ve středu 1. listopadu byla otevřena 
v  prostorách galerie  Kaplanka výstava 
fotografií Klubu fotografů amatérů Pra-
ha. Výstavu zahájila jedna ze čtyř autorek 
– Ing. Helena Mašindová. Své ostatní kole-
gyně představila jen na společné fotografii 
z doby, kdy navštěvovala pražský fotoklub.

Klub fotografů amatérů Praha (KFA 
Praha) má bohatou historii, příští rok oslaví 
110 let svého trvání. Byl druhým nejstarším 
fotoklubem v Československu. První výsta-
va se konala v roce 1911 v Rudolfínu a bylo 
na ní vystaveno 300 fotografií od 38 členů. 
Fotoklub navštěvovaly výrazné osobnosti 
tehdejší fotografie. V nově vystavěném 
paláci Valdek na Královských Vinohradech 
měl klubovnu, ateliér a 9 fotokomor. Klub 
přečkal doby socialismu, polistopadový 
vývoj mu přinesl možnost návratu k samo-
statné existenci. Nastalo ale také zmenšení 
členské základny, což je důvodem k mno-
hem skromnějšímu klubovnímu životu, 
soustředěného především na prezentaci 
fotografií při pravidelných schůzkách členů, 
individuální výstavy a účast v mapových 
okruzích. Právě v mapovém okruhu Neká-
zanka, kde si třináct fotoklubů vyměňuje 
a hodnotí své fotografické kolekce, spo-
lupracují také s jihočeským fotoklubem 
Terifoto Sokola Písek.

Členové a příznivci Terifota Písek byli 
vítanými pomocníky při instalaci výstavy, 
za což jim náleží dík. Návštěvníci tak mo-
hou zhlédnout 60 fotografií různých žánrů. 
Helena Mašindová představila již delší 
dobu připravovaný soubor momentek a por-

Výstava fotografií v galerii Kaplanka
trétů z masopustního průvodu v Protivíně, 
ve Skalách a Milevsku. Dana Jankásková 
vystavila fotografie ponejvíce z městského 
prostředí, např. působivé kompozice výklad-
ních skříní. Helena Suková vtipně doplňuje 
své starší i nové fotografické dvojice popisy 
a glosami (Pohled minulosti na současnost, 
Útěk ze šachovnice, Emancipace, Tam...). 
Jiřina Marášková vystavuje převážně foto-
grafie z cest (Vietnam, Švýcarsko), ale jsou 
zde i její milované kočky a psi. Doufám, že 
najdou své obdivovatele. HM
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Cyklo fór Protivín je sportovně laděná 
odnož Spolku fór Protivín. Rok 2017 zna-
menal pro členy díky rodinným, pracov-
ním a dalším volnočasovým povinnostem 
trochu ústup z počtu najetých kilometrů, 
snad bude příští rok času více.

V sobotu 6. května jsme vyrazili na 7. 
ročník  obnovené  Švejkovy  padesátky. 
Spousta lidí, krásné počasí a potkali jsme 
i Švejka Karla Procházku, se kterým sdílíme 
masopustní nadšení. Vyrazili jsme na trasu 
50 km a s přesunem do Protivína to bylo 
celkových 70 km, které ještě bolely, protože 
se musí po zimě vše řádně omačkat.

Z delších výletů stojí za zmínku červno-
vý Milánkův sólo výlet na otevřené dveře 
na českobudějovickém letišti.

Nejvíc  se  vždy  těšíme  na  prázdni-
nový  týden za hranicemi všedních  snů. 
Po  Brennerském  průsmyku,  Lagu  di 
Garda  a  Balatonu  padla  letos  volba 
na  Baltské  pobřeží  na  německých  ost-
rovech  Rujána  a  Usedom  s  přejezdem 
do polského Svinoústí.

Rujána (německy Rügen) je největší 
ostrov na severu Německa. Má rozlohu 
935 km² (s přilehlými ostrovy) a dosahuje 
maximální nadmořské výšky 161 m, což 
je vrchol Piekbergu. Žije na něm 77 tisíc 
obyvatel. V ose sever-jih je ostrov dlouhý 
52 km, od západu na východ měří 41 km. 
Zajímavostí je, že Slované obývali tento cíp 
již v 6. století jako svoji nejsevernější výspu. 
Také zde v Arkoně (45 metrů vysoký mys) 
jsme symbolicky zahájili v neděli po ve-
černím příjezdu do kempu v Drewoldke 
náš výlet. Nestihli jsme však vláček, takže 
jsme se v podvečer museli vydat po svých 
na cca šestikilometrovou procházku. To 
vůbec nevadilo. Viděli jsme jak oba majáky, 
tak i meteostanici a další ukázky techniky 

Cyklo fór Protivín v roce 2017

včetně opevnění a signalizačních bójí. Tro-
chu nás zklamal přístup k moři, vždyť ne-
opravit jediné schodiště z útesu na pobřeží 
na vrcholu turistické sezóny nám přišlo tak 
trochu lajdácky neněmecké…

V pondělí jsme se vzbudili do silného 
lijáku, který trval skoro celé dopoledne. 
Propadali jsme trudomyslnosti namačkaní 
do dodávky. K obědu však vysvitlo slu-
níčko a my mohli vyrazit. Ostatně rychle 
se měnící počasí je jedním z rysů ostrova. 
Na začátku nás zabrzdila drobná technická 
závada na jednom z kol. Přetržený řetěz už 
po 5 kilometrech. Řetěz, který si nechal 
Míra vyměnit těsně před odjezdem… 
Řetěz, který se trhá maximálně jednou 
za deset let… Ale našli jsme opraváře 
a mohli frčet dál. Časové prodlevy jsme 
využili k ochutnání místní speciality Fis-
chbrötchen – čerstvá houska se zeleninou 
a hlavně skvělou rybou – např. matjesem, 
kyselým sleděm Bismarck, uzeným úhořem, 
pečenáčem, šproty, uzeným lososem… 
Za celý týden jsme jich ochutnali nespočet 
a úplně jsme si je zamilovali. Cílem dne byl 
národní park Jasmund s typickými bílými 
křídovými útesy Königsstühl. Odtud jsme 
směřovali do přístavu Sassnitz za britskou 
ponorkou a do komplexu Prora. Většina 
z nás si nedovedla představit rozsáhlost 
tohoto rekreačního komplexu budovaného 
před druhou světovou válkou německými 
nacisty. Spojitý hotelový komplex pro 20 tis. 
vojáků sestává z osmi budov o pěti patrech 
a táhne se v délce 4,5 kilometru. Některé 
části jsou opraveny, některé se opravují 
a některé jsou nevratně zničené. Ujeli jsme 
vzhledem k rannímu zdržení jen asi 55 ki-
lometrů, ale na zážitky to byl bohatý den. 
Večer se někteří otužilci z týmu vykoupali 
v moři v kempu Thiessow za dohledu jiných 

v zimních bundách. Moře je zde nádherné, 
pláže čisté a jemně písčité, jen teplota vody 
je spíš na chlazení piva…

V úterý jsme navštívili letoviska Sellin 
a Binz. V Sellinu jsme nemohli vynechat cca 
400 metrů dlouhé molo z roku 1906, které 
je symbolem celé Rujány. Obě města jsou 
typická svou okázalou lázeňskou architek-
turou. V Binz jsme vyhledali světoznámou 
vajíčkovitou věž pro plavčíky přestavěnou 
dnes na originální svatební síň. Tento 
architektonický modernistický skvost si 
zahrál i v jedné z epizod majora Zemana. 
Cestou jsme také prozkoumali starý kostel 
ve Vilmnitz a Putbus s obrovským kulatým 
náměstím Circus sevřeným snad stovkou 
stromkových růží u každého vchodu do do-
mu. Poprvé jsme se také setkali s tradičním 
povrchem na silnicích ve městech i mimo ně 
– žulové valouny a kostky, pověstné kočičí 
hlavy. Krásné, udržované, ale pro cyklisty 
krajně nepohodlné. Večer jsme zakončili po-
sezením na břehu zálivu u kempu Altefähr 
koštováním skvělých německých bílých vín. 
Celkem 50 kilometrů v sedle.

Středa byla ve znamení přejezdu stral-
sundského mostu a opuštěním ostrova 
Rujána směrem ostrov Uznojem (německy 
Usedom). Rozloha tohoto ostrova činí 445 
km², z čehož přibližně 72 km² se nachází 
v Polsku a 373 km² v Německu. Pobřeží 
je velmi členité s množstvím poloostrovů. 
Hanzovní město Stralsund je charakteris-
tické množstvím dochovaných gotických 
cihlových staveb a je zapsáno na Seznam 
světového kulturního dědictví UNESCO. 
V roce 2008 bylo ve městě otevřeno Oze-
aneum, na které ale nebyl čas. Prohlédli 
jsme si hlavně plachetnici Gorch Fock 
a zajímavou a provokativní výstavu Super-
star 2.0 Moritze Götze ve zdejším kostele 
předělaném na výstavní galerii. Náhodou se 
nám do cesty připletl pivovar Störtebeker, 
který jsme nemohli minout. Objednali jsme 
si po malém pivku od všech vyráběných 
druhů a ochutnali jsme. Pak nás čekalo 
něco, na co nezapomeneme. 25 kilometrů 
dlouhý úsek vedený po kostkách po staré 
silnici. Peklo severu. Ujeli jsme za den jen 
celkem 45 kilometrů, protože jsme chvátali 
na zajímavé setkání s Jirkovým kamarádem 
Lubošem do maríny Lubmin. Povečeřeli 
jsme společně s ním skvělou rybu a pak nás 
pozval na palubu své plachetnice Catharina 
of Castletown plující pod vlajkou Jejího 
Veličenstva Britské Královny. Se zadrže-
ným dechem jsme poslouchali její historii 
a další námořnické historky. Nadechli jsme 
se jen při loku skvělé skotské whisky. Jiné 
pití prý na palubu nesmí. Jako poděkování 
jsme Lubošovi pomohli udělat některé prá-
ce na lodi jako navěšení plachet, přípravu 
lan, šroubování krytek, promazání převodů 
nebo dolití nafty. Nebyla to ale práce, byla 
to obrovská zábava. Pro úplnost, i kemp 
Loissin byl moc fajn.

Ve čtvrtek jsme se rozdělili na dvě par-
ty. Luboš totiž pozval tři z nás na plavbu 
zálivem, zbytek tak pokračoval po vlastní 
ose směrem Peenemünde. Vesnice je známá 

Cyklo fór Protivín na Kap Arkona.
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především díky přilehlému výzkumnému 
středisku německé Luftwaffe používanému 
během druhé světové války. Probíhal zde 
vývoj nacistických zbraní odplaty včetně 
raket V-1 a V-2. Kromě muzea stojí za ná-
vštěvu i ruská ponorka U-461. Večer jsme 
se sešli v kempu Am Sandfeld v Koserowě 
a u poslední večeře z vlastních zdrojů jsme 
probrali všechny zážitky. Celkem jsme ujeli 
30 nebo 75 kilometrů (tedy nenámořnická 
část týmu).

V pátek ráno jsme si naordinovali 
včasné vstávání, protože jsme ještě před 
odjezdem směrem Protivín chtěli projet 
posledních 30 kilometrů krásnými ospalými 
městy císařských lázní a překročit němec-
ko-polskou hranici a dojet až do polského 
Swinoujscie. To se podařilo a už večer jsme 
byli doma v Protivíně.

Chtěl bych poděkovat všem členům 
týmu za skvělý společný zážitek, Mila-
novi za zajištění doprovodného vozidla 
a hlavně Pavlovi s Čendou za podpůrné 
činnosti a naše rozmazlování. Vyhnula se 
nám špatná nálada, porušení životosprávy 
i nehody. Navíc jsme s sebou měli nové 
bundy v klubových trikolórních barvách 
a vzorně reprezentovali Protivín i Českou 
republiku. Už se moc těšíme na příští rok, 
kdy bychom rádi zdolali Slovensko od Tater 
k Dunaji. A pokud čekáte na závěr nějaké 
doporučení, tak tady je: Pokud jste na severu 
Německa ještě nebyli, určitě se vypravte. 
Nám vyhovovala spíše Rujána, kde bylo 
méně lidí a klid. Služby v kempech i jiných 
oblastech jsou na vysoké úrovni. Na své 
si přijdou cyklisté, kempaři, milovníci 
vodních sportů, ale i lázeňští „povaleči“ 

zvyklí na pětihvězdičkové služby i ceny. 
Příroda je úžasná, jen si přibalte pláštěnku, 
teplé ponožky na večer a plavky „s chlupem 
dovnitř“, moře je opravdu chladné. Nebo 
je nechte doma a navštivte jednu ze stovek 
místních nudapláží :-).

Samozřejmě  nemůžeme  také  nikdy 
chybět  na  naší  podzimní  Cestě  k  Pro-
tivínu. No nemůžeme… Letos to skoro 
tak vypadalo, ale alespoň holky Morávků 
a děti Roušalů nesly hrdě náš pomyslný 
prapor. Opět domácími pořadateli vše 
skvěle připraveno a zorganizováno, počasí 
také vyšlo.

Nebylo toho tedy letos tolik, ale důležité 
je, že nás to baví a budeme šlapat i za rok. 
Na shledanou někde na cestách.

Pavel Koc

Nový ročník fotbalové ženské soutěže 
divize „D“ začal i pro protivínskou JAFA 
jako pro ostatní kluby skupiny na konci 
srpna.

Protivínské ženy vyrazily s natěšením 
na zápas do Borovan, ale s mírnou nervo-
zitou ohledně výpadku gólmanky, kterou 
jako správná kapitánka zastoupila Eva 
Mikulenková. S pocitem dobré práce při 
přípravě jsme si nepřipouštěli jiný výsledek 
než zisk bodů. Bohužel. I se získanými no-
vými hráčkami v čele s Majdou Bártovou 
a navrátivší se po zdravotní přestávce Niko-
lou Trnkovou, jsme sehráli velmi nervózní 
fotbal, kde jsme si vypracovali mnoho bran-
kových situací, ale bez horkého zakončení 
z těchto mnoha nevyužitých příležitostí 
se projevily tresty soupeřek z ojedinělých 
rychlých útočných situací, kdy se nevypla-
tilo sázet na obranné systémy s vystavením 
protihráčky mimo hru do ofsajdové pozice, 
jako velmi kruté pro celý začátek podzimní 
části soutěže. Ani úspěchy Králíkové 2x 
a po gólu Pečené a Ambrožové neodvrátily 
zmiňované nedostatky ve hře a z Borovan 
jsme si odvezli prohru 7:4.

Ve druhém zápase třetího kola 9. září 
s Domažlicemi, které sestoupily z 2. ligy 
do naší skupiny, se pojetí hry zcela změnilo 
a diváci mohli vidět pěkný ženský fotbal plný 
bojovnosti a tvrdých střetů. Góly Bártové 
a Kubičkové se podařilo zvrátit nepříznivý 
začátek z 0:1 na 2:1 a takto skončilo i celé 
utkání. Soupeřky byly velmi překvapeny 
naším výkonem a po zápase trenér hostí při-
znal, že takový zápas nečekali. Vítězství bylo 
vybojované, ale zasloužené a na holkách byla 
tato euforická radostná reakce velmi znát.

Velmi rychlé vystřízlivění však čekalo 
v Sezimově Ústí. Proti oslabeným domácím 
soupeřkám jsme na hrací ploše vypadali jako 
myši vypuštěné do kulatého malého prostoru. 
Lítali jsme všude a nikde a nedalo se dostat 
do hry. Soupeřky tohoto nepochopitelného 
zmatku využily a trestaly. I přes urputnou 

Nový ročník fotbalové ženské soutěže

snahu jsme dík Bártové a po nádherné střele 
Dokoupilové dali dva góly, avšak od soupeře 
jsme obdrželi 7 gólů a tak bylo výsledné 
skóre 7:2 pro domácí. Tento den byl již při 
odjezdu z Protivína divný. Pozdní dostavení 
se k odjezdu, mnoho objížděk na cestách 
a ještě kontrola a pokuta při spěchu na zápas 
utvořily podvědomě silnou nervozitu a proti 
tomuto soupeři jsme nenašli lék podobně ja-
ko proti lepšímu týmu domácího Sokola 7:2.

Nestačily jsme se ještě oklepat z prohry 
v „Sezimáku“ a už jsme následný týden při-

vítali v Protivíně hosty z Kaplice. To, že by 
mohl pokračovat neúspěch, si nikdo nepři-
pouštěl, ale pravda byla jinde. V poločase už 
nikdo nevěřil, že 0:3 pro hosty se do konce 
zápasu změní a tak jediným úspěchem byla 
hezká branka Bártové. To byl však pouze 
čestný díl výsledku 5. kola 23. září při 
poměru 1:9. V tomto zápase se mimo jiné 
začala objevovat souhra pro naši možnou 
tvorbu v útočných řadách a další nová rych-

Fotografie z vítězného utkání v Plzni.
Zleva. Stojící: Sabina Kiriánová, Hanička Ambrožová, Nikola Trnková, Klára Mrázová, 
Míša Vítovcová, Majda Bártová, trenér Marek Hanus, Adéla Kubičková, Bára Vlková,  
Denisa Pečená, trenér Radovan Koleš
Sedící: Míša Boorová, Markéta Dokoupilová, kapitánka Eva Mikulenková, Jana Máchová 
– členka týmu, Petra Jurčíková
Ležící: gólmanka Petra Brožová

Pokračování na straně 16  
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lonohá hráčka Míša Boorová velmi znatelně 
doplní náš nově se formující tým.

Šesté kolo jsme sehráli v Jindřichově 
Hradci. Při průměrné hře se nepodařilo najít 
skulinu v soupeřově brance, která jakoby 
neustále poskakovala ze strany na stranu 
a nechtěla do své sítě pojmout žádný z míčů 
vystřelených našimi hráčkami. Pokud se 
však nedá ani jeden gól z nespočtu příle-
žitostí, tak se nemůže vyhrát. I přes lepší 
a převažující hru v náš prospěch, jsme se 
vzhledem i k neúspěchu domácího týmu 
vraceli domů s remízou 0:0.

Šlágrem sedmého kola bylo očekávané 
derby mezi Protivínem a pozvanými hráčka-
mi z Hradiště. Velmi natěšeni jsme do toho-
to utkání šli s jediným cílem – vyhrát. Než 
se ozvala prvním hvizdem píšťalka sudího 
pro zahájení zápasu, už jsme věděli, že to 
bude těžký cíl. Na hrací plochu k pozdravu 
diváků si přišlo zakřičet jen našich 9 hráček 
a to kompletně bez útočnic. Veškerá snaha 
na úspěch byla marná a soupeřky si tento 
stav viditelně užívaly. Díky dobrému výko-
nu rozhodčího se podařilo udržet emotivní 
zápas na uzdě, ale poměr gólových úspěchů 
0:4 byl jednoznačný pro hosty, kteří odjíž-
děli velmi spokojení a s úsměvy na rtech.

Osmé kolo nás zavedlo v Plzni na stadion 
Vodních staveb k sehrání zápasu s tamním 
týmem VS. Hezké počasí, plný počet kádrů 
a hlavně veselá nálada pomalu zaháněly 
myšlenky na poslední velmi neúspěšné 
zápasy. Soupeřky již při rozcvičování vypa-
daly velmi silně a jistě. Různými rozhovory 
ve dvojicích se mírně začala projevovat 
nervozita a ta se následně přenesla i do hry. 
Po velmi krátké době po zahájení byl výsle-

Nový ročník fotbalové ženské soutěže
  Dokončení ze strany 15 dek 2:0 pro domácí a tak se na naší lavičce 

zvýšil hlas a vyzvání k týmové práci a klidu 
se projevilo pozitivně. Od 15. minuty se hra 
zcela změnila, jistota soupeřek se vytratila 
a naše holky předváděly fotbal takový, jaký 
od ženské kopané očekáváme. Po tomto 
zvratu a vynikajícím výkonu odjížděly ně-
které holky nakupovat do místního centra 
s náladou zničit i místní obchody. Výsledek 
2:4 byl po dlouhé době neúspěchů velmi 
milým zjištěním, že se i v Protivíně umí 
a dá zahrát velmi pěkný fotbal.

Po odstoupení týmu MABAPA Praha ze 
soutěže jsme využily volný týden k nedělní-
mu tréninku a tak další kolo bylo cestování 
do Hrádku u Rokycan. Velmi větrné počasí 
spíše naznačovalo, že nejspíš zápas sehrán 
nebude podobně jako ostatní zápasy téměř 
v polovině republiky. Bohužel. Vítr se mírně 
utišil a soupeřky po zjištění, že nás přijel 
opět neúplný počet k sestavení základní 
sestavy, trvaly na sehrání. Tento zápas byl 
jeden z nejhůře sehraných mačů naší exis-
tence a můžeme si jen přát, že výsledek 
0:16 v náš neprospěch je ponaučením pro ty 
hráčky, které nechají kvůli počasí ve štychu 
ostatní sportovní kamarádky. K samému 
velmi neúspěšně sehranému zápasu nás 
potkala ještě jedna velmi nepříjemná si-
tuace, kdy se zranila naše stabilní opora 
týmu v obranných řadách, Míša Vítovcová, 
a zápas se dohrával v 8 hráčkách na naší 
straně. Na lavičce jsme se obávali dalších 
možných problémů se zdravím této hráčky 
a doufaly, že bude vše v pořádku i přesto, že 
cesta do kabin se neobešla bez opory, téměř 
odnosu, od trenérů. V ten moment už pro nás 
trenéry nebyl ani výsledek důležitý. Po zá-
pase bylo smutno po skutečnosti, že opět dal 

někdo přednost snad pohodlí nebo nechuti 
místo pomoci ve hře svým kamarádkám.

Posledním kolem v podzimní části 
měl být a byl naším vyvrcholením zápas 
proti pozvané Blatné k nám na domácí 
půdu Protivína. Vše naznačovalo zajímavé 
odpoledne. Sluníčko i přes slibovaný déšť 
podpořilo toto utkání a zápas probíhal 
v klidu. Po zranění do základní sestavy 
nenasazená Míša Vítovcová, ke své neli-
bosti, ale z rozvážného rozhodnutí trenérské 
dvojice, přihlížela však připravená nastoupit 
a pomoci ve vývoji utkání. Nepřineslo žádné 
kvalitní fotbalové výkony, zato ale spoustu 
našich neproměněných šancí, které jsme si 
velmi vyčítali. Prostě by se dalo říci, že jsme 
byli lepší, ale… V zápase střílely soupeřky 
a ze dvou ojedinělých příležitostí využily 
chybující obrany a trest gólem byl na světě. 
Ještě se podařilo soupeřkám přidat další 
branku. Závěr zápasu však přinesl nečeka-
nou dohru spočívající ve zjištění, že i přes 
dostatečný počet hráček k sehrání zápasu 
a to i s možností střídání zařadil soupeř 
úmyslně a vědomě do hry na cizí registraci 
neregistrovanou hráčku. Na tuto skutečnost 
se přišlo při kontrole hráček a dokladů dle 
databáze FAČR a tak byl zápas – tento stav 
a pochybení soupeře předány k šetření. 
S ohledem k tomuto může dojít ke změně 
ve výsledku utkání a tím i velké změně 
v postavení týmů tabulky.

Bez ohledu na vše, co se přihodilo 
v posledním zápase, je důležité zjištění 
skutečností naší hry a celého týmu ženského 
fotbalu v Protivíně. Na těchto základech 
bude muset nalézt správnou cestu trenérská 
dvojice Radovan Koleš a Marek Hanus. 
Marek Hanus nově rozšířil trenérské pole 
v ženském týmu. S elánem se ujal velmi 
razantně své role, opřené o vlastní zkušenosti 
aktivního hráče – brankáře.

I přes spíše neúspěšný, ale pozitivní, 
způsob sehrání této části hracího období 
děkujeme za vstřícnost a spolupráci FK 
Protivín a všem příchozím a divákům a fan-
dům naší hry.

RK

V sobotu 21. října se konal již desátý 
ročník  Protivín  Cupu  v  taekwondu  – 
sportovním boji, který je zařazen do NTL 
(Národní ligy mládeže). 

Turnaje se zúčastnilo celkem 140 závod-
níků nejen z Čech, Slovenska a Estonska.

Turnaj byl velmi kvalitně obsazen i čes-
kými reprezentanty, kteří ukázali své umění. 
Z našeho oddílu se předvedli nováčkové 
Václav Krippner, cvičící měsíc, který se 
svými výkony probojoval až do finálových 
bojů, kde podlehl zkušenějšímu soupeři. 
Bylo z toho krásné 2. místo. Po delší pauze 
se vrátil Jaroslav Korbel, ve finálovém boji 
obsadil 2. místo. Tom André Nickel bojo-
val jako o život, ale na finále to nestačilo. 
Odnesl si krásné 3. místo. Stejné umístění 
získali Matěj Hudák a Matěj Babůrek. 
Nella Kalíšková se snažila jak jen to šlo, 
ale nakonec prohrála na body a bylo z toho 
zasloužené 3. místo.

Velké poděkování patří všem rodičům 
a přátelům našeho oddílu za pomoc při or-
ganizaci a pořádání takto velice náročného 
mezinárodního turnaje.

Děkujeme za sponzorské dary firmám 
SIKO, AISIN, KLASS a ELSTAV Stra-
konice.

X. ROČNÍK PROTIVÍN CUPU
Umístění:
2. místa – Václav Krippner, Jaroslav Korbel
3. místa – Nella Kalíšková, Matěj Babůrek, 
Matěj Hudák, Tom Andre Nickel

MZ, JK, EK
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TJ  Platan  Protivín  –  SK  HC  Rosa 
České Budějovice 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)

V Protivíně se hrál dlouho vyrov-
naný zápas a domácí dvě třetiny drželi 
naději na bodový zisk. Obě úvodní 
třetiny skončily výsledkem 1:1, a tak 
před závěrečnou čtvrthodinou bylo vše 
otevřené. Českobudějovičtí však pro-
zatím v této sezoně válí a svou formu 
potvrdili i proti Platanu. Dvěma góly 
rozhodli o svém vítězství 4:2 a dýchají 
na záda suverénnímu Písku.

SK Suchdol nad Lužnicí B – TJ Pla-
tan Protivín 9:0 (5:0, 0:0, 4:0)

Závěrečný duel kola nabídl jed-
noznačnou podívanou. Protivín jistě 
pomýšlel na lepší výsledek, ale produk-
tivní Suchdol nedal hostům šanci. Už 
po první třetině to bylo 5:0, prostřední 
část gól nenabídla. Domácí nakonec 
nasázeli devět branek, čtyři v poslední 

Protivínský hokejbal

Krajská liga 2017 – 2018 – ČECHY JIH – Základní část

části a v poklidu si došli pro vítězství. 
Suchdolští zůstávají na třetím místě, 
Protivín je se dvěma výhrami šestý.

TJ Platan Protivín – HBC Prachatice 
C 1:6 (0:1, 0:2, 1:3)

Důležitý moment střetnutí Protivína 
s prachatickým céčkem přišel patnáct 
vteřin před koncem první třetiny. To za-
počal svůj velký střelecký den hostující 
Schmidt, který poslal Horaly do vedení. 
Schmidt v průběhu druhé periody zkom-
pletoval hattrick a bylo to už 0:3. Platan 
se na korekci zmohl až ve 41. minutě, 
to už ale Prachatičtí vedli 5:0. Nakonec 
hosté získali tři body za vítězství 6:1.
Branky: 40:19 Nováček (Moravec) 
- 14:45 Schmidt, 18:01 Schmidt (Va-
lenta), 27:17 Schmidt, 30:35 Valenta 
(Schmidt), 36:36 Schmidt. (Valenta, 
Nachlinger), 42:04 Sosna (Valenta)

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

Nedělní větrné počasí ovlivnilo 
i krajskou ligu, a tak se v Protivíně 
hrálo v náročných podmínkách. Chví-
li trvalo, než si hráči na vše zvykli, 
i proto skončila první třetina bez gólů. 
S přibývajícím časem začínal mít favo-
rizovaný Písek převahu, kterou zúročil 
brankou, která se v konečném účtování 
ukázala jako vítězná. Protivín se ve tře-
tí třetině hnal za vyrovnání, místo toho 
Švantlák stvrdil své vítězství, které 
je osmé z osmi pokusů v probíhající 
sezoně.

TJ Platan Protivín – HBC Falcon Čes-
ké Budějovice 3:2ss. (1:0,0:1,1:1,1:0)
Branky a asistence: Koloušek (Holý, 
Stropnický)PP, Kurz (Holý, Koloušek) 
PP, Stropnický – Kudláček (Vejvoda, 
Bárta), Vejvoda (Fidler) PP.

Poř. Název týmu Z V VP R P Skóre Body

1. HC Švantlův Dvůr Písek B 9 9 0 0 0 67 : 7 27

2. SK HC Rosa České Budějovice 9 8 0 0 1 34 : 16 24

3. SK Suchdol nad Lužnicí B 9 6 0 0 3 45 : 31 18

4. HBC Prachatice C 9 5 0 0 4 51 : 30 15

5. HBC Falcon České Budějovice 9 3 0 1 5 35 : 39 10

6. TJ Platan Protivín 9 2 1 0 6 23 : 45 8

7. HBC Vikings České Budějovice 9 2 0 0 7 22 : 56 6

8. HBC Zliv B 9 0 0 0 9 14 : 67 0

Domácí zápasy:
3. 12. 2017 11 hod. TJ Platan Protivín – SK Suchdol nad Lužnicí B

Další výsledky stolních tenistů Slavoje 
Protivín v probíhající sezoně.

DIVIZE MUŽŮ
Slavoj A : Bechyně A  . . . . . . . . . . . . .4:10
(Šťastný st. 3, debl)
Slavoj A : Hluboká nad Vlt.  . . . . . . .6:10
(Šťastný st. 2, Votava 1, Tománek 1,  
Cendelín 1, debl)
Třeboň A : Slavoj A . . . . . . . . . . . . . . .10:3
(Votava 2, debl)
Orel ČB A : Slavoj A  . . . . . . . . . . . . . .10:3
(Šťastný st. 2, Cendelín 1)

KRAJSKÁ SOUTĚŽ
Křemže A : Slavoj B  . . . . . . . . . . . . . .10:0
Vyšší Brod A : Slavoj B . . . . . . . . . . . .10:0
Slavoj B : Vodňany C  . . . . . . . . . . . . .10:8
(Brabec 3, Topinka 2, Najmanová 2,  
Marková 1, debly)

STOLNÍ TENIS SLAVOJE PROTIVÍN
Nová Ves B : Slavoj C . . . . . . . . . . . . .10:6
(Klárner 2, Vařečka O. 1, Šťastný ml. 1, 
debly)
Malovice A : Slavoj C . . . . . . . . . . . . .10:5
(Zoch 2, Vařečka P. 1, Klárner 1, debl)
Slavoj C : Velešín C . . . . . . . . . . . . . . .10:4
(Vařečka P. 3, Zoch 3, Klárner 2,  
Vařečka O. 1, debl

OKRESNÍ PŘEBOR
Slavoj D : Svatkovice B . . . . . . . . . . .15:3
(Polanský 4, Patzelt 4, Soumar 3,  
Vojta 2, debly)
Slavoj D : Mirotice B . . . . . . . . . . . . . .12:6
(Polanský 4, Patzelt 4, Soumar 3, Vojta 1)
Kovářov A : Slavoj D  . . . . . . . . . . . . .12:6
(Soumar 3, Polanský 1, Patzelt 1, debl)
Heřmaň B : Slavoj D . . . . . . . . . . . . . .  9:9
(Soumar 4, Polanský 3, Vojta 2)
Slavoj E : Kovářov C . . . . . . . . . . . . . .15:3
(Najmanová 4, Klárner 4, Martan 4,  
Levita 1, debly)

Mirovice : Slavoj E  . . . . . . . . . . . . . . . . 9:9
(Vařečka O. 3, Klárner 3, Marková 1,  
Šťastný ml. 1, debl)
Slavoj E : Písek B . . . . . . . . . . . . . . . . .14:4
(Vařečka O. 4, Klárner 4, Marková 3,  
Šťastný ml. 1, debly)
Slavoj E : Mirotice D . . . . . . . . . . . . . .16:2
(Vařečka O. 4, Klárner 4, Šťastný ml. 4, 
Najmanová 2, debly)
Hradiště : Slavoj E  . . . . . . . . . . . . . .  2:16
(Marková 4, Klárner 4, Šťastný ml. 4,  
Najmanová 2, debly)

DIVIZE ŽENY
Kovářov : Slavoj  . . . . . . . . . . . . . . . . .  9:1
(Marková 1)
Slavoj : Sokol ČB . . . . . . . . . . . . . . . . .  4:6
(Vaněčková 2, Marková 1, Jarešová 1)

Karel Vařečka
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Fotbalové informace
„A“
TJ Nová Včelnice – FK Protivín 2:0 (0:0)
Protivín: Hanus – Rothbauer, Uhlík, Hála, 
Zach – R. Vojta (86. Mikulenka), Zb. Vorel, 
Moravec, Kinkor – Fiala (63. Vojík), J. Vorel.
Trenér Juraj Kobetič.
Nejlepší hráči: celý tým, Didek – J. Vorel
Nováček přistoupil k utkání velice zodpovědně 
a aktivně. Déle drželi míč na svých kopačkách, 
tlačili se dopředu, ale přitom nezapomínali 
na zadní kolečka. Obrana pracovala spoleh-
livě, takže se spoluhráči mohli více upnout 
na ofenzivu. Protivín, jemuž scházel Prášil, 
je znám svým bleskurychlým přechodem 
do útoku. Jenže tentokrát jim domácí žádnou 
skulinku nepootevřeli. Přesto si po jedné 
ze standardek vytvořili příležitost, ale nic 
z toho nebylo, stejně jako při šancích Nové 
Včelnice. Po přestávce domácí přeskupili síly 
a místo pěti záložníků přešli na systém 4-4-2. 
Na začátku druhé části musel řešit ošemetnou 
situaci gólman Holický. Pak už přišel první 
zásah domácích. Protivín také nezahálel, ale 
proti kompaktní obraně domácích se tentokrát 
nedokázal prosadit. Po druhé brance domácích 
Protivín už rezignoval.

FC MAS Táborsko B – FK Protivín 4:0 (2:0)
Branky: 30. Veselý, 43. Kostka, 57. Hála 
(vlastní), 64. Drs.
Protivín: Hanus – Rothbauer, Hála, Uhlík, 
Vojík (71. Kinkor) – R. Vojta – Zach, Z. Vorel, 
J. Vorel, Růžička (85. Sládek) – J. Vojta (68. 
Fiala). 
Trenér Juraj Kobetič.
Nejlepší hráči: Veselý, Vozihnoj – Z. Vorel
Konečný výsledek ale neodpovídá spíše vy-
rovnanému utkání, které se hrálo hlavně první 
poločas. Pravdou je, že domácí, kteří nastoupili 
netradičně v červených dresech, měli kromě 
vstřelených branek řadu šancí, s nimiž naložili 
prachmizerně. „Podali jsme soustředěný výkon. 
Pro tři body jsme si zaslouženě došli. První 
poločas byl vyrovnaný. Proměnili jsme jednu 
šanci a na druhý pokus také penaltu. Nadto 
jsme měli ještě dvě gólovky. Soupeř podle mého 
názoru také nehrál špatně. Diváci viděli docela 
solidní fotbal krajské úrovně.“

FK Protivín – Centropen Dačice 3:0 (1:0)
Branky: 33., 70. a 73. J. Vorel
Protivín: Hanus – Uhlík, Hála, Vojík – 
Rothbauer, R. Vojta, Zb. Vorel, J. Vorel, Fiala 
– Zach, Moravec.
Nejlepší hráči: Moravec, Zach, J. Vorel – Celý, 
Hric, Zejda
Protivín se dostával do tempa pomalu. Prvních 
deset minut se hledal. „Bylo to z naší strany 
kostrbaté, nebylo to ono. Šancí jsme měli 
dost, ale neproměnili jsme je. Chyběla tomu 
lehkost,“ všiml si předseda Protivína Václav 
Křišťál. Domácí uklidnil vedoucí gól Jaromíra 
Vorla po akci Zacha s Rothbauerem. Za jasným 
triumfem dokráčeli Protivínští ve druhé půli, 
kdy zahazovali šance jako na běžícím pásu. 
Kapitán Jaromír Vorel dalšími dvěma góly (le-
vičkou od břevna a po centru Zacha) v rychlém 
sledu zkompletovat hattrick, ale minimálně 
mohl vsítit jednou tolik. A to mu trenér Kobetič 
svěřil post ve středu zálohy a ne v útoku. Dačice 
vystrašily brankáře Hanuse pořádně jen třikrát. 
Šikovný 18letý benjamínek Hric v úniku nedal, 
v závěru vykartovaný Točík mířil vedle a Celý 
hlavičkoval nad.

SK Otava Katovice – FK Protivín 2:1 (0:0)
Branky: 70. Miklas, 90. Zoubek – 60. J. Vorel.
Protivín: Hanus – Mikulenka, Hála, Uhlík, 
Zach – Kinkor (81. Fiala), Z. Vorel, R. Vojta, 
Rothbauer – Růžička, J. Vorel.
Trenér Juraj Kobetič.
Nejlepší hráči: Miklas, Zoubek – Hanus.
Katovice dokázaly zdolat Protivín i bez svých 
dvou elitních forvardů Požárka a Uhera. Ty 
v útoku nahradili Blatský s Koutským, rozhod-
nutí ale přinesl až v poslední minutě střídající 
Zoubek. Ač oslabeny, dokázaly se Katovice do-
stat do několika jasných šancí už v bezbranko-
vém prvním poločase, výborně chytající gólman 
Hanus ale držel protivínské akcie nad vodou. 
V hodně větrném zápase se dostali do vedení 
hosté, Jaromír Vorel zakroutil v 60. minutě svůj 
přímý volný kop přesně – 0:1. Katovice ale 
postupem času získávaly převahu, Protivínu evi-
dentně docházely síly rychleji. Nejprve Jakub 
Miklas přesprintoval celou obranu a po kličce 
gólmanovi v 70. minutě srovnal a v posledním 
možném okamžiku přinesl domácím tři body 
střídající David Zoubek, jehož hlavu našel 
přesným centrem na malé vápno Horejš.

FK Protivín - TJ Dražice 2:1 (0:0)
Branky: 50. (pen.) a 59. J. Vorel - 63. L. 
Stuchlík.
Protivín: Hanus – Rothbauer (32. Vojík), Mi-
kulenka, Uhlík, Hála – Prášil (87. Růžička), 
Moravec (82. Kinkor), Z. Vorel, R. Vojta, 
Zach – J. Vorel.
Nejlepší hráči: J. Vorel, Uhlík – Horka
Protivín se chtěl před vlastními diváky rehabili-
tovat za dvě předchozí porážky, ale s Dražicemi 
to neměl vůbec snadné. Staronováček zlobil 
až do posledních minut. Tentokrát jsme výhru 
doslova ubojovali. Zatímco v první bezgólové 
půli se oba týmy spíše oťukávaly a obešla se 
bez vyložených příležitostí, ve druhé si to 
oba soupeři vynahradili. Hrálo se nahoru dolů 
a šance střídala šanci. Už po čtyřech minutách 
se po Vojíkově přihrávce dostal do dražické šest-

náctky Moravec, byl faulován a Protivín získal 
výhodu pokutového kopu. Kapitán Jaromír Vorel 
nezaváhal. V další pětiminutovce si Dražice 
vypracovaly dvě veliké možnosti na vyrovnání, 
ale Hanus první zblízka zázračně zlikvidoval, při 
druhé vyrazil střelu k tyči. Hosty mohl potrestat 
Prášil, ale povedlo se to v 59. minutě Jaromíru 
Vorlovi, který skvělý výkon korunoval druhým 
gólem. Tím ale výčet vyložených šancí rozhodně 
neskončil. Hosté se nevzdávali a po vysunutí 
Mariana Horky neustále hrozili. V 63. minutě 
podnikly Dražice rychlý protiútok, který zakon-
čil Lukáš Stuchlík a zadělal na závěrečné drama. 
Vzápětí mohl zkompletovat hattrick J. Vorel, 
ale nastřelil jen Baku. Na druhé straně skončil 
Horkův pokus po rohu vedle. V 68. minutě vyšla 
domácím poprvé kombinační akce, kterou Prášil 
zakončil ranou do brankáře. Za chvilku to zase 
hořelo před Hanusovou brankou, Mikulenka mu-
sel hlavou hasit na roh. Skóre se neměnilo ani při 
souhře J. Vorla s Prášilem. Hra se v posledních 
dvaceti minutách uklidnila a domácí dovedli 
těžký zápas do očekávaného konce.

„B“
Protivín – Smetanova Lhota 6:2
Branky: Sládek 3, Prášil 2, Janeš
Zahrát si přijel nejznámější rodák ze „Smetan-
ky“, Jan Koller. Snažil se, ale posílení domácí 
předvedli velmi dobrý výkon a vysoko zvítězili.

Králova Lhota – Protivín 2:2
Branky: Bartuška, Burda
Ve vyrovnaném utkání hosté vedli, pak se 
dopustili několika chyb v obraně, které soupeř 
potrestal, vyrovnal a na penalty zvítězil.

Protivín – Borovany 11:0
Branky: Ludvík 2, Bartuška 2, Sládek, Cvacho-
vec, L. Ruczkowski, Růžička, Janeš, Šedivý, 
Honzík
Hosté byli odevzdaní od samého začátku a Pro-
tivínští si vylepšili skóre.

Protivín – Kestřany B 3:0
Branky: Jiroch, L.Ruczkowski, Uhlík
Domácí byli lepší a šli důsledně za vítězstvím.

Milenovice – Protivín 3:2
Branky: Bartuška, Chalupa
Tentokrát rozhodly chyby v obraně hostující-

Mladší žáci v podzimní sezóně 2017/18.
Stojící zleva: Trenér J. Vlášek, O. Křišťál, Š. Král, A. Jirášek, K. Penc, M. Moravec, M. Křišťál, 
trenér M. Bláha
Sedící zleva: K. Sláma, L. Kajer, T. Kubec, A. Schánělec, K. Doubek, J. Čajan, K. Krs, J. Hruška
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KŘÍŽOVKA O KNIŽNÍ ODMĚNU

Také letošní křížovky jsou věnovány moudrým výrokům známých osobností. Autor křížovek P. Šoba
Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. 1. a 2. tajenka. – Konfucius
Vyluštěnou tajenku zašlete do 4. prosince na adresu MěKS Protivín, Mírová 337, 398 11 Protivín, nebo e-mailem karfikova@kultura-protivin.cz.
Knižní odměnu za správně vyluštěnou křížovku z říjnových novin vyhrává paní Pavla Šedivá z Prahy.  Blahopřejeme!

ho mužstva. Podle zúčastněných byli domácí 
cílevědomější a vyhráli zaslouženě.

„D“
Protivín – Vlachovo Březí 3:1
Protivín: Jíra, Šedivý, Studený

Blatná – Protivín 2:1
Protivín: Jíra

Protivín – Čkyně 0:2

Protivín – Vacov 4:2
Protivín: Cvachovec, Jíra, Morej, L.Nečas

Zdíkov/Stachy – Protivín 0:1
Protivín: Jíra

Starší žáci
Rudolfov – Protivín 2:3
Protivín: Urban 2, Koštel

Protivín – Vlachovo Březí 1:1
Protivín: Kožmín

Týn nad Vlt. – Protivín 1:16
Protivín: Sochora 4, Urban 3, Koštel 3, Viktora 
2, Kořínek 2, Kožmín 2

Protivín – Vacov 7:3
Protivín: Sochora 2, Urban 2, Viktora, Pikl, 
Humpál
Pro kluky skončila podzimní část. Mužstvo 
je složené z hráčů Protivína a Záhoří, většina 
hráčů patří ještě věkem do mladších žáků. 
Přesto se jim podařilo získat 20 bodů a umístili 
se na vynikajícím 3. místě. Tahouny týmu jsou 
Vojta Sochora a Michal Urban, ostatní se však 
nechtějí jen vézt na jejich vlně a velmi dobře 
je doplňují.

Mladší žáci
Rudolfov – Protivín 2:3
Protivín: Král 2, Čajan

Týn n.Vlt – Protivín 2:3
Protivín: Jirášek 3

Protivín – Vacov 6:2
Protivín: Jirášek 4, Kubec, Moravec
Mladší žáci skončili na 6. místě tabulky. Trenéři 
věří, že se jejich dobrá tréninková docházka 
odrazí ve větším počtu bodů na jaře. Tým je 
zase perspektivní, kromě 3 hráčů budou všichni 
ostatní hrát za mladší žáky i v příští sezóně.

Václav Křišťál

Na snímku v družném rozhovoru hlavní 
pořadatel na utkáních dospělých František 
Kozma s nejlepším reprezentačním střel-
cem Janem Kollerem při zápase FK Protivín 
B – Smetanova Lhota.
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Ve dnech 28. a 29. října se v Římě 
uskutečnilo  již  desáté  Mistrovství 
Evropy v japonském bojovém sportu 
– Chanbara. V rámci národního týmu 
České republiky se vydal do Itálie re-
prezentovat za náš Klub korejských bo-
jových umění Taehan – trenér mugisul 
a chanbary Luděk Kastner a za protivín-
ský oddíl Taehanu trenér Milan Zobal 
a jeho svěřenec Miroslav Plundrich, 
kteří byli nominováni Českou asociací 
Chanbara.

Luděk Kastner startoval v sobotu 
večer ve třech (veteránských) kategori-
ích zároveň s dalšími osmnácti soupeři 
z evropských zemí. Nejúspěšnější se 
pro něho stala kategorie kodachi (krátký 
meč), ve které svým bojem dominoval. 
Skrze dynamické souboje se probojoval 
až do semifinálového zápasu, ve kterém 
na zkušenějšího závodníka již nestačil 
a tudíž pro náš oddíl vybojoval bronzo-
vou medaili neboli třetí místo.

Stejným stylem na jeho výkon 
navázali i Protivínští. Ti se dostali 
na tatami (zápasnická plocha) v neděli 
v dopoledních hodinách. Jejich nasazení 
v zápasech bylo excelentní. Miroslav 
Plundrich se v kategorii tate kodachi 
(krátký meč, štít) probojoval z 20 zá-
vodníků evropských zemí do semifiná-
lového souboje s italským závodníkem, 
se kterým bohužel prohrál o bod, a tudíž 
přivezl třetí místo neboli bronzovou 

Evropský úspěch pro Taehan

Účastníci mistrovství Evropy. Zleva: Miroslav Plundrich, Luděk Kastner, Milan Zobal.

medaili. Stejně úspěšný byl trenér 
Milan Zobal. V kategorii choken mo-
rote (dlouhý meč, obouruč) také získal 
svými výkony cenný kov a to konkrétně 
bronzovou medaili.

Reprezentační tým České republiky, 
hlavně Protivína, si tak získal věhlas 
a uznání v mezinárodním měřítku, neboť 
se může pyšnit třemi bronzovými me-
dailemi svěřenců Taehanu z mistrovství 
Evropy.

MP,JK

V  neděli 22. října ve  14 hodin 
odstartoval další ročník „Zábořské 
drakiády“, kterého se účastnilo 38 
dětí a 8 dospělých. Letos nám počasí 
moc nepřálo, občas se přehnalo pár 
kapek, sluníčko vykouklo na  20 minut 
a vítr lehce foukal, a proto nebylo lehké 
dostat draka nahoru. Děti byly bojovné 
a pomocí rodičů bylo v jeden okamžik 
nad vyhlídkou bezmála 30 draků. Jako 
každý rok nám přijela pomoci porota 
v obsazení - paní Dana Neškodná a paní 
Věra Křišťálová, za což jim chci moc po-
děkovat. Hasiči SDH Záboří se postarali 
o občerstvení a pan Václav Mára o mik-
rofon a příjemnou hudbu. Patří jim také 
velké díky.

Okolo 17 hodin jsme se pustili 
do udělování cen, na které děti netrpě-
livě čekaly. Mohu říci, že si je opravdu 
zasloužily. A  jako každý rok byly vedle 
čaje a  koláčku, darované paní Petrou 
Štěpkovou, připraveny pro každého 
špekáčky od pana Jiřího Bízka, které jsme 
si pospolu opekli a  povídali o  pěkně 
prožitém odpoledni.

Chtěla bych všem srdečně poděkovat 
za účast, poděkovat za velkou pomoc Pe-
tře Mádlové, Marušce Neškodné, Hance 
Strouhové a Marcele Kovaříkové za pří-
pravy. Velký dík patří sponzorům, kteří 
nám celé roky pomáhají s cenami. Dovol-
te mi je jmenovat: SDH Záboří, p. Bečvář, 
p. Veronika Šupitarová, p. Lukáš Čadek 
a Ivetka Kulhová, p. Zdeněk Peroutka st., 
p. Ivana Josephyova, p. Marcela Kovaří-
ková, p. Alena Schánělcová, p. Miroslav 
Neškodný, p.  Roman Novotný, rodina 
Mádlů, pivovar Platan Protivín, rodina 
Linhartova.

Jitka Chalupská

Foto Jitka Kakešová

Zábořská drakiáda


