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PRŮTAH MĚSTEM 

Dovolte mi vás informovat o předpo-
kládaném otevření průtahu městem v ter-
mínu do 22. 12. 2017. V týdnu od 11. do  
17. 12. 2017 by měla být položena asfaltová 
vrstva od ulice Purkyňova ke křižovatce 
s ulicí Oborská. Zároveň v této době bude 
dokončeno veřejné osvětlení, chodníky 
a parkovací stání a zprůjezdněna celá komu-

Foto Ing. J. Fialová

nikace. V jarních měsících roku 2018 bude 
dokončena asfaltovou vrstvou poslední část 
průtahu od ulice Oborská k ulici M. Kráso-
vé, kde jsou položeny kompletně inženýrské 
sítě, veřejné osvětlení a chodníky.

Jaromír Hlaváč,
starosta města

Foto Marie Černá

VÁNOČNÍ VÝZDOBA NAŠEHO 
MĚSTA SE POVEDLA

Velké poděkování patří týmu pracovníků 
OS Technické služby Protivín za překrásnou 
vánoční výzdobu, která zdobí naše město 
a zároveň panu Veselému za výběr „naší“ 
jedličky. Dovolte mi také poděkovat všem, 
kteří se podíleli na přípravě a samotném 
průběhu adventního podvečera.

Jaromír Hlaváč,
starosta města 

JUBILEJNÍ  
XV. PROTIVÍNSKÝ  

NOVOROČNÍ  
OHŇOSTROJ  

JE ZA DVEŘMI
Vážení spoluobčané,

dovoluji si Vás informovat, že jsme 
pro Vás připravili slavnostní novoroční 
odpoledne, které jako vždy bude zakon-
čeno protivínským, v pořadí již XV., 
novoročním ohňostrojem. Novoroční 
odpoledne bude zahájeno v 16 hodin 
reprodukovanou hudbou, dále od 17.15 
hod. bude následovat hudební vystou-
pení revivalové kapely Kroky Michala 
Davida a poté v 18.00 hodin slavnostně 
odpálíme náš ohňostroj. Celkové nákla-
dy novoročního odpoledne v plné výši 
uhradili naši sponzoři, za což jim patří 
velký dík. Právě díky sponzorům a orga-
nizátorům celé akce se nám jistě podaří 
zpříjemnit nejen lidem z Protivína, ale 
i lidem z blízkého i dalekého okolí, 
vstup do roku 2018. Věřím, že nám snad 
počasí bude přát a rozzářená obloha 
nad městem bude nezapomenutelná.

Jaromír Hlaváč,
starosta města

INFORMACE  
PRO OBČANY

Přemístění autobusové zastávky
V pondělí 1. ledna 2018 od 13 do 19  
hodin bude z důvodu konání novoroč-
ního odpoledne a ohňostroje zrušena 
autobusová zastávka na Masarykově 
náměstí. Platná bude pouze zastávka roz-
cestí k nádraží v ulici Jiráskova. Náměstí 
bude rovněž uzavřeno pro parkování.

FO-správa majetku
L. Štěpánová
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 ZE ŽIVOTA ŠKOLY 
TRADIČNÍ VÁNOČNÍ DÍLNY A TRH

V pátek 1. prosince se uskutečnily 
ve škole každoroční vánoční dílny. 
Snažíme se najít do dílen pro děti nové 
nápady, aby je práce bavila a abychom 
svůj trh obohatili novými produkty. K těm 
tradičním jako jsou perníčky, vánoční pe-
čený čaj, obrázky, zvonky a koule ze stuh, 
věnce a svícny z chvojí, přibylo několik 
novinek. Například výrobky z březových 
polínek (svícny, andílci), lampy z velkých 
sklenic vhodné ke vchodům domů, dře-
věné svícny, heboučcí andělé z chemlonu, 
dřevěné kočičky, šperky z korálků a celá 
řada přáníček a ozdob. Děti v jedné dílně 
dokonce nazpívaly koledy a pod vedením 
pana uč. Nováka nahrály CD.

V sobotu hned po dvanácté jsme 
ve vestibulu kina připravili vánoční 
trh. Báli jsme se, že přijde málo lidí, 
vzhledem k tomu, že přístup do kina 
je kvůli stavbě komplikovaný. Naše 
obavy se nenaplnily. Přišlo nás podpořit 
spoustu rodičů, prarodičů, kamarádů 
a známých a každý si odnesl nějakou 
maličkost a udělal radost sobě nebo 
svým blízkým. Příjemnou atmosféru vý-
borně doplnil „bufet“ děvčat ze 6.A tří-
dy, která si pod vedením paní učitelky 
Přástkové připravila občerstvení, které 
všem velmi chutnalo. Na to, že to byla 
jejich premiéra, byla velmi šikovná. 
Mysleli jsme i na malé dětičky a paní 
vychovatelky ze školní družiny a paní 
učitelka Čížková si pro ně připravily 
„dílničky“. Děti si mohly vyrobit sví-
cen, rybičku, vánoční prostírání nebo 
ozdobit jablíčko. Celé odpoledne byly 
stolečky v dílničkách obsazené.

Foto Mgr. Martin Johanna

Foto Mgr. Martin Johanna

Foto Jana Houdková

Děkujeme všem, kteří nás přišli pod-
pořit. Děkujeme paní Sylvě Karfíkové 
a panu Stanislavu Hrdličkovi z MěKS 
za spolupráci a dík patří samozřejmě 
i všem našim žákům. Poděkování patří 
také vedoucím dílen, protože příprava 
je dost náročná, každý vedoucí se musí 
připravit, nachystat materiály a mnohdy 
zapojit i rodinné příslušníky. Takže ještě 
jednou dík a už se těšíme na vánoční trh 
2018!

D. Neškodná

Děti a zaměstnanci
Základní školy  

Protivín
přejí všem čtenářům

příjemné prožití  
vánočních svátků
a do nového roku

pevné zdraví  
a mnoho radosti 

a štěstí.
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Občané Chvaletic děkují panu Milanovi 
Pexídrovi za vánoční stromek a Technickým 
službám města Protivína za jeho ozdobení.

Vánoční strom ve Chvaleticích

Také letos na první adventní neděli 
jsme se všichni sešli, abychom společně 
slavnostně rozsvítili vánoční strom. Neděl-
ní odpoledne zpestřilo vystoupení Advent 
na kolečkách v podání Divadla Kvelb.

Své vánoční přáníčko spolu s balónkem 
vypustila do „nebe“ celá stovka kluků, 
děvčat, ale i maminek a tatínků. Kdo měl 
chuť, vyrobil si vlastní ozdobu – vánoční 
stromeček nebo kouličku. Malý vánoční 
trh nabízel milé drobné dárečky. Sváteční 
atmosféru Vánoc navodila tradiční Tichá 
noc, koledy v podání pěveckého sboru ZŠ 
Protivín nebo Tria Kamarádi Brno.

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

Foto Mgr. Martin Johanna

Foto Marie Černá
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• Prosinec. Poslední měsíc v roce bývá 
nevlídný, deštivý, jen někdy děti roz-
veselí sněhová nadílka. Je to období 
očekávání a těšení se na Ježíška. Proto 
u nás v mateřské škole s dětmi sdílíme 
radost, optimismus a naším přáním je, 
aby se hezké chvíle pohody prožité 
ve vyzdobeném prostředí tříd přenesly 
i do jejich domovů.

• Začínáme rozhovory s dětmi o roz-
svícení vánočního stromu na náměstí, 
výrobou Mikulášů, čertíků a andílků, 
pokračujeme zdobením upečených 
perníčků a přípravou vánočních dílen 
u nejmladších dětí a besídek u dětí star-
ších. Čas v tomto období velice rychle 
ubíhá. Jeden den je vždy zasvěcen 
„Čertovskému reji“ a příchodu Mikuláše 
s nadílkou pro děti. Další dny ubíhají 

Zprávičky  
z 2. MŠ Protivín

při zpěvu či poslechu koled, výrobě 
vánočních dekorací a ozdob až do dne 
věnovanému vystoupení dětí před rodiči 
a sourozenci. Jeden den je pak prožitý 
s pěkným vánočním příběhem, který 
do naší MŠ přivážejí profesionální her-
ci a vrcholem je den vánoční nadílky. 
V každé třídě jsou tak děti překvapeny 
novými hračkami, které naleznou pod 
stromečkem a které jsou jim odměnou 
za celé prosincové snažení a tvoření.

Čas ukrajuje poslední dny letošního roku. 
Co nás čeká v roce 2018? Necháme se 
překvapit.

Krásné a spokojené Vánoce všem našim 
dětem a jejich rodičům.

Eva Cimburová

• Září v MŠ Krč bylo stejné jako v jiných 
školkách – přivítali jsme mezi sebou 
nové děti a snažili jsme se vytvořit po-
hodovou atmosféru, abychom se všichni 
lépe poznali. Do péče o děti se zapojila 
i naše bývalá spolupracovnice paní 
Hauserová a jako pohádková babička 
Maruška pravidelně dětem při odpoled-
ním odpočinku předčítá pohádky.

• V říjnu nás čekalo dobrodružné dopoled-
ne uprostřed krásné přírody Píseckých 
hor – Podkrčí. Šipky nám ukazovaly 
směr a my jsme cestou plnili různé 
pohybové nebo naučné úkoly. V tajné 
skrýši u Mlýnského rybníka děti objevi-
ly sladkou odměnu a pohádkové knížky.

• Dne 1. listopadu se naše školka otevřela 
dětem, rodičům a školákům i po setmě-

Ohlédnutí za podzimem v MŠ Krč
ní. Byla připravena halloweenská oslava! 
V celé budově svítily jen vyřezané dýně 
a různá světýlka. S výzdobou pomá-
haly i samy děti, a tak se nebály ani 
pohádkových postav, které pro ně měly 
přichystané úkoly. Všichni jsme si užili 
tajemný pohádkový večer, kde nechybě-
lo ani živé zvířátko. Velké poděkování 
patří i paní Petře Štěpkové, která napekla 
a ozdobila pro všechny účastníky perní-
kové netopýry a dýně z lineckého těsta.

• Prosinec je vždy plný tradičních akcí, 
a tak nás navštíví Mikuláš, rodiče potěší-
me nachystanou vánoční besídkou a pod 
stromečkem ve školce určitě najdeme 
spoustu dárečků.

	 Krásný	advent	všem	přejí	děti		
a	učitelky	MŠ	Krč.

Období adventu v 1. MŠ

„Mikuláši, přijď dnes k nám, písničku ti zazpívám“, slibovaly děti ze třídy VEVEREK.

Další měsíc školního roku byl studený 
a větrný, přesto si děti denně, přiměřeně 
dlouho, užívaly pohyb a hry venku. Všechny 
čekaly, jestli Martin přijede na bílém koni 
a učitelky je seznámily s legendou. Do-
čkaly se až posledního listopadového dne, 
neuspíšily to ani perníkové podkovy, které 
pekly starší děti. Celý listopad se již s uči-
telkami připravovaly na vánoční besídku pro 
rodiče. Mladší děti se stále s větší radostí 
zapojovaly do činností třídního programu. 
Zpestřením měsíce byla návštěva divadélka 
se „Zimní pohádkou o ovečce“ a pohádkou 
„O vílách a princeznách“. Největší zážitek 
měly děti ze sokolníků na naší zahradě, 
když jim nad hlavami přelétával krkavec, 
výr velký, orel skalní, či puštík obecný, které 
sem přivezli.

Předškoláci v listopadu jezdili na pla-
vecký bazén do Písku, kde se vydováděli 
a snad i něčemu naučili.

V závěru měsíce listopadu se všechny 
děti těšily na Mikuláše. Procvičovaly bás-
ničky, písničky, vyráběly tematické ozdůbky 
a napjatě čekaly, zda přijde také čert. Nikdo 
z nich nevěděl, že v maskách Mikuláše,  
anděla a čerta přijdou děti ze ZŠ v Protivíně, 
která s námi již léta spolupracuje. Přinesou 
dětem dárky, na kterých se finančně podíleli 
rodiče a školní jídelna.

Nejvíce	se	však	děti	těší	na	Vánoce.	Tak	
přejeme,	ať	jsou	krásné	a	šťastné.

I. B.
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z deníku
POLICIE ČR V PROTIVÍNĚ
Vydírání na sociální síti – prevence!
 Písečtí kriminalisté aktuálně řeší zá-

važný případ zneužití mladé dívky 
z Písecka, která se stala obětí vydírání 
a nátlaku na sociální síti Facebook. Dív-
ka se dostala do složité situace poté, kdy 
se na síti seznámila s mladým mužem, 
který po ní během komunikace začal po-
žadovat zasílání obnažených fotografií. 
Dívka nejprve odmítala, nakonec však 
žádostem vyhověla a poslala fotografie 
ve spodním prádle. Tím se však dostala 
do pasti! Muž požadoval další a další 
snímky a začal ji vydírat, že pokud mu 
požadované fotografie intimních partií 
nepošle, tak že zveřejní na internetu ty 
obrázky, které mu již poslala. V oba-
vách, že muž opravdu výhrůžky vyplní, 
fotografie vytvořila a muži zaslala.

 Dívka se potýkala se složitou situací 
a nakonec se rozhodla pro tu nejlepší 
variantu, jak vše řešit a obrátila se na po-
licisty. Kriminalisté případ pečlivě pro-
šetřili, a přesto, že se mladík na internetu 
„schovával“, podařilo se jim dostat až 
ke konkrétnímu muži, který si ve čtvrtek 
30. listopadu vyslechl sdělení obvinění 
pro trestné činy vydírání a zneužití dítěte 
k výrobě pornografie.

 Zveřejněním tohoto případu dívky, 
které ještě nebylo ani patnáct let, 
chceme upozornit na nebezpečí, kte-
ré na děti a mladé na internetu číhá 
a také jde o jasný vzkaz, pokud se 
již do podobných situací dostanete, 
neváhejte vše oznámit policistům!

Ujel od nehody
 Písečtí dopravní policisté řeší další do-

pravní nehody, od kterých viníci ujeli, 
jeden případ je i z Protivína. Obracíme 
se na případné svědky s žádostí o pomoc 
při objasňování.

 V době od podvečera dne 22. listopa-
du do dopoledne dne 24. listopadu jel 
zatím nezjištěný řidič v Protivíně ulicí 
Družstevní, kde před bytovým domem 
s číslem popisným 891 narazil do levé 
boční části zaparkovaného automobilu 

POZVÁNÍ DO KAPLANKY
Srdečně vás zveme na výstavy v kap-
lance.

Do konce roku 2017 můžete zhléd-
nout v podkrovním prostoru fotografie 
čtyř členek Klubu fotografů amatérů 
Praha a v infocentru fotografie Adama 
Cingroše.

Nabízíme krásné keramické andílky, 
péefka, vánoční přáníčka, andělské přívěs-
ky na krk či k mobilu a vánoční stromečky 
pletené z papírových ruliček. Vše od na-
šich kamarádů – výtvarníků z chráněné 
dílny Horizont. Koupí těchto originálních 
výrobků (každý kus je jedinečný) potěšíte 
své blízké a pomůžete dobré věci.

RADA MĚSTA ZASEDALA

značky Peugeot 307 a nechal za sebou 
desetitisícovou škodu.

 Máte-li k popisované dopravní nehodě 
informace, sdělte je prosím policistům 
na skupině dopravních nehod v Písku 
v ulici Na Výstavišti 377, nebo využijte 
linek 974 235 254 či 158.

 Děkujeme za pomoc.

Vloupání do stavební buňky
 Protivínští policisté řešili v neděli 

19. listopadu v noci případ vloupání 
do místního sběrného dvora. Pachatelé 
vnikli přes oplocení do areálu, násilně 
se dostali až do stavební buňky sloužící 
jako sklad, a pak také prohledávali kon-
tejnery. Krátce po půl jedné podezřelé 
osoby přímo v areálu přistihli a zadrželi 
policisté z protivínského obvodního 
oddělení, kteří v místě prováděli ob-
chůzkovou službu.

 Policistům z Protivína pomáhali také ko-
legové z Vodňan. Na místo činu vyjížděli 
také kriminalisté s technikem a policejní 
psovod.

 Prošetřování případu pokračuje, pode-
zřelými jsou čtyři mladí muži z Českých 
Budějovic a Prachatic.

Vidíme se?
 Policisté v listopadu znovu vyrazili mezi 

chodce, aby je upozornili na nezastupi-
telnou výhodu reflexních prvků a také 
na povinnost tyto prvky v provozu mimo 
obce používat.

 Mnozí chodci již reflexní pásky, vesty, 
nášivky a další praktické prvky pou-
žívají, stále je ale mnoho těch, kteří 
na svou bezpečnost zapomínají. Během 
preventivní akce zaměřené na nejzrani-
telnější účastníky silničního provozu 
jsme s chodci hovořili, upozorňovali 
je na povinnosti a také jsme rozdávali 
reflexní tkaničky a plakety na oděv.

 Nezapomínejme na jedno z nejdůležitěj-
ších bezpečnostních pravidel v dopravě:

 Vidět a být viděn!
	 Výňatek	ze	zákona	(novinka	od	února	

2016)
 „Pohybuje-li se chodec mimo obec 

za snížené viditelnosti po krajnici nebo 
po okraji vozovky v místě, které není 
osvětleno veřejným osvětlením, je po-
vinen mít na sobě prvky z retroreflex-
ního materiálu umístěné tak, aby byly 
viditelné pro ostatní účastníky provozu 
na pozemních komunikacích.“

UZÁVĚRKA
pro dodání příspěvků

do prosincových
„Protivínských listů“  

je 5. ledna 2018
do 12 hodin

NOVINY VYJDOU
v pondělí 22. 1. 2018 

VYBRÁNO Z USNESENÍ RADY MĚSTA 29. 11. 2017
– souhlasí
 s umístěním sídla spolku První biliardový klub Male-

tice, z.s. v budově čp. 19 Maletice, jež je ve vlastnictví 
Města Protivín

– souhlasí
 s prodejem pozemků p. č. 1159/3, TTP o vým. 558 

m2, p. č. 1160/2, TTP o vým. 554 m2, p. č. 1159/4, TTP 
o vým. 261 m2, p. č. 1160/3, TTP o vým. 940 m2, p. č. 
1159/2, TTP o vým. 240 m2, p. č. 1160/4, TTP o vým. 
1406 m2, vše v kú Chvaletice u Protivína

 a ukládá
 finančnímu odboru – správě majetku zveřejnění 

záměru prodeje těchto pozemků

– schvaluje
 nabídku na  zpracování projektové dokumentace 

akce „Protivín – rekonstrukce ul. K Rybníčku a části 
ul. Oborská“ předloženou firmou Geodetická kancelář 
Plavec – Michalec, Písek; cena díla 166.700,- Kč bez DPH

– schvaluje
 návrh obchodně technické nabídky na zpracování 

projektové dokumentace obnovy kanalizace 
a  vodovodních řadů v  ulicích Oborská a  K  Ryb-
níčku a  vodovodních řadů v  ulicích Smetanova, 
Dvořákova a Studniční; cena díla je 170.200,- Kč 
bez DPH

– bere na vědomí
 odstoupení pana Pavla Nožky, Krč 105, Protivín, 

z funkce velitele JSDHO Krč
 a jmenuje
 velitelem JSDHO zásahové jednotky Krč pana Jana 

Bínu, Krč 20, Protivín

– bere na vědomí
 informaci o konání veřejného zasedání Zastupitelstva 

města Protivín, které je starostou města svoláno 
na úterý 19. prosince 2017 od 18 hodin do restaurace 
v areálu sportoviště FK Protivín

Dalším pěkným dárkem, který u nás 
lze koupit, bude nástěnný kalendář s pře-
krásnými fotografiemi Protivína a okolí, 
jejichž autory jsou členové Protivínského 
fotoklubu, z. s.

Koncem roku bude infocentrum uza-
vřeno od 25. 12. 2017 do 1. 1. 2018.

Přejeme	 vám	 klidné	 prožití	 vánočních	
svátků	 a	 v	 novém	 roce	 mnoho	 radost-
ných	chvil.

Pracovní doba infocentra do konce 
dubna 2018:

pondělí až pátek od 8 do l6 hodin
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VAŘENÍ VE ZNAMENÍ DÍKŮVZDÁNÍ
Po delší odmlce jsme se setkali 

na dalším zdravém vaření. Téma jsme 
zvolili Den díkůvzdání. Pastelku jsme 
slavnostně vyzdobili, Američan Eric Dunn, 
který již spoustu let žije v České republice 
a několik let strávil i v Protivíně, nám po-
věděl historii tohoto, asi nejslavenějšího, 
svátku v Americe. Své vyprávění dokreslil 
dobovými i současnými fotografiemi. 
Na stole se objevily nejrůznější pokrmy, 
které bychom našli i ve Spojených státech. 
Samozřejmě, že jsme „hodovali“, pochut-
nali si a vyměnili recepty, ale rovněž jsme 
si mohli napsat, za co jsme v životě vlast-
ně vděční. Den díkůvzdání prvotně totiž 
nebyl o jídle a hojnosti, ale o vděčnosti 
Bohu nejen za úrodu, ale také za svobodu. 
V současné době někdy bereme většinu 
věcí jako samozřejmost, za svou snahu 
a námahu. Jenže když do života vstoupí 
náhlá nepříjemná událost, můžeme ztratit 
pevnou půdu pod nohama. Je dobré vědět 
a připomínat si, že spousta věcí je zázrak, 
požehnání a že zítra to tak být nemusí. 
Vděčnost nám může pomoci více se rado-
vat z toho, co máme. My jsme dostali mož-
nost zamyslet se. Předměty vděčnosti jsme 
napsali na barevné papíry ve tvaru různých 
listnatých stromů a přilepili je na předem 
připravený strom. Den díkůvzdání byl 
podpořen z grantu Komunitní Nadace 
Blanicko-Otavské. Děkujeme.

M. Šálková

MATEŘSKÉ CENTRUM PASTELKA

Jako každý se rok se i letos uskutečni-
lo množství tradičních turnajů ve florba-
lu na okresní úrovni v Písku. I naše škola 
se opět účastnila všech a to jak v kategorii 
chlapců, tak i v kategorii děvčat. Všechny 
kategorie jsou rozděleny podle věku hráčů 
a ročníku školy.

Jako první začínali svou okresní sou-
těž žáci 8. a 9. ročníků, tedy IV. kategorie. 
Hoši nastupovali do soutěže 1. listopadu 
v obloukové hale v Písku, kde se nakonec 
uskutečnily všechny zápasy všech kategorií.

Celkem v nejstarších žácích nastoupilo 
11 družstev, která byla nepochopitelně 
rozdělena do tří skupin. Ve skupině, kde 
bylo i naše školní družstvo, jsme měli ZŠ 
J. A. Komenského z Milevska, ZŠ Kovářov 
a ZŠ Bernartice.

Zápasy začaly poněkud emotivněji než 
jindy a touha po vítězství byla tak dopro-
vázena mnohými chybami, spíše z horli-
vosti, leč závažnými, takže se začalo pískat 
zostra. Jako první náš soupeř nastoupili 
žáci z Bernartic. Hned po začátku padl gól 
po naší chybě do branky a kluky to viditelně 
zaskočilo. Poté si začali dávat větší pozor 
a vzali si k srdci, že nejlepší obranou je útok. 
Vyrovnávací gól na sebe nenechal dlouho 

 ZE ŽIVOTA ŠKOLY 
LISTOPAD VE ZNAMENÍ FLORBALOVÝCH TURNAJŮ

čekat. Radost a nabuzení z úspěchu tak hru 
zdramatizovalo, protože i soupeř začal hrát 
důrazněji. Častá střelba na branku však na-
konec přinesla kýžený výsledek a potrestala 
chybu soupeřovy obrany. S výsledkem 2:1 
pro nás jsme se připravili na následující zá-
pas, který byl nesmyslně rozlosován ihned 
po tom prvním. Naštěstí rozumný zásah 
pořadatelů přesunul zápas o jeden a kluci 
si mohli na 12 minut oddechnout.

Dalším soupeřem byli žáci z Milevska. 
Namlsaní kluci však podcenili soupeře, 
a tak první gól, který však padl po více než 
polovině zápasu, a byl také jediným gólem 
tohoto klání, potrestal chybu v naší obraně, 
kdy opět dva obránci hlídali jednoho útoční-
ka, tím zůstal jeden osamocen před bránou 
a náš brankář Luboš Šimek již nedokázal 
zabránit nevyhnutelnému. I když jsme 
v tomto zápase měli hodně šancí a stříleli 
jsme na bránu soupeře mnohem více střel, ta 
trocha pověstného štěstí a jedno břevno nám 
nakonec výsledek nepomohly otočit. Druhý 
zápas skončil 1:0 pro Milevsko.

Posledním soupeřem ze skupiny byli 
kluci z Kovářova. Napínavý zápas, kdy se 
střídaly velmi rychle strany a byla ostřelo-
vána poměrně agresivně, ale z dálky, naše 
branka, zaznamenal úspěch trpělivě vyčká-

vající Vojta Branštýl u soupeřovy branky. 
Poté, co branku rychle oběhl, dal zpoza 
branky vítězný a jediný gól tohoto zápasu.

Celkové skóre ve skupině, díky prohře 
s Milevskem, nám vyneslo 2. místo a tak 
přišla řada na semifinálové zápasy. Nám ur-
čilo pořadí v ostatních skupinách za soupeře 
ZŠ TGM z Písku a kluky ze ZŠ z Čimelic.

Notně navnaděni nastoupili naši kluci 
nejprve proti sportovcům ze ZŠ TGM z Pís-
ku. Zápas se vyvíjel nad očekávání dobře už 
od začátku, protože první gól na sebe nene-
chal dlouho čekat a vedli jsme. Žáci z pí-
secké sportovní školy se však více semkli 
kolem středu hřiště a projít před soupeřovu 
branku bylo možné pouze po stranách. Tam 
však docházelo i ke zbytečným strkanicím 
a šarvátkám, které ukázaly, že udržet emo-
ce je při hře někdy těžké. Naši však více 
zachovali chladnější hlavu, což jim vneslo 
do hry větší jistotu a nakonec se jim projít 
k brance podařilo a druhý gól zpečetil naše 
konečné vítězství nad papírově nejsilnějším 
soupeřem 2:0.

Do, pro nás, posledního zápasu jsme 
vstupovali již poměrně v klidu. Kluci 
z Čimelic se zaměřili hlavně na obranu 
a hlídali si přesně, jako naši, jeden hráč jed-
noho soupeře. Aktivní obrana, střelby zpět 
na naši polovinu hřiště, to vše jim získávalo 
čas. Nakonec však, jak už to při obranné 
hře bývá, prolomili naši kluci čimelickou 
obranu a poslední vstřelený gól nás poslal 
do vedení. I když hráči naší školy zvyšovali 
tlak, nepovedlo se již skóre v daném časo-

POZVÁNKY
Pečete si vlastní chleba? Váháte, jestli 

z kvásku nebo kvasnic? Nevíte, co je lepší? 
Někdy se chleba povede a je jako od pekaře, 
jindy by se s ním dalo krájet sklo? Chcete 
znát příčiny? Chcete ochutnat různé druhy 
tohoto každodenního pokrmu? Pak přijďte 
11. ledna 2018 v 17.30 hodin do Pastelky, 
protože se možná dozvíte, zda „Kvásek 
nebo kvasnice?“.

Sledujete cestopisné dokumenty? Zají-
máte se o přírodu? Pokud ano, srdečně vás 
zveme ve čtvrtek 18. ledna 2018 v 18 ho-
din na vyprávění z cest nad fotografiemi 
Ing. Miroslava Procházky. Provede nás 
národními parky Ugandy. Beseda proběhne 
v sále Evangelické církve metodistické.

M. Šálková

LAMPIONOVÝ PRŮVOD
Tradičně jsme se sešli u Svaté Anny. Čeka-
la nás tam docela pěkná řádka připravená 
s lampionky osvícenými většinou už žáro-
vičkou, ale našli se i tací, kterým na cestu 
dávala světlo svíčka. Prošli jsme se přes 
pivovarský park na náměstí, cestou se 
připojili další a Komenského ulicí, k hřišti 
a zpět do Pastelky. Na farní zahradě jsme si 
zapálili dlouhé prskavky a rozešli se. Počasí 
se nám vydařilo, a tak jsme se domů vrátili 
s dobrou náladou. Děkujeme Komunitní 
Nadaci Blanicko-Otavské, z jejíhož grantu 
jsme koupili prskavky.

M. Šálková

PODĚKOVÁNÍ A PŘÁNÍ DO ROKU 2018
Děkujeme městu Protivín a Komunitní 

Nadaci Blanicko-Otavské, kteří nás podpořili 
v roce 2017. Naše poděkování patří všem, kdo 
svými dary přispěli na naši činnost. Patří mezi 
ně pravidelní i příležitostní dárci. Přejeme 
všem krásné, pokojné, radostné a požehané 
Vánoce a do roku 2018 všechno dobré.

M. Šálková

OTEVÍRACÍ DOBA 
V ZÁVĚRU ROKU

Městské kulturní středisko Protivín 
a Městská knihovna Protivín budou 
ve dnech od 22. prosince 2017 do  
1. ledna 2018 uzavřeny.

Pokračování na straně 12  
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27. setkání Protivínského vlastivědného klubu

V úvodu čtvrtečního setkání PVK 16. 
listopadu paní Helena Mašindová pozna-
menala, že obsahem besedy je projekt, který 
si vzal PVK za svůj dlouhodobý tvůrčí cíl 
při svém založení. Původní zadání před 
dvěma a půl lety znělo „Živnostníci doby 
meziválečné do znárodnění“. Ten se však 
posléze trochu pozměnil a rozšířil. Členka 
PVK paní Zdena Vojtová před dvěma lety 
nakreslila plánek protivínského náměstí 
a zapsala do něj všechny živnostníky, 
na které si jako pamětnice vzpomněla. Paní 
Mašindová navázala na její práci tím, že 
zahrnula do projektu zápisky svého pradě-
dečka, lékaře, MUDr. Pokorného, který si 
sepisoval na papíry od recepisů informace 
o svých, tehdy již bývalých, pacientech. Za-
znamenal, v kterých číslech popisných byli 
košíkáři, kde zase řezník či kolik hospod 
měl Protivín ve 20. a 30. letech minulého 
století. A takto vzácné záznamy porovnala 
se sčítáním lidu z roku 1921.

Po úvodních slovech byla přítomným 
v krátkosti ozřejměna historie Protivína. 
Když se řeklo dříve městečko, znamenalo 
to náměstí. Původně tu byly zemědělské 
statky, později některé domy ztratily 
hospodářský charakter, protože v nich 
žili řemeslníci. Roku 1771 byla zavedena 
popisná čísla. Paní Mašindová se věnovala 
při dvouhodinové besedě každému domu 
na protivínském náměstí zvlášť. Její snahou 
a i dalších členů PVK je najít co nejvíce 
dobových fotografií s cílem začlenit je 
do tohoto projektu a vydat tiskem.

Přítomní se mohli dozvědět nejen to, 
kdo kde bydlel a jakou živnost provozo-
val, ale i mnohé zajímavosti. Například 
krupařský krámek (v čp. 128) vyčníval 
do náměstí, a tak byl zbourán a vystřídala 

jej budova radnice, stojící dodnes. Na dvoře 
bývalé radnice v čp. 13 byly svého času 
jatky. A protože radním bylo vyčítáno, že 
mají jatky v obecním domě, přestěhovaly 
se na konec Rabiňské ulice. „Šestnáctka“ 
stála místo dnešního Pramene a vedlejší 
restaurace Blanice, jak bylo patrné na fo-
tografii z roku 1945, na které je zachycena 
Rudá armáda na motorkách přijíždějící 
od Krče. Hospoda tam byla provozována až 
do třicátých let 20. století (tedy tu fungovala 
bezmála 300 let). Měla i hostinský pokoj 
a postele z měkkého dřeva, jak podotkla 
s úsměvem paní Mašindová (hotel Modrá 
hvězda se mohl pyšnit postelemi pro změnu 
z tvrdého dřeva). U tohoto domu se strhla 
mezi přítomnými diskuze, kdo měl obchod 
v domě číslo popisné 16 za Zvárovou dro-
gerií. Nakonec se přítomní shodli na tom, že 
tam byl holič Holý a blíže k „patnáctce“ měl 
svůj krámek zlatník a hodinář Pelikán. Bylo 
zajímavé poslouchat diskuzi přítomných 
a zaznamenávat jejich postřehy …

Například u čísla 18 (dnes již bývalá 
spořitelna) vzpomínali pamětníci, že pan 
Jenčí tam obchodoval s tabákem a kořalkou 
(tu měli tou dobou možnost v Protivíně pro-
dávat jen tři obchodníci). A přímo ve vstupu 
do záložny (odpovídá to prý skutečně dneš-
nímu vstupu) byl výčep kořalky.

V místě konané besedy stál dům číslo 
21. Původně se jednalo o nízký dům, kde 
bydleli Jírů a měli tu pekárnu. Jedna z dcer 
Jírových, Marie, se v 19. století vystěhovala 
do Ameriky a její muž pojmenoval nově 
založenou osadu v Iowě kvůli ní – Proti-
vin. Unikátní jsou dvě fotografie z roku 
1945, na kterých je zachycen dvůr (tj. dnes 
prostor před pečovatelským domem). Pan 
Jíra z Plzně při předávání těchto fotografií 

předsedkyni PVK vzpomínal, jak si tu 
Rusové na dvoře pekli chleba. Vykopali 
v zemi pece a nahoru z nich čněly komíny. 
Účastníci besedy připomněli, že v čp. 22 
v Hotelu Zelenka byl velký sál, kde se hrálo 
divadlo. Pan Staněk dodal, že za války tu 
Gusta Frištenský zápasil s černochem, který 
se snad jmenoval Aliben Abdul.

K domu čp. 194 se zatím ví, že tu stál 
malý domek, který byl zbourán (jedna z ná-
vštěvnic podotkla, že to byla taková obecní 
pastouška) a místo něj tam dnes najdeme 
obytný dům, v přízemí s technickými služ-
bami města Protivína. V horní části náměstí 
se nachází proluka, místo zbouraného domu 
čp. 35, který znají vesměs všichni jako hos-
podu „u Boušků“ (v roce 1946 se jmenuje 
„U Hametů“). Bouškovi poskytli do budou-
cí publikace vzácnou fotografii, která nese 
popisku „Dva dny před zbouráním - 1990“. 
V sedmatřicítce zase za války bydlel posled-
ní četník Krejčí (přesně ta dvě okna, skrze 
která se díváme z infocentra na náměstí) 
a v devětatřicítce se dříve nacházela lékárna, 
která nesla název „U Palmy.“ Jak podotkli 
přítomní: „Tak proto se jmenuje současná 
lékárna – U Palmy.“

Pokud byste někdo vlastnili fotogra-
fie, momentky zachycující domy na pro-
tivínském náměstí, kontaktujte, prosím, 
předsedkyni PVK, paní Helenu Mašin-
dovou, nebo přijďte na jednu z dalších 
besed, na které bychom rádi domluvili 
spolupráci.

Sledujte kalendář akcí na: 
https://protivinnet.blogspot.cz/.

Za PVK P. Čecháčková

HISTORIE PROTIVÍNSKÝCH DOMŮ, NÁMĚSTÍ, I. ČÁST

Netradiční mikulášskou nadílku připravilo letos pro děti 
protivínské kulturní středisko. Michal Nesvadba předvedl 
malým i velkým divákům to nejlepší ze svých vystoupení. 
Poté spolu s Mikulášem rozdával děvčatům a klukům ručně 
malované perníčky. Při nadílce nechyběli ani veselí čertíci.

Foto LH Foto LH
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K nejfrekventovanějším knižním 
titulům v naší knihovně patří i romány 
českobudějovického autora Františka 
Niedla (1949), člena Jihočeského klubu 
Obce spisovatelů, Obce spisovatelů ČR 
a držitele Číše Petra Voka – ocenění 
za dosavadní literární činnost. Do je-
ho autorské dílny náleží jak romány 
historické, tak válečné, ale i detektivní 
thrillery či dokonce sci-fi. Společným 
jmenovatelem Niedlových knih je napě-
tí, drsnější chlapský styl, spád a nečeka-
né vyvrcholení děje. Popularita tohoto 
jihočeského spisovatele stále stoupá 
a čtenáři v řadě měst a obcí v Čechách 
i na Moravě už měli možnost poznat 
se s oblíbeným autorem i na besedách 
a prezentacích, na něž v průběhu ro-
ku ochotně vyjíždí. My si dnes 
s Františkem Niedlem popovídá-
me prostřednictvím novinového 
interview.

Taková obl igátní  o tázka 
na úvod: Kdy jsi vlastně začal 
psát?

Možná čtenáři očekávají odpo-
věď typickou pro většinu autorů, že 
od malička. Ale pravdou je, že já 
jsem se na psaní dal až ve svých 
Kristových letech, tedy, když mi 
bylo třiatřicet roků.
Co vlastně bylo impulsem k ta-
kovému rozhodnutí?

Musím se přiznat, že to para-
doxně bylo naštvání. Četl jsem 
krátce za sebou tři knihy, které 
jsem ani nedokázal dočíst. Řekl 
jsem si tehdy, že to snad i já dokážu 
líp, sedl jsem a napsal Skleněný 
vrch.
Jaké bylo téma této prvotiny?

Taková životní linka člověka, 
který po úrazu skončil na vozíku. 
Nějak mne mimoděk inspirovala 
návštěva Švýcarska, kam jsme jeli 
s rodinou za tchánem. Na každém 
kroku jsem se tam setkával s tím, 
že se všude snažili vycházet vstříc 
handicapovaným lidem a usnadňovat jim 
život. U nás tehdy byli tihle lidé zavřeni 
doma, v ústavech nebo sanatoriích.
A ta kniha hned vyšla?

Kdepak, tenkrát byla cesta od autora 
k vydání ještě hodně dlouhá. Vydání knížky 
v nakladatelství Růže jsem se dočkal až 
na své čtyřicátiny.
Měl jsi na psaní čas při zaměstnání 
a rodinných povinnostech?

Když jsem pracoval na odloučeném 
pracovišti elektrárny Soběnov, na sa-
motě, uprostřed přírody, tam jsem měl 
spoustu času, ale pro psaní jsem ho ještě 
nevyužíval. To jsem si udělal dálkově 
průmyslovku, zkoušky na učitele autoškoly 
a také jsem hodně četl a přemýšlel. Psát 
jsem vlastně začal, až když jsem pracoval 

na rozvodně v Dasném, jako vedoucí 
na velíně. Ale i tam naštěstí byl určitý 
časový prostor pro psaní.
A jaké další knihy vznikly v té době?

Napsal jsem tenkrát ještě román Tirák 
a Slunce na útěku, sci-fi o situaci po třetí 
světové válce. Obě knihy jsem dal do ji-
hočeského nakladatelství Růže, ale tam už 
nevyšly. Těsně před sametovým převratem 
jsem dokončil ještě další titul - Čekání 
na nekonečno. Slunce na útěku jsem pak 
vydal mnohem později, po revoluci, dokon-
ce dvakrát. A také Čekání na nekonečno se 
za čas dočkalo své knižní podoby.
Pak ale následovala v psaní desetiletá 
pauza. Proč?

Těch důvodů bylo víc. Jednak jsem 
začal podnikat v cestovním ruchu, což 

mne plně vytěžovalo, a jedním z důvodů 
bylo i to, že jsem se potýkal se závažnou 
chorobou. Paradoxně to bylo poté, kdy 
jsem napsal Čekání na nekonečno, kde 
také hlavní hrdina onemocní rakovinou 
a pod tlakem této situace rekapituluje svůj 
dosavadní život. Trochu mne děsilo, že se 
takhle naplnilo víc věcí, které jsem vkládal 
do svých knih. Jenom doufám, že tomu tak 
nebude i s tím Sluncem na útěku.
Ale ke psaní jsi se vrátil…

Ano, a nebylo to jen proto, že jsem 
skončil s podnikáním, jelikož jsem se 
z toho už cítil unavený. Měl jsem v sobě 
takový přetlak, potřebu vypovídat se, sdělit 
třeba i papíru své emoce, zážitky, názory... 
Neměl jsem v té době ani konkrétní záměr 
to vydat jako knihu, nebylo vůbec nic do-

mluveno, jen jsem se potřeboval z toho vše-
ho vypsat, osvobodit se od toho přetlaku. 
A tak vznikly Vzpomínky jednoho lumpa, 
které považuji za svůj stěžejní román. Psal 
jsem to dva roky, a když jsem skončil, cítil 
jsem nesmírně šťastný a uvolněný…
Tahle kniha měla poněkud zvláštní 
osud, že?

Její první vydání bylo dost kompliko-
vané, ale pak vyšla ještě znovu v jiném 
nakladatelství a pod jiným názvem – jako 
Útěk do pekel. Nicméně měla takový 
úspěch, že mne nakladatel požádal o její 
pokračování, takže vznikl druhý díl se 
stejným hrdinou s titulem Hráč. Když 
mám být upřímný, tak právě Pavel Vencl, 
hlavní hrdina z těchto dvou knih, mi byl ze 
všech doposud vytvořených postav citově 

nejbližší.
Poměrně slušnou řadu předsta-
vují i tvé historické romány…

Historii jsem měl vždycky rád, 
zejména pak dějiny našich zemí. 
Práce na historických románech je 
pochopitelně náročnější, vyžaduje 
mnohem širší a hlubší přípravu, 
prostudování faktů a dějinných 
souvislostí. Tak se v mé knižní 
tvorbě v knize Čtvrtý králův pes 
zrodil Hynek Tas z Boru - nižší 
český šlechtic, kterého si čtenáři 
natolik oblíbili, že jsem musel 
napsat ještě další tři pokračování 
s touto postavou.

A nebyli na tom obdobně i další 
tvé románové postavy?

Byly. Například platnéřský 
učeň Lukáš se dočkal série celkem 
tří na sebe volně navazujících 
románů od Platnéře až po Návrat 
mistra, nebo zeman Beneš z Vře-
sova a Wolfram Katzinger prošli 
zatím romány Rytíři z Vřesova, 
Růže a lev, Ve službách mocných, 
nově pak Království meče a na ja-
ře začnu psát pátý díl. Tady už 
hodně vstupují do děje středověké 
jižní Čechy, zdejší divoká příroda 

a také rod Rožmberků, což moje čtenářské 
okolí vřele přivítalo.
Asi bychom měli teď navázat kategorií 
s válečnou tematikou.

Tak první světovou válkou se zabývám 
v knize Poslední batalion, napsané na zá-
kladě skutečných událostí. Tady jsem ale 
odmítl napsat pokračování. Do téhle kate-
gorie by ale patřil vlastně i Útěk do pekel 
a Hráč. A samozřejmě román Past, kde děj 
svede ve víru válečných událostí dohro-
mady tři muže z různých stran válečného 
konfliktu druhé světové války.
Je známo, že své hlavní hrdiny ne-
necháváš umírat, mají tak vždycky 
pootevřené dveře k dalšímu volnému 
pokračování. Je na tom stejně i hlavní 
hrdina tvých detektivních thrillerů?

PÍSMENKA PLNÁ DOBRO
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Filmy označené tímto symbolem jsou sledovatelné brýlemi 3D-technologie

středa 3. ledna v 19 hodin film USA
NEJVĚTŠÍ SHOWMAN

Muzikál/romantický. Když se nemožné stane skutečností. Originální muzikál inspirovaný 
životem P. T. Barnuma, muže, pro kterého každá překážka a nezdar byly jen odrazovým 
můstkem na  pouti ke  hvězdám. P. T. Barnum (H. Jackman) je vizionář, jehož upřímné 
nadšení je naprosto nakažlivé i ve chvílích, kdy je to pro něho jediné bohatství. S prázdnou 
kapsou sestaví fantastickou show…
Mládeži přístupný, titulky, 97 minut, vstupné 130 Kč

pátek 5. ledna v 19 hodin film USA
STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ

Akční/dobrodružný/fantasy. Od  studia Lucasfilm pokračuje sága rodu Skywalkerů. 
Postavy z  předchozího filmu Star Wars: Síla se probouzí spolu s  legendárními hrdiny 
galaxie, prožívají strhující dobrodružství, během nichž odhalí prastará tajemství Síly 
a šokující události z minulosti.
Mládeži přístupný, dabováno, 150 minut, vstupné děti 100 Kč/dospělí 120 Kč

neděle 7. ledna v 16 hodin film ČR
ČERTOVINY

Pohádka od režiséra Zdeňka Trošky. Hlavní hrdinové – nešikovní čerti Popelák a Uhelák 
jsou vládcem pekel posláni za trest do světa, aby do měsíce přivedli každý jednu hříšnou 
duši. Plnit úkol se jim však od počátku nedaří. Spíše než aby lidi sváděli ke hříchům, tak jim 
neúmyslně pomáhají. Hrají: J. Prachař, D. Benedikt, K. Dobrý, O. Navrátil, J. Bernášková aj.
Mládeži přístupný, 101 minut, vstupné děti 110 Kč/dospělí 130 Kč

neděle 7. ledna v 19 hodin film ČR
ŠPINDL

Komedie. Co se stane na horách, zůstane na horách. Tři sestry vyrážejí do zasněženého 
Špindlerova mlýna, aby si užily dámskou jízdu. Hrdinkám filmu – Elišce, Katce a Magdě 
se ve filmu totálně změní život. Cesta k této změně vede přes milostná zklamání, sexuální 
dobrodružství a několik pořádně bolestných kocovin.
Mládeži od 12 let přístupný, 98 minut, vstupné 120 Kč

středa 10. ledna v 19 hodin film USA
VELKÁ HRA

Drama/životopisný. Pravdivý příběh Molly Bloom, profesionální lyžařky, která se dílem 
osudu stala provozovatelkou tajných heren pro smetánku nejen z řad hollywoodských herec-
kých es, rockových hvězd a nejlepších pokerových hráčů. Hrají J. Chastain, I. Elba, K. Costner
Mládeži do 15 let nepřístupný,titulky,140 minut, vstupné 100 Kč

pátek 12. ledna v 19 hodin film USA 
LIGA SPRAVEDLNOSTI

Akční dobrodružný/thriller. Film režiséra Z. Snydera natočený na  motivy komiksů 
z vydavatelství DC Comics o stejnojmenném superhrdinském týmu. V jednotě je síla.
Mládeži do 12 let nevhodný,dabováno, 120 minut, vstupné 100 Kč

neděle 14. ledna v 16 hodin film Švýcarsko/Francie
MŮJ ŽIVOT CUKETKY

Animovaný dětský film. Cuketka není žádná padavka, ale malý čiperný chlapec. Poté, 
co přijde o maminku, má pocit, že je sám na světě. To ale ještě neví, s kým se ve svém 
novém životě v dětském domově setká. Simon, Ahmed, Jujube, Alice a Béatricie – ti všichni 
procházejí nelehkým dětstvím, ale zůstávají malými hravými dětmi. OSCAR – nejúspěšnější 
animovaný celovečerní film roku 2016.
Mládeži přístupný, dabováno, 67 minut, vstupné děti 90 Kč/ dospělí 110 Kč

neděle 14. ledna v 19 hodin film USA
MATKY NA TAHU O VÁNOCÍCH

Komedie. Nepeč a zapař! Amy, Carla a Kiki, matky na tahu… Tentokrát o Vánocích :-).
Mládeži od 15 let přístupný,titulky,116 minut, vstupné 100 Kč

středa 17. ledna v 19 hodin film USA
KOLO ZÁZRAKŮ

Drama. V 50. letech 20. století je v zábavním parku na Coney Islandu velmi rušno. Ginny 
(K. Winslet) je nešťastná bývalá herečka, která nyní pracuje jako servírka. Její manžel 
Humpty (J. Belushi) se rád napije, pak bývá hrubý a  před manželkou dost často dává 
přednost rybaření. Ginny potkává na pláži pohledného mladého plavčíka Mickeyho a velmi 
rychle se zamiluje…
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 101 minut, vstupné 110 Kč

pátek 19. ledna v 19 hodin film Austrálie
ZTRACEN V DŽUNGLI

Dobrodružný/drama. Příroda zná jediné pravidlo. Přežít. Strhující film vznikl podle 
těžko uvěřitelného skutečného příběhu, ve kterém se dobrodružný výlet proměnil v boj 
o život za hranicemi lidských možností. V hl. roli exceluje Daniel Radcliffe. Jako trosečník 
v nekonečném deštném pralese čelí drsným nástrahám a výzvám…
Mládeži od 12 let přístupný, titulky, 115 minut, vstupné 110 Kč

neděle 21. ledna v 16 hodin 

DĚTSKÉ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ – 
VĚTRNÁ POHÁDKA
neděle 21. ledna v 19 hodin film ČR
ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI

Komedie. „To tedy byl porod!“, vzdychněte si, když se vám něco nepodaří lehce, ale stojí vás 
to hodně úsilí. Přesná definice vstupu naší hrdiny filmu Olgy na svět, ale tato věta vystihuje 
také její touhu najít pravou lásku. Není to vůbec jednoduché, možná proto, že ani Olga není 
jednoduchá. Má se svým milostným životem velké plány a oplývá přebujelou fantazií. Hrají 
K. Issová, L. Vlasáková, J. Dvořák, Z. Procházková, M. Kraus, M. Ruml.
Mládeži do 12 let nevhodný, 83 minut, vstupné 130 Kč

středa 24. ledna v 19 hodin 

PŘEDNÁŠKA – MUDR. TOMÁŠ 
LEBENHART „JAK VZNIKÁ NEMOC“
pátek 26. ledna v 19 hodin film USA
INSIDIOUS: POSLEDNÍ KLÍČ

Horor. Čtvrtá část kultovní série odhalí záhadnou minulost vyhledávané parapsycholožky 
Elise. Ta v mládí žila v malém městě v Novém Mexiku. Její domov však byl zároveň domovem 
temných sil, a tak netrvalo dlouho a její život se obrátil naruby. Nyní ji nejnovější klient 
přivádí zpět do domu hrůzy a Elise se musí vyrovnat s vlastní děsivou minulostí.
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 101 minut, vstupné 110 Kč

neděle 28. ledna v 16 hodin film USA
COCO

Animovaný rodinný film. Navzdory prazvláštnímu rodinnému zákazu muziky se Miguel 
touží stát uznávaným muzikantem jako je jeho idol Ernesto de la Cruz. V touze dokázat 
svůj talent se Miguel souhrou neuvěřitelných okolností ocitne v překrásné barevné Říši 
zesnulých. Tam potká okouzlujícího šejdíře Hectora a společně se vypraví na strhující cestu 
s cílem odhalit skutečný příběh Miguelovy rodiny.
Mládeži přístupný, dabováno,105 minut, vstupné děti 130 Kč/ dospělí 150 Kč

neděle 28. ledna v 19 hodin film USA
LADÍME 3

Hudební komedie. S titulem mistra světa v a capella zpěvu v normálním životě nepře-
žijete. Tuhle drsnou lekci pochopí hrdinky filmu hned na začátku třetího dílu. Navzdory 
tomu není třeba se bát, že bychom opustili žánr hudební komedie. Všechny pěvky z Barden 
Bellas jsou zpět a znovu úžasně zpívají největší současné hitparádové hity. A ani k tomu 
nepotřebují doprovod…
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 93 minut, vstupné 110 Kč

středa 31. ledna v 19 hodin film V. Británie/Polsko
S LÁSKOU VINCENT

Animace/drama/životopisný. Celovečerní snímek o  malíři Vincentovi van Goghovi 
navazuje na slova samotného génia, který pronesl, že „Může komunikovat pouze skrze své 
malby“. Film byl natočen jako kombinace hraného filmu a animace originálních olejomaleb. 
Přesněji 66 960 originálních olejomaleb vytvořených 125 umělci z celého světa podle 94 
původních van Goghových děl.
Mládeži přístupný, titulky, 88 minut, vstupné 110 Kč
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středa 24. 1. 2018

od 18.00 hodin
Dům kultury Protivín

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.

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

Pohádka o hledání krále všech větrů. Komunikativní inscenace 
Teátru Pavla Šmída s písničkami a milým humorem.

Vstupné 50 Kč

neděle 21. ledna 2018
od 16 hodin

Dům kultury Protivín

Větrná pohádka

středa 24. ledna 2018
od 18 hodin

Dům kultury Protivín

MUDr. Tomáš Lebenhart
Jak vzniká nemoc

Zdroj, vrstvy, mechanismy, projevy, odpovídající možnosti léčby.
Třetí setkání s autorem knih Svlékl jsem bílý plášť a Bez pláště.

Vstupné 70 Kč



Samozřejmě – současný chlapík s de-
tektivními úkoly - Michal Dabert tím způ-
sobem prochází z jedné knihy do druhé. 
Startoval v knize Pohled šelmy, kde se děj 
odehrává hlavně v Čechách, ve Štvanici se 
dostává do Francie a na Jadran, ve Svět-
lech na pobřeží dokonce až do Ameriky 
a v Doteku zla ho nacházíme naopak v ob-
lasti Velkých jezer mezi USA a Kanadou.
Promítáš se nějak do svých postav?

Většinou nějakým částečným způsobem 
ano. Žádná z mých hlavních postav není 
výhradně kladný hrdina bez poskvrnky. 
Každý z nich má své stíny, minulost, 
špatné stránky, ale v krizových situacích 
v nich převládne nenahraditelný lidský 
aspekt a cit pro správnou věc. Je to navíc 
možnost, jak jejich prostřednictvím nastí-
nit čtenáři svůj vlastní náhled na život, 
své vlastní pocity, pochybnosti i konečné 
rezultáty.
A na co se mohou čtenáři těšit v nejbližší 
době?

Přivedu na scénu novou, poněkud 
netypickou postavičku – svérázného, tro-
chu směšného a poněkud kontroverzního 
inspektora Prevíta. A jsem velice zvědavý 
na reakci čtenářů.
Objevují se Vánoce, které máme již 
za rohem, někde v ději ve tvých kni-
hách?

Objevují a poměrně často. Třeba 
ve Skleněném vrchu jsou stěžejní přelomo-
vou a citově nejvypjatější událostí v ději. 
Vždy se k nim prostřednictvím své hlavní 
postavy po roce vracím. Také v Útěku 
do pekel je přes osobu Pavla Vencla věno-

PROTIVÍNSKÉ LISTY 9. stránka

ván těmto svátkům lásky a klidu poměrně 
velký prostor – v Čechách, v Alpách, 
v Londýně a nakonec v Texasu.
A jak vnímáš Vánoce ty?

Když mám říci pravdu, tak se jich 
pomalu začínám bát. Ničí mne ta nákupní 
smršť, to předhánění se v drahých dárcích, 
ten stres v ulicích i domácnostech… Tak se 
snažím tomu ruchu a shonu uniknout. Dár-
ky nenakupuji, ale dojdu si do gotického 

kostela na Piaristickém náměstí, zapálím 
si betlémské světýlko, obejdu rodinné hro-
by a se psem pak na procházku do ztichlé 
přírody. Vzpomínám přitom stále častěji 
na Vánoce mého dětství – poklidné, sice 
skromné, ale plné těšení a radosti. Moc 
rád bych to vrátil zpátky, kdyby to jen 
trochu šlo…

Hanka Hosnedlová

Novinky
městské
knihovny

Tomáš Šebek: Africká zima – v Jižním 
Súdánu s Lékaři bez hranic
Jakub Čech: Jakubův cestovní deník – 
cestopis, vysokohorská turistika  
na západě USA
Jan Měšťan: Písecká spojka Krále 
Šumavy: o víře ve změnu a touze po 
svobodě – Československo 50. let 20. 
století
Magda Váňová: Já hlupák –  
společenský román pro ženy
Andrea Sedláčková: Každý něco tají – 
čtení pro ženy
Martina Formanová: Povídky na tělo – 
partnerské vztahy v různých podobách
Jiří Bílek: Prokletí vladyckého rodu – 
historická detektivka

Táňa Keleová–Vasilková: Přítelkyně – 
osudy tří žen
Jean Paul Belmondo: Mých tisíc životů 
– vzpomínková kniha známého  
francouzského herce
John Flanagan: Hraničářův učeň – 
dvanáctidílná australská fantasy
C. S. Lewis: Plavba Jitřního poutníka, 
Poslední bitva, Princ Kaspian, Stříbrná 
židle, Čarodějovi synové, Kůň a jeho 
chlapec – Letopisy Narnie – anglická 
fantasy
Stephanie Storey: Mramor a plátno – 
historický román, fiktivní biografie  
italských renesančních malířů  
Leonarda da Vinci a Michelangela  
Buonarroti
Sarah J. Mass: Říše bouří – americká 
fantasy
Mark Twain: Povídky – americká  
světová literatura
Erin Watt: Palác lží: cyklus Royalové 
3 – romány pro ženy
Sandra Brown: Pomsta – americký 
thriller, světový bestseller
Lisa Jackson: Čekání na smrt –  
detektivní thriller

Ruth Ware: Žena z kajuty č. 10 –  
americký thriller
Ken Follett: Smrtící kód – špionážní 
thriller
Robert Merle: Ostrov – dobrodružný 
román s trochou filozofie i s jiskřičkou 
humoru
Karen M. McManus: Jeden z nás lže 
– napínavý dívčí román z amerického 
prostředí
Karen Dionne: Dcera krále močálů – 
americký thriller
Jussi Adler–Olsen: Selfies: kriminální 
román – dánský thriller
Jodi Picoult: Velké maličkosti –  
americká literatura
Nicholas Sporks: Život ve dvou – 
román pro ženy
Anne Jacobs: Panský dům: počátek 
rodinné ságy, světový bestseller pro 
ženy
Dorthe Nors: Spojka, dvojka, plyn – 
dánská literatura pro ženy
Robert Fulghum: Opravář osudů – 
psychologický román nás zavádí  
do Prahy, hlavní hrdina pátrá po čes-
kých kořenech

DRUŽSTVÍ A NAPĚTÍ
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Odevzdání povolenek za rok 2017
Rok 2017 – 21. 12. a 28. 12. – vždy  
od 17 do 18 hod
Rok 2018 – 6. 1., 11. 1., 15. 1. – vždy 
od 17 do 18 hod.
Výdej povolenek na rok 2018  
(v kanceláři MO ČRS):
2018 – 6. 1., 3. 2., 3. 3. a 7. 4. – vždy 
od 14 do 16 hod.
Odevzdání a výdej povolenek proběhne 
v kanceláři MO ČRS Protivín.

Poslali jste letos svým nejbližším přání 
šťastných a veselých vánočních svátků? 
Posílání vánočních pohledů patřilo v mnoha 
rodinách k zažitým zvykům. V dnešní době 
digitalizace a internetového připojení však 
tato tradice pomalu mizí.

První pohlednice s tematikou Vánoc 
se objevila v polovině 19. století, z Anglie 
se rozšířila do západní Evropy, Spoje-
ných států i Ruska. Ve střední Evropě se 
největším producentem stalo Německo. 
Zlatým věkem pohlednic se označuje rok 
1898 až 1914. Na území Čech a Moravy se 
začala na pohlednicích objevovat čeština 
teprve po skončení 1. světové války. Mo-
tivy zasněžené krajiny, stromečku, jesliček 
a andělíčků vystřídaly „Ladovky“ – všem 
známé kresby Josefa Lady. Na pohlednicích 
se objevovaly i vánoční motivy od M. Aleše 
a jiných malířů. S rozvojem fotografické 
techniky se rozšířily fotografie s vánočními 
zátišími, svícny, ozdobenými stromky.

V souvislosti s posíláním pohlednic si 
připomeňme 200. výročí vzniku nejstarší 
poštovní schránky v českých zemích. Její 
používání bylo od 1. června 1817 nařízeno 
císařským dekretem. Na každém poštovním 
úřadě musela být alespoň jedna schránka, 
nejprve dřevěná, později plechová. Poštov-
né za vnitrozemské zásilky platil adresát. 
Od roku 1850 po zavedení poštovních 
známek se schránky osazovaly i před úřady, 
na nádraží a frekventovaná místa na uli-
cích. V době rakouského mocnářství byly 
nabarveny černo-žlutě, po vzniku Českoslo-
venska získaly modrou barvu, v roce 1963 
byly přemalovány na oranžovo. V roce 1984 
jich bylo skoro 37 000 kusů. Od roku 1985 
jsou oranžové poštovní schránky vyráběny 
z odolného sklolaminátu.

Obecní úřad v Protivíně zažádal o zříze-
ní poštovní expedice v roce 1851, ale mar-
ně. V roce 1855 byl přidělen Protivín pod 
poštovní úřad ve Vodňanech, předtím patřil 
k doručovacímu okrsku v Písku. Provoz poš-
ty byl zahájen teprve 1. ledna 1866 v domě 

Účast protivínského skautského střediska 
na adventních trzích je v posledních letech 
snad již nezbytností. I když skautské ideály 
vyznávají pomoc bližním po celý rok, není 
nic lepšího než celý prožitek podpořit vůní 
svařeného vína a perníčků. Po celé velice 
mrazivé odpoledne jsme na nádvoří kaplanky 
prodávali malé dekorace, které vyrobili děti 
i dospělí členové našeho střediska. Veškerý 
výtěžek, a že má čtyři cifry, poputuje jako 
vánoční dárek těm, kteří to potřebují. Ještě 
se rozhodujeme, jestli zvolíme kamarády 
dvounohé nebo čtyřnohé, ale nebojte se, 
o všem se dozvíte v dalším čísle. Rádi by-
chom poděkovali všem, kteří přispěli!

Drazí	čtenáři,	skauti	místní	i	přespolní,	
vážení	 rodiče	 našich	 svěřenců	 a	 přátelé	
protivínského	 skautingu!	 Dovolte	 nám	
popřát	 vám	 všem	 klidně	 prožité	 svátky	
Vánoc,	slavnostní	večeři	bez	kostí	v	krku,	
hojnost	voňavého	cukroví	a	úspěšný	vstup	
do	nového	roku.

Junák Protivín

Adventní trhyPOVOLENKY MO ČRS PROTIVÍN

Vánoční pohlednice
čp. 41 na náměstí, prvním expedientem byl 
obchodník Jan Zelenka. Poštovní expedici 
převzal roku 1892 jeho syn Jan Zelenka ml. 
a od něho bylo dědičné právo poštovní služ-
by vykoupeno v roce 1900 státem. V roce 
1919 byla pošta přestěhována do čp. 189. 
Při sčítání obyvatelstva v roce 1921 byl 
majitelem bývalé pošty Antonín Andrle st., 
obchodník se smíšeným zbožím. V domě 
bydlel i Bílek Josef, listonoš. Na pohled-
nici protivínského náměstí z roku 1923 je 
zřetelně vidět u výlohy obchodu na domě 
čp. 41 zavěšená poštovní schránka. Antonín 
Andrle zde měl papírnictví a prodával školní 
potřeby ještě po 2. světové válce.

Pobočka České pošty v Protivíně se na-
chází nyní na Masarykově náměstí v č. 32. 
Nezbývá než doufat, že bude ještě dlouho 
doručovat naše vánoční pohlednice. Čím 
bude klasických pohledů méně, tím budou 
vzácnější a o to více potěší.

HM

Všechno nejlepší  
do nového roku 2018  

a hodně rybářských úlovků
přeje výbor MO Protivín
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ŘÍMSKO-KATOLICKÁ 
FARNOST PROTIVÍN 

neděle 24. prosince 
 PŘEDVEČER 
 SLAVNOSTI NAROZENÍ PÁNĚ, 
  Krč od 21 hod., 
  Protivín od 22.30 hod. 
pondělí 25. prosince 
 SLAVNOST 
 NAROZENÍ PÁNĚ, 
  Protivín od 9.30 hod., 
  Myšenec od 11 hod., 
  Heřmaň od 16 hod. 

úterý 26. prosince 
 SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA
  Protivín, – Kaple u sv. Anny 
  od 9.30 hod. 

pondělí 1. ledna 2018
 SLAVNOST 
 MATKY BOŽÍ PANNY MARIE 
  Myšenec od 8 hod., 
  Protivín od 9. 30 hod., 
  Krč od 11 hod., 
  Heřmaň od 16 hod. 

POŘAD VÁNOČNÍCH A NOVOROČNÍCH BOHOSLUŽEB

Vestibul Domu kultury Protivín
„Půjdem spolu do Betléma“

Výstava archů betlémů ze sbírky manželů Vojíkových z Protivína.

  SPOLEČENSKÁ KRONIKA  
NARODILI SE

 3. 12. dcera Eliška Opelková
 Monice Kohoutové z Protivína

ZEMŘELI
 25. 11. Marie Šimegová

 86 let, Protivín

Římsko-katolická farnost
Heřmaň u Písku Vás srdečně zve

na Vánoční koncert  
do kostela sv. Jiljí v Heřmani

v pátek 29. prosince od 18 hodin
Vystoupí: smíšený pěvecký sbor  
Sborissimo při DDM Písek pod  

vedením PaedDr. Lenky Halamové
Varhanní doprovod:  
Ladislav Kratochvíl

Přijďte si s námi zazpívat koledy  
při svíčkách.

Benefiční	koncert	určený	na	záchranu	
oltáře	sv.	Barbory

Klidné prožití  
svátků vánočních,

zdraví, úsměv na tváři 
a málo stresu  
pro rok 2018

přeje návštěvníkům 
knihovny,

kulturních akcí 
a čtenářům 

Protivínských listů
kolektiv MěKS Protivín 

Štědrý večer, první a druhý svátek vánoční, 
bude již tradičně zpestřen obchůzkou s trou-
bením ponocného Petra Hanuse.

Štědrovečerní obchůzka začne ve 20 ho-
din v kapličce sv. Panny Marie ve Skalách, 
zapálením svící Betlémským světlem a vzpo-
mínkou na zemřelé z obce Skal. Po troubení 
bude trasa dále pokračovat se zastavením 
u „Viktorů“, ,,Kortišů“, „Bartáčků“, ,,Němeč-
ků“, ,,Mrázů“ a ,,Hanusů“.

V Budičovicích po zapálení svící v kaplič-
ce sv. Jana Nepomuckého a vzpomínce na ze-
mřelé z osad Budičovic, Božovic a Dvorců 
a troubení, bude další zastavení u ,,Babáků“, 
,,Mlejnků“, ,,Profantů“, ,,Arnoštů“, ,,Svobo-
dů“, „Veselých“a ,,Komrsků“.

Ve dnech 25. a 26. prosince začne ob-
chůzka v 18 hodin ve stejné trase ve Skalách 
a Budičovicích.

Novoroční obchůzkou obcí v pondělí  
1. ledna 2018 v 00.15 hodin se rozloučí 
ponocný se starým rokem.

VÁNOČNÍ OBCHŮZKA OBECNÍHO 
PONOCNÉHO VE SKALÁCH  

A V BUDIČOVICÍCH
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vém limitu navýšit a námi vstřelený jediný 
gól, byl i naším vítězným.

Celkově	 tento	 okresní	 turnaj	 základ-
ních	 škol	 dopadl	 pro	 nás	 velmi	 dobře,	
s	 jednou	prohrou	a	ostatními	vítězstvími	
nám	však	díky	nesmyslné	organizaci	vynesl	
„jen“	4.	celkové	místo. Systém tří skupin 
a postup jen prvních z nich do finále, kteří 
mohou mít i horší výsledky než družstva 
za nimi, finále, které se dle obvyklostí ne-
hraje křížem ve skupinách, je nepochopitel-
né a každým rokem čím dál více kritizované, 
protože i když odvedou kluci vynikající 
výkon, tento princip umístění jejich snahu 
zbytečně srazí.

Jménem celé školy bych rád poděkoval 
klukům, že reprezentovali naši školu se ctí 
a dali do svých výkonů opravdu hodně. 
Rodičům bych rád poděkoval za jejich 
trpělivost s přípravou jejich dětí pro tako-
véto soutěže, pro jejich podporu v kroužku 
florbalu při naší základní škole a všem bych 
moc rád popřál hodně štěstí a pevné zdraví, 
neboť pro žáky z 9. ročníků to byl turnaj 
za naši školu poslední.

Dalším florbalovým turnajem byl 
turnaj tzv. III. kategorie, tedy žáků 6. 
a 7. ročníků základních škol, který se 
odehrál 21. listopadu opět v obloukové 
hale v Písku.

V tomto turnaji proti sobě nastoupilo 10 
týmů ze základních škol na Písecku. Silná 
konkurence týmů, které se navzájem znají, 
naznačovala možný, celkem pěkný, sportov-
ní zážitek. A opravdu. Na první zápas jsme 
čekali na základě rozlosování téměř hodinu, 
ale pak se strhla lavina utkání.

Jako první proti nám nastoupila Základ-
ní škola Kovářov. Zápas se nevyvíjel pro nás 
nijak příznivě a rozehraní Kovářovští vyví-
jeli tvrdý tlak na útočnou linii. A první gól 
na sebe nenechal dlouho čekat. Poté nastou-
pila druhá lajna a útočný tlak se okamžitě 
otočil. Přesné nahrávky směrem dopředu 
na našeho forwarda R. Pikla, který velmi 
dobře vyhrával souboje o míček u brány, 
mnoho střel a i přes velmi dobrou obranu, 
neustálý tlak na brankaře znamenal velmi 
rychlé vyrovnání, kuriózně zpoza brány. 
Další tlak soupeře rozhodil natolik, že se 
nám přeci jen do konce utkání podařilo dát 
vítězný gól.

Druhými soupeři ve skupině byli kluci 
z gymnázia v Písku. Florbalová šestice, 
kde mohl střídat pouze jeden hráč navíc, 
předvedla, že jsou opravdu velmi dobře 
připraveni. Tlak soupeře byl kompenzován 
střelami na jeho stranu hřiště, útok střídal 
protiútok, což mělo za následek velmi 
rychle dva góly, jeden od soupeře a jeden 
vyrovnávací. To opět stupňovalo hru a ani 
střídání soupeře neudolávalo. Budiž jim ře-

 ZE ŽIVOTA ŠKOLY 
LISTOPAD VE ZNAMENÍ FLORBALOVÝCH TURNAJŮ

  Dokončení ze strany 6 čeno ke cti, v dané situaci perfektní a velmi 
rychlá hra. Avšak jedna chyba v defenzivě 
nám zajistila další gól od soupeře, který byl 
však důsledným tlakem vyrovnán, bohužel 
těsně před koncem, takže toto utkání pro nás 
skončilo remízou. Soupeře jsme jednoduše 
podcenili.

Do třetího utkání jsme tak nastupovali 
více motivovaní. Hoši ze Základní školy 
T. Šobra z Písku asi nepočítali s takovým 
tlakem, který budou naši vyvíjet podle toho, 
jak proběhlo předchozí utkání, a polevovali 
v obraně. Začali dělat chyby, které byly 
potrestány góly, přičemž první padl ještě 
v první části utkání. Zřejmě díky včasné-
mu střídání byli naši hoši celkem odpočatí 
a poslední vítězný gól do brány dotlačil 
nikoli Ríša Pikl, ale Tomáš Kubec, který 
na pravém křídle na góly nahrával. Obrana 
se semkla právě kolem R. Pikla a tím Tomáš 
zůstal osamocen při průchodu na branku. 
Navíc obránci zakryli brankářův výhled 
a pravý horní roh branky byl volný. Přesná 
rána a byl z toho jasný gól. Konečné skóre 
tedy 2:0 pro nás.

Nicméně poslední zápas ze skupiny byl 
pro nás tak trochu křest ohněm. Nastoupili 
jsme do duelu s hochy ze Základní školy 
TGM v Písku. Hokejová a fotbalová pří-
prava, tréninky častěji než máme my, lepší 
fyzička, to vše přineslo své ovoce. První gól, 
který jsme inkasovali po chybě v obraně, 
kdy se naši soupeři dokázali velmi mistrně 
„přečíslovat“, na sebe nenechal dlouho če-
kat. Navíc přesné nahrávky a velice rychlé 
odpaly trápily všechny jejich soupeře. Tým, 
který byl opravdu velmi dobře sehraný, stří-
lel na naši branku, co to dalo a díky tomu 
padly ještě tři góly do naší sítě. Proto jsem 
na konec utkání poslal do hry i ty hochy, jež 
nejsou nejlepšími, aby si také zahráli, pro-
tože již o nic nešlo. Nevím, jak to dokázali, 
ale asi se chtěli předvést, protože předvedli 
famózní hru. Nejenže přetlačili hru na sou-
peřovu polovinu hřiště, ale postarali se také 
o vstřelení jediného gólu tohoto duelu z naší 
strany. Nepochopitelné. Nicméně bravurně 
odehraný konec utkání.

Díky tomuto výsledku jsme se dostali 
na stejnou úroveň, jako hráči z gymnázia, 
ale o jeden gól nižší skóre vstřelených 
branek nám zajistilo až třetí, nepostupové, 
místo ve skupině. Tím pro nás celý turnaj, 
bohužel, skončil a my jsme se museli smířit 
s celkovým pátým děleným místem.

Přesto bych všem hochům, kteří odehrá-
li tento těžký turnaj, velmi rád poděkoval 
za to, že se nevzdávali ani tehdy, když si-
tuace nevypadala pro nás dobře a dokázali 
i skóre otočit. Reprezentovali naši školu se 
ctí, nejen na poli sportovním, ale i mimo, 
svým chováním. A za to jim ještě jednou 
děkuji!

Poslední chlapecký turnaj se odehrál 
30. listopadu, opět v obloukové hale 

v Písku. Tento turnaj škol však byl o něco 
jiný – nejednalo se již pouze o turnaj mezi 
školami pod taktovkou DDM Písek, ný-
brž o turnaj Českého florbalového svazu 
pod názvem ČEPS, který byl určen pro 
děti od 3. do 5. tříd. Chladné počasí, které 
pronikalo i do nevytopené haly, nevěstilo 
nic dobrého, protože družstvo složené téměř 
výhradně ze začátečníků a jen čtyř hráčů, 
hrajících rok, jelo na tento turnaj spíše sbírat 
prvotní zkušenosti. A byly to zkušenosti 
opravdu tvrdé.

Jako první jsme nastoupili do zápasu 
s „Komeňáčky“ z Milevska, tedy s hráči ze 
ZŠ J. A. Komenského. Během prvních mi-
nut jsme inkasovali několik gólů a klukům 
bylo jasné, že nastupují proti ostříleným 
matadorům. Chyby obrany, nezkuše-
nost s obehráváním hráčů a nedůslednost 
ve střelbě znamenaly celkové skóre 10:2 
pro kluky z Milevska. Nicméně naši kluci 
hráli srdnatě a proto skončil výsledek sice 
prohrou, ale bez nuly.

Do druhého zápasu proti nám nastoupili 
Tyláčci z písecké Základní školy J. K. Tyla. 
Zápas se opět nevyvíjel od začátku vůbec 
dobře a chyby zápasu předchozího se opa-
kovaly opět, ovšem v menší míře. Celkově 
jsme nedokázali reagovat na přečíslení 
soupeře a i když jsme třikrát velmi pěkně 
vystřelili na soupeřovu branku, neměli 
jsme takový úspěch a celkové skóre v náš 
neprospěch bylo 8:0.

Ve třetím zápasu jsme poměřili síly 
s chlapci ze Základní školy E. Beneše 
z Písku, kteří si říkali Myšáci. Bylo vidět, 
že pod vedením florbalového trenéra J. 
Koutníka, jsou dobře sehraní, ale i když 
jsme již více kontrolovali samostatné hráče 
a drželi v obraně své pozice, nedokázali 
jsme zabránit šesti vstřeleným gólům. A to 
ani tehdy, když jsme polovinu střel na bran-
ku vystřelili my. Štěstí ani tentokrát na naší 
straně nestálo a výsledek skončil 6:0.

Poslední zápas byl pak spíše zápas 
o čest. Mně vůbec nevadilo, že prohráváme, 
protože kluci opravdu hráli, jak nejlépe 
uměli a bylo vidět, že se opravdu snaží. 
Proto ani v tomto zápase jsem neočekával 
výrazný výsledek. Už proto, že proti nám 
stáli opět sehraní hoši ze ZŠ Čimelice, kteří 
si říkali Draci. Celou dobu, co jsme v šatně 
rozebírali naši hru, jsem se snažil kluky 
přesvědčit, že i když hrají proti silnějšímu 
soupeři, je nutné vést obranu formou útoku. 
Kluci si moje slova vzali, byť pozdě ale 
přece, k srdci a začali výrazněji útočit. A už 
to vypadalo, že bychom mohli uhrát dobrý 
výsledek, po našem třetím vyrovnávacím 
gólu, když téměř na konci zápasu jsme in-
kasovali chybou obrany čtvrtý gól. Celkové 
skóre tedy dopadlo 4:3 v náš neprospěch, 
ale to vůbec nevadí.

Ze všeho je pro kluky důležitá tato první 
turnajová zkušenost. Přesvědčili se, že je 
třeba se nejen pořádně připravit, ale dát 
do toho vše, jak se říká a taky se nebát a věřit 
trenérovi. Nicméně za přípravu a nasazení, 
které pro ně bylo někdy dosti vysilující, 
všem účastníkům tohoto turnaje, děkuji.

Mgr. Jan Linhart,
vedoucí kroužku florbalu při ZŠ Protivín
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Protivínští hokejbalisté na závěr 
podzimní části zabrali, zapsali si čtyři 
vítězství a udrželi si tak kontakt se 
středem tabulky do jarní části.

TJ Platan Protivín – HBC Falcon Čes-
ké Budějovice 3:2 ss (1:0, 0:1, 1:1 – 1:0)

Duel sousedů v tabulce byl hodně 
vyrovnaný. Protivín se mohl v případě 
tříbodové výhry nalepit na svého ne-
dělního soupeře, nakonec se mu poda-
řilo pouze o bod přiblížit. Domácí šli 
v úvodní třetině do těsného vedení, které 
ale Falcon dokázal po pauze smazat. 
Závěrečná třetina skončila nerozhodně, 
a tak za stavu 2:2 dospěl zápas poprvé 
v sezoně krajské ligy až do nájezdů. 
V nich byli šikovnější hráči Platanu, 
kteří tak urvali bod navíc.
Branky a asistence: Koloušek (Holý, 
Stropnický) PP, Kurz (Holý, Koloušek) 
PP, Stropnický – Kudláček (Vejvoda, 
Bárta), Vejvoda (Fidler) PP.

HBC Vikings České Budějovice – TJ 
Platan Protivín 1:6 (0:1, 1:2, 0:3)

Sousedy v tabulce dělily před vzá-
jemným střetnutím jen dva body, nůžky 
mezi nimi se po svatomartinské sobotě 
však výrazně rozevřely. Platan se ujal 
vedení hned v první třetině, po druhé 
periodě vedli hosté z Protivína už o dvě 
branky. Závěrečný nápor Vikingů se ne-
konal, naopak Platan třemi góly stvrdil 
svoji hladkou výhru. Hosté tak odskočili 
Vikingům na pět bodů.
Branky a asistence: Bušta J. (Stehlík, 
Selinger) PP – Steinocher, Steinocher 
(Čekan), Steinocher (Hrdina V.) PP, 
Čekan (Trkola), Moravec (Trkola), 
Plojhar (Trkola).

Protivínský hokejbal v krajské lize
TJ Platan Protivín – HBC Zliv B 5:3 
(1:0, 1:1, 3:2)

Platan potřeboval porazit poslední 
Zliv, aby se udržel celků ve středu 
tabulky. To se mu také nakonec poved-
lo, i když to byl náročný boj. Domácí 
disponovali po první části těsným vede-
ním, o gól to bylo i po třiceti minutách, 
tentokrát 2:1. Zliv i přes veškerou snahu 
vyrovnat nakonec nedokázala, prohrála 
3:5 a její čekání na první body má už 
jedenáct dílů. Protivín je šestý.
Branky a asistence: Holý (Hrdina V., 
Čekan), Kurz (Stropnický, Klas), Kurz 
(Holý) SH, Stropnický (Kurz, Kolou-
šek), Stropnický SH – Falber (Holcepl), 
Vavroch (Holcepl, Albert), Vavroch 
(Falber, Albert).

SK HC Rosa České Budějovice – TJ  
Platan Protivín 4:3 (2:0, 1:3, 1:0)

Rosa po minulém velkém vítězství 
nad Pískem nemohla zaváhat s Protiví-
nem, aby jí Švantlák opět neodskočil. 
Českobudějovičtí se však nadřeli. 
V první třetině vše běželo podle plánů. 

Domácí šli do dvoubrankového násko-
ku, jenže Platan v prostřední periodě 
skóre vyrovnal! A tak se rozhodlo až 
v závěrečných patnácti minutách, kdy 
domácí čtvrtou, pro Platan nešťastnou 
brankou, byla vlastní, připsali na své 
konto cenné tři body.
Branky a asistence: Kočvara (Zachoval 
R., Nechvátal) PP, Nechvátal (Kočvara, 
Bína), Vogl, Nechvátal (Kubeš) – Strop-
nický (Steinocher, Koloušek), Hrdina 
V. (Trkola, Moravec), Hrdina V. (Klas).

TJ Platan Protivín – SK Suchdol nad 
Lužnicí „B“ 3:0 (0:0, 3:0, 0:0)

Platan potřeboval v posledním 
podzimním zápase vyhrát, aby udržel 
kontakt se středem tabulky a na jaře 
konečně snad v plné sestavě zaútočil 
na třetí místo po základní části. To se mu 
povedlo, nedostal ani gól a po nepromě-
nění spousty vyložených šancí vyhrál 
alespoň rozdílem tří branek.
Branky a asistence: Veleba Jan (Mo-
ravec, Vrzal), Stropnický (Steinocher, 
Kurz), Kurz (Moravec, Marek).

Poř. Název týmu Z V VP R P Skóre Body

1. HC Švantlův Dvůr Písek B 13 12 0 0 1 84 : 13 36

2. SK HC Rosa České Budějovice 13 11 0 1 1 45 : 23 34

3. HBC Falcon České Budějovice 13 7 0 1 5 57 : 49 22

4. HBC Prachatice C 13 6 0 0 7 69 : 44 18

5. SK Suchdol nad Lužnicí B 13 6 0 0 7 52 : 57 18

6. TJ Platan Protivín 13 5 1 0 7 40 : 53 17

7. HBC Vikings České Budějovice 13 2 1 0 10 31 : 74 8

8. HBC Zliv B 13 1 0 0 12 24 : 89 3

Krajská liga 2017 – 2018 – ČECHY JIH – Základní část

Jako každý rok navštívili protivínské taekwondisty čerti s Mikulášem a anděly.
Děti na konci tréninku musely pekelným a nebeským návštěvníkům vyprávět, jak 
trénují, a jak se budou snažit ve sportu zlepšit. Pochopitelně došlo i na básničky. 
Čerti byli neúprosní a divocí. Mikuláš a andělé je museli krotit, aby si nikoho  
nakonec s sebou neodnesli do pekelného království.
Velké poděkování patří všem rodičům za dary do balíčků a pomoc při organizaci.

MZ a JK

Klidné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti

v novém roce přeje
všem našim zákazníkům
kolektiv lékárny U Palmy.

Těšíme se na Vás v roce 2018.

Pronajmu byt 3+1 – 75 m2, vlastní topení 
(plyn), balkon, garáž, zahrada s pergolou 
320 m2, 2x sklep. Cena 8.500,- Kč bez 
energií. Telefon 724 760 668

Hledám spolujezdce – řidiče na trase 
Protivín – Písek, v čase 5.30 – 6.15 hod.. 
Telefon 774 040 333

Řádková inzerce
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Fotbalové informace
Podzimní boje skončily, hráči mají zhruba 
dva měsíce na vyléčení šrámů a na odpo-
činek. Zhruba v polovině ledna začínají 
s tréninkem, aby se připravili na náročné 
jarní boje.

Jak vypadal závěr sezóny jednotlivých 
mužstev:

„A“
FK Olešník – FK Protivín 4:2 (2:1)
Branky:	3. a 78. (pen.) J. Vorel
Protivín: Hanus – Rothbauer, Mikulenka, 
Uhlík, Vojík – Kinkor, Z. Vorel, R. Vojta, 
Zach – J. Vorel, Růžička.
Nejlepší	hráči: Pomeje, Dudek – J. Vorel
Juraj	 Kobetič,	 trenér	 Protivína: „Neo-
dehráli jsme zas tak špatné utkání, jako 
napovídá výsledek. Brzké vedení jsme 
ztratili po čtyřech minutách, ale první půli 
jsme odehráli slušně, až na malé chybičky, 
buď individuální, nebo taktické, kdy jsme 
nedokázali nijak přerušit několikaminutový 
zámek domácích. Zápas jsme odehráli v 11 
lidech a inkasovaná branka na začátku 
druhé půli prakticky rozhodla. Domácí 
nám svojí lehkovážnou rozehrávkou dovolili 
dostat se zpátky do utkání, ale nabídnuté 
příležitosti jsme až na jednu nevyužili. 
Vyhrálo zaslouženě kompaktnější mužstvo. 
V tom našem byl tahounem kapitán Jaromír 
Vorel.“

FK Protivín – Jiskra Třeboň 2:1 (1:1)
Branky: 24. Zb. Vorel, 65. J. Vorel
Protivín: Hanus – Rothbauer, R. Vojta, 
Uhlík, Vojík – Chalupa (46. Ruczkowski), 
Kinkor, Prášil, Zb. Vorel, Růžička – J. Vorel. 
Trenér Juraj Kobetič.
Nejlepší	hráči: J. Vorel – Cahyna, Kodras
Juraj	Kobetič,	trenér	Protivína:	„Poslední 
utkání podzimu se nevyvíjelo pro nás dobře. 
I když jsme dobře začali, hosté šli do vedení. 
Naštěstí se nám povedlo do půle srovnat. 
V druhé půli se kluci hodně snažili a bojo-
vali. Chtěli vítězství a šli za ním. Větší touha 
a bojovnost rozhodly v náš prospěch.“

Nejlepší střelci krajského přeboru:
17 – Lukáš Dudek (Olešník), 16 – Jaromír 
Vorel (Protivín), 15 – Radek Novotný (Že-
leč), 14 – Tomáš Tauber (Hluboká), Michal 
Brůžek (Želeč), 13 – Michal Požárek (Ka-
tovice), 11 – Vojtěch Kostka (Táborsko B), 
10 - Pavel Hájek (Hluboká), 9 – Filip Votava 
a Martin Toman (oba J. Hradec)

„B“
Protivín – Hradiště B 0:2
Za stálého deště a na terénu na hranici 
regulérnosti se hrál solidní fotbal, bohužel 
s bezzubou koncovkou domácích. Zkušení 
hosté přečkali první poločas a ve druhém 
po rohu udeřili. Domácí se tlačili do útoku, 
ale jejich snahu zastavil rozhodčí, který 
na ně odpískal penaltu za faul hostujícího 
útočníka. Pak se utkání jen dohrávalo a do-
hrávalo zbytečně tvrdě.

Rk. Družstvo Záp. + 0 – Skóre Body
1 Želeč 16 12 3 1 – 52:16 39
2 J. Hradec 16 11 3 2 49:20 36
3 Olešník 16 9 2 5 44:23 29
4 FC Táborsko „B“ 16 9 2 5 42:32 29
5 Katovice 16 9 1 6 43:29 28
6 Protivín 16  8 2 6 33:25 26
7 Čimelice 16 7 4 5 21:19 25
8 Hluboká 16 6 3 7 37:35 21
9 Třeboň 16  6 3 7 – 18:22 21

10 Dražice 16  6 2 8 – 31:31 20
11 Rudolfov 16 5 5 6 16:22 20
12 Osek 16 6 2 8 25:39 20
13 Sokol Sez. Ústí 16 5 1 10 23:44 16
14 Milevsko 16 3 6 7 20:27 15
15 N. Včelnice 16 3 2 11 13:38 11
16 Dačice 16  2 1 13 – 21:66  7

Tabulka po podzimu:

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body Penalty + Penalty -
1 TJ Blaník Milenovice 13 10 0 3 28:18 31 1 2
2 TJ Albrechtice nad Vltavou 13 9 0 4 56:24 28 1 2
3 TJ Sokol Záhoří 13 9 0 4 30:26 28 0 1
5 FK Protivín 13 9 0 4 38:14 26 2 1

B

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body Penalty + Penalty -
1 Blatná 12 12 0 0 60:4 36 0 0
2 Vimperk 11 10 0 1 62:11 30 0 0
3 Vitějovice + Netolice 12 8 0 4 32:25 23 1 0
4 Protivín 12 7 0 5 31:22 21 0 0

D

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body Penalty + Penalty -
1 Junior Str. „B“ 10 9 0 1 45:8 26 1 0
2 Písek „B“ 10 7 0 3 103:14 22 0 1
3 Protivín + Záhoří 10 7 0 3 49:33 20 1 0

Starší žáci

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body Penalty + Penalty -
1 Junior Str. „B“ 9 9 0 0 45:7 26 1 0
2 Hradiště „B“ 9 7 0 2 48:25 20 1 0
3 Písek „B“ 9 6 0 3 51:19 17 1 0
6 Protivín + Záhoří 9 4 0 5 23:28 12 1 1

Mladší žáci

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body Penalty + Penalty -
1 FC Písek „B" 10 10 0 0 146:31 30 0 0
2 TJ Hradiště „A“ 10 8 0 2 122:37 24 0 0
3 FK Protivín 10 5 0 5 85:61 15 0 0

Starší přípravka

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body Penalty + Penalty -
1 spol. Kluky/Albrechtice 8 7 0 1 105:29 22 0 1
2 FK Protivín 8 6 0 2 77:42 18 0 0
3 TJ Hradiště 8 5 0 3 58:48 16 0 1

Mladší přípravka I
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Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body Penalty + Penalty -
1 FC Písek,,B" 9 9 0 0 207:22 26 1 0
2 TJ Hradiště,,A" 8 7 0 1 116:18 21 0 0
3 TJ Sokol Záhoří 8 5 0 3 78:51 16 0 1
4 FK Protívín 9 4 0 5 59:115 12 0 0

Mladší přípravka II

KŘÍŽOVKA O KNIŽNÍ ODMĚNU

Také letošní křížovky jsou věnovány moudrým výrokům známých osobností. Autor křížovek P. Šoba
Z toho všeho, čím moudrost hledí 1., 2., 3. a 4. tajenka, je daleko nejdůležitější věcí získání přátelství. – Epikúros ze Samu
Vyluštěnou tajenku zašlete do 5. ledna 2018 na adresu MěKS Protivín, Mírová 337, 398 11 Protivín, nebo e-mailem karfikova@kultura-protivin.cz.
Knižní odměnu za správně vyluštěnou křížovku z listopadových novin vyhrává paní Ivana Vlasáková ze Zlivi.  Blahopřejeme!

„D“
Poříčí – Protivín 1:4
Branky: Ludvík, L. Nečas, Jíra, Urban
Dorostenci se po vlažném začátku začínají 
rozehrávat a při trochu lepším přístupu 
budou bojovat o „bednu“. Škoda je proher 
s mužstvy ze samého spodku tabulky.
Nejlepší	střelci: Jíra 9, Studený 5, Ludvík 4
Nejvíce	zápasů: Jíra, Branštýl, Šedivý – 12
Starší žáci
Nejlepší	střelci: Urban 12, Sochora 11, O. 
Viktora 5
Nejvíce	 zápasů: 10 – Žalud, O. Viktora, 
Urban, Sochora, Sháněl, Kápl, Humpál
Mladší žáci
Nejlepší	střelci: Jirášek 9, Král 8
Nejvíce	zápasů: 9 – Penc, Kubec, Král
St. přípravka
Nejlepší	 střelci: Niebauer 18, Cupan 12, 
Kozma 10
Ml. přípravka I
Nejlepší	střelci:	Klinkáček 24, Mikulenka 
15, David 8, Kubecová 8
Ml. přípravka II:
Nejlepší	střelci: Malý 25, Čáka 13, Hronek 
6, Podlešák 5

Dorost  •  Stojící zleva: vedoucí mužstva Josef Šedivý, Roman Morej, Adam Slavíček, Kamil Jiroch, Luboš Šimek, 
Radek Jíra, Filip Šedivý, Radim Cvachovec, Michal Urban, Karel Kulich, Lukáš Timko, vedoucí mužstva Radek  
Slavíček  •  Sedící zleva: Jaromír Nečas, Jakub Studený, Michal Ludvík, Vojtěch Sochora  •  Ležící Vojtěch  
Branštýl, chybí trenér Jiří Sajtl
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PODĚKOVÁNÍ ZA ROK 2017

Ráda bych touto cestou především 
poděkovala všem, kteří mají velký podíl 
na tom, že Zumba v Protivíně stále žije 
a nejen to, i dětský aerobic se těší stále větší 
návštěvnosti.

Minulý rok byl pro studio For Body 
velmi úspěšný. Otevřeli jsme kurzy Pole 
dance pro děti, dětský aerobic v Písku 
a v Protivíně uspěl v mnoha soutěžích a při-
vezl spousta ocenění. Také jsme uskutečnili 
již druhý ročník Dětského dne v Protivíně 
a mnohé další.

Velké poděkování patří Městu Protivín 
a Základní škole Protivín za velkou pod-
poru sportu a pohybu na připravovaných 

akcích a těšíme se na další spolupráci 
v roce 2018.

V lednu opět začínáme, zveme všech-
ny v Protivíně i v Písku, neváhejte a při-
dejte se k nám. Lekce Zumby v Protivíně 
začínají od 10. 1. 2018 každou středu od 18 
hod. ve sportovní hale ZŠ. V píseckém For 
Body začínáme od 8. 1. 2018 cvičební lekce 
dle rozvrhu, pro děti i dospělé.

V závěru mého poděkování mi dovolte 
Vám popřát radostné vánoční svátky plné 
pohody a do nového roku 2018 hodně 
štěstí, zdraví a energie.

Hanka Bísková  
s celým týmem FOR BODY

V sobotu 25. 11. a v neděli 26. 11. se 
konal v PRAZE DALŠÍ ROČNÍK NEXT-
GEN NEXTLEVEL. V sobotu dělaly děti 
svoje první zkoušky z bojového umění chan-
bara a poté probíhal turnaj v taekwondu. 
V neděli probíhaly boje v chanbaře.

Sobota byla náročná. Nejprve proběhl 
seminář zaměřený na chanbaru a poté sa-
motné zkoušky, které všichni splnili na žlutý 
pásek. Všem gratuluji – Martině Babákové, 
Nelle Kalíškové, Nikole Zobalové, Adéle 
Zobalové, Václavu Krippnerovi, Jaroslavu 
Smělému, Matěji Hudákovi a Jaroslavu 
Korbelovi.

Již po obědě následoval turnaj v tae-
kwondu, kde naše největší želízko v ohni 
Martina Babáková získala druhé místo. 
První zkušenosti sbírali Václav Krippner 
se ziskem prvního místa ve své kategorii 
a Jaroslav Smělí se druhým místem. Matěj 
Hudák bojoval o kategorii výše se staršími 
dětmi a vůbec se neztratil s krásným čtvrtým 
místem. Nella Kalíšková bojovala ve své 
kategorii jako lvice, ale musela odstoupit 
z bojů pro zranění. Škoda.

Umístění – taekwondo:
Václav Krippner 1. místo
Jaroslav Smělý 2. místo
Martina Babáková 2. místo
Matěj Hudák 4. místo

Protivínské taekwondo bodovalo na NEXTGEN NEXTLEVEL
V neděli již v brzkých hodinách začal 

turnaj v chanbaře, kde se soutěžilo nejen 
v dětských kategoriích, ale i v dospělých. 
Naši svěřenci si vedli velmi dobře a před-
vedli své získané zkušenosti z tréninku. 
V týmové soutěži náš tým vyhrál ve složení 
Milan Zobal, Miroslav Plundrich, Martina 
Babáková.

Umístění – chanbara:
Matěj Hudák 
 – krátký meč 2. místo
Martina Babáková 
 – kombinace krátký dlouhý meč 2. místo
Miroslav Plundrich 
 – krátký meč 2. místo
 – meč a štít 2. místo
Milan Zobal 
 – krátký meč 3. místo
Václav Krippner 
 – dlouhý meč 2. místo
Adéla Zobalová 
 – krátký meč 4. místo
Nikola Zobalová 
 – krátký meč, štít 4. místo

Velké	poděkování	patří	všem	rodičům	
za	pomoct	při	organizaci	závodů.

J. Kubička

Policisté z Obvodního oddělení 
PČR Protivín pořádali dne 25. listo-
padu již 25. ročník halového fotbalo-
vého turnaje v sálové kopané, který 
od roku 2001 nese název Memoriál 
por. Iva Marka a por. Daniela Stýbla.

Turnaje, který se konal ve sportovní 
hale ZŠ Protivín, se zúčastnili policisté 
Územního odboru PČR Písek, policisté 
z Českých Budějovic, Vodňan, Sušice 
a Prahy, mužstva Pivovaru Platan, 
Sponzorů, Veteránů PČR, Hasičů Pro-
tivín, Pumpička team a ženstvo JAFA 
Protivín, celkem 16 týmů.

Vítězství a putovní pohár si tento 
rok vybojovalo mužstvo Obvodního 
oddělení PČR Vodňany, druhý byl 
Pivovar Platan, a třetí se umístili 
policisté Služby kriminální policie 
a vyšetřování Písek.

Pořadatelé touto cestou děkují všem, 
kteří se svou nemalou pomocí podíleli 
na uspořádání turnaje, na jeho bezchyb-
ném průběhu, na vyhlášení výsledků 
na bednárně Pivovaru Platan a následné 
volné zábavě s diskotékou DJ Radovana 
Marka.

za pořadatele nprap. Jaroslav Pešek

XVII. ROČNÍK MEMORIÁLU
por. IVO MARKA  

a por. DANIELA STÝBLA
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