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Výsledky voleb do zastupitelstva města Protivín
Z celkového počtu 3 965 zapsaných voličů jich přišlo k volebním urnám 1 438. Volební účast v komunálních volbách
2018 byla 36,27 procent. Svých 24 142 platných hlasů voliči rozdělili do následujích třech stran:
Kandidátní listina
číslo

název

1

Hlasy
Přepočtené %
Počet
platných hlasů mandátů

abs.

v%

Občanská demokratická strana

11 377

47,13

47,12

10

2

Křesťanská demokratická unie – Čs. strana lidová

7 643

31,66

31,65

7

3

Komunistická strana Čech a Moravy

5 122

21,22

21,21

4

PODĚKOVÁNÍ
VOLIČŮM

Dovolte mi Vám poděkovat za Vaši
přízeň ke kandidátům ODS v letošních
komunálních volbách. Díky Vám bude
město pokračovat ve stejném duchu jako
v minulých obdobích.
Helena Vlachová, ODS

Složení zvoleného zastupitelstva města
Kandidátní listina

Kandidát

číslo název

poř. číslo příjmení, jméno, tituly

Hlasy

věk

Navrhující
strana

Politická
příslušnost

abs.

v%

1

Občanská demokratická strana

1

Hlaváč Jaromír

51

ODS

BEZPP

852

7,48

1

Občanská demokratická strana

3

Vojtěchová Tamara

57

ODS

BEZPP

717

6,30

1

Občanská demokratická strana

2

Řehoř Jaroslav

48

ODS

BEZPP

701

6,16

1

Občanská demokratická strana

5

Bízek Jiří Bc.

36

ODS

BEZPP

611

5,37

1

Občanská demokratická strana

4

Vlachová Helena

55

ODS

ODS

491

4,31

1

Občanská demokratická strana

6

Kovařík Radek

51

ODS

BEZPP

481

4,22

1

Občanská demokratická strana

7

Nečas Josef Ing. MBA

49

ODS

BEZPP

544

4,78

1

Občanská demokratická strana

8

Šípková Jiřina

65

ODS

ODS

490

4,30

1

Občanská demokratická strana

9

Benáková Martina Mgr.

42

ODS

BEZPP

528

4,64

1

Občanská demokratická strana

10

Bláha Radek

45

ODS

BEZPP

556

4,88

2

Křesťanská demokratická unie – Čs. strana lidová

1

Křišťálová Věra

62

KDU-ČSL

BEZPP

582

7,61

2

Křesťanská demokratická unie – Čs. strana lidová

4

Křišťál Václav

62

KDU-ČSL

BEZPP

565

7,39

2

Křesťanská demokratická unie – Čs. strana lidová

2

Šupitar Václav

54

KDU-ČSL

BEZPP

507

6,63

2

Křesťanská demokratická unie – Čs. strana lidová

6

Smolíková Bohumila MVDr.

47

KDU-ČSL

KDU-ČSL

494

6,46

2

Křesťanská demokratická unie – Čs. strana lidová

7

Plachý František

36

KDU-ČSL

BEZPP

483

6,31

2

Křesťanská demokratická unie – Čs. strana lidová

12

Křišťálová Zuzana Mgr.

37

KDU-ČSL

BEZPP

402

5,25

2

Křesťanská demokratická unie – Čs. strana lidová

3

Sajtlová Pavla Bc.

47

KDU-ČSL

BEZPP

388

5,07

3

Komunistická strana Čech a Moravy

1

Zoubková Dana

56

KSČM

BEZPP

595

11,61

3

Komunistická strana Čech a Moravy

3

Zoubek Richard

57

KSČM

BEZPP

357

6,96

3

Komunistická strana Čech a Moravy

5

Zoubek Martin

30

KSČM

BEZPP

295

5,75

3

Komunistická strana Čech a Moravy

10

Staněk Pavel

41

KSČM

BEZPP

268

5,23

Celkem 21 kandidátů
Zdroj: www.volby.cz

ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Zveme všechny rodiče a přátele školy

na Školní akademii
ke 100. výročí vzniku republiky

NÁŠ MEZINÁRODNÍ TÝDEN

Koná se ve čtvrtek 15. listopadu 2018
od 18 hodin v Domě kultury Protivín.

SKAUTI NAVŠTÍVILI OLYMP

Foto Zuzana Manová
Chlapec Harut Safary diskutuje s dětmi ze 4. B.

Foto Zuzana Manová
Žákyně Anička Štiaková pod vedením Taty
přepisuje své jméno do gruzínského písma
V rámci projektu Edison, který zaštiťuje organizace AIESEC, připravila naše
škola pro žáky netradiční možnost zlepšit
svou jazykovou úroveň. (Více na www.
aisec.cz/edison.)
Žáci naší školy se přesvědčili o svých
schopnostech komunikovat v angličtině.
Projekt Edison vznikl pro české mateřské,
základní a střední školy. Má přinést účastníkům živé srovnání života v zemích našich
hostů s Českou republikou.
V pondělí 1. října jsme v naší Alšově síni
přivítali dva studenty, kteří strávili v naší
škole a městě 7 dní. Dívka Tata Chrdileli
pochází z Gruzie a studuje antropologii.
Chlapec Harut Safary je z Arménie, je studentem filmové režie.
Oba mladí lidé v týdnu od 1. do 7. října
přicházeli do vyučovacích hodin různých
předmětů, kde vyprávěli při videoprezentaci
o své zemi, zvycích tamních lidí, přírodních
krásách i historii. Zahráli si s dětmi i různé
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hry, Harut se zapojil do fotbalového zápasu.
S některými žáky skutečně vzniklo kamarádství. Volný čas trávili Harut a Tata ve společnosti učitelů naší školy. Podnikli jsme
výpravy do ZOO v Protivíně, procházky
po okolí našeho města, výstup na rozhlednu
Jarník nad Pískem. Navštívili jsme Památník města Protivína, divadelní představení
v Písku, pozvali jsme naše hosty do nově
otevřené restaurace U Provazníka. Nejoblíbenější české jídlo je pro oba svíčková! Tím
nás velmi potěšili, protože jejich národní
pokrmy jsou velmi odlišné. Oba mladí lidé
se shodli, že životní úroveň v naší zemi předstihuje jejich až o 15 let. Toto srovnání nás
překvapilo. Važme si toho, jak se nám daří.
Je třeba učit se cizí řeči, cestovat a poznávat
okolní země, aby si člověk uvědomil, jak
dobrý je život v České republice.
Zajímavosti z týdne, kdy jsme byli účastníky mezinárodního projektu, uveřejníme
v dalším vydání Protivínských listů.

Od 29. června do 10. srpna se z vlčat,
světlušek, skautů a skautek protivínského
skautského oddílu stali obránci Řecka.
Během třinácti dnů prošli výcvikem, který
vedli bohové z Olympu. Důvodem jejich
výcviku bylo vyhlášení války s Titány.
S vládcem bohů Diem se naučili maskování
a různým způsobům získávání informací.
Navštívil je i Poseidon, který je zdokonalil
v boji na vodě a přípravě plavidel. Árés
bojovníky připravil k přímému boji a ukázal jim nejrůznější taktiky boje. Posílání
a předávání zpráv si nacvičili s poslem bohů Hermésem. V druhé půlce výcviku se
všichni společně podívali do podsvětí, ze
kterého v noci vysvobodili své nejmladší
členy unesené Hádem. Díky Artemis se
obránci naučili lovit a z ukořistěných věcí
si uvařili večeři na vlastním ohni. Své nekonečné vědomosti jim předala i bohyně
Athéna. Po celou dobu výcviku s nimi byla
bohyně lásky Afrodita, která udržovala mezi
bojovníky přátelskou a pozitivní náladu.
Bojovníci během výcviku dvakrát navštívili
koupaliště ve Strakonicích (docela zajížďka
z Olympu). Po několika výhrůžkách od
Titanů, se ve čtvrtek v ranních hodinách
uskutečnil boj. Titáni neměli sebemenší
šanci, a proto se po chvíli dali na ústup
a mohlo se začít slavit. Oslava byla pojata
ve velkém stylu a všichni obránci byli
pozváni na božský Olymp, kde společně
s bohy jedli, pili a hodovali.
Všechno tohle a ještě víc se zažívá
na každoročním táboře protivínských
skautů. Chceš vidět nebo dokonce zažít
dobrodružství se skauty? Přijď se za námi
podívat na skautský ostrov v Protivíně.
Budeme se na tebe těšit každý pátek od 16
hodin. My jsme vždy připraveni!

NOVÉ PARKOVACÍ PLOCHY V PROTIVÍNĚ
Vážení občané,
dovolte mi Vás informovat o dokončení dvou
nových parkovacích ploch v nejlidnatější části
našeho města.
První z nich se nachází mezi sportovní halou, dětským zdravotním střediskem a ordinací
veterinárního lékaře. V tomto místě byla dlouho
neudržovaná zarostlá plocha. Nyní zde vzniklo
parkoviště pro osobní automobily s povrchem
ze zámkové dlažby, které bude sloužit jak návštěvníkům haly či zdravotního střediska, tak
i ostatním obyvatelům města. Okolí bylo kompletně osázeno zelení, čímž vznikl další hezký
kout našeho Protivína.

Další nová plocha pro parkování 9 osobních aut vznikla u bytových domů Komenského ulice
čp. 605 a Palackého ulice čp. 533. Zároveň s tím byla kompletně opravena vozovka k těmto domům
a též ozeleněna. Tímto krokem se výrazně zlepší možnost parkování v této lokalitě Protivína.
Jaromír Hlaváč,
starosta města

RADA MĚSTA ZASEDALA
Vybráno z usnesení RM dne 26. 9. 2018
1. vyhlašuje:
inventarizaci ke dni 31. 12. 2018
2. schvaluje:
plán inventarizace veškerého majetku
3. schvaluje:
– ústřední inventarizační komisi ve složení:
1. Hlaváč Jaromír, 2. Říhová Jaroslava, 3. Nečasová
Svatava
– dílčí inventarizační komise ve složení:
komise 1: předseda – Zoubková D.,
člen – Vlachová H., Schwemmová L.
– komise 2: předseda – Šupitar V.,
člen – Drahošová I., Uhlířová I.
– komise 3: předseda – Řehoř J.,
člen – Košnářová H., Roušalová E.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA
– komise 4: předseda – Křišťálová V.,
člen – Hájková H., Votavová J.
4. schvaluje:
likvidační komisi ve složení:
předseda - Lieblová A., člen – Kostohryz D.,
Kovářík J.
5. ukládá:
finančnímu odboru – správě majetku zaslání
pověření členům komisí
a zajištění inventarizace
ukládá
odboru výstavby, dopravy a ŽP posoudit stav
sakrálních prvků – kamenných křížů v Maleticích
a Selibově dle žádosti pana Michaela Sekyrky, Písek,
a naléhavost, příp. způsob jejich oprav prokonzultovat s příslušným pracovníkem Odboru výstavby
a územního plánování MěÚ Písek, odd. územního
plánování a památkové péče

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZM PROTIVÍN
KONANÉHO DNE 27. 9. 2018
1. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje
kontrolu usnesení ze zasedání ZM konaného
dne 28. 6. 2018.
2.1. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje
poskytnutí návratné finanční výpomoci 2. MŠ
Protivín na předfinancování mzdových
nákladů na „Chůvu“ do třídy s 2letými dětmi
ve výši 50.000,- Kč.
2.2. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje
v předloženém znění rozpočtové opatření
č. 3/2018.
2.3. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje
Smlouvu o úvěru č. 99021192881 ve výši
14.000.000,- Kč na financování akce
„Zodolnění požární zbrojnice JSDHO Protivín“.
Zastupitelstvo města Protivín schvaluje
Smlouvu o zajištění blankosměnkou
č. 10000696705 k zajištění dluhu z úvěru
dle smlouvy č. 99021192881.
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Podzim ve 2. Mateřské škole Protivín
Po prázdninách jsme se vrátili do školky, která je ještě hezčí. Ve třídě „Berušky“
nám zrekonstruovali umývárnu a toalety
a vymalovali všechny prostory. U „Motýlků“ vyměnili podlahové krytiny, koberce,
radiátory a taky malovali.
Nastoupily nové dětičky, které si zvykají
na vše kolem sebe. Starší děti už od září
procvičují vše, co se loni naučily např.
o lidském těle, o potravinách důležitých
pro naše zdraví, o bylinkách, o bezpečnosti
v dopravním provozu a při přecházení silnice. Poznávaly bylinky, vařily a ochutnávaly
bylinkové čaje.
• 18. září jsme se rozloučili s létem při
společném opékání buřtů na školní
zahradě. Rodiče i učitelky si povídali,
děti předváděly svou šikovnost na prolézačkách.
• 25. září k nám přijelo divadlo s pohádkou „Všude číhá vlk“, která byla pro
děti ponaučením, proč nemají důvěřovat
cizím lidem. Také se dověděly, že se
línost a hloupost nevyplácí.
• 27. září přišly děti do školky připravené
na focení jako v zimě. Měly sněhule,
rukavice, čepice, šály, protože kolem
nich na fotkách bude sníh, i když nám
teprve začal podzim.
Děti na procházkách sbíraly žaludy,
kaštany, listy stromů nebo poznávaly

Loučení s létem v 1. Mateřské škole
1. Mateřská škola Protivín zahájila
nový školní rok příjemným setkáním dětí
a jejich rodičů 11. září. V teplém
a prosluněném zářijovém počasí
se konala zahradní slavnost s názvem „Rozloučení s létem“.
Na školní zahradě jsme přivítali ty děti, které do naší MŠ již
chodí a pak i ty, co nově docházku
zahájily. Samozřejmě, že nebyly
samy – společně s nimi přišli
starší sourozenci, kteří se do „své
bývalé školky“ rádi vracejí a pak
i mladší sourozenci, jež z batolecího do předškolního věku teprve
dorostou. A také jejich rodiče
a prarodiče. Pan školník připravil
ohniště, tatínkové donesli dřevo,
a kdo chtěl, mohl si opékat. Některé maminky upekly dětem sladký
moučník. Teplé počasí úterního
odpoledne umožnilo všem zdržet
se déle, protože podvečerní chlad
se tehdy „nekonal“. Bylo vidět,
že všichni přítomní se dobře bavili, děti si hrály na pískovištích,
v zahradních zařízeních a v domečcích, prostě každý koutek byl
využit k aktivitám či posezení.
Nyní, v závěru října, je již
počasí jiné a pozdní odpoledne
s brzkým stmíváním zve spíše
do tepla domovů. Ale i to má své
kouzlo, které děti se svými rodiči
jistě příjemně využijí.
Eva Cimburová
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Podzimní váza.
Autor kresby Šimon Veselý.

šípky, jeřabiny a taky ovoce na stromech
v zahrádkách. Spoustu podzimních činností
nás ještě čeká.
za 2. MŠ I. Byrtusová

Novinky
městské
knihovny
Pro dospělé:
Václav Bauman: Paci, paci, pacičky –
nad touto knihou se budete smát nahlas,
ačkoliv je její svět vlastně poněkud
krasosmutný
Jiří Machalický: Depozitář – úsporně
načrtnuté obrázky lidí a situací, které
autorovi od mládí utkvěly v paměti
Ivanka Devátá: Kde spí lufťáci –
oblíbená autorka nás zavede na hory,
k rybníku, k moři
Rosamund Youngová: Tajný život krav
– všechno, co byste měli vědět
o společenském životě krav, ale nenapadlo
vás se zeptat
Luděk Navara, Miroslav Kasáček:
Mlynáři od Babic – nová fakta
o osudovém dramatu padesátých let
Radkin Honzák: Babičku potrkal jelen
– vedle vtipných glos tady najdeme i texty
velmi závažné
Alena Jakoubková: Kam čert nemůže
…nastrčí manžela – Zuzana si myslí,
že manželství je vstupenkou do ráje, ale
po pár letech je všechno jinak …
Martin Sichinger: Meyrovo sklo –
o hledání pokladu z vimperské sklárny
i o historii šumavského sklářství

ČESTNÁ PLAKETA PRO OO POLICIE ČR PROTIVÍN
Již v únorovém čísle Protivínských listů při
rozhovoru s vedoucí obvodního
oddělení PČR Protivín byla otištěna
zmínka, že uvedené oddělení dosahuje dlouhodobě
vynikajících výsledků a to nejen
v rámci Jihočeského kraje, ale i celé
České republiky.
Tuto skutečnost
zaznamenal i policejní prezident genmjr. Mgr. Bc. Tomáš Tuhý a ocenil
kolektiv obvodního oddělení PČR
Protivín čestnou
plaketou za dlouhodobé a iniciativní dosahování velmi
dobrých služebních výsledků a za trvalý
přínos k budování a prosazování dobrého
jména Policie České republiky.

Republice na zdraví!

Ve středu 26. září byl v pivovaru
Protivín, který patří do skupiny Pivovary Lobkowicz, stočen do lahví a sudů
speciální výroční ležák s názvem „1918“.
Sládkové pivovaru jej navrhli jako speciální
pivo za účelem oslav stého výročí vzniku
republiky. Proto mu také dali do vínku slogan „Republice na zdraví!“, který je uveden
i na krčkové etiketě láhve.
„1918“ je světlý ležák s plnou harmonickou chutí, dobře nachmelený výhradně
nejlepším žateckým chmelem, za použití
přírodního hlávkového chmele. Receptura vychází samozřejmě na sto procent
z českých surovin. Obsahuje slad Bojos
a hlávkový i upravený žatecký poloraný
„červeňák“, uvádí Michal Voldřich, sládek
a výrobní ředitel pivovaru.
Toto ocenění bylo policistům slavnostně
předáno v uplynulých dnech vedením PČR
Jihočeského kraje a Územního odboru
Písek.

TĚŠÍNOV MÁ NOVĚ
OPRAVENOU KAPLIČKU

z deníku

POLICIE ČR V PROTIVÍNĚ
Rychle a bez řidičského oprávnění
Dopravní policisté kontrolovali první
říjnové odpoledne rychlost na silnici
I/20 v úseku Selibov – Protivín, když se
kolem „prohnal“ řidič s vozidlem značky BMW. Nejenže jel na devadesátce
bezmála 130 km/hod, ale lustracemi
policisté zjistili, že má vysloven zákaz
řízení všech motorových vozidel za dřívější prohřešky. Muž středního věku čelí
podezření ze spáchání trestného činu
maření výkonu úředního rozhodnutí
a vykázání.
Napadl přítelkyni
Protivínští policisté řešili od úterý 18.
září konflikt mezi partnery v jednom
z místních bytů, kde měl mladý muž
napadnout svou přítelkyni. Muž měl
poškozenou udeřit do obličeje, nadávat,
urážet a vyhrožovat újmou na zdraví.
Žena se bála o život a zdraví a obrátila
se na policisty. Agresor z místa po incidentu utekl.
Policisté v neděli 23. září muži sdělili
podezření ze spáchání trestného činu nebezpečné vyhrožování a případ
zpracovali ve zkráceném přípravném
trestním řízení.
Nálezy munice
Protivínští policisté řešili případ nálezu
munice. V úterý 18. září nalezl houbař
munici v lesním porostu u obce Těšínov,
přivolaný policejní pyrotechnik určil,

že jde o dva granáty ruské výroby z II.
světové války. Zajištěnou munici převezl
k likvidaci. Houbaři obdobné nálezy
oznamovali i jinde na Písecku. Houbařská sezóna přilákala do lesů více lidí
a nacházeli kromě hřibů i nebezpečné
předměty. Nálezci se zachovali tak, jak
měli, okamžitě volali linku 158.
Požár v domě
Protivínští policisté vyjížděli 5. září kolem jedné hodiny v noci do obce Myšenec k požáru zařízení v domě. Policisté
společně s majitelem požár, který se
šířil od židle v obývacím pokoji, uhasili,
přesto muž utrpěl na ruce popáleniny
II. stupně a pacienta ošetřovala zdravotnická záchranná služba. Na místo
vyjížděli také profesionální i dobrovolní
hasiči. Vyšetřovatel požáru předběžně
určil jako příčinu vzniku technickou
závadu na elektronické cigaretě, kterou
muž nabíjel a měl ji uloženou v batohu
na židli.
V souvislosti s tímto případem upozorňujeme veřejnost, že i v případě
elektronických cigaret jde o zařízení,
které může v případě technické závady
zavdat příčinu požáru. Uživatelé by
měli dodržovat pokyny výrobců a manipulovat s cigaretou s vědomím, že jde
o elektronické zařízení.
Případ dále šetřili kolegové z hasičského
záchranného sboru.

Dovolte mi Vás informovat o uskutečněné rekonstrukci kapličky na návsi
v Těšínově. Došlo zde ke kompletnímu
otlučení omítek, demontáži zvonice, tesařských i klempířských konstrukcí. Následně
byl vytvořen nový krůvek a byla osazena
nová krytina jak na zvonici, tak po obvodu
kapličky. Dále rekonstrukce pokračovala
vnějšími a vnitřními omítkami, nátěry
fasády se soklem a na závěr byly osazeny
nové vstupní dveře včetně zárubně z masivu. Věřím, že se u nově opravené kapličky
kolemjdoucí rádi zastaví.
Jaromír Hlaváč,
starosta města
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34. SETKÁNÍ PROTIVÍNSKÉHO VLASTIVĚDNÉHO KLUBU
Zájemci o podzimní část přednášek
Protivínského vlastivědného klubu se
sešli dne 13. září 2018 na již 34. setkání.
Ondřej Koc, student UK v Praze, v souladu se svým badatelským záběrem, rozebral témata „Z historie protivínského
Sokola“:
Povídání nemohlo začít ničím jiným než
samotným založením jednoty Sokola v Protivíně. Od nevinné sázky na plese Čtenářské
besedy v hostinci U Hvězdy roku 1898 mezi
pokrývačem Veisem a již horlivým cvičencem vodňanské jednoty Janem Korotvou
neuplynul ani půlrok, když se 10. července
1898 sešla první ustavující schůze. Důvody,
proč vznikla odnož Sokola v Protivíně až
bezmála třicet let po založení jednot ve Vodňanech či Písku, znají příchozí návštěvníci
besedy. (V Protivíně bylo v té době dostatek
jiného společenského, kulturního a sportovního vyžití, nebyla potřeba k zakládání
sokolské jednoty.)
Druhým tématem byla samotná stavba protivínské sokolovny a s ní spojená
občanská angažovanost, díky které se
za pouhých devět měsíců později mohl pod
střechou sokolovny konat první šibřinkový
ples s rekordní účastí. Sám sokolský stánek
vznikl z pera architekta a též podporovatele
Tyršova a Fügnerova odkazu Františka
Krásného, který vyprojektoval na sto
padesát sokoloven a jeho budovy zdobí vídeňskou či lublaňskou metropoli. Architekt
Krásný patří též k prvním odvážlivcům,
které uchvátila zdobnost secese. Jeho domy
v centru Plzně jsou považovány za první
secesní počiny ve střední Evropě. Málokdo
také ví, že protivínská sokolovna je oproti

Foto R. Lenemajer
původnímu plánu poloviční, na její dostavbu
však nikdy nedošlo.
Dalšími tématy byla osobnost lesního
inženýra a starosty Sokola Cyrila Kopeckého a jeho dcery Hany Vorlové, která se
před dvěma lety účastnila znovuodhalení
pamětní desky připomínající svého tatínka,
o kterého přišla v období heydrichiády roku
1942 na táborském popravišti. I poválečný
osud samotné Vorlové je zajímavý. Přes tlumočnici rumunského jazyka až po emigraci
do Norska a následný pobyt v Německu, kde
žije dodnes.

Poslední téma se dotklo nynějšího nedůstojného vzhledu a budoucnosti sokolovny,
která přes patnáct let od zavření statikem
pomalu chátrá. Věřme, že i přes několikaletou marnou snahu nezávislých kandidátů, se
budova protivínské sokolovny stane jedním
z témat nyní nově zvoleného koaličního
zastupitelstva.“
Ondřej Koc
Ondřej Koc závěrem zodpověděl posluchačům dotazy a účastníci besedy vyjádřili
naději, že se sokolovna snad někdy dočká
své rekonstrukce a využití.
PVK – HM

3. běh LT Na Kocandě – „CK Kocanda“
Děti, které se zúčastnily třetího běhu
na letním táboře ve Skočicích, se staly
na dva týdny účastníky zájezdu s nej-
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lepší cestovní kanceláří na světě, s CK
Kocanda. Díky all-inclusive péči našeho
zkušeného personálu a špičkovému uby-

tování v kajutách – podsadových stanech,
mohly poznávat exotické destinace, světové
metropole i místa lidskou nohou zatím
nepoznamenaná a naučit se něco o státech
světa a jejich kultuře a tradicích. Například
v Irsku jsme pomohli leprikonovi opravit
stroj na duhu a vydat se na její konec, v Maďarsku vyráběli místní vyhlášené klobásy,
v Zambii poznali, jak důležitá a vzácná je
obyčejná voda. Na Madagaskaru jsme si
zatrsali s králem Jelimánem a navštívili
i proslulé casino v Las Vegas. A protože
jsme tábor zálesácký, kam stále nebyla zavedena elektřina, vyzkoušeli jsme si i jaké to
je spát pod širákem, když letadlo ztroskotá,
rozdělat si oheň a uvařit na něm jídlo, či
základy orientace a přežití v přírodě. V průběhu tábora se záhadně ztrácely významné
monumenty navštívených zemí a bylo tak
na dětech odhalit toto tajemství. To se jim
nakonec podařilo a všechny monumenty
byly navráceny na svá původní místa. Tím
náš dvoutýdenní zájezd i tábor skončil a vrátili jsme se do svých domovů k maminkám
a tatínkům, netrpělivě čekajícím, až jim
povíme dobrodružství, která jsme prožili.
Za všechen personál se těším příští rok
zase na Kocandě!
Kamil

Vyhlášení Republiky československé v Protivíně
Jiří Prášek
1. dí l

V pondělí 14. října po desáté dopoledne
vyhlásil delegát Socialistické rady z Prahy
František Hanzlíček Československou republiku. Stalo se tak z balkonu radnice při
příležitosti generální stávky proti vyvážení
potravin z hladovějících Čech. Že vyhlášení
republiky v Praze bylo znemožněno vojskem, v té době v Písku netušili. Písecké
události ale výrazně přispěly k vyhlášení
samostatného státu v okolních městech.
Jedním z nich byl Protivín.
Učitel Stanislav Brychta z Myšence,
který byl přítomen projevu Františka
Hanzlíčka na píseckém náměstí, spěchal
na polední vlak do Protivína a na protivínském nádraží vyprávěl, čeho byl svědkem.
Podobně o tom vypravoval i hajný Vojtěch
Břicháček ze schwarzenberského lesního
úřadu v Protivíně, který jel toho dne ráno
na okresní hejtmanství pro povolení vývozu
zvěřiny do Vídně. Nepochodil, zato viděl
a slyšel, co se seběhlo na náměstí. Železničáři ze stanice o tom hned podali zprávu
telefonem městskému úřadu v Protivíně,
a tam se hned sešlo vedení města – starosta
města Václav Zelenka, 1. radní Josef Říha
a 2. radní Adolf Böhm. Aby
měli jistotu, volali telefonem
na městský úřad v Písku, kde
jim informaci potvrdili i s tím,
že se to již oslavuje. Starosta ve Vodňanech nic nevěděl
a na okresním hejtmanství se
nevyjádřili. Tam volal městský
tajemník František Procházka
a nějaký pán mu na dotaz, co je
s tím československým státem
jen řekl: „my jsme nějak vzrušeni“, a pak se spojení přerušilo.
Mezitím se před radnicí
shromáždila řada lidí a čekali
na to, co jim vedení města oznámí. Radní Böhm otevíral starostovi okno, aby mohl promluvit,
ale vzrušením se mu třásly ruce a nějak se
zasekla klička a nešlo to. Lidé volali: „Rozbijte to!“ Nakonec se okno podařilo otevřít
a starosta oznámil, že přišla zpráva z Písku,
že tam byla prohlášena samostatnost zemí
Koruny české. Lidé však stále přicházeli
a tropili velký hluk a starostu skoro nikdo
neslyšel, tak toto prohlášení hlasitěji zopakoval radní Adolf Böhm. Lidé se objímali,
plakali, provolávali slávu a židé prý okázale
prohlašovali: „My jsme také Češi“. Vtom
Alfréd Ceplecha a obchodník Zobal zvolali,
že je třeba sundat orlíčky. Lidé, zejména
mládež, se do toho pustili, jak níže popisováno, s vervou. Na četnické stanici dokonce
chtěli vydat zbraně, ale strážmistr Novotný
jim řekl: „Ty zbraně zde nechte, my budeme
sloužit republice, jako Rakousku“. Starosta
mezitím pověřil pana Böhma, aby odjel
do Písku a věc na místě prověřil, což se
stalo. Později (16. října) o věci při výslechu
na četnické stanici v Protivíně Adolf Böhm
vypověděl:
„Když jsem po poledni kolem ½ 2 hod.
odpoledne viděl na náměstí v Protivíně

shlukovati se lidi, odebral jsem se na městskou radnici a za mnou pan starosta Václav
Zelenka. Tam požadovalo od nás několik
mladíků, abychom dali na radnici vyvěsiti
prápor, poněvadž prý došla z Písku zpráva,
že byla prohlášena samostatnost zemí Koruny České. My jsme jim dali za odpověď,
že nemáme žádných úředních zpráv a šli
jsme do radniční síně. Pan starosta dal
ihned svolati schůzi městské rady, do které
se ke 2. hodině dostavili všichni členové
městské rady. Mimo to tázali jsme se telefonicky v Písku u okresního hejtmanství
a na městské radnici, jakož i u městského
úřadu ve Vodňanech, co je na zprávách
těch pravdy.
S okresním hejtmanstvím mluvil městský
tajemník pan František Procházka, který
však ohledně domnělého prohlášení Československého státu nedostal odpovědi.
Z radnice písecké mi bylo řečeno, že přijel
z Prahy nějaký delegát Hanzlíček, který
proklamoval dopoledne v Písku samostatnost zemí Koruny České, městská radnice že
to prohlásila a že se to oslavuje. Tak jsem
mluvil s p. měšťanostou vodňanským Fer-

dinandem Maškem, který mi řekl, že posud
o ničem neví.
O věci se jednalo na to v městské radě,
která se usnesla k přání obecenstva vyvěsiti bíločervený prápor a ježto obecenstvo
před radnicí se dožadovalo zpráv, prohlásil p. měšťanosta z okna radnice, že jsme
dostali z Písku zprávu, že byla prohlášena
samostatnost zemí Koruny České. Poněvadž lid stále se kupil ještě před radnicí
– patrně p. měšťanostovi dobře nerozuměl,
prohlásil jsem ještě sám, co z Písku jsme
se dozvěděli, totiž že byla prohlášena samostatnost zemí Koruny české. Jiného jsem
neřekl nic, dokonce ne, že místodržitelství
nefunguje a že nastoupila československá
vláda. Městská rada měla pochybnosti
o autentičnosti došlých zpráv, na ničem se
neusnesla, pouze zůstala na tom, aby se
druhý den konala schůze obecního výboru.
Nějaká výzva k obecenstvu městskou radou
vydána nebyla.
Pan starosta sám nařídil městskému
strážníku, aby měl obecenstvo k zachování klidu a aby nečinilo výtržností. Pak

jsme se dohodli s p. starostou, abych jel
ihned sám do Písku a tam se informoval,
co je na věci pravdy. To jsem také učinil.
Nejprve jsem chtěl na hejtmanství, tam
jsem se však nemohl dostati, poněvadž byl
vchod z náměstí uzavřen. Na radnici jsem
mluvil s p. purkmistrem Špirhanzlem, který
mně opakoval, že z Prahy přijel delegát
Hanzlíček, který prohlásil, že je to v Praze
prohlášeno.
Hledal jsem potom také dotýčného
Hanzlíčka, avšak marně. Celá věc vzbuzovala ve mně podezření tím více, když jsem se
v radnici na to večer dověděl, že je hlášeno
do Písku vojsko, a to 600 mužův. Vrátiv se
do Protivína, referoval jsem o své cestě hned
p. purkmistrovi.
Ve schůzi městského výboru druhého
dne konané se na základě svrchu uvedených mých zpráv nestalo v této věci žádné
usnesení.
Podotýkám, že za mé nepřítomnosti byla
s mého domu sňata také tabulka Prodej c. k.
střelného prachu s orlíčkem. Kým, nevím.“
Byl vyslechnut i městský tajemník
František Procházka:
„K hořejším výpovědím
p. Böhma uvádím, že jsem mluvil
s okresním hejtmanstvím píseckým dotyčného dne o jisté komisi, která se měla konati v úterý
dne 15. října. Bylo mně řečeno,
že se na neurčito odkládá, tak
jsem se ptal, co je tam nového
a co s tím Čs. státem, dotýčný
pán, který byl u telefonu – kdo
to byl, nevím – říkal „my jsme
nějak vzrušeni“, více jsem nerozuměl. Pak jsem byl přerušen.
Jinak musím potvrdit svrchu
uvedené výpovědi p. Böhma, zejména pokud se týče také oněch
prohlášení jeho, resp. p. měšťanosty s okna radnice. Zástupci
obce se manifestací nezúčastnili.
Když se vrátil v pondělí večer p. Böhm
z Písku, zavolal mě pan měšťanosta k sobě
do bytu a říkal, že jsme byli uvedeni v omyl,
schůze obecního výboru určena na úterý
v 8 hodin ráno sice že se musí konati, bude
však míti ráz jen formální, resp. se bude
zabývati otázkami aprovisačními. Pokud
průvodu manifestačního se týče, který se
konal v pondělí dne 14. října odpoledne,
měl ráz docela důstojný, zúčastnilo se ho
kromě mládeže nečetné obecenstvo, které
bylo toho domnění ještě, že věc se zakládá
na pravdě. K výtržnostem neb nějakým
protivládním projevům při něm ani při
večerním lampionovém průvodu nedošlo.
Ve schůzi obecního výboru sdělil p. starosta,
že dosud od hejtmanství nedošlo zpráv, při
manifestaci byl zachován pořádek, ale věc
že ještě není zcela jasná, a proto nemůže se
ve schůzi o československém státu jednati,
což se vzalo prostě na vědomí.“
Pokračování na straně 8
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Vyhlášení Republiky československé v Protivíně
Jiří Prášek
Dokončení ze strany 7
Na radnici vyvěsili červenobílý prapor
a lidé se pustili do odstraňování rakouských
znaků – na poště, četnické stanici, budově
finanční stráže, trafikách, zamazávali orlíčky na poštovních schránkách. Docela
poutavě o tom informují výpovědi zadržených. Nejprve Alois Schnurpfeil, rodák
z Vimperka, starý 19 roků, zaměstnanec
písecké rourovny, který bydlel u rodičů
v Protivíně. Byl zatčen a ve vazbě v Písku
zůstal až do 22. října, kdy byl podmínečně
propuštěn.
Jeho první výslech proběhl 16. října
na okresním hejtmanství v Písku:
„Dne 14. října 1918 po prohlášení
Československé republiky Hanzlíčkem jel
jsem se slečnou Andrlovou, zaměstnanou
na hejtmanství v Písku, domů do Protivína
k obědu a naobědvav, šel jsem z pivováru,
kde bydlím, do města. Tam bylo již prohlášeno, že Československá republika byla
proklamována. Slečna Andrlová šla z nádraží přímo na náměstí a tam stála, když
já jsem se tam dostavil po obědě v kruhu
svých známých, kteří všeobecně mluvili
o nastalé události. Antonín Andrle, bratr
právě jmenované, sundával již orla říšského
s trafiky svého otce. Já sám jsem šel pro
policejního strážníka, aby vyvěsil prápory,
k čemuž týž prohlásil, že tak může učiniti
pouze na rozkaz starosty obce Zelenky. Týž
skutečně pak dal na radnici prápory vyvěsit a prohlásil s okna radnice ku davu lidu
zatím před radnicí se sešedšímu, že byla
proklamována Československá republika.
Se mnou pak starosta Zelenka vůbec nemluvil. Že místodržitelství nefunguje, jsem
nikterak nerozšiřoval, vždyť jsem o tom vůbec nikde neslyšel. Pak se uspořádal průvod.
Když průvod došel ku poštovnímu úřadu,
žádali mě lidé, abych sundal říšského orla.
Chlapci přinesli hák, jímž jsem pak orla
skutečně shodil. Podobně učinil u domu,
v němž se nachází četnická stanice, Jaroslav
Špička z Protivína, bez zaměstnání, s tabulí
označující četnické stanoviště. Špička totiž
vylezl na žebřík a podal tabuli Pátkovi (?)
z Protivína. U finanční stráže přinesl jakýsi
Novotný z Protivína a již jmenovaný Špička
tyčku a žádali mě, abych také zde shodil
orla, než já jsem však odepřel již proto, že
jsem si uvědomil, že jsem nejednal správně
u poštovního úřadu. Vědomí to vzbuzovalo
ve mně lítost, tak že jsem si ostatních událostí ani nevšímal. Po mém odepření bylo
poukazováno na to, že jsem rodem Němec.
Ve 4 hodiny odpoledne pak jsem šel pryč.
Když došel totiž průvod do pivováru, šel
jsem s ním na nádraží ku vlaku. Před vlakem
jedoucím ku Praze shromáždil se zástup,
zpívalo se „Kde domov můj“ a řídící učitel
z Myšence tam ohlašoval republ. vládu
a uváděl, že zprávu tu ví od poslance Malkusa. O zamazání orlíčka na poštovních
schránkách není mi nic známo. Před průvodem šel provazník Trantner s práporem
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a již jmenovaný Špička před oddílem, kde
šly ženy rovněž s práporem. Průvodu se
zúčastnilo téměř veškeré občanstvo bez
rozdílu. Úředníků dráhy neb finanční stráže
jsem však neviděl nikoho.“
Druhý výslech následoval den poté,
a to u píseckého krajského soudu:
„Nejsem vinen. Bydlím u svých rodičů
v Protivíně a jsem zaměstnán jako úředník
v rourovně v Písku, kde mám plat 200 korun
měsíčně. V pondělí 14. října 1918 dopoledne v rourovně se nepracovalo, dělníci
šli na náměstí, kde měla býti nějaká schůze
proti vývozu uhlí a potravin. Já šel také podívati se na náměstí, kdež bylo shromážděno
před radnicí množství lidí a nějaký redaktor
Hanzlíček z Prahy mluvil s balkonu radnice
k obecenstvu, a pak ku konci své řeči sdělil,
že v 10 hodin byla v Praze prohlášena Č. S.
republika. Já jel potom v poledne domů
do Protivína, šel jsem z nádraží přímo domů
se naobědvat a po obědě asi o 1 hodině šel
jsem v Protivíně na náměstí, kdež byly již
hloučky lidí a mluvilo se o prohlášení republiky. Ze zástupu křičeli, aby lidé okrášlili
domy prápory a já jsem říkal strážníkovi
Krejčímu, aby také na radnici vyvěsili prápor, on však mi odpověděl, že může to učiniti
jen rozkaz p. starosty. Na to starosta Zelenka
s okna radnice sdělil zástupu před radnicí,
že byla vyhlášena ČS. republika, a tak
v radnici byl vyvěšen prápor v národních
barvách. Lid potom šel městem a u poštovního úřadu volali, že se musí sundati orel,
nějací neznámí hoši přinesli tyč s hákem
a říkali mi, abych orla shodil. Já zpočátku
nechtěl, když však lidé pořád křičeli, že jsem
Němec, že to neudělám, bál jsem se, že bych
mohl býti bit, kdybych tak neučinil, a proto
jsem tím hákem orla shodil. Před budovou
finanční stráže přinesli nějaký Novotný,
který bude míti od 1. listopadu pronajatý
hostinec u Zeleného stromu, cukrář Pravda
a absolvent obchodní školy Jaroslav Špička
tyč a lidé říkali mi, abych také tam orla
shodil, já však již nechtěl a odešel jsem
pryč. Věděl jsem, že se to nesmí dělat a že
bych byl za to trestán. Já jel pak ve 4 hodiny
odpoledne do Písku do kanceláře.
Orla s budovy finanční stráže, jak jsem
viděl, shodili nějací malí hoši, kterých já
neznám. Jaroslav Špička shodil na četnické
stanici tabuli, totiž vylezl po žebříku a tabuli
sundal.
Já jsem orla na poštovní budově shodil
jen ze strachu, abych od zástupu nebyl bit,
neboť má matka jest rodilá Němkyně a my
jsme považováni za německou rodinu.
Nechtěl jsem tím nikterak podněcovati lidi
proti osobě císařově nebo proti jednotnému
státnímu svazku nebo proti formě vládní. Já
jsem o vyhlášení republiky v Protivíně nic
neříkal a lidé dověděli se to odjinud, neboť
když já po obědě jsem ven vyšel, již se o tom
všeobecně mluvilo.“
Dále byla vyslechnuta Anastasie Bílková, která vypověděla, že viděla Aloise
Schnurpfeila shazovat orla. Vyslýchaný
František Pravda popřel, že by jakkoliv
pomáhal. Zato výživnější výpověď podal

Jaroslav Novotný, starý 24 roků, protivínský
rodák, spolumajitel hostince U Zeleného
stromu a realit. Výslech se uskutečnil na četnické stanici v Protivíně 16. října:
„Vyšel jsem po poledni z domu na náměstí v pondělí dne 14. října 1918 a viděl
jsem tam hloučky lidí. Dověděl jsem se od jiných, že v Písku byl vyhlášen československý
stát a že hejtmanství přestalo fungovat,
že z něho vyhodili obrazy, že je tam plno
práporů, že shazují orlíčky, že vojsko jde
domů z nemocnice. Někdo také na mě křikl:
to musíte také vyvěsiti prápor.
Také jsem tak hned učinil. Město Protivín bylo hned ozdobeno prápory. Šel jsem
pak k radnici, kde bylo více lidí. Pochybovalo se, zdali pověsti rozšiřované jsou pravdivé
a čekalo se, až bude ve 2 hodiny telefonické
spojení, jaké zprávy dojdou odjinud. Po 2.
hodině prohlásil p. radní Adolf Böhm z okna
radnice, že telefonovali z Písku, že nastoupila československá vláda neb v tom smyslu,
tak jsme tomu rozuměli.
Pak se hrnuli lidé k poště. Já jsem běžel
na dvůr na poštu pro žebřík, abych sňal
z budovy říšského orla. Když jsem tam žádný
neviděl, vrátil jsem se a v bráně mne zastihl
pan poštmistr, který byl o věci spraven a řekl
mně: tady nic nedělejte. Mne to zaleklo
a vrátil jsem se do davu. Tam jsem viděl, jak
p. radní Bartoš šel dovnitř k p. poštmistrovi
a jak se říkalo v davu, radil p. poštmistrovi,
aby se proti davu zachoval pasivně. Vyšel
pak ven mezi starší pány, kteří rokovali
na silnici. Nějaký mladík – sám ho podlé
jména neznám, ale určitě bych ho poznal,
kdybych byl s ním konfrontován – strhl holí
říšského orla s pošty. V davu se říkalo: podívejte se na toho Schnurpfeila, rodiče jsou
Němci a on strhuje orlíčky.
Pak se hrnul dav před finanční stráž, tam
ze dvora vyšlo několik mladíků, napřed nesli
tyč, kterou jeden z nich strhl říšského orla,
který – ježto to byla litina – se pádem rozbil.
Kdo orla shodil, nemohu říci, ačkoliv jsem
stál v průjezdě domu, v němž jest umístěna
finanční stráž. Dotýčný orlíček byl nad
průjezdem tuším trochu stranou. Průjezd
byl zavřen branou, v níž byla pootevřena
menší dvířka.“
Na otázku, proč šel vyslýchaný do průjezdu, prohlašuje, že chtěl věděti, nemáli
finanční stráž nějaké bližší informace (!).
„Konečně jsem šel za davem k četnické
stanici. Když jsem tam přišel, zpíval dav
před domem národní písně Kde domov můj
a Hej, Slované. Nějací mladíci přinesli
ze sousedství žebřík, jistý Jaroslav Špička
vylezl na žebřík a sundal vývěsní štít s označením c. k. četnické stanice, který se dal
do domu na chodbu.
Potom se rozběhli přítomní mladíci,
učedníci ap. do protější budovy obecní
a měšťanské školy, kdež je zadržel před
školou nějaký pán, tuším p. učitel Haser.
Já a hodinář Pelikán jsme běželi do školy
a vrátili ty hochy, kteří vyběhli do 1. poschodí. Ve škole se nestalo nic. Potom teprve se
utvořil u školy manifestační průvod, který
šel potom k náměstí a k pivovaru.“
Pokračování příště

listopad 2018
pátek 2. listopadu v 19 hodin

film USA

VENOM

Akční dobrodružný film. Na filmová plátna přichází jedna z nejlepších a nejkomplexnějších comicsových postav společnosti Marvel. Novinář E. Brock se stává hostitelem
mimozemského symbionta Venoma. Brock se v rámci své práce novináře pokouší již po celé
roky odhalit veřejnosti skutečnou tvář známého vědce společnosti Life Foundation Carltona
Drakea (R. Ahmed) – jeho odhodlání se přerodilo v posedlost, která mu zlikvidovala kariéru
a zničila vztah s jeho přítelkyní Anne (M. Williams).
Mládeži do 12 let nevhodný, dabováno, 112 minut, vstupné 130 Kč

neděle 4. listopadu v 16 hodin

film Rusko

PRINCEZNA A DRÁČEK

Animovaný film. Když se princezna Barborka toulá tajnými komnatami hradu, nalezne
magickou knihu. Ta ji přenese do říše zázraků plné nových dobrodružství a zvláštních
stvoření. Barbora se spřátelí s roztomilým dráčkem, se kterým se vydává najít kouzelné
zrcadlo. Dík němu má šanci se spojit s dávno ztracenou maminkou…
Mládeži přístupný, dabováno, 75 minut, vstupné 110 Kč

neděle 4. listopadu v 19 hodin

JOHNNY ENGLISH ZNOVU ZASAHUJE

film USA/Francie/V. Británie

Komedie. Johnnyho Englishe (R. Atkinson), penzionovaného tajného agenta, který se
na stará kolena stal učitelem, by do služeb vlasti za normálních okolností nepovolal ani
ten největší šílenec. Jenže jistý geniální počítačový hacker odhalil identitu všech aktivních
agentů britské tajné služby a premiérka (E. Thompson) rázem připomíná pověstného tonoucího, který by se rád chytnul i stébla. J. English je tím jediným, kdo může zemi zachránit.
Mládeži přístupný, dabováno, 88 minut, vstupné 130 Kč

středa 7. listopadu v 19 hodin

film ČR

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ

Komedie mimořádně divácky úspěšná. Charismatický cynik Karel Král (J. Langmajer),
na kterého ženy letí, je šéfredaktorem časopisu Playboy. Jednoho dne jeho nezávazný
způsob života utrží hned několik ran. Dostane výpověď, bývalá manželka a dcera ho opět
naštvou a na jeho místo je dosazena mladá šéfredaktorka Leona (T. Pauhofová). Karel vyřeší
problémy po chlapsku – společně s kamarádem Čestmírem (M. Hádek)…
Mládeži přístupný, 95 minut, vstupné 120 Kč

pátek 9. listopadu v 19 hodin

film USA

DÍVKA V PAVOUČÍ SÍTI

Thriller. Lisbeth Salanderová, kultovní postava a hlavní protagonistka slavné knižní série
Milénium Stiega Larssona, se vrátí na plátno jako „Dívka v pavoučí síti“ v první adaptaci
úspěšného bestselleru D. Lagercrantze. Držitelka Zlatého Glóbu C. Foy, hvězda seriálu
The Crown, hraje svéráznou ochránkyni práv v režii F. Alvareze, známého průlomovým
thrillerem Smrt ve tmě.
Mládeži od 15 let přístupný, titulky, 111 minut, vstupné 120 Kč

neděle 11. listopadu v 16 hodin

KOZÍ POHÁDKA – DIVADELNÍ
PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
neděle 11. listopadu v 19 hodin

ZLATÝ PODRAZ

film ČR

film USA/V. Británie

Drama/životopisný/hudební. Queen. Jediné, co je pozoruhodnější než jejich muzika,
je jeho příběh. Bohemian Rhapsody popisuje hudební dráhu i jedinečnou životní a uměleckou jízdu Freddieho Mercuryho od založení skupiny Queen až po památný koncert
Live Aid v roce 1985.
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 134 minut, vstupné 130 Kč

Horor/ thriller. Jmenuje se Michael Myers, nosí bílou masku a v ruce nůž. Pokud ho
potkáte na Halloween, bude to asi poslední den vašeho života. Slavná hororová série
právě píše svou poslední kapitolu. Před 40 lety dokázala L. Strode (J. L. Curtis) přežít řádění
maskovaného zabijáka M. Myerse. Útok v ní však zanechal hluboké jizvy…
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 106 minut, vstupné 110 Kč

neděle 18. listopadu v 16 hodin

film USA

GRINCH

Animovaná komedie pro všechny. Grinch je nenapravitelný bručoun, který nesnáší
všechno a všechny a ze všeho nejvíc Vánoce. Ty by nejradši zrušil. A ve filmu, který natočili
Padouši, co mají na svědomí Mimoně, se o to dokonce pokusí.
Mládeži přístupný, dabováno, 86 minut, vstupné děti 120 Kč/dospělí 140 Kč

neděle 18. listopadu v 19 hodin

film ČR

TEN, KDO TĚ MILOVAL

Komediálně laděná rodinná detektivka ze známého lázeňského města, z Karlových
Varů. Hlavním vypravěčem příběhu by sice správně měl být kpt. Kalina (P. Řezníček) –
neúplatný policista, milující manžel, skvělý otec a báječný syn, kdyby se ovšem hned
na začátku filmu nepřesunul při nehodě do metafyzické podoby. Jako duch se musí spokojit
s tím, že vyšetřování podivných okolností posledního případu přeberou jeho dvě děti a žena
Vanda (S. Norisová). Dále hrají H. Čermák, E. Holubová, L. Vaculík, V. Postránecký a další.
Mládeži přístupný, 90 minut, vstupné 120 Kč

středa 21. listopadu v 19 hodin

film USA

PRVNÍ ČLOVĚK

Drama. Dramatický příběh letu Neila Armstronga na Měsíc mapuje oscarový režisér D.
Chazelle, který na oběžnou dráhu vyslal Ryana Goslinga. Před 50 lety se půl miliardy lidí
mačkalo u televize, aby v přímém přenosu sledovali přistání Apolla 11 na Měsíci.
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 141 minut, vstupné 120 Kč

pátek 23. listopadu v 19 hodin

film USA

ZLÝ ČASY V EL ROYALE

Mysteriózní thriller. Hotel El Royale leží nedaleko jezera Tahoe a prochází skrz něj hranice
dvou amerických států – Nevady a Kalifornie. Hosté si tak mohou vybrat pokoj v různých
státech unie a porušovat zákony jednoho nebo druhého. Dnes je však již za zenitem.
Podezřelé je, když se v něm v jednom dni sejde pět hostů – kněz, soulová zpěvačka, dvě dívky
a někdo, kdo na první pohled vypadá jako obchodní zástupce. Podezřelý je i hotel El Royale…
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 142 minut, vstupné 110 Kč

neděle 25. listopadu v 16 hodin

film ČR

PAT A MAT: ZIMNÍ RADOVÁNKY

Loutková animace. Blíží se zima a naši známí kutilové to nemohou nechat jen tak, navíc
když je zaskočí sněhová nadílka. Zimní radovánky Pata a Mata, to tu ještě nebylo! Jak si
poradí s vánoční výzdobou jejich nových domů a jaké vánoční dárky si nadělí?
Mládeži přístupný, 60 minut, vstupné 120 Kč

Mládeži od 12 let přístupný, 106 minut, vstupné 120 Kč

BOHEMIAN RHAPSODY

film USA

HALLOWEEN

neděle 25. listopadu v 19 hodin

Romantický/drama. Příběh o lásce, přátelství a naději. Film začíná v roce 1938. Hlavní
linii snímku tvoří osudová láska mladého právníka a sportovce Franty (F. Březina) k tanečnici
Michelle (P. Volny), s kterou se seznámí na poválečném Mistrovství Evropy v basketbalu
v Ženevě. Michell je osudem pronásledovaná dívka, která prchla z vlasti před Stalinem
i Hitlerem. Jejich příběh vrcholí v roce 1951, kdy Evropu už na mnoho let rozdělila železná
opona. Hrají: F. Březina, Z. Piškula, P. Volny, J. Hartl, A. Mihulová, O. Malý.

středa 14. listopadu v 19 hodin

pátek 16. listopadu v 19 hodin

film ČR

NA STOJÁKA V KINĚ

Komedie. Zepředu i zezadu. Parta komiků natočila a teď ho uvádí na plátnech kin jediný
a nikdy neopakovaný speciální a úplně unikátní večer nabitý humorem. Vtipy, které jste
ještě neslyšeli, fóry připravené jen pro tuto příležitost, témata, která čekala na správný
moment… Hrají I. Pazderková, L. Pavlásek, K. Hynek, R. Nedvěd.
Mládeži přístupný, 90 minut, vstupné 120 Kč

středa 28. listopadu v 19 hodin

CHVILKY

film ČR/Slovensko

Drama. Anežka (Jenovéfa Boková) je mladá žena, která si přeje, aby vztah s její rodinou
i partnery byl dobrý a klidný, a to i za tu cenu, že ona sama ustoupí a bude se vyhýbat
případným nedorozuměním, sporům. Neuvědomuje si ale, že onen pomyslný klid je jen
klidem před bouří, která musí dříve či později přijít. Příběh o vztazích a emocích.
Mládeži do 12 let nevhodný, 93 minut, vstupné 110 Kč

pátek 30. listopadu

KONCERT ONDŘEJ HAVELKA
A JEHO MELODY MAKERS

Filmy označené tímto symbolem jsou sledovatelné brýlemi 3D-technologie

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

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK ZAHÁJEN
internetový předprodej: www.mujbijak.cz
telefony: 382 251 806, 382 251 996
e-mail: knihovna@kultura-protivin.cz • karfikova@kultura-protivin.cz
pondělí 5. listopadu od 19 hodin
Dům kultury Protivín

1918

2018

Poslední Habsburkové
na českém trůnu
pátek 30. listopadu od 19.30 hodin
Dům kultury Protivín
Vstupné v předprodeji 300 Kč / na místě 350 Kč
neděle 11. listopadu od 16 hodin
Dům kultury Protivín

Kozí pohádka

O dramatických událostech v životě posledních Habsburků
a jejich osudech po vzniku Československé republiky bude
vyprávět spisovatel Vladimír Šindelář, ředitel Milevského muzea.

Vstupné 50 Kč
středa 5. prosince od 17 hodin
Dům kultury Protivín

Mikuláš
s Michalem
NesvaDbou

Tradiční pohádka v netradičním hávu
s loutkami Studia divadla ŽAS Č. Budějovice.

Sladká odměna od Mikuláše.

Vstupné 50 Kč

Vstupné děti 100 / dospělí 150 Kč

Novinky
městské
knihovny
Pro dospělé
Jo Watsonová: Svatba naoko – když
na dovolené narazíte na svého ex, chce to
pořádný plán
Kylie Scott: Rockový risk – může
pověstný rockový zpěvák a svůdník
podlehnout lásce?
Barbara Metzger: S láskou Luisa –
pomsta mezi snoubenci může být sladší
než svatební dort
Miroslav Macek: 3x na horké stopě –
povídky ve stylu klasických detektivních
škol
Cass Greenová: Sama v černém lese –
když se jí vysněný domov stane nejhorší
noční můrou
Radka Třeštíková: Veselí – když dojdete
až na konec slepé ulice, máte dvě
možnosti ….
Jitka Vodňanská: Voda, která hoří obsáhlá vzpomínková kniha významné
české psychoterapeutky
Elena Ferrante: Geniální přítelkyně –
příběh jednoho ženského přátelství
Elena Ferrante: Příběh nového jména –
doba mládí geniálních přítelkyň
Elena Ferrante: Příběh těch, co
odcházejí a těch, kteří zůstanou – třetí
díl o geniálních přítelkyních
Elena Ferrante: Příběh ztracené
holčičky – závěrečný díl tetralogie
Stefan Ahnhem: Devátý hrob – dvě země,
dvě vraždy
Jaroslav Pulkrábek: Šumavské povídání
aneb co v kronikách nenajdete –
šumavské báje a pověsti
Jaroslav Pulkrábek: Šumavské povídání
aneb co v kronikách nenajdete 2 – a ještě
více bájí a pověstí z tajuplné Šumavy
Ladislav Beran: Spala jsem s vrahem,
pane štábní – další příběh oblíbeného
autora
Dana Hlavatá: Nic nemusím – mezi
mladými manželi to poslední dobou
skřípe …
Jiří Prášek: Jak bourali vesele to
Rakousko zpuchřelé – o vyhlášení
Republiky československé v Písku
Petr Herynek: Vánoční ozdoby s láskou
tvořené – nejkrásnější ozdoby jsou ty,
které si sami vyrobíme
María Dueňasová: Mise zapomnění
– román o nových začátcích, cestách
i objevování nového
Suzanne Rindellová: Ta druhá
zapisovatelka – dramatický příběh lásky,
posedlosti a zločinu
Katherine Pancolová: Muchachas 1 – 3 –
trilogie o čtyřech ženách
María Dueňasová: Čas mezi šitím –
směs vysoké módy, nepřátelství, dam
z aristokratické minulosti, dvojitých
agentů
Luděk Kabát: Stvůry – způsob usmrcení
mladé ženy se podobá brutální vraždě
ženy spáchané před více než dvaceti lety

Pavel Jansa: Krysy – jak dosáhnout
spravedlnosti?
Artur Janoušek: Sklep – kriminalista
Daniel Kraft rozplétá jeden
z nejzajímavějších a zároveň
nejsložitějších případů jeho kariéry
Neil Cross: Posedlost – příběh o případu
sériového vraha
Michael Robothan: Řekni lituji – dvě
pohřešované dívky, dvě brutální vraždy
a jeden člověk, který zná pravdu
Michael Robotham: V podezření –
nebezpečný psychopat, mrtvá žena a muž,
který může ztratit vše
Jaroslav Kocourek, Marek Podhorský:
Příběhy míst naší země – téměř každé
místo naší země má svůj vlastní příběh,
bez něhož by dnes vypadalo jinak
Martin Gato: Domácí výrobky z léčivých
rostlin – zpracovávání bylin a léčivých
plodů
Konstanze von Schulthessová:
Nina Schenoková, hraběnka von
Stauffenbergová – portrét manželky
strůjce atentátu na Adolfa Hitlera
Deon Meyer: 7 dní – krimithriller
Carl-Johan Vallgren: Svině – napravený
zločinec se nechá zlákat ke své poslední
akci
Deon Meyer: 13 hodin – je třeba nejdříve
najít vraha nebo dívku, ze které se může
brzy stát oběť?
Pro děti:
Anna Novotná, Jiří Votruba: Banán
– podivuhodná cesta Bruna Banána
z plantáže až do koše
Vlasta Baránková: Kouzelná cesta domů
– jak Honzík a Barunka přeletěli moře
Dominik Landsman: Lapuťák a kapitán
Adorabl – knížka o pirátech
Daniela Fischerová: Bylum nebylum
– na světě existují dvě vzácné knihy,
kniha tvoření BYLUM a knihy boření
NEBYLUM
Vlasta Hurtíková: Kocourek Matýsek
– pohádka pro děti, které mají potíže
s porozuměním psanému a mluvenému
slovu
Štěpán Zavřel: Zachráněný dědeček
– kdo bude dětem vyprávět pohádky,

když všichni dědečkové a babičky bydlí
v domově pro staříky?
Robin Král: Co mají na práci myšky
a myšáci – svět trochu jinak, než je
obvyklé
Miroslav Šašek: To je Izrael – podívejte
se, jaká země to je a jaký lid v ní bydlí
Miroslav Šašek: To je Řecko – seznamte
se i s Řeckem
Pavel Šrut: Velká kniha českých
pohádek – soubor známých i méně
známých českých pohádek
Jared Reck: Já a holka odvedle –
patnáctiletý Matt Wainwright netuší, že
se schyluje k událostem, které jeho život
změní navždy
Ivana Peroutková: Valentýnka
a narozeniny – příběh svérázné holčičky
s úžasnými nápady
Petra Braunová: Nejhorší den v životě
třeťáka Filipa L. – o chlapci, který
nenávidí svou budoucí nevlastní sestru
a chce jí ublížit
Ivone Březinová: Jsem bulimička.
Jmenuji se Martina – život dívky, která
onemocní anorexií a posléze bulimií
Douglas Adams: Stopařův průvodce
galaxií – další díl oblíbené série
Dagmar H. Muellerová: Půlnoční
strašidlo – příběh Ely a poníka Mrkvičky
Anežka Šoubová: Básničky z máminy
kapsičky – malé pohlazení, rozveselení
i něco k zamyšlení – to všechno se skrývá
v mámině kapsičce
Andrea Zatloukalová, Iveta Kalinová:
Kdy mám svátek? – ke každému jménu
datum a básnička
Ilona Fišerová: Na orlích křídlech –
dobrodružný příběh plný záhad a napětí
Bernd Perplies, Christian Humberg:
Hrdinové dračí ulice – tři děti, jeden
drak a spousta dobrodružství
Český rok – lidové zvyky a tradice nejen
pro děti
Bláznivá věda – poznávej svět vědy
Marta F. Lainová: Auta – historie
v obrázcích
Marta F. Lainová: Vlaky – historie
v obrázcích
Consuelo Delgadová: Letadla – historie
v obrázcích
PI
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Zajímavé rostlinné druhy okolí protivínského

NENÍ PLEVEL JAKO PLEVEL

V historii kulturně přírodovědných
pořadů města Protivína je jistě zaznamenána i návštěva píseckého botanika
Dr. Slaby, který se před léty dělil o své
zážitky z exkurzí ze světa flóry. Vzpomínám si na jeho přednášku v Protivíně
i v sále bývalé kampeličky v Heřmani
o biotopech Zadielské doliny. Asi v polovině jeho vyprávění, dokumentované
diapozitivy, se ozval nespokojený šepot
jedné posluchačky: „Já sem myslila, že
to bude vo zahradních kytkách, a ne vo
ňákym pleveli...“
V protivínské Blanici demonstroval
Dr. Slaba zvláštní rostlinu, kterou nikdo
neznal. Nenápadná, jakoby světle zelenoskleněná, s drobnými žlutými kvítky
s kališní dutou ostruhou. Byla to, dnes
všeobecně rozšířená, netýkavka malokvětá, vyskytující se v milionových
exemplářích téměř v celé ČR. Rostlina,
která zaplevelila často cenné biotopy.
Každoroční boj s ní svádějí např.
strakoničtí ochranáři na významných
botanických lokalitách. Najdeme ji
téměř všude, v lesích, v příkopech,
březích řek, potoků apod. Pochází
z jižní Sibiře. Nejprve se začala
objevovat v botanických zahradách
– našel jsem ji před léty jako raritu
na hřbitově heřmaňském. Vytvořila
mnohdy monotónní asociace spolu
s akátem a agresivně vytlačila původní květenu. Podobně agresivní, co se
týká vytlačování původní vegetace,
se stala u nás netýkavka žláznatá –
původní v Himálaji, rozšířená hlavně
na březích řek, vysoká až 3 m. Před
rokem 1980 jsem vídal u železniční
zastávky v Heřmani (u lesa Hůrky)
jeden exemplář této dekorativní byliny,
připomínající tvarem květů orchideje.
Byla zde vysazena a její červenobílé
květy přitahovaly pozornost nejenom
motýlů. Poté jsem sledoval její šíření
podél příkopu okolo železniční tratě,
u slepého ramene Blanice... Její nynější rozšíření je i na horních tocích obou
Vltav (Teplé i Studené), na březích Volyňky, Otavy... Prozradí se již z dálky
charakteristickou vtíravou vůní.
Netýkavky používají zajímavou strategii rozšiřování. Jejich semena čekají
na vhodnou příležitost k vyklíčení (světlo,
teplo, vlhkost), ale podobně jako pryšce,
jejich tobolka vystřeluje prudkým smrštěním chlopní semena na vzdálenost
až několika metrů. To je důvod jejího
rychlého šíření. Ostatní druhy netýkavek
jsou pěstovány v parcích, zahradách, a jen
vzácně zplaňují. Naše původní netýkavka
nedůtklivá je neagresivní (její latinský
název Impatiens noli-tangere – nedotýkej
se mne), dobře dokumentuje reakce všech
druhů těchto rostlin a i ta je vytlačována
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netýkavkou malokvětou. Snad jedním
z kladů je, že semena těchto druhů jsou
jsou jedlá – chutnají trochu jako lískové
oříšky.
Strategie rozšiřování rostlin je nejrůznějšího druhu. U bolševníku velkolepého
(kromě rozšiřování vegetativního) semena, která padnou do vod, klesnou ke dnu
a jsou postupně dopravována k jezům
a splavům, kde se hromadí. Po velkých
deštích je prudká voda zdvihne ze dna
a jsou v masovém množství rozšiřována
na svá nová stanoviště a někde vytváří
masové porosty. Ty pak pohlcují většinu
slunečního záření a pod nimi neroste
žádná jiná vegetace. Kromě toho mají
semena dlouhou dobu klíčivosti – je to
jakási časovaná bomba – jeden exemplář

rostliny může vyprodukovat desetitisíce
semen... U Protivína se vyskytuje tento
bolševník ve dvou lokalitách.
Tzv. „plevele“ jsou rostliny, které
mají jak negativní, tak i pozitivní význam.
Několik desítek druhů je také silně ohroženo a patří mezi chráněné. Propagováno je sterilní prostředí bez plevelů, bez
jejich využití a pochopení např. jejich
půdoochranné funkce, zadržování vláhy,
vytváření dobrých podmínek pro opylovače apod. Mezi tzv. „plevele“, které by
se snad líbily i zmiňované nespokojené
posluchačce, patří např. migrant ze se-

verní Ameriky: kejklířka skvrnitá, žlutě
kvetoucí dekorativní rostlina, žláznatě
chlupatá, se skvrnitě červenými tečkami
na velkém květu. V průběhu let jsem ji
nalezl v Písku u Otavy, Hradišti, u Horní
Vltavice, u Volyňky, v Čejeticích apod.
Její méně se vyskytující „sestra“ je kejklířka pižmová, někdy pěstovaná a občas
zplaňující. Výskyt obou druhů je znám již
v 19. století.
Mezi další invazní rostliny, nikoli
migranty cizí, patří např. kerblík štětinoplodý, Nejbližší lokalita byla před
třiceti lety u Štěkně. Nyní je zavlečena
automobilovou přepravou k Mladějovicům a Sudoměři. Tento kerblík je možno
upotřebit v kulinářství. Je jemný nejenom
svým vzhledem, ale i vůní a chutí po anýzu. Opět rostlina, která byla a je běžná
např. v pražské Šárce.
Zmíněné rostliny jsou velmi drobnou ukázkou postupného šíření nejenom přenosem přirozeným, tzn. vodou, větrem, ale i transferem lidsky
komunikačním (prostřednictvím železniční dopravy, dálkové automobilové
přepravy atd.). Likvidace některých
„plevelů“ je často následkem neuváženého hospodaření a návazností na velkoplošné hospodaření, odvodňování,
scelování lánů, masové pěstování „monotónních“ plodin (řepka, kukuřice),
nadužívání chemických prostředků
(např. používání Roundapu bylo nyní
prodlouženo o dalších 5 let) apod.
Kde se vzal ale název plevel? Je
to odvozeno od rostliny, která jediná
má právo být takto označena – Holosteum umbellatum – plevel okoličnatý.
Drobná rostlinka, nijak neohrožující
původní květenu, ani tzv. kulturní
plodiny.
Slova někdejšího předsedy JZD
Ražice: „Buď budeme jíst koláče nebo
pěstovat kytičky!“, hovoří sama o sobě.
I tak se lze dívat na krajinu bez tzv. plevelů, totiž bez přirozené rozmanitosti
a bohatosti krajiny. Do skutečně škodlivých plevelů byly a jsou zařazovány
i rostliny, které minimálně omezují
hospodářskou produkci, či jsou dnes
nenávratně likvidovány velkochovy krav
či ovcí – např. zničení lokalit tří druhů
orchidejí v Heřmani.
Příroda není sentimentální a svým
způsobem, spolu se současnou změnou
klimatu, dokáže vrátit úder. Ale proč se
hned znepokojovat, že? To se bude týkat
až našich dětí, nebo vnoučků, které přece
nade všechno milujeme... Oni si již nějak
poradí...
František Zima
Kresba Ing. Helena Mašindová

Lenčík fest 2018

Podtitul festivalu: „Život kolem nás”
Okamžiky a střípky uspěchaného světa.
Snímky, které zaznamenávají prchavé
okamžiky, co nám přináší každodenní život
(slavnosti, lidové veselice, jak se lidé umějí
bavit, co dovedou).
Projekce: sobota 24. 11. 2018 od 9 hodin
v kině Protivín
Propozice:
Délka filmu do 20 minut
Film musí být dodán v digitální formě (standardizovaný počítačový formát) v co největší
možné kvalitě.
Kategorie:
Dokument
Hraný
Animovaný
Natočený mobilním telefonem
Fotoklip
Uzávěrka: 16. listopadu 2018
Podrobnější propozice najdete na
www.protivinskyvideofilm.webnode.cz

1. běh LT Na Kocandě –
– „Harry Potter a Kámen mudrců“
Blíží se konec srpna a tak si říkám:
Končí prázdniny. Co pro mne vlastně
znamenají prázdniny? Neměly by pro
mne asi znamenat nic víc než jakýkoliv
jiný měsíc. Stále chodím do práce a volno
o prázdninách jako děti přeci nemám.
I tak je ale jedna věc, kvůli které se
na prázdniny těším, a to především na jejich začátek. Právě na začátku prázdnin
začíná letní tábor na Kocandě, na který
už jezdím řadu let.
Letošek se nesl v duchu kouzelnického světa Harryho Pottera. Tento velice
promyšlený svět, který vymyslela známá
spisovatelka J. K. Rowling, nám posloužil
jako téma celého tábora. Název takzvaného
CeTEHu (Celo Táborová Etapová Hra) byl
Harry Potter a Kámen mudrců. Schválně
jsme zvolili pouze první díl. Tato kniha je
plná detailů z kouzelnického světa, a tak
nám bylo líto ji odbýt třeba jen třemi dny
(pokud bychom dělali všechny díly). Děj
jsme nijak neupravovali. Snažili jsme se ho
co nejvěrněji napodobit a navléknout na něj
hry a scénky tak, aby měly děti co nejlepší
prožitek ze hry.
Jak bylo řečeno, kniha je plná detailů
z kouzelnického světa. Tyto detaily jsme
se snažili do programu zařadit v co největší
míře. Dětem například nosila poštu sova.
Vyráběli jsme i Bertíkovy fazolky tisíckrát
jinak. Což byl marcipán, barvivo a jakékoliv
další přísady, které táborníky napadly. Velice populární byly také kouzelnické souboje.
Souboj dvou kouzelníků, kteří se spolu utkali v aréně. Souboj probíhal tak, že hůlkou
„očarovali“ papírovou kouli a poté jí hodili
na soupeře. Pokud soupeře zasáhli, kouzlo
zapůsobilo. Kouzla byla různá. Ta obranná
přidávala životy a útočná je zase ubírala.
První kouzelník, který přišel o všechny
životy, prohrál. Každý den se také kolem
tábora pohyboval nějaký kouzelný tvor
a děti ho pomocí jeho popisu mohly nalézt
a přilepšit si tak body do CeTEHu. Je třeba
připomenout i kouzelnický sport. Vždyť co

by byl Harry Potter bez famfrpálu? Ten se
hrál povětšinou večer jako večerní program.
Koleje se mezi sebou utkávaly s nasazením
a bez milosti. Toto vše byl ale jen doplněk
k hlavnímu programu. Ten jsme ukončili
v pátek 14. července závěrečnou hrou.
Koleje se vydaly za Chloupkem, kterého
musely uspat zpěvem. Následně musely
uniknout zrádnému osidlu. Chycení toho
pravého klíče také nebylo úplně jednoduché.
Předposlední překážkou byla hra v šach.
Celá hra byla ukončena poražením toho,
jehož jméno nesmíme vyslovit.
Zážitky přicházely nejen z CeTEHu.
O pár zážitků se postarala i kuchyně. Dali
jste si někdy uprostřed lesa například hamburger, langoš, hot-dog nebo svíčkovou?
My ano. Táborníci se také mohli projet
na koni, prolézt si lanové překážky, tancovat
na diskotéce nebo jet vlakem. Tím jsme
jeli na výlet do Horažďovic, kde jsme se

vykoupali v tamějším aquaparku. V Horažďovicích si mohly děti nakoupit také
nějakou tu laskominu nebo hračku, čehož
využily ve velké míře. Tábor také navštívili
lesní pedagogové z LČR a UHÚL v doprovodu včelaře, pana Tomáše Koce. Lesníci
si připravili zábavný program spojený
s lesní tématikou. Neméně zajímavá byla
přednáška o včelách a včelařství, která děti
velice bavila.
Děti si z tábora odvezly spoustu zážitků,
nových vědomostí, dovedností a samozřejmě i nějaké ty sladkosti. Myslím si, že je
fajn, když se děti stále dokáží bavit s novými kamarády uprostřed lesa. Bez telefonů,
internetu a ostatních výdobytků civilizace.
Doufejme, že jim to vydrží a my pro ně
budeme moci i nadále pořádat tábory, které
je baví a jezdí za námi rádi.
za spolek Kocanďáci a účastníky
1. běhu 2018 Michal
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UZÁVĚRKA

pro dodání příspěvků
do listopadových
„Protivínských listů“
je v pondělí 5. 11. 2018
do 12 hodin
NOVINY VYJDOU
v pondělí 19. 11. 2018

Dva úspěchy SDH Milenovice

Kocanďáci na slavnostech
V sobotu 25. srpna se na náměstí v Protivíně uskutečnily již XII. Městské slavnosti
protivínské, na kterých nemohl chybět ani
spolek Kocanďáci. Pro děti byly připraveny
nejrůznější aktivity. Každý, kdo přišel, si
mohl zahrát cornhole, házet ringo kroužky
na nohy stolu, složit některý z tangramů
nebo si zatančit na známé i neznámé písničky na oblíbených dancepadech. Největší
úspěch však měla úniková místnost, kde se
děti snažily pomocí indicií uniknout z Drákulova hradu. Naštěstí se to všem povedlo
a mohly si tak vyrobit záložku podle své
fantazie. Všichni si to náležitě užili a odešli
domů s krásnými zážitky i záložkami.
Za všechny Kocanďáky Eliška Králová

PI
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O vítězích mezi dětskými hasiči v okrese Písek je rozhodnuto a mladí hasiči z Milenovic se zde rozhodně neztratili.
V neděli 30. září se v Milenovicích rozhodlo o celkových vítězích letošních dětských
pohárových soutěží v požárním sportu. Na startovní čáru se postavilo celkem devětadvacet starších, mladších a přípravných hasičských týmů, aby si naposled v tomto
roce změřily své síly a dovednosti.
V divácky nejpodporovanější kategorii přípravek nastoupila čtyři družstva. Na prvním
místě skončili nejmenší hasiči z Ostrovce, druhé místo obsadil
domácí tým z Milenovic a třetí Dobrošov A. V kategorii mladších
soutěžilo devět týmů, z nichž nejlepší byli hasiči z Heřmaně B,
druhou příčku obsadily Chyšky a třetí Heřmaň A. Nejvíc obsazenou
kategorií byli starší hasiči v počtu deseti družstev. Dobrošov zvítězil
nad druhými Milenovicemi a hasiči z Chyšek. Poslední kategorií
byla družstva smíšená, kde soutěžilo šest týmů. První příčku obsadili hasiči z Dobrošova, druhou ze Žďáru a třetí hasiči z Ostrovce.
Během soutěže padl jen jeden neplatný pokus a to kvůli přešlapu
na proudu v týmu Bernartic v kategorii mladších dětí.
Tato soutěž rozhodla o celkových vítězích letošních pohárových
soutěží, kde se v každém z pěti závodů sčítaly týmům body a ty
nejlepší byly také v Milenovicích vyhodnoceny. V přípravkách se
nejlépe umístili hasiči z Milenovic, Dobrošova B a Dobrošova A.
V kategorii mladších dětí zabodovaly nejlépe Chyšky, Dobrošov
a Heřmaň B. Za starší pak Milenovice, Chyšky a Dobrošov. Poslední
jsou družstva smíšená, kde vyhráli jako nejlepší z okresu hasiči
z Dobrošova, Žďáru a Mirovic.
V. Šupitar

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
NARODILI SE
12. 9. dcera Tereza Vítková
Kateřině Singerové z Protivína
30. 9. syn Lukáš Chrt
Ing. Veronice Bláhové z Protivína
4. 10. syn Petr
Katarině Fritzové z Protivína

Pozvání do Kaplanky

ZEMŘELI
16. 9. Zdeněk Záruba
nedožitých 75 let, Protivín
4. 10. Miroslav Čurda
51 let, Protivín
8. 10. Jiří Peřina
80 let, Skály

Dne 21. 10. tomu byly dva
roky od chvíle, kdy nás
opustil pan Jiří Hečko.
Stále vzpomínají rodiče,
dcery Helenka a Kristýnka,
bratři s rodinami, přátelé
a kamarádi.

Veřejná sbírka 10. a 11. listopadu 2018
v knihovně Protivín
Je na nás,
aby se na jejich příběhy
nikdy nezapomnělo.

Do konce října vás zveme do podkroví
Kaplanky na přehlídku akvarelů z dílny
Pepína Balka a fotografie Veroniky Pilařové.
Přenesou vás na kouzelná zákoutí matičky
Prahy. Výstava je doplněna dřevěnými plastikami Tomáše Bosamba a Jiřího Genzera.
Od listopadu do konce roku 2018 se
přijďte podívat na velkoformátové obrazy
Josefa Záruby (http://josef-zaruba.webnode.
cz). Termín vernisáže této výstavy bude
zveřejněn na plakátech a FCB profilu Infocetrum Protivín.
V prostorách Infocentra Protivín můžete
do konce října zhlédnout fotografickou tvorbu zakladatelů Protivínského fotoklubu Mgr.
Jany Houdkové a Mgr. Martina Johanny.
Poté fotografie vystřídají kresby Ing. Heleny Mašindové „Obrázky z cest“. Vernisáž
této výstavy bude ve čtvrtek 1. listopadu
2018 od 16 hodin.
Během listopadu a prosince přijďte zavzpomínat na „Svět, kdy vycházel náš starý
dobrý Vpřed“ (slovy písně Wabiho Ryvoly –
Rychlé šípy), prostřednictvím minivýstavy,
kterou pro vás připravuje Jirka Wasabi Plíva.
Vystaví u nás mj. jedny z prvních výtisků
časopisů Vpřed a Mladý hlasatel – časopisy,
ve kterých vycházely příběhy Rychlých
šípů. Letos uplynulo neuvěřitelných 80 let
od chvíle, kdy se první čtenáři mohli ponořit
do atmosféry „stínadelských uliček“ a nechat se vtáhnout do úžasných dobrodružství
známé klukovské pětice (plus v průběhu
času psa Bubliny a Kuliferdy).
Těšíme se na vaši návštěvu od pondělí
do pátku od 8 do 16 hodin.

Vzpomínáme

Co je Paměť národa?
Největší veřejně přístupná on-line
sbírka více než 4000 autentických svědectví pamětníků 20. století. Své příběhy v ní vyprávějí lidé, jichž se dotkla
válka, i ti, jež poznamenal komunistický
režim. Ale také ti, kteří diktaturám
sloužili, např. bývalí důstojnici StB.
Sbírku Paměť národa buduje nezisková
společnost Post Bellum spolu s partnery – Českým rozhlasem a Ústavem pro
studium totalitních režimů. V databázi
jsou tisíce fotografií, dokumentů, audio
a video nahrávek. Pracujeme ve všech
krajích České republiky i v zahraničí.
Díky síti spolupracovníků přibývají
na Paměť národa zhruba dva příběhy
denně.
Proč váleční veteráni?
Pro Paměť národa vyprávělo už více
než 800 válečných veteránů. V ČR je
podle Ministerstva obrany evidováno

533 bývalých vojáků a odbojářů z období 2. světové války. Novodobých
českých veteránů z Kuvajtu, Iráku, Balkánu, Afghanistánu či Mali registruje
ke dni konání sbírky ministerský odbor
pro valečné veterány celkem 13 653.
Díky příspěvkům budeme moci zdokumentovat další vyprávění veteránů. Aby
se nezapomnělo na jejich statečnost,
obětavost a nasazení.
Proč vlčí mák?
Je symbolem válečných veteránů
už od konce první světové války. Červené květy v té době pokrývaly hroby
padlých na západní frontě. Připnutím
symbolického květu si lidé připomínají
hrdinství vojáků a vzdávají jim úctu.
Proč 11. listopad?
Dne 11. listopadu 1918 byla podpisem příměří ukončena 1. světová válka.
Svůj příspěvek v doporučené hodnotě min. 30 Kč můžete vložit do zapečetěné sbírkové kasičky, která bude
umístěna v protivínské knihovně.
Sbírku pořádá pobočka Paměť
národa Západní Čechy.

Zájezd na zámek Mitrowicz
Spolek – Svaz zdravotně postižených Protivín uspořádal v pátek
7. září pro své členy zájezd na zámek
Mitrowicz, který se nachází v Kolodějích nad Lužnicí, poblíž Týna nad
Vltavou.
Účastníci zájezdu si prohlédli interiér zámku, dobové kostýmy, kapli sv.
Anny, nacházející se přímo na zámku
a zámecký park s bylinkovou zahradou.
V těsné blízkosti zámku se nachází
budova, v níž tehdy měl sídlo pivovar.
Po celou dobu prohlídky zámku nás

provázela mladá průvodkyně oblečená
v tehdejším dobovém kostýmu, což
nebývá častým zvykem a příjemně
působila na všechny účastníky zájezdu
svým zajímavým výkladem.
Při zpáteční cestě byla dvouhodinová zastávka v Týně nad Vltavou na občerstvení a prohlídku náměstí.
Zájezdu se zúčastnilo 46 členů ke vší
spokojenosti.
Rudolf Nachmüller
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Cyklo fór Protivín v roce 2018
Cyklo fór Protivín je sportovně laděná
odnož Spolku fór Protivín a poznáte nás
podle dresů v barvách trikolóry, které se
občas někde mihnou.
V letošním roce jsme zaznamenali
podstatné životní změny, např. z Milana se
stal dědeček, Jirka se odstěhoval do Písku
a všichni toho máme v práci moc (kdo nemá…), takže se zas tak moc nejezdilo. Snad
bude příští rok více času…
Nejvíc se vždy těšíme na prázdninový týden za hranicemi všedních dnů.
Po Brennerském průsmyku, Lago di Garda,
Balatonu a Rujáně padla letos kolektivní
volba na zemi našich nejbližších sousedů
– Slovensko.
Vyrazili jsme v neděli 19. srpna po obědě s tím, že večeři si již dáme v kempu
nedaleko Rajeckých Teplic. Zajímavý byl
průjezd Zlínem, kde jsme rychle okoukli
Baťovy domky a mrakodrap „jednadvacítku“. A ve Vizovicích to Milan nevydržel
a načal s sebou vezenou LPZ (láhev poslední záchrany), bylo to prý stylové… Jinak
plán vyšel a večer jsme strávili při ohýnku
v moc příjemném kempu Slnečné skaly.
V pondělí 20. srpna nás čekala etapa
přes Žilinu do Manínské Tiesňavy v délce
65 km. Vrcholem byl pěší náročný výšlap
na zříceninu Lietava v tropickém poledním žáru (naši kustodi Pavel a Čenda se
zatím koupali v termální vodě Rajeckých
Teplic…). Jak by ale řekl klasik, stálo to
za to. Bylo nám sympatické, že se alespoň
o částečnou sanaci a konzervaci zbytků
hradu pokouší občanské sdružení, které
v roce 2008 získalo hrad do svého vlastnictví. A daří se jim. Žilinu jsme projeli
velmi rychle. Na náměstí jsme si dali první
halušky, ale zklamala nás připálená slanina.
A také to, že všude mají české pivo (vařené
licenčně na Slovensku) a o slovenské skoro
nezavadíš. Pokračovali jsme přes Budatínský hrad, kde jsme lehce zmokli, přes
Bytču jako nejvýznamnější dílo renesanční
architektury na Slovensku až do kempu.
Po většinu času kolem řeky Váhu, nejdelší
slovenské řeky, nebo kanálů a přehrad
Vážské kaskády na něm zbudovaných. Váh
jsme toho dne dvakrát brodili, značení cyklostezek na Slovensku bylo obecně trochu
chaotické a nedokonalé, zlaté jižní Čechy.
Kemp v Tiesňavě byl trochu retro, ale byl
tam skvěle ledový bazén a nikdo kromě nás,
takže jsme mohli i po večerce povídat a degustovat místní skvělá vína a borovičku bez
obav, že nás zase někdo označí za „noisy
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boys“ jako onehdá jedna belgická kempařka
v Innsbrucku…
V úterý 21. srpna jsme si vytyčili za cíl
úsek z Tiesňavy (viděli jste nedávno slovenský seriál 1890?) přes Povážskou Bystrici, Iľavu až do Trenčína v délce 70 km.
Zajímavým zážitkem byla Iľava se známou
věznicí pro nejtěžší (česko)slovenské zločince. Dovnitř jsme ani nechtěli… Poobědvali
jsme ve stylové zamřížované zahrádce.
Odpolední šlapání pak bylo takové nějaké
svobodnější… Ubytování jsme našli v kempu na trenčínském městském ostrově. Pohrdli
jsme novým plaveckým stadiónem a vrhli se
do Váhu, dobře jsme udělali, krásná a osvěžující voda. I místní nám říkali, že se dřív
koupali všichni v řece, dnes však vyrostla
generace modrých lagun… Podvečer jsme
věnovali prohlídce trenčínského hradu. Ten
patří spolu s Děvínem a Spišským hradem
k těm nejrozsáhlejším v Evropě. Nadchlo
nás ale celé město. Moderně zrekonstruované
náměstí, citlivá moderní architektura, všude
zahrádky a bavící se lidé, spíše jako Středomoří nebo pařížský Montmartere. Moderní
bylo i podání tradičního trenčianského párku
s fazulkou, v podobě hotdogu to bylo skvělé.
Na náměstí se konal koncert k 50. výročí
okupace spojeneckých vojsk z roku 1968
a hrál zde Jan Kryl, bratr známého písničkáře
Karla. A ani ten si servítky ke stavu politiky
u nás a na Slovensku nebral. Večer jsme pak
strávili u slovenského burčáku.
Středa 22. srpna byla ve znamení cesty
s prohlídkou známého Čachtického hradu.
Na kole to bylo pouze 40 km, ale pěší výstup
nebyl z nejjednodušších. Pokud si vzpomenete na Tajemný hrad v Karpatech, který
zde byl natočen, je to jasné. Všichni známe
z doslechu legendu o čachtické paní, ale až
když jste na místě a slyšíte o tom množství
vražd a mučení Alžběty Báthoryové, běhá
vám mráz po zádech i v panujícím parnu.

Končili jsme v lázních Piešťany a večer jsme
strávili v termálních vodách místního koupaliště. Ochutnali jsme i pravou tureckou
kávu v jedné místní arabské kavárně.
Čtvrtek 23. srpna byl posledním dnem.
Nechali jsme se přiblížit autem k Bratislavě
a těšili jsme se na přibližně 30 km „city
bikingu“. Vždy žasneme, jak se dá s trochou snahy a přemýšlení zařídit, že jsou
v některých městech cyklisté opravdu vítáni
a že se i metropole dá projet na kole bez
výrazného nebezpečí. Vystoupali jsme také
výtahem na 95 metrů vysokou rozhlednu
UFO, dominantu Bratislavy jako součást
Nového mostu. Dohled je okolo 100 km,
byl to tedy takový pěkný závěrečný moment
celého našeho cestování Slovenskem.
Chtěl bych poděkovat všem členům
týmu za skvělý společný zážitek, Milanovi
za zajištění doprovodného vozidla, Mírovi
za opravu káry a hlavně Pavlovi s Čendou
za podpůrné činnosti a naše rozmazlování.
Vyhnula se nám špatná nálada, porušení
životosprávy i nehody.
A pokud čekáte na závěr nějaké doporučení, tak tady je. Slovensko opravdu stojí
za poznání. Cyklo značení sice není takové, na jaké jsme zvyklí, ale je tam krásně.
Je tam také levně, chutná tam a jsou tam
krásné holky. To bylo trochu zjednodušené
hodnocení, Jirka to napsal vzletněji: „Hodně
hezkého jsme u těch našich sousedů viděli.
Osobně mě Slovensko velmi pozitivně
překvapilo. Minimálně tahle projetá část
se mi jeví jako krásná, historická a současně velmi dynamicky se rozvíjející země,
mimochodem s úžasným vkusem v bytové
výstavbě. Hluboký dojem na mě udělal
především Trenčín.“
Nebylo toho tedy letos tolik, ale důležité
je, že nás to baví a budeme šlapat i za rok.
V plánu je sjezd moravským úvalem od Ostravy do Brna, ale četl jsem nedávno i moc
pěkný článek o cyklotoulání Dánskem…
Uvidíme.
Na závěr (nejen) za mě poděkování
za dvě skvělé cyklistické akce v Protivíně.
Tradičně se povedla Cesta k Protivínu, pořadatelům patří uznání za jubilejní 30. ročník.
Odpoledne pak u nás končila 176 km dlouhá
etapa soutěže Okolo jižních Čech, kde v napínavém sprintu zvítězil Josef Černý ze stáje
Author Elkov, v příštím roce jezdec nejvyšších World Tourových cyklistických akcí.
Až pojede Tour de France (snad), budeme
si možná říkat, že jsme ho viděli naživo…
Na shledanou někde na cestách.
Pavel Cyklo fór Koc

Poděkování hráčům z týmu muži A za podporu mládeže
aneb Jak si naši malí fotbalisté zkusili, jaké to je hrát velký fotbal

KONEC BIKROSOVÉ SEZÓNY
Je tu podzim a konec bikrosové sezóny. Bratři Seidlovi se v poháru České
ligy 11 urputně snažili. Třináctiletý
Honza v kategorii 13 – 14 let ve finálové
jízdě po dobrém startu držel druhou pozici
za pozdějším vítězem Neužilem z Prahy.
Po skoku do druhé klopenky byl po výjezdu vyvezen Veseckým z Benátek a ještě se
před něj dostal Malkus z Prahy. Situaci ustál
a dojel na pěkném čtvrtém místě.
Sedmiletý František v kategorii 7 – 8
let v tomto závodě ukázal svou bojovnost
a v semifinále se po nevydařeném startu
z šesté pozice perfektními manévry v zatáčkách probojoval na druhé místo a postoupil
do finále, kde dojel na pátém místě. Sourozenci spolu s rodinou se zúčastnili závodů
České ligy v letošní sezóně v kategorii jako
mladší.

Po odehrání pouťového slunečného
zápasu Protivín A: Semice si i přes
opravdu velké horko a propocené dresy
zahrálo šest hráčů z týmu FK Protivín

muži A: Zbyněk Vorel, Jaromír Vorel,
Martin Fiala, Radim Cvachovec, Jaroslav Vojík, Petr Sládek mini zápas s dětmi z mladší přípravky II FK Protivín.
Malí fotbalisté nejprve přivedli velké
fotbalisty na nástup mužstev, bedlivě
sledovali zápas a čekali, až přijde jejich
chvíle. Děti se pak rozdělily do dvou
týmů a každý z týmu byl doplněn o velké fotbalisty. Ti se jim během zápasu
snažili ukázat, jak lépe hrát a najít si
cestu k brance.
Branky padaly na obou stranách
a o výsledku rozhodly až penalty. Děti
si užily zápas a odcházely i se zážitkem
z nástupu s hráči. Tento zážitek a zkušenosti předané hráči z týmu A si malí
fotbalisté nesou do podzimní sezóny.
Trenéři mladší přípravky II
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Fotbalové informace

„A“ tým sužují zranění, mužstvo se dostává
pod tlak nevydařených utkání, nedává branky
a přestává se dařit. Po několika létech, kdy se
dařilo, přišla první větší krize a hráči se s ní
musí poprat.

FK Protivín – TJ Dražice 4:0 (1:0)
Branky: 38. a 86. Zb. Vorel, 49. J. Vorel, 59.
Prášil.
Protivín: Hanus – König, Moravec (89. Mikulenka), R. Vojta, Fiala (76. Vojík) – Říha
(63. Růžička), Zb. Vorel, Bečvář, Prášil, Ion
– J. Vorel.
Trenér Juraj Kobetič.
Nejlepší hráči: Zb. Vorel, Prášil, Moravec, R.
Vojta – nikdo.
Domácí se dostali do tempa až po půlhodině
hry. Do té doby byly lepší Dražice, které měly
největší možnost ve 21. minutě hlavičkujícím
M. Stuchlíkem nad. Ve 38. minutě už se skóre
měnilo. Říha vysunul Iona a na konci protiútoku 3 na 2 byl Zbyněk Vorel. Na začátku druhého poločasu nákop Moravce z poloviny hřiště
tečoval před brankářem Zb. Vorel a odražený
míč poslal do sítě jeho bratr Jaromír Vorel.
Za deset minut J. Vorel sice na Baku nevyzrál,
avšak Ondřej Prášil uklidil míč do branky
potřetí. Když pak po hodině opustil trávník
dražický stoper a kouč Horka, valil se na Bakovu branku jeden útok za druhým. Až v 86.
minutě se po Prášilově trestném kopu prosadil
Zbyněk Vorel a stanovil konečné skóre na 4:0.
Protivín si po předchozích nezdarech spravil
chuť a připsal si první podzimní vítězství.
Blatná – FK Protivín 3:2 (1:2)
Branky: Mikeš, Mišiak, Kůst – 31. (pen.)
a 43. Zb. Vorel
Protivín: Hanus – König, Moravec, R. Vojta,
Fiala – Říha, Zb. Vorel, Bečvář, Růžička,
Dan – J. Vorel.
Trenér Juraj Kobetič.
Nejlepší hráči: Mikeš, Šejvar – Hanus,
J. Vorel.
Domácí nejdříve nevyužili sérii dvou rohů, ale
nakonec se prosadil Zdeněk Mikeš a dorážkou
dal na 1:0. Rychle vstřelená branka ale domácím spíš uškodila. Protivín převzal iniciativu
a po půl hodině vyrovnal a vzápětí zvrátil
skóre. Trenéři Blatné o přestávce přeskupili
řady a už po minutě druhé půle bylo vyrovnáno. Ve vyrovnané hře začínal mít Protivín
malinko navrch, když v 80. minutě domácí
žolík Michal Kůst po Šilhavého přihrávce
dotáhl brejk do zdárného dokonce a strhl
vedení na stranu Blatné. Poslední minuty už
domácí odehráli takticky, i když jim úzkostlivě
pískající sudí Albert vyloučil Šilhavého.
FK Protivín – TJ Sokol Lom 0:1 (0:1)
Branka: Neužil (pen.)
Protivín: Hanus – Fiala (68. Hála), Moravec,
R. Vojta, Vojík – Bečvář, Říha, Zb. Vorel, Růžička – Dan (46. Mikulenka), J. Vorel.
Trenér Juraj Kobetič.
Nejlepší hráči: Hanus – Neužil, Bosnyak.
Protivínským se podruhé za sebou postavil
do cesty nováček soutěže a podruhé vyšli z tohoto měření sil bez bodu. Snažili se, ale směrem dopředu byli bezzubí. „Bohužel, za celý
zápas jsme si nevypracovali gólovou příležitost. Proti zkušené a dobře organizované
obraně soupeře jsme se neprosadili Zkušený
soupeř měl během devadesáti minut tři velké
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možnosti skórovat, ale naděje domácích držel
výborným výkonem brankář Hanus. O osudu
utkání rozhodla 32. minuta. Po Šimákově rohu
mířil odvrácený míč z vápna, domácí bek Fiala
zbytečně fauloval Císaře, i když byl míč mimo
jejich dosah, a kopala se penalta. Protivín si
po hodině vytvořil územní převahu, hosté se
zkušeně zatáhli a vycházeli ze zajištěné obrany. Kluci bojovali, nešla jim upřít snaha, ale
dopředu nám to prostě nešlo.“
SK Otava Katovice – FK Protivín 3:1 (3:0)
Branky: Uher 2, Požárek – 49. Zb. Vorel
Protivín: Hanus – Rothbauer, Mikulenka, R.
Vojta, König – Bečvář, Říha, Zb. Vorel, Moravec – Dan, J. Vorel (51. Barbotkin).
Trenér Juraj Kobetič.
Nejlepší hráči: Uher, Repa, Kagui – Moravec.
Úvodní půle byla vyrovnaná, Švehla podržel
proti dobré šanci Moravce a přímému kopu
Zbyňka Vorla. První branka jde z velké části
za obráncem Katovic Tomášem Janochem,
který výborně vyvezl míč, narazil si se spoluhráčem a dostal se do šance, tu sice neproměnil, ale na zadní tyči stál Vladimír Uher,
který už neměl problém skórovat – 1:0. Před
Požárkovou brankou na 2:0 hrubě chybovala
v rozehrávce defenziva Protivína. Poločas
hrůzy pro hostující mužstvo trenéra Kobetiče
dokonal v 32. minutě svou devátou podzimní
trefou opět Uher – 3:0. Hned po změně stran
zakroutil svůj přímý volný kop přesně Zbyněk Vorel a snížil – 3:1. Další komplikace
pro domácí přišla v 67. minutě, katovický
Cibulka podle zápisu kopl soupeře a domácí
šli do deseti. Katovice ale i v oslabení byly nebezpečné, Protivín se naopak k vážnější situaci
nedostal, a zápas tak dokráčel k výsledku 3:1.

FK Protivín – SK Jankov 0:1 (0:0)
Branka: Bürger
Protivín: Hanus – König, Mikulenka, R. Vojta,
Fiala (16. Sládek) – Rothbauer, Bečvář (81.
Barbotkin), Zb. Vorel, Moravec, Říha – Dan.
Trenér Juraj Kobetič.
Nejlepší hráči: Hanus – celý tým.
Protivín šel do souboje s Jankovem výrazně oslaben. Kormidelník Kobetič se musel
obejít bez šesti hráčů. V průměrném střetnutí
byli hosté dopředu nebezpečnější a vytvořili
více možností. Protivínští v čele s kapitánem
Moravcem hrozili především ze standardek.
Po čtvrt hodině přišli domácí o dalšího hráče.
Pro zranění musel opustit trávník bek Fiala.
První velkou šanci měl na noze Afričan
Issaka, který běžel sám na Hanuse, ale ten
stačil vyrazit nohou na roh. Domácí si největší
možnost v utkání vypracovali ve 38. minutě.
Po Moravcově trestném kopu zakončoval
Sládek zblízka vedle. Naděje Protivína držel
výbornými zákroky brankář Hanus, který
byl nejlepším hráčem domácí jedenáctky.
O osudu zápasu rozhodla 60. minuta. Gólové
situaci předcházel podle domácích neexistující
odpískaný faul na polovině hřiště. Domácí se
v závěru tlačili do útoku, ale čtvrtou porážku
za sebou neodvrátili.
„B“ prochází soutěží se střídavými úspěchy.
Pozitivem je, že se konečně vytvořil tým
pouze hráčů „B“ týmu, doplněný jen několika
dorostenci. Přesto týmu chybí zkušený hráč,
který občas z A nastoupil a družstvo mladíků

usměrnil. Proto také většina zápasů končila
remízou.
Krč – Protivín 0:3
Branky: Sládek 2, Cvachovec
Hosté se dostali brzo do vedení, to postupně
navyšovali a dovedli utkání k vítězství.
Protivín – Milenovice 0:0 pen. 4:5
V tomto utkání se potvrdilo výše uvedené.
Zkušení hosté si v klidu pohlídali sice běhající, ale špatně kombinující domácí tým.
Borovany – Protivín 1:1
Branka: Bartuška pen. 0:3
V Borovanech to naši hráči neumí, ale tentokrát přivezli alespoň bod za remízu a druhý
přidali za penalty.
Protivín – Čížová B 3:0
Branky: Sládek, Honzík, Moravec
Tentokrát nastoupil na poločas zkušený Moravec a během poločasu pomohl k dvougólovému náskoku, který ve druhé půli domácí ještě
zvýšili a další šance ještě zahodili.
Hradiště B – Protivín 2:2
Branky: Cina, Jiroch pen. 2:4
O vítězství hosté přišli penaltou v závěru,
druhý bod si však připsali po penaltovém
rozstřelu.
Výsledky mládežnických týmů:
Dorost
Protivín – Vacov 0:2
Mirotice – Protivín 4:2
Branky: Jíra 2
Protivín – Netolice 0:2
Poříčí – Protivín 4:3
Branky: Jíra 2, Nečas L.
Protivín – Bělčice 3:0
Branky: Šedivý F., Nečas L., Sochora
Starší žáci
Protivín – Vodňany 6:1
Branky: Král 3, Pikl, Koštel, Kožmín
Týn – Protivín 0:8
Branky: Král 3, Kožmín, Viktora, Schánilec,
Koštel, Kubec
Protivín – Hradiště B 7:3
Branky: Král 4, Viktora, Kubec, Pikl
Protivín – Volyně/Vl.Březí 4:1
Branky: Král 2, Koštel, Jirášek
Mladší žáci A
Protivín – Vodňany 5:2
Branky: Chalupský 2, Kříž, Krs, Kajer
Týn – Protivín 0:3
Branky: Hruška, Handschuh, Kajer
Protivín – Hradiště 4:1
Branky: Kříž 2, Niebauer, Chalupský
Strakonice – Protivín 6:0
Protivín – Volyně 1:1 pen 3:4
Branka: Chalupský
Mladší žáci B
Protivín – Hradiště B 7:1
Branky: Niebauer 2, Kozma 2, Doubek 2,
Malý
Čížová – Protivín 1:6
Branky: Kubec 3, Niebauer, Chalupský, Kajer,
Protivín – Semice 17:2
Branky: Kozma 6, Kubec 4, Kříž 3, Jíra 2,
Niebauer 2
Hradiště – Protivín 5:0
Protivín – Čimelice 10:3
Branky: Kubec 5, Kříž 2, Kozma 2, Niebauer
Václav Křišťál

KŘÍŽOVKA O KNIŽNÍ ODMĚNU

Také letošní křížovky jsou věnovány moudrým výrokům známých osobností.
Autor křížovek P. Šoba
1., 2. a 3 díl tajenky ve hře samé. Jack London – „Každý den s citátem“ Petr Havránek.
Vyluštěnou tajenku zašlete do 8. listopadu na adresu MěKS Protivín, Mírová 337, 398 11 Protivín, nebo e-mailem karfikova@kultura-protivin.cz
Knižní odměnu za správné vyluštění zářijové křížovky získává Veronika Svatková z Protivína. Blahopřejeme!

Taekwondo bodovalo na Sokol CUPu

V sobotu 6. října se konaly mezinárodní závody „Sokol CUP“ ve sportovním
boji tentokrát v Hradci Králové. Závodů se
zúčastnily nejen kluby z České republiky, ale
i ze Slovenska, Chorvatska a Polska. Turnaj je
zařazen do extraligy mládeže a z našeho oddílu
se zúčastnili – Jiří Jáchym Melichar, Nikola
Zobalová, Nella Kalíšková a Martina Babáková.
Jako první nastoupil náš teprve pětiletý
závodník Jiří Jáchym Melichar, který se pral jak
o život bez bázně ze soupeřů. Probojoval se až
do semifinále, kde nestačil na svého mnohem
zkušenějšího soupeře a skončil na třetím místě.
Též Nella Kalíšková se snažila, jak jen to
šlo, ale do finálových bojů se neprobojovala
a skončila na třetím místě. Nikola Zobalová
se teprve na svých druhých závodech probojovala
až do finálového boje, kde prohrála na body.
Bylo z toho krásné druhé místo. Naše ostřílená
závodnice Martina Babáková se též probojovala
do finálního boje. Zde podlehla soupeřce na body
a bylo z toho výtečné druhé místo.
Velké poděkování patří Jiřímu Svobodovi
za stájí Štětice za zapůjčení auta.
Umístění:
2. místa: Nikola Zobalová
Martina Babáková
3. místa: Jiří Jáchym Melichar
Nella Kalíšková
M.Z., J.K.
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V KRČI? TAM GOLF FRČÍ!

Zatímco na začlenění do oficiálních struktur mladý jihočeský GK
Krč u Protivína nijak nespěchá,
docela jiné to má s rozjezdem svých
golfových aktivit. Letošní sezónu
nastartoval dubnovým „Aprílovým pohárem“ na zamýšlené přírodní devítce
linksového charakteru v lokalitě pod
Číčavou, prohloubil spolupráci s nejbližšími resorty (Hluboká nad Vltavou,
Písek/Kestřany) a prázdniny zpestřil
uspořádáním Letních golfových hrátek,
jejichž druhý ročník proběhl stejně jako
loni na dolní návsi vesnice u požární
nádrže. Program nabídnul soutěže
v různých golfových dovednostech –
především v patování a v chipování.
Pořadatelé zvolili za místo konání
vodních hrátek rozlehlou lichoběžníkovou náves o rozměrech 360 × 50 až 90
metrů, lemovanou podélně orientovanými venkovskými usedlostmi. Na dopadovou plochu povýšili zrekonstruovaný
návesní rybník, do něhož ještě před
nedávnou rekonstrukcí vtékaly splašky
z chalup (nyní je zajištěn stálý přítok čisté vody a místní hasiči dokonce plánují
v rybníku uspořádat podzimní rybářské
závody). K dispozici byly všechny hole,
které jsou pro golfové začátky i hráče
všech kategorii nezbytné, s výjimkou
driveru a dřev. Za nejvhodnější terč –
jamku/plovoucí green byl vzhledem
k přibližně desetimetrovým chipům
z rohožky zvolen nafukovací bazének
o dvoumetrovém průměru. Míčky byly
sice klasické golfové, ale typu floater,
tedy míčky určené na driving s vodní

plochou. Jejich volba k větší atraktivnosti propagace golfové hry hodně
přispěla (poděkování za jejich zapůjčení
patří pražskému GC Chateu St. Havel,
konkrétně tamní profesionální trenérce a první české hráčce na nejvyšším
evropském profesionálním okruhu LET
Zuzaně Mašinové.
Na návsi se za krásného počasí
sešlo a postupně si zasoutěžilo skoro
sedmdesát lidí. Tedy přibližně každý
čtvrtý obyvatel obce objevoval, že chipovanému golfovému míčku je všechno
úplně jedno vyjma jedné věci – fyziky.
Že jde o 45 gramů vážící neživý předmět, že mu jsou „ukradené“ emoce a že
nemá oči ani uši... Vstupné bylo zdarma
a každý úspěšný pokus mohl být díky
vstřícnosti Pivovaru Protivín a vodňanské firmy JAF odměněn pěknou cenou.
Akce přinesla spoustu zábavy a legrace,
protože ve „velkých“ momentech pravdy byly k vidění samozřejmě ukázkové
rány druhu čudla, topannec, luftšlág,
mrcka nebo vasrfalc.
Občas došlo i na plataning. Že
nevíte, o čem je řeč? Plataning má svůj
původ v jižních Čechách, které jsou rájem milovníků nádherné české přírody.
Je to nejoblíbenější odpočinková poloha po jakékoli náročné fyzické zátěži,
jako je například celodenní houbaření,
sbírání borůvek, náročná túra, výstup
na hrad nebo… golfový turnaj či soutěž.
Provedení je jednoduché. Vyberete si
pohodlné místo, pohovku, louku nebo
obyčejný mech v lese. Lehnete si na záda, nohy zvednete mírně nahoru, jednu
ruku dáte za hlavu a do druhé pevně

uchopíte láhev nebo půllitr s pivem
Platan.
Originální golfová vodní akademie
pro děti i dospělé se znovu skvěle
vydařila. Počasí přálo, a tak lze říci,
že i ono pomohlo účastníky připravit
na výzvy, jež skýtají skutečná golfová
hřiště. A pozor – další ročník krčských
golfových Hrátek bude možná ještě
atraktivnější, protože se bude konat
s krokodýlí účastí (díky navázané spolupráci s nedalekou ZOO Protivín), jak
se nám u pořadatelů z GK Krč podařilo
zjistit.
Text a foto: Luboš Procházka

Prodej slepiček

Červený Hrádek prodává slepičky
Tetra hnědá, Dominant ve všech
barvách a slepičky Green Shell – typu
Araukana.
Stáří 14 – 19 týdnů.
Cena 159,- až 195,- Kč/ ks.
Prodej: 20. listopadu 2018
v 9.20 hodin
Protivín, u vlakového nádraží

Výkup králičích kožek

Cena dle poptávky.
Informace: pondělí až pátek
od 9 do 16 hod.
Tel. 601 576 270 nebo 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz

PI

Řádková inzerce

Prodám 2 matrace – rozměr 190 × 80
cm, původní cena 14 tis. Kč, nyní (za obě)
1 200,- Kč
Tel. 732 915 624
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