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KŘIŽOVATKA UL. VE ŠKOLCE DOKONČENA

Vážení občané,
další rozsáhlá investiční akce, kterou 

byla rekonstrukce ulice Ve Školce, je úplně 
dokončená, a to včetně křižovatky s ulicí 
M. Krásové u naší mateřské školy. Touto 
křižovatkou jsme dokončili výše uvedenou 
investici, všichni ji můžeme využívat ze 
sta procent a zároveň tato křižovatka bude 
sloužit k výjezdu na silnici I/20 a tím trochu 

uleví komplikované situaci u marketu Nor-
ma. V tomto území Protivína jsme opravili 
až na výjimky všechny komunikace včetně 
infrastruktury a do budoucna nám zbývá do-
končit rekonstrukci ul. Oborská a následně 
opravit ul. K Rybníčku.

Jaromír Hlaváč,
starosta města

foto Ing. J. Fialová

USNESENÍ Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROTIVÍN
KONANÉHO DNE 1. LISTOPADU 2018

Zastupitelstvo města Protivín zvolilo
 a) do funkce starosty města 
  Jaromíra Hlaváče
 b) do funkce místostarosty města  

 Věru Křišťálovou
 c) za členy rady města Danu Zoubkovou
  Václava Šupitara
  Tamaru Vojtěchovou
  Helenu Vlachovou
  Jaroslava Řehoře
ustavilo,
 že dlouhodobě pro výkon starosty města 

bude uvolněn (starosta) p.  Jaromír Hlaváč
 a pro výkon místostarosty města p. Věra Křiš-

ťálová – neuvolněná funkce (místostarosta).

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

Dovolte mi poděkovat Vám – občanům Pro-
tivína a jeho částí – za projevenou důvěru 
vyslovenou v komunálních volbách a záro-
veň bych chtěl poděkovat za práci, kterou 
v minulém volebním období vykonali za-
stupitelé, radní, členové komisí a výborů, 
zaměstnanci městského úřadu i organizací 
městem zřízených, ale i řadě dalších občanů, 
kteří nám pomáhali.

Jaromír Hlaváč,
starosta města

PODĚKOVÁNÍ

Dovolte mi Vás informovat o probí-
hajících pracích na II. etapě rekonstrukce 
průtahu městem, a to od ul. Švermova k ul. 
M. Krásové. Dle stávajícího harmonogra-
mu a skutečného provedení prací může-
me konstatovat, že jsme sice „na hraně“ 
v plnění, avšak předpoklad ukončení prací 
20. 12. 2018 platí. Pokud nenastanou zá-
važné teplotní problémy, budeme moci ještě 

PRŮTAH MĚSTEM FINIŠUJE

foto J. Fialka

v letošním roce využívat tuto komunikaci 
zcela bez omezení. Jedná se o největší do-
pravní stavbu v historii Protivína a věřím, 
že nám všem po jejím dokončení význam-
ným způsobem zlepší dopravní obslužnost 
našeho města. 

 
 Jaromír Hlaváč,

starosta města

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU – NEDĚLE 2. 12. 2018

RADA MĚSTA ZASEDALA
VYBRÁNO Z USNESENÍ RM 24. 10. 2018

souhlasí
 s pronájmem pozemku p. č. 1957, TTP o vým. 960 m2 

v kú Protivín
souhlasí
 s  prodejem části z  pozemku p.  č. 476/1, ostatní 

plocha, ostatní komunikace díl „a“ o  výměře 3 m2 
v kú Myšenec

a doporučuje
 zastupitelstvu města prodej dílu „a“ ke schválení
souhlasí
 s odkoupením pozemku p. č. 1516/20, ost. plocha, 

ost. komunikace o vým. 1766 m2 v kú Protivín od ČR – 
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 
do vlastnictví města Protivín

Pokračování na straně 3   

foto Ing. J. Fialová
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 ZE ŽIVOTA ŠKOLY 

VYHODNOCENÍ  
SBĚROVÉ AKCE

PŘÍPRAVY NA ADVENTNÍ  
A VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ VRCHOLÍ…

POZVÁNKA NA ADVENTNÍ TRH
Zveme všechny rodiče a přátele školy 

na tradiční trh.
Kdy? v sobotu 1. prosince od 13 hodin

Kde? ve vestibulu Domu kultury Protivín
Prodej výrobků našich dětí bude doplněn 

vánoční dílnou.

Od 14.30 hodin je připraveno  
divadelní představení

„JAK NÁS VIDÍ ANDĚLÉ“
Vstupné 45 Kč

Pěvecké sbory se pečlivě připravují 
na vánoční koncert, a proto se velký sbor 
sešel na mimořádné dopolední zkoušce 
v sobotu 3.11. Dorazily také i „velké holky“, 
které s námi zpívají, i když už vyšly základ-
ní školu. Hlasy velkého sboru se po škole 
rozlehly už v devět hodin ráno. Po rozezpí-
vání a pár jednodušších písničkách (např. 
Jak jsi krásné neviňátko, Tichá noc apod.) 

jsme si po desáté hodině udělali pauzu. 
Vypili jsme si čaj a měli svačinu, kterou 
napekla děvčata, např. bábovku, perník, ale 
i „pizzašneky“ a slané vrtule. Po svačině se 
aulou znovu rozezněly naše hlasy a zněly 
až do čtvrt na dvanáct. Poté jsme společně 
šli zpět domů.

Pavlína Čecháčková, 8. A

Ve čtvrtek 10. října se uskutečnila škol-
ní exkurze k dělostřeleckému útvaru Jince.

Připravili jsme ji pro 47 žáků z II. stupně 
společně s Informačním centrem o NATO 
– Jagello 2000. Jagello 2000 pořádá akce 
celostátního významu, jako jsou Dny NATO 
na letišti v Mošnově. Tato organizace nám 
již pomohla zajistit besedu s americkými 
letci v loňském roce.

Po příjezdu na místo se naší výpravy ujal 
podplukovník Roman Smolka. Seznámil 
nás s historií pluku, jeho posláním v rámci 
Armády České republiky a současnými 
aktivitami uvnitř Severoatlantické alian-
ce. Při prohlídce areálu jsme se u každé 
z budov zastavili a bylo nám stručně vy-
světleno, k čemu slouží. Do většiny jsme 
měli možnost nahlédnout a pozdravit vojáky 
v zaměstnání. Viděli jsme tak např. zázemí 
vojáků, jejich šatny, kulturní dům nebo 
cvičiště. Obhlíželi jsme i prostory, kde 
vojáci právě prováděli kontrolu techniky, 
resp. její opravu.

Bohužel jsme nestihli nácvik slavnostní-
ho nástupu vojáků, který zkoušeli na vojen-
skou přehlídku ke stému výročí republiky 
do Prahy. Nakonec jsme měli možnost se 
najíst přímo v kasárenské jídelně společně 

EXKURZE – 13. DĚLOSTŘELECKÝ PLUK JINCE
s vojáky. Exkurze byla zajímavá a poučná 
pro děti i učitele.

Společnosti Jagello 2000 děkujeme 
za financování oběda i za příspěvek na do-
pravu. Těšíme se na další spolupráci a po-
dobně inspirativní akce.

Za ZŠ P. Čecháčková a T. Vojtěchová

Dne 17. října jsme ve škole uskutečnili 
s podporou protivínské veřejnosti další 
sběr papíru, kartonu a plastů. Při nakládá-
ní a třídění byli žáci 9. B. Odvedli výbornou 
práci, děkujeme!
Byli opět vyhodnoceni nejlepší sběrači. 
V jednotlivcích bylo drobnými odměnami 
oceněno 20 jednotlivců:
1. místo Kateřina Kandová, 4. B
2. místo Kryštof Krs, 4. B
3. místo Matyáš Staněk, 1. A
Mezi třídami jsou oceněny následující:
1. místo třída 5. C
2. místo třída 4. B 
3. místo třída 3. B
Při vyúčtování svozovou firmou F.I.I. Group 
s.r.o. byla na účet naší školy převedena 
částka 20.679,- Kč.
Děkujeme všem rodičům, žákům, přátelům 
školy za podporu této akce. Díky Vaší stálé 
podpoře jsme získali prostředky na odměny, 
medaile, finanční podporu jednotlivých 
akcí, které organizujeme pro děti v průběhu 
školního roku.

za ZŠ T. Vojtěchová

Děti z dětských pěveckých sborů a žáci  
ze třídy p. uč. Klůce při ZŠ Protivín

Vás zvou na

VÁNOČNÍ KONCERT
KDE? Kostel sv. Alžběty na náměstí 

v Protivíně
KDY? čtvrtek 13. prosince v 18 hodin

Přijďte si nejen poslechnout, ale i zazpívat.
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RADA MĚSTA ZASEDALA

souhlasí
 s pronájmem pozemku p. č. 297, vodní plocha, rybník 

o vým. 1950 m2 v kú Těšínov u Protivína
souhlasí
 s uzavřením Souhlasného prohlášení č. PI/ÚE-13/18 

mezi městem Protivín a ČR – Úřadem pro zastupová-
ní státu ve věcech majetkových ve věci pozemku p. č. 
1514/17, ostatní plocha, silnice o výměře 26 m2 v kú 
Selibov

a doporučuje
 zastupitelstvu města toto souhlasné prohlášení 

ke schválení
souhlasí
 s  předloženým návrhem nové kabelové trasy NN 

na pozemku p. č. 174/19 v kú Myšenec
souhlasí
 s odkupem části pozemku parc. č. 60/5 v kú Myšenec 

nezbytné pro obsluhu přečerpávající stanice a kana-
lizace

souhlasí
 s  uzavřením Smlouvy o  zřízení služebnosti stezky 

a cesty za účelem přístupu a příjezdu na pozemek 
parc. č. 136/6 a to na pozemku parc. č. 136/1 a 136/11 
v kú Milenovice

souhlasí
 s uzavřením Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské 

sítě – kanalizace a dále právo chůze a jízdy za účelem 
kontroly, údržby a oprav tohoto zařízení a to na po-
zemku parc. č. 453/1 v kú Myšenec; služebnost se 
zřizuje bezúplatně; smlouva, GP a  návrh na  vklad 
do KN budou na náklady oprávněné, tj. města Proti-
vín

souhlasí
 s pachtem pozemků p. č. 989/3, TTP o výměře 1950 

m2 a p. č. 1959, TTP o výměře 359 m v kú Protivín
a ukládá
 finančnímu odboru – správě majetku zveřejnění 

záměru pachtu těchto pozemků
bere na vědomí
 zápis č. 3 z jednání komise bytové, místního hospo-

dářství a dopravy ze dne 15. 10. 2018
a souhlasí
 s pronájem bytu č. 8, 1+0 o celkové výměře 34,53 m2, 

na adrese Protivín, Švermova 912

V neděli 21. října 2018 vysadila skupinka 
občanů v parku u sv. Anny  lípu ke 100. výročí 
vzniku samostatného státu. Akci uspořádal 
František Nečas za podpory kamarádů, 
skautů a rozvětvené rodiny.
Další informace o ostatních stromech svo-
body na www.stromysvobody.cz

  Dokončení ze strany 1 schvaluje
 aktualizaci Povodňového plánu města Protivín 

k  30.  9. 2018 zpracovanou odborem výstavby, 
dopravy a ŽP MěÚ Protivín

a ukládá
 odboru výstavby, dopravy a ŽP ve spolupráci s finančním 

odborem – správou majetku a OS TS Protivín vyhod-
notit podněty obsažené v odevzdaných povodňových 
plánech vlastníků nemovitostí v záplavovém území

schvaluje
 Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo „Protivín – Obnova 

kanalizace a vodovodu v ulicích Ve Školce, Oborská 
a Obnova místní komunikace Ve Školce v Protivíně“, 
jehož předmětem je posun termínu dokončení 
stavby do 20. 12. 2018 spolu s vyúčtováním víceprací 
a méněprací

a pověřuje
 starostu města jeho podpisem
schvaluje
 Dodatek č. 10 ke Smlouvě o nájmu za účelem správy 

a provozu veřejného vodovodu a kanalizace v Protiví-
ně ze dne 25. 3. 1997 mezi městem Protivín a ČEVAK, 
a.s. České Budějovice, jehož předmětem je rozšíření 
majetku – prodloužení vodovodu PE 110 RC v délce 
127,30 m v pozemku p. č. 2773 kú Protivín v souvis-
losti s realizovanou a předanou stavbou Obnovený 
vodovodní řad – Vodovodní řad – Myšenec objekt 
SO06

a pověřuje
 starostu města jeho podpisem
schvaluje
 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce bezúplatného 

užívání intenzimetrů pro Jednotku sboru dobro-
volných hasičů obce Protivín mezi městem Protivín 
a  Hasičským záchranným sborem Jihočeského 
kraje, jehož předmětem je změna smlouvy v článku 
II. odst. 1, a  to uzavření smlouvy na  dobu určitou 
do 31. 5. 2021

a pověřuje
 starostu města jeho podpisem
schvaluje
 Smlouvu o dílo ve věci zpracování žádosti o dotaci 

a zkompletování příloh žádosti o dotaci projektového 
záměru „Místní komunikace“ se společností G-PRO-
JECT, s.r.o., Radniční 133/1, České Budějovice

a pověřuje
 starostu města podpisem předmětné smlouvy o dílo

z deníku
POLICIE ČR V PROTIVÍNĚ

Fyzické napadení
 Muž středního věku z Příbramska čelí 

od října letošního roku trestnímu stíhání 
pro trestný čin výtržnictví a ublížení 
na zdraví. Dne 2. června 2018 měl před 
areálem pivovaru v Protivíně kolem půl 
třetí ráno napadnout jiného muže. Ak-
téři konfliktu mezi sebou měli nejprve 
slovní rozepři, došlo ale také na údery 
do obličeje a zranění, která si vyžádala 
lékařské ošetření.

 Případ prošetřovali protivínští policisté, 
další vyšetřování vedou kriminalisté, 
kteří spolupracovali také s příbramský-
mi kolegy.

Vloupání do vozidla i odčerpaná nafta
 Několika tisícovou škodu způsobil 

v noci ze dne 24. na 25. října zatím ne- Pokračování na straně 4   

VYBRÁNO Z USNESENÍ RM 24. 10. 2018

zjištěný pachatel, který si vyhlédl v ulici 
Jiráskova dvě zaparkovaná vozidla. 
U vozidla značky Toyota rozbil okénko 
a vnikl do interiéru, který prohledal, ale 
nic neodcizil. Vedle zaparkovaný vůz 
značky Iveco skončil bez nafty. Zloděj 
překonal víčko nádrže a odčerpal čtyři-
cet litrů pohonné hmoty.

 Případy řeší protivínští policisté, na mís-
to činu vyjížděl také kriminalistický 
technik, který zajistil stopy.

Vloupání do domu
 Protivínští policisté řeší od rána dne 

25. října případ vloupání do jednoho 
z místních bytových domů. Zatím ne-
zjištěný pachatel se během noci vloupal 
do společných prostor domu a dále 
ke sklepům, kde se dostal do jedné z kójí 

a odcizil zde ruční elektrickou brusku. 
Škodil také v sušárně, odkud odcizil 
mikinu, tepláky a vestu. Na chodbě před 
bytem vzal odložené sportovní boty.

 Škoda je předběžně vyčíslena na více 
než 7 000 korun.

 Na místo činu vyjížděl také krimina-
listický technik, který zajistil stopy 
i policejní psovod se služebním psem.

Dvojnásobná vražda
 Od ranních hodin prvního listopadového 

dne vyšetřují krajští kriminalisté ve spo-
lupráci s kolegy z Územního odboru 
Písek zvlášť závažný zločin Vražda. 
V Boru u Protivína zemřely po násilném 
útoku dvě dospělé ženy.
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V říjnu pokračovalo krásné babí léto 
a tak si děti denně užívaly hry na naší 
zahradě i hřišti, tvořily z přírodnin, které 
sbíraly na dlouhých procházkách na louce 
poblíž Blanice.

Od října již mohou děti navštěvovat, 
dle svého zájmu a zájmu rodičů, nad-
standardní aktivity: Barvička, Flétnička, 
Angličtina a Logopedie, pod vedením 
našich učitelek.

S podzimem jsme aktualizovali naši 
výstavkovou výlohu na Masarykově 
náměstí, kde najdete výtvarné práce a vý-
robky všech našich dětí.

• 4. 10. na naši zahradu přijely autem 
se svou chovatelkou tři kozy. Nebyly 
to kozy ledajaké, ale velmi šikovné 
a chytré, protože uměly na povel 
skákat do výšky, přes překážky, pa-
náčkovat, podat přední nohu, tedy 
kopýtko, jako pejsek. Byla to legrace 
a poučení zároveň. Děti se dověděly, 
co kozy žerou, proč některé mají nebo 
nemají rohy, kde mají mlíčko, že mají 
na každé noze 2 kopýtka a jak mluví.

• 16. 10. k nám přijelo divadlo „Klauni 
Hugo a Fugo“, kteří zábavnou formou 
učili děti poznávat barvy, tvořit věty 

podle obrázků, poznávat na obrázcích 
básně a písničky. Společně s dětmi si 
taky zazpívali a zatančili.

• 17. 10. byli na naší zahradě k vidění 
někteří dravci. Páni sokolníci dětem 
přivezli ukázat orla, krkavce, výra, 
puštíka aj., o kterých také zajímavě 
vyprávěli. Děti si je mohly pohladit, 
podržet na ruce, sledovat jejich přelety 
nebo krmení.
Předškoláci začali jednou týdně jezdit 

autobusem do bazénu do Písku. Cílem 
plaveckého kurzu je odstranit strach 
z vody, naučit se splývat, nebát se ponořit 
a zadržet dech. Ti, kteří už tohle uměli, se 
mohou naučit i plavat.

V listopadu nás čekají další akce, 
na které se už těšíme!

Ivana Byrtusová

Zprávičky z 2. Mateřské školy Protivín

PI

UZÁVĚRKA
pro dodání příspěvků

do prosincových

„Protivínských listů“  

je v pondělí 3. 12. 2018

do 12 hodin

NOVINY VYJDOU

v pondělí 17. 12. 2018  

 Na místě probíhaly úkony trestního 
řízení, zajišťování stop a vytěžování. 
Můžeme ubezpečit veřejnost, že žádným 
dalším osobám nebezpečí nehrozí.

 Od začátku letošního roku se jedná o čtvr-
tý případ vraždy v Jihočeském kraji.

z deníku
POLICIE ČR V PROTIVÍNĚ

  Dokončení ze strany 3

MUŽ PODEZŘELÝ Z UBODÁNÍ 
DVOU ŽEN U PROTIVÍNA SPÁCHAL 
SEBEVRAŽDU, SKOČIL POD VLAK

Muž, který minulý čtvrtek v Boru u Proti-
vína na Písecku pravděpodobně zabil dvě 
ženy, spáchal sebevraždu skokem pod vlak. 
Mrtvé ženy byly matka (71) a dcera (43). 
Útočník obě znal, motivem činu byly zřejmě 
jeho osobní vztahy k oběma ženám.
Kriminalisté zvažují ještě další možnosti 
tragické události, ale tato verze je patrně 
nejpravděpodobnější. Policisté to uvedli 
v Českých Budějovicích na tiskové kon-
ferenci.
„Pitva zjistila, že příčinou úmrtí bylo vykr-
vácení po mnohočetném bodném poranění 
v oblasti hrudníku a břicha,“ uvedl vyšet-
řovatel Roman Hospodářský. Kriminalisté 
řekli, že s případem souvisí i požár domu 
v nedaleké obci Chvaletice.
Objekt patřil muži, který později spáchal 
sebevraždu a jehož policie podezírá ze za-
vraždění obou žen. Policisté kvůli požáru 
později zadrželi jiného muže, příbuzného 
obětí, z výslechu podle kriminalistů vyplynu-
lo, že dům zapálil právě on. „Jednalo se o akt 
pomsty,“ uvedl vyšetřovatel Jan Hvězda.
Po příjezdu záchranné služby matka s dce-
rou ještě žily.
Útočník ženy napadl v domě v Boru u Pro-
tivína kolem 6:15. Po příjezdu záchranné 
služby matka s dcerou ještě žily, ale i přes 
poskytnutou lékařskou pomoc na místě 
zemřely. Pravděpodobný útočník spáchal 
sebevraždu kolem 8:00 poblíž několik ki-
lometrů vzdálených Ražic.

autor: ČTK | 8. 11. 2018, 14.20 hod.
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V letošním teplém létě se každý toužil 
zchladit vodou a zahnat žízeň douškem 
tekutiny.

Je jedno co pijete – vodu, limonádu 
nebo pivo, ale pokaždé k tomu je zapotřebí 
alespoň trocha pitné vody.

Po tom samém „zahnat žízeň“ touží 
i volně žijící zvěř, ptactvo a živočichové. 
V horkých dnech hledají stín a trochu vody 
na přežití. Ne vždy se ovšem podaří najít 
v dané lokalitě tolik potřebnou vodu. Ná-
sledně musí zvěř migrovat a to přináší určitá 
rizika a někdy dochází i k úhynu zvěře. 
Jedná se především o lokality, kde se velmi 
intenzivně zemědělsky hospodaří a v dané 
lokalitě nejsou meze, větrolamy, stoky 
a vodoteče. Na území Protivínska se jedná 
o lokalitu například Chvaleticko. Dobrovol-
ní myslivci z Protivína připravovali určité 
projekty, které by v uvedené lokalitě rádi 
vybudovali například zařízení na zadržení 
vody nebo různá napajedla. Vždy se narazilo 
na stejný problém pod názvem chemie. Při 
ošetřování zemědělských plodin se použí-
vají různé chemické prostředky na ochranu 

Piješ – li vodu, mysli na pramen

rostlin a to v průběhu roku i několikrát. Pak 
přijde tolik očekávaný déšť, který provede 
mix jednotlivých přípravků a vznikne do-
konalý jed, takzvaný „chemický koktejl“. 
Zvěř neumí rozpoznat toto nebezpečí, které 
se skrývá v tolik potřebné vodě pro přežití. 
Z tohoto důvodu myslivecký spolek Platan 
Protivín se nepustil do budování napajedel 
v dané lokalitě, protože by připravil jed 
a následnou smrt pro dané živočichy a zvěř.

Vzhledem k tomu, že dobrovolným 
myslivcům není život zvěře lhostejný, 
vznikla myšlenka na opravu jedné lesní stu-
dánky. Voda ze studánky tvoří lesní mokřad 
a dále vytváří potůček, který napájí rybník. 
Potůček dále teče mezi loukami a následně 
se vlévá do řeky Blanice. Ve spolupráci 
s městem Protivín tak vznikl malý projekt 
na revitalizaci studánky. Myslivci z Protiví-
na provedli kompletní opravu včetně vyčiš-
tění studánky a vytvoření přelivu do mok-
řadu. Voda ve studánce je teď jako křišťál 
a dává šanci na přežití mnoha živočichům. 
A proto „Piješ – li vodu, mysli na pramen“.

V. Roušal

Pro dospělé:
Martina Leierová: Dům s vypůjčeným 
výhledem – kniha, v níž jde o život i 
hledání jeho smyslu
Miloš Urban: Závěrka aneb ztížená 
možnost happy-endu – milostná novela 
o prokletí doby, kdy se každý může stát 
fotografem
Marie Benetková: Zlatý z nebe – osudová 
láska ze dvou úhlů – jejího a jeho
Petra Stehlíková: Faja – návrat do 
temného světa, kde se na pravdu a naději 
už téměř zapomnělo
Petr Casanova: Protože – proč ztrácíme, 
proč nedokážeme, proč stále věříme, proč 
dáváme?
Petr Casanova: 100 nejkratších cest k 
tobě – aneb příběh duše
Petr Casanova: O lásce a vztazích – 
sborník citátů
Petr Casanova: Dvanáct srdcí – proč 
bolí, když se potřebujeme něco naučit a 
proč hřeje, když se cítíme šťastni
Petr Casanova: 250 zákonů lásky – 
bestseller od zakladatele magazínu First 
Class
Pro děti:
Marka Míková: Pán a vrabec – pán, 
vrabec a kluk
Alena Wagnerová, Jitka Němečková: 
Jak Marta zkrotila draka – stará 
provensálská legenda

Novinky
městské
knihovny

Třetí víkend v září, skoro pravidelně, 
když přeje počasí, pořádá Klub žen Pro-
tivín, z. s., a Spolek fór Protivín v okolí 
pivovaru Protivínský pohádkový les. 
Letos to vyšlo. Bylo nádherné slunečné 
počasí, a tak více jak stovka dětí v dopro-
vodu rodičů a prarodičů strávila odpoledne 
s pohádkovými postavami – čarodějnicemi, 
vodníky, mořskou pannou a pirátem, klau-
nem a Rumcajsem. Ale nejen s nimi, neboť 
jsme trochu zabrousili i do stoleté českoslo-
venské historie, a tak děti sportovaly spolu 
významnými osobnostmi v rámci letních 
a zimních olympijských her, předvedly 
své gymnastické dovednosti na všesokol-
ském sletu, zdolávaly překážky na Velké 
pardubické, zapojovaly vlakové soupravy 
Českých drah. Ze žádného stanoviště neod-
cházely děti s prázdnou, za svou šikovnost 
vždy obdržely malou odměnu. Po úspěšném 
absolvování všech úkolů je v cíli trpaslíci 
ještě nasměrovali pro malé občerstvení, 
za něž děkujeme našemu sponzorovi, Za-
hradní restauraci Belveder. Z nadšených 
tváří dětí se dalo vyčíst, že se jim odpoledne 
plné her a soutěží líbilo. Tak se budeme těšit 
na shledanou v příštím roce.

Za organizátory J. Kubecová

Protivínský  
pohádkový les

• V pondělí 3. září začal nový školní 
rok a k nám do Mateřské školy Krč 
nastoupily nejen nové děti, ale i nová 
paní učitelka. Adaptační období jsme 
zvládli dobře a díky hezkému počasí 
jsme si 11. října společně užili ,,šip-
kovanou“. Děti plnily venku pohybové 
a poznávací úkoly na několika stano-
vištích a na závěr nás samozřejmě če-
kala sladké odměna a dárek – DRAK! 
Hned jak začal foukat vítr, vyrazili 
jsme s drakem na louku a všechny děti 
si vyzkoušely jeho pouštění.

Život v Mateřské škole Krč
• Ve středu 24. října k nám do školky 

přijelo divadlo s představením O Kob-
lížkovi, které nás velice pobavilo 
a zaujalo netradičním závěrem.

• V listopadu si snad ještě užijeme 
krásnou podzimní přírodu a výtvarné 
hrátky s listy, a pak už budeme společ-
ně chystat vánoční besídku pro rodiče.

Zdraví Vás děti a paní učitelky z Mateř-
ské školy Krč.
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Dne 27. října 1918 pořádala tělocvič-
ná jednota SOKOL v Protivíně Dudáckou 
besedu Čeňka Zíbrta s národně – buditel-
ským programem. Tehdy se konala v sále 
hotelu Zelenka. Téměř přesně po 100 
letech jsme se sešli v salonku restaurace 
U Rychtářů, abychom si vyslechli Dudác-
kou besedu, rekonstruovanou pracovníky 
Prácheňského muzea v Písku.

Programem nás provázel Mgr. Jan 
Kouba. V první části vylíčil život Čeňka 
Zíbrta, rodáka z Kostelce nad Vltavou. Ten 
se narodil v roce 1864 v bohaté rodině, bě-
hem krátké doby mu však tragicky zemřel 
otec, potom i matka s čerstvě narozenou 
dceruškou. V necelých třech letech zůstal 
sám, starali se o něj prarodiče. Upnul se 
na učitele a ve škole vynikal nad svými 
spolužáky. Začal studovat v Písku, potom 
odešel do Prahy, kde se věnoval historii. 
V té době se nepsalo o každodenním životě 
běžných lidí. Zíbrt založil časopis „Český 
lid“ a v něm popisoval jejich různé činnosti. 
Měl odezvu v reakci lidí a časopis ho pro-
slavil. Vydával i knížky, například Z historie 
piva, Jak se kdy v Čechách tancovalo, Veselé 
chvíle v životě lidu českého...

Jeho díla jsou dnes obrovským prame-
nem pro zkoumání minulosti. Vydal také 5 
dílů Bibliografie české historie, kde sepsal 
všechny články o české historii.

Čeněk Zíbrt byl slavný, ale šťastný 
nebyl. Byl univerzitním profesorem, uzná-
vanou kapacitou, ale neměl rodinu. Oženil 
se až rok před svou smrtí v roce 1931, vzal 
si sestru své studentky.

V letech 1917 až 1920 vymyslel po-
řad, se kterým objel celé Čechy, navštívil 
i Vídeň. Poprvé s dudákem Michalíčkem 
a houslistou Paprštejnem vystoupili úspěšně 
na pražském Žofíně a dále ještě nejméně 
na 300 místech. Na tyto chvíle vzpomínal 

Dudácká beseda Čeňka Zíbrta

Zíbrt jako na nejnáročnější, ale nejhezčí 
období svého života. (Bylo to opravdu 
náročné, po práci totiž jel vlakem na místo 
a po besedě se zase v noci vracel domů.)

Ve Zbirohu poznal platonickou lásku 
Toničku, které psal z cest – například: „Není 
to nic platný, dnes dudáme v Blatný.“

27. října 1918 nocoval po besedě v Pro-
tivíně. Jeho dudák jel do Písku, kde zahrál 
28. 10. 1918 na balkoně hymnu. (Nejprve 
k překvapení všech rakouskou, ale pak 
plynule přešel na Kde domov můj.)

Programy dudáckých besed se zachova-
ly v archivech.

Dudy jsou prastarý dechový hudební 
nástroj, původně z Egypta a Přední Asie. 
Odtud se rozšířily i do Evropy. V 13. století 

zažily dudy svou renesanci. Pastýři hráli 
na dudy – „nadouvali kozla“ nebo „ždímali 
kozla“.

Česky se jim říkalo dříve „kozice“, 
na Moravě zase „gajdy“.

Dudy proslavilo dílo J. K. Tyla, které je 
neodmyslitelně spjato se Švandou dudákem. 
Ten odešel do Turecka, kde byl odsouzen 
k smrti. Před popravou ho zachránila právě 
hra na dudy. Švanda je slovo s více významy 
– nejen „legrace“, ale třeba kaše z borůvek 
nebo i brambory se zelím. Figurka české-
ho dudáka byla v betlémech. S dudami je 
spojené i přísloví: „Jak dudy nadmeš, tak 
hraj“, „velké gajdy, málo dechu...“ Mgr. Jan 
Kouba konstatoval, že v Písku není bohu-
žel ani jeden dudák. Potěšitelné ale je, že 
ve Strakonicích dnes hrají i děti.

Ve druhé části programu zazněly zná-
mé písně v podání houslistky Ludmily 
Vilánkové a Martina Matějky, který zahrál 
na originální dudy z původního představení 
před sto lety. I tehdy zazněly českosloven-
ské dudácké písně: Ó, Velvary, Bejvávalo, 
Tancuj, tancuj, Kdyby byla Morava, Holka 
modrooká, Zelení hájové, Žádnej neví jako 
já, Pec nám spadla.

Na závěr jsme společně zazpívali píseň 
od Karla Baláka, která vznikla rovněž před 
sto lety. Její text, přepsaný v roce 1957, 
uchovávala ve svém archivu rodina Ing. Ma-
šindové. V dlouhých pěti slokách s refrény 
je popsáno předčasné vyhlášení republiky 
14. října 1918 v Protivíně. Na prázdninovém 
setkání se s písní členové PVK seznámili 
a nyní ve spolupráci s oběma hudebníky 
ji na nápěv od Karla Hašlera Bílý kvíte-
ček (Když jsem mašíroval ke hranici...) 
zazpívali.

Univerzitní profesor Dr. Čeněk Zíbrt si 
zaslouží, aby se připomínal: historik, syste-
matický národopisec (písně vybral ze všech 
koutů republiky), který svým úsilím přispěl 
k znovuobjevení již téměř zapomenutého 
hudebního nástroje.

PVK – PČ a HM

Na nepoužívané otáčecí stojany pro jízdní řády umístil Protivínský vlastivědný klub s po-
volením Správy železniční dopravní cesty a ve spolupráci s Prácheňským muzeem v Písku 
popisy historie protivínského nádraží.
Za nápadem i vlastní realizací je paní Helena Mašindová.
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Toho dne vyslechli na protivínské četnické 
stanici i devatenáctiletého Jaroslava Špičku, 
absolventa obchodní školy, bytem v Protivíně 
čp. 54:

„V pondělí 14. října 1918 asi v 1 hodinu jsem 
se dověděl, že byla vyhlášena Československá 
republika. Přišel jsem na náměstí, když již byl 
říšský orel na poště shazován. Kdo jej shodil, ne-
vím, ježto jsem stál dále u radnice. Byl jsem také 
při tom, když dav se přihnal na četnickou stanici 
do chodby v 1. poschodí a říkal p. strážmistrovi, 
že je vyhlášen československý stát a požadovali 
snětí firmy četnické stanice. P. strážmistr na to, 
mají-li něco úředně. Dav se odkazoval na to, 
že přišla telefonická zpráva na radnici, načež 
p. strážmistr dav odbyl, že si to vyřídí sám.

Dav potom opustil budovu. Já jsem vychá-
zel z posledních. Venku již byl přistaven žebřík 
a kdosi na mě volal: Špička je veliký, ať tu tabuli 
sundá. Já jsem uposlechl a podal jsem tabuli 
dolů. Z davu se volalo, aby se tabule rozbila, já 
jsem podal tabuli dolů a donesla se na chodbu.“

Z posledních byl vyslechnut František 
Dlesk, šestnáctiletý student obchodní akade-
mie v Českých Budějovicích, bytem v Proti-
víně čp. 149:

„Přijel jsem v pondělí dne 14. října ve 3 hod. 
odp. z Budějovic. Potkal jsem průvod v městě 
a musel jsem se k nim přidat, ač jsem ani neměl 
čepice. Po průvodu jsem pomáhal barviti bílo 
– červený prápor natěrači, zhotovený z papíru, 
fermežovou barvou. Nějaká barva zbyla a po-
užil jsem jí k omalování schránek poštovních 
na dopisy, a to na pravé straně jsem namaloval 
bílý a červený průh jako bývá na turistických 
značkách a na levo místo, kde byl dříve orlíček 
s psaním a trubkou – orlíčky byly již vyškrabány, 
jsem také přemaloval. To jsem provedl na schrán-
kách u pošty, u Dvořáka, u Andrle a Přibyla.“

Během „očisty“ města od říšských orlů, jak 
vypověděno, shromáždil se průvod před protivín-
skou školou. V 15.30 hodin odtud vyšel směrem 
na náměstí, kde před radnicí pronesl učitel a sta-
rosta Sokola Josef Házr projev, v němž projevil 
radost ze samostatnosti a vzpomněl chrabrých 
legionářů. Po něm člen městské rady, obchodník 
Alois Partaj, provolal československému státu 
„Na zdar“, z radnice byl vynesen sokolský prapor 
a nekonečný zástup se vydal směrem k nádraží. 
Dělnictvo v pivovaru přestalo pracovat a připo-
jilo se k průvodu.

Na nádraží, kde stály dva vlaky – písecký 
a plzeňský, se konal improvizovaný projev 
řídícího učitele Brychty z Myšence. To byl ten, 
který do Protivína z Písku přivezl informaci o vy-

Vyhlášení Republiky československé v Protivíně
Jiří Prášek

hlášení republiky. Brychta odněkud získal jména 
budoucích představitelů nového státu a předčítal 
je mnohačetnému davu. Po vyslovení každého 
jména provolávali lidé „Nazdar“. Tak měl být 
předsedou vlády Dr. Karel Kramář, ministrem 
zahraničí Tomáš G. Masaryk, orby (zemědělství), 
František Staněk, spravedlnosti Přemysl Šámal, 
vyučování František Drtina, sociální péče Václav 
Klofáč, železnic poslanec Dr. Soukup, národní 
obrany Jindřich Vaníček a obchodu František 
Hanzlíček. Prezidentem se měl stát francouzský 
historik Arnošt Denis, který svými knihami „Če-
chy po Bílé hoře“ a „Konec samostatnosti české“, 
jež byly přeloženy do češtiny, na počátku 20. 
století vydány a hojně čteny, se stal velmi popu-
lárním. Jeho jméno se objevilo prý proto, že dva 
další adepti na prezidenta, Masaryk a Kramář, 
měli stejné zásluhy a nechtělo se jim ublížit, že 
by jeden byl upřednostněn před druhým.

Už za šera se průvod vracel zpět, aby se 
pak změnil v lampionový. Lampiony si lidé 
narychlo pořídili u hodináře B. Pelikána, svíčky 
prodal Richter, prodal je bez lístků s loajálním 
prohlášením, že je také Čech – neboť byl žid. 
Ke všeobecné zábavě hrál na tahací harmoni-
ku p. Roušal a kovář František Pichlík střílel 
na tržišti z moždířů tak silně, že se jeden z nich 
roztrhl a rozbil mu střechu. Naštěstí se nikomu 
nic nestalo.

Večer po osmé hodině přiběhl do hostince 
Jana Böhma „U Modré hvězdy“ drogista K. 
Javůrek, že na nádraží přišla zpráva, že z Plzně 
jedou do Písku a do Protivína Maďaři s deseti 
strojními puškami (tedy kulomety) a že žádná 
republika nevznikla. Hosté se rychle rozcházeli 
a mezi těmi, co zůstali, se hovořilo o tom, že by 
se měla do vzduchu vyhodit trať mezi Protiví-
nem a Ražicemi. Také v hostinci „U Zeleného 
stromu“ se toho večera konala narychlo svolaná 
taneční zábava k oslavě samostatnosti. Po zprávě 
o Maďarech byla zábava přerušena, lidé překotně 
opouštěli sál, někteří i oknem, protože kdosi 
zvolal, že Maďaři jsou už u panského špýcharu.

15. října dopoledne lidé v celém Protivíně 
sundali den předtím vyvěšené prapory, do 16. 
října zůstal viset jediný národní prapor na domě 
Jaroslava Novotného. Toho dne přijel do Protiví-
na vyšetřovatel místodržitelský rada Dr. Novák 
z Prahy, který do té doby vyšetřoval v Písku.

Pražské místodržitelství informovalo císař-
skou kancelář ve Vídni:

Ozdobení početných domů vlajkami. Sku-
pina táhla městem a strhla štíty s dvouhlavým 
orlem z budov pošty, finanční stráže a z c. k. 

prodejny tabáku. Večer průvod s lampióny. – 
Odeslání politického úředníka z Písku. 1 zatčený. 
4 trestní oznámení.

Poslechněme si, jak protivínský 14. říjen 
v oněch vzrušených dnech zpracoval místní 
student Karel Balák, který se později stal 
členem Jihočeského divadla v Českých 
Budějovicích, redigoval odborný herecký 
časopis „Divadlo“ a posléze pracoval jako 
redaktor deníku Mladá fronta. Zemřel 
v roce 1962. Píseň se zpívala na nápěv tehdy 
populární pochodové písně „Bílý kvítek“.
1. Náhle jsem se octnul před radnicí,
pan Böhm otevíral okenici,
jednou rukou držel za kliku
a prohlašoval nám republiku
a pak davy lidu před radnicí
v křik se daly velký, jásající,
každý chvátal píseň zanotovat,
republiku prohlašovat.
Refrain:
Každý si hned do dírky
trikoloru dal
a rakouské vorlíčky
snímat pospíchal
2. A tak sundali jsme dekoraci
nejdřív na c. k. četnickej štaci,
na poště poštmistr ježil fousy,
patříme prý ještě pod Rakousy,
ale protest jeho nás nespletl,
vorel nad branou hned dolů slétl,
četnická nás nestrašila píka,
vždyť už byla republika.
Refrain:
Každý v dírce kabátu
trikoloru měl
a republiku dělal
jako na befel.
3. Oslava to byla až k nevíře,
Pihlík připravil si hned hmoždýře
a pak bouchal večer jak z kanonů,
když průvod táh městem lampionů.
Lujsek nadšený byl převelice,
slávu provolával republice
lampion na bidle ve své páži,
jó – holečku – ten byl v ráži.
Refrain:
A taky si do dírky
trikoloru dal,
republice každý krok
slávu provolal.
4. Sláva to byla veliká, lidi,
„na zdar“ křičeli i všichni židi,
pan Platovský pochopil to v křiku
a dělal hned s námi republiku,
ale večer přišla zpráva nová,
republika že není hotová,
by se zastavila celá sláva,
neb se teprve dodělává.
Refrain:
A každý hned s kabátu
trikoloru dal
a domů hned nešťasten
každý pospíchal.
5. Od šibenice zřel každý kličku,
docela to spletlo Jardu Špičku,
k Hametům vpad, jako beze smysle
a začal pak volat nesouvisle:
„Na rynku jsou – šmarjá – kanonýři,
na každýho hrozný kanon míří,
zachraňte se honem dívka každá,
masakr a hrozná vražda.“
Refrain:
A každý hned s kabátu
trikoloru dal,
aby ho snad maďarský
kanon neztrestal.
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Příběh o „Králi Šumavy“ Josefu Hasi-
lovi snad každý z nás někdy v minulosti 
zaslechl. V některých verzích se setkáme 
s udatným hrdinou, který zachraňoval lidské 
životy tím, že jim v šumavském pohraničí 
pomáhal přejít hranice státu, v jiných je 
líčen jako bídák, který bojoval proti reži-
mu a za takzvanou „pomoc“ důvěřivým 
chudákům inkasoval velké peníze. Nyní se 
ale můžeme setkat ještě s třetím pohledem 
na věc. Ing. Pavel Moc v letošním roce 
vydal velmi poutavou knihu „Výstřely 
na šumavské hranici 1949 – 1951“, kde 
popisuje příběhy související s Králem 
Šumavy naprosto nestranně a je pouze 
na nás, jaký obrázek si nakonec o posta-
vách z jeho knihy uděláme.
Pocházíte z Protivína, ale Protivínští to-
ho o Vás ví velmi málo. Prozraďte nám, 
prosím, na úvod něco o svých kořenech.

Mí rodiče bydleli v malé vesničce Zábla-
tí u Číčenic. Tatínek pracoval jako výpravčí 
na nádraží v Číčenicích. V době, kdy jsem se 
narodil, dostal nabídku pracovat v Protivíně 
jako náčelník železniční stanice, a tak moje 
maminka se mnou putovala z budějovické 
porodnice dne 12. ledna 1954 už do nového 
bydliště v Protivíně. Zde jsem pak strávil 
19 krásných let mého dětství a mládí. 
Tady jsem chodil do školy, až do svých 27 
let jsem zde hrál fotbal za místní Slavoj, 
prožíval své první lásky a i přesto, že jsme 
se o prázdninách v roce 1973 přestěhovali 
do Českých Budějovic, moje srdce bude vždy 
patřit Protivínu. S manželkou sem jezdíme 
hodně často, ať už na fotbal nebo na výlety 
na kolech. Cyklistické trasy na Protivínsku, 
Vodňansku a Písecku považuji za jedny 
z nejkrásnějších v Čechách.
Jste vystudovaným ekonomem, ale Vaším 
koníčkem byla vždy historie. Zajímáte se 
o konkrétní dějinné etapy či například 
místní historii?

Nejvíc mě baví objevování historických 
souvislostí a s tím spojené bádání v archi-
vech a dobových materiálech. Velmi mě 
například zajímá historie Protivína, což 
do jisté míry souvisí s těmi mými kořeny. Ač 
vím, že například Budějovice mají historii 
o dost bohatší a košatější, tolik mě nezaujala 
jako ta protivínská a například i šumavská.
Co Vás zaujalo na historii právě šumav-
ského pohraničí, kterému se ve své knížce 
věnujete?

Mám moc rád Šumavu, často tam jezdím 
na pěší či cyklistické výlety. Mnohokrát jsem 
pobýval v lokalitě Českých Žlebů, aniž bych 
tušil, jaké příběhy se tam v minulosti ode-
hrávaly. V roce 2011 jsem si přečetl knížku 
Davida Žáka „Návrat Krále Šumavy“, 
krásně napsaný román, od kterého jsem se 
nemohl odtrhnout. Chtěl jsem se vrátit na ta 
místa, kudy Král Šumavy chodil a kudy jsem 
chodil i já, a prohlédnout si je jinýma očima. 
O celou záležitost spojenou s hraničními 
přechody po Únoru 1948 jsem se začal více 
zajímat a pídit se po detailech. Kniha Da-
vida Žáka je, jak jsem říkal, krásná a čtivě 
napsaná, stále je to ale román, kde jsou 
příběhy více idealizované a přikrášlené, 
aby byly zajímavé pro čtenáře. Kdežto já 

POVÍDÁNÍ O KRÁLI ŠUMAVY
jsem chtěl zjistit, jak se ty události skutečně 
staly, pokud možno co nejpřesněji. Jedním 
z největších impulsů, které mě pak vedly 
k napsání této knihy, bylo setkání s Jardou 
Hasilem, synovcem Krále Šumavy, který se 
také chtěl dozvědět pravdivé a nepřikrášle-
né informace z historie jejich rodu. Začal 
jsem tedy číst nejrůznější publikace spojené 
s touto záležitostí, hledal jsem v archivech, 
především v Archivu bezpečnostních složek 
v Praze, což byl jeden z největších zdrojů 
mých informací. V dnešní době je spousta 
záznamů digitalizovaná, takže si je můžete 
prohlédnout v pohodlí domova, nicméně 
stále je to probírání a pročítání tisíců stran 
nejrůznějších materiálů, které se můžou 

i rozcházet v podstatných věcech a mohou 
se v nich objevovat polopravdy.
A na vás je pak rozhodnout, kterým in-
formacím budete věřit…

Proto je důležité využívat i vzpomínky 
pamětníků té doby. To je ale někdy velmi 
složité, protože se jedná většinou o osmde-
sátileté i starší lidi, kterým už často paměť 
neslouží tak dobře. Měl jsem velké štěstí, 
že jsem mohl využít vzpomínek samotného 
Krále Šumavy, Josefa Hasila, kterému je 
v této době již úctyhodných 94 let. Bez něj 
bych napsal knížku víceméně archivního 
charakteru, ve které by se objevovala holá, 
strohá fakta. Josef Hasil si ale vzpomínal 
na neuvěřitelné zajímavosti a detaily, které 
knížce dají potřebnou čtivost.
Jak vznikl nápad dát se na spisovatelskou 
dráhu a pokusit se napsat knihu?

Nikdy jsem neměl spisovatelské ambice, 
nečekal jsem, že někdy něco napíši. Výsledky 
svého bádání jsem výhradně prezentoval 
před kamarády a známými. Později jsem 
všechny informace začal sepisovat a byl 
jsem příjemně překvapen, že je o ně celkem 
velký zájem.
V prosinci 2015 si Vašeho bádání všimla 
televize a objevil jste se v pořadu Repor-
téři ČT. Jakému příběhu byla reportáž 
věnována?

V roce 2015 jsme s mým kamarádem 
Zdeňkem Hajným objevili v archivech za-
jímavé záznamy ohledně jedné přestřelky, 
do které byl zapletený Josef Hasil, a ve které 
jeden člen pohraniční stráže zemřel a další 
byl těžce zraněn. Některé okolnosti této 
přestřelky však probíhaly jinak, než jak je 
popisovaly dobové vyšetřovací spisy. O této 
události se zmiňuji ve své knížce, a právě jí 
se týkala i reportáž v televizi. Na základě 
odvysílání jsem následně sepsal na in-
ternetu tři články, takový třídílný seriál, 
který jsem nazval „Zrození Krále Šumavy“, Josef Hasil

Louka u Dolního Cazova, kde byl smrtelně postřelen Bohumil Hasil



JOSEFU HASILOVI
protože tato událost se skutečně dá pova-
žovat za moment, kdy byl zrozen fenomén 
Josefa Hasila jako Krále Šumavy. V roce 
následujícím jsme s Jaroslavem Hasilem 
spolupracovali na další televizní reportáži, 
která se týkala zastřelení Bohumila Hasila, 
Josefova bratra.
Čím byl tento příběh zajímavý?

Ohledně tohoto případu se také objevuje 
spousta protichůdných informací. Zajímavé 
je to, že už v této době měli strážci hranic po-
kyny, jak se zachovat, pokud dojde ke střetu 
s narušiteli. Tyto pokyny zahrnovaly, v pří-
padě použití zbraně, např. povinnost uvést 
složení hlídky, počet vystřelených nábojů, 
náčrtek místa přestřelky se zakreslením 
polohy jednotlivých aktérů, popřípadě 
i fotografie z místa činu. Při zastřelení na-
rušitele hranice měl být přiložen ohledací 
list lékaře apod. Zatímco u většiny případů 
zastřelení narušitele hranice se dají tyto 
informace v archivech dohledat, k případu 
Bohumila Hasila je jen několik málo údajů. 
V archivech nebylo možno dohledat ani in-
formace o tom, jak byl smrtelně postřelený 
Bohumil Hasil dopraven z místa přestřelky 
u Dolního Cazova na útvar Pohraniční 
stráže SNB v Českých Žlebech, ani jak bylo 
s jeho mrtvým tělem následně naloženo. 
I když dle tzv. kennkarty byla zjištěna totož-
nost zastřeleného, nebyla o úmrtí Bohumila 
Hasila informována ani jeho rodina, ani 
obec, kde do svého útěku za hranici bydlel. 
Do matriky zemřelých byl Bohumil Hasil 
zapsán až po 15 letech, v roce 1965….
Co tedy čtenáři ve Vaší knize naleznou?

Kromě již zmiňovaného příběhu o zroze-
ní Krále Šumavy či záhadné smrti a tajném 
pohřbení jeho bratra, je zde několik dalších 
příběhů, které se týkají nejen rodiny Hasi-
lových, ale i dalších osob. Kniha je složena 
ze sedmi příběhů a pojednává převážně 
o tragických událostech ozbrojených střetů 
mezi strážci hranice a jejími tzv. narušiteli, 
při kterých došlo k úmrtí mladých mužů 
na obou stranách tehdejší ideologické ba-
riéry. Pojítkem těchto příběhů je skutečnost, 
že se odehrávají v bezprostřední blízkosti 
Českých Žlebů.
Pokud se pohraniční stráž setkala s „na-
rušitelem“, byly tyto střety často krvavé?

Za dobu od února 1948 do listopadu 
1949 zahynulo na hranicích asi 650 pohra-
ničníků, což je vcelku vysoké číslo. Pokud 
se ale podíváte blíž na statistiky, zjistíte, že 
pouze 10 z nich zahynulo při ozbrojeném 
střetu s narušitelem, ať už tím narušitelem 
byl utečenec, převaděč či agent-chodec. 
A právě tři z těchto deseti případů zastřelení 
strážců hranic s jejich narušiteli připadají 
na oblast Českých Žlebů.
Jaký byl rozdíl mezi kategoriemi tzv. 
narušitelů hranic?

Utečenci pouze utíkali přes hranice. 
Převaděči měli za úkol utečence k hranici 
dovést, poté se vrátili zpátky. A agenti-
chodci byli lidé, kterým se povedlo hranici 
přejít a posléze se dali do služby některé 
zahraniční zpravodajské služby. Hranici 
do Československa poté překonávali pěšky 
a plnili zde zadané zpravodajské úkoly. Při 

návratu výjimečně převáděli za hranici 
osoby, to však prováděli pouze na pokyn 
svého nadřízeného orgánu, občas si ale 
„troufli“ převést osoby přes hranici i bez 
tohoto pokynu.
S jakými ohlasy se setkáváte, v souvislosti 
s Vaší knihou?

Těší mě, že je o knížku velký zájem, 
první vydání 1 500 výtisků bylo po třech 
měsících vyprodáno a v současné době je 
na trhu již druhé vydání knihy. Zatím jsem 
se setkal v zásadě pouze s ohlasy pozitiv-
ními. Největším zadostiučiněním pro mě 
však byla reakce z rodiny Hasilů, když mně 
bylo poděkováno, že konečně někdo sepsal 
události kolem činnosti Josefa Hasila tak, 
jak se skutečně staly. Byl jsem také velice 
potěšen reakcí paní Anežky Hasilové, nej-
mladší z osmi sourozenců Hasilových, která 
mně po přečtení knížky, ač v minulosti odmí-
tala poskytnout jakýkoliv rozhovor, přijala 
ve svém bytě a krásně mi dlouho vyprávěla 
o všem, co si z té doby pamatovala.
Zmínil jste se, že rodina Hasilových má 
také úzké vazby na Protivín, o čemž by-
chom si jistě mohli povídat dlouhé hodi-
ny. Můžete nám alespoň stručně přiblížit 
některé z nich?

Ze sourozenců Hasilových měla první 
zkušenosti s Protivínem nejstarší sestra 
Valburga, která, jak bylo v té době u chu-
dých rodin zvykem, šla po vychození školní 
docházky „do služby“, v jejím případě 
do Radčic u Vodňan. V roce 1931 si vzala 
za muže Františka Jelínka z Milenovic, který 
byl dělníkem v protivínském pivovaru a se 
kterým se posléze do Protivína přestěhova-
la. Valburga zde poté pomohla k práci své 
sestře Žofii, která začala pracovat u řezníka 
Pexídra na náměstí u zámku. I nejmladší 
ze sourozenců, Anežka, často do Protivína 
jezdila na návštěvu za svými sestrami. 
Valburga v lednu 1945 zemřela při poro-
du svého druhého dítě, které bohužel též 
zemřelo. Valburga i její dítě jsou pohřbeni 

na protivínském hřbitovu v již neudržova-
ném hrobu. A dokonce i Josef Hasil, předtím, 
než se stal Králem Šumavy, zde strávil ně-
jaký čas. Po válce totiž nastoupil ke Sboru 
národní bezpečnosti a v protivínském zámku 
absolvoval šestiměsíční školení ve výcvi-
kovém středisku SNB Protivín. A existují 
ještě další zajímavá spojení mezi Hasilovci 
a Protivínem, nicméně to by vydalo možná 
na celou další knihu. Pokud by měl někdo 
zájem pohovořit si o tomto, či jiném tématu 
spojeným s Králem Šumavy, více, rád ho 
přivítám na besedě k mé výše zmíněné kni-
ze, která se uskuteční ve čtvrtek 6. prosince 
2018 v Domě kultury Protivín.

Moc děkuji za velmi poutavé vyprá-
vění a přeji mnoho dalších úspěchů při 
Vašem bádání.

T. Procházková

Ing. Pavel Moc

Hrob Valburgy Jelínkové
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Podzimní hony roku 1892 probíhaly 
na schwarzenberském panství za zvláště 
slavnostní atmosféry. Protivín mohl přiví-
tat mimořádně vzácnou návštěvu, tehdy 
ještě svobodného, devětadvacetiletého 
arcivévodu Františka Ferdinanda d‘Este, 
v doprovodu jeho pobočníka hraběte 
Wurmbrandta a českého místodržícího, 
hraběte Františka Thuna s chotí. Přítele 
svého syna, dědičného prince Jana Sch-
warzenberga, pozval vládnoucí pán Adolf 
Josef Schwarzenberg.

21. listopadu o půl čtvrté ráno projížděl 
rychlík z Vídně kolem mimořádně vyzdo-
beného pivovaru a přivítání vzácné návštěvy 
ředitelem panství Rudolfem Ebenhöchem 
probíhalo na neméně vyzdobeném proti-
vínském nádraží. Kočáry odvážející hosty 
do protivínského zámku projížděly také 
vyzdobeným a osvětleným městem. Rov-
něž na zámku vlály prapory. Uprostřed 
velký prapor barvy císařské, vlevo barvy 
národní červeno-bílý, vpravo barvy knížecí 
modro-bílý.

Rudolf Ebenhöch přijel na nádraží již 
před 8. hodinou večerní, aby postupně od-
vážel přijíždějící hosty. Knížecí manželé, 
Adolf Josef Schwarzenberg s chotí Idou, 
přijeli ze svého sídla v Hluboké n. Vltavou 
do protivínského zámku také k večeru 20. 
listopadu, když již předtím zařídili, aby 
zámek byl dovybaven pro tak vzácnou 
návštěvu. Kromě již zmiňovaných hostí, 
kteří přijeli vlakem společně s arcivévodou 
Františkem Ferdinandem, byli na protivín-
ském zámku postupně ubytováni : dědičná 
princezna Terezie spolu s manželem dě-
dičným princem Janem Schwarzenbergem, 
princezna Kristina s manželem princem 
Dr. Bedřichem Schwarzenbergem, kníže 
Karel Trauttmansdorf, hrabě Ferdinand 
Trauttmansdorf (švagr dědičného prince 
Jana Schwarzenberga), kníže Dr. Alfred 
Windischgrätz, kníže Karel Schwarzenberg 
st., princ Karel Schwarzenberg c.k. poručík, 
princezna Terezie Schwarzenbergová.

Po čtyřhodinovém odpočinku se panstvo 
sešlo na společné snídani v zámeckém salo-
nu, odkud později odešli na nádvoří zámku, 
kde je opět přivítal ředitel panství a kde se 
ho také arcivévoda František Ferdinand 
d‘Este blahosklonně vyptával na poměry 
zdejšího panství a pivovaru. A jak uvádí dále 
Václav Straka, přes třicet let sloužící na pro-
tivínském zámku jako vrátný a později jako 
kancelista, když popisuje podrobně průběh 
vzácné návštěvy v Protivíně i jednotlivých 
honů, „…přijely na nádvoří tři čtyřspřežné 
a více dvouspřežných kočárů, do nichž 
panstvo za hlučného humoru usedlo by 
ku kratochvilné zábavě se odebrali. První 
den naháňkového honu se odbýval nejprve 
na Zlatém vrchu a v „Remisi Polánka“ 
nad Ražicemi a táhl se směrem ke dvorci 
Humňanům až pak u Hořovického ovčína 
učiněna zastávka a vznešeným lovcům 
podáno občerstvení. Po jednohodinové 
přestávce počato v dalším honu kolem dvora 
Dvorců, k myslivně Radáňské a konečně zde 
uzavřen. Imposantní byl pohled na velké 
množství bažantů a kapounů, jež zde na po-

Arcivévoda František Ferdinand d'Este v Protivíně

stranní louce ku prohlídce vyloženy a vkus-
ně sestaveny byly…“ Dále uvádí přesný 
počet zabité zvěře a vcelku se neliší od zá-
znamů v českokrumlovském archivu, kde 
jsou však uvedeni i střelci: Jeho císařská, 
královská výsost arcivévoda František Fer-
dinand d‘Este, Jeho jasnost vládnoucí pán 
(Adolf Josef Schwarzenberg), Excelence 
hrabě František Thun, hrabě Wurmbrandt, 
kníže Trautmannsdorff, hrabě Ferdinand 
Trautmannsdorff, kníže Alfréd Windisch-
grätz, kníže Bedřich Schwarzenberg, Jeho 
jasnost kníže Jan, Jeho jasnost princ Karel. 
Z brokovnic bylo zastřeleno 1 783 kusů. 
4 srnci, 1 srna, 873 zajíců, 512 bažantů, 347 
koroptví, 5 krocanů, 1 sluka lesní, 40 růz-
ných živočichů. (Výpis z archivu poskytla 
Anna Kubíková).

Z celkového počtu sám arcivévoda 
21. listopadu zastřelil 1 srnce, 195 bažantů, 
1 kapouna, 233 zajíců, 130 koroptví a 24 
kusů zvěře rozličné. Celkem 584 kusů. 
Bylo o něm známo, že je excelentní střelec, 
vášnivý lovec, ale že se i o zvěř na svých 
panstvích pečlivě stará. Podle vyjádření 
Václava Straky byl arcivévoda výsledkem 
a průběhem honu velice spokojen, což 
také vyjádřil lesmistru a lovvedoucímu 
Arnoštu Reimerovi. Potom všichni, včetně 
dam, nastoupili do kočárů, které je zavezly 
na krásný libějický zámek. Zde bylo pro 
ně přichystáno hlavní pohoštění manželi 
Ebönchovými. Hon 23. listopadu se ko-
nal v revíru Libějice, remízek „Mláka“, 
jak uvádí archivní záznam. Lovu se opět 
zúčastnili výše jmenovaní lovci, kromě 
hraběte Františka Thuna. Z brokovnice 
bylo zastřeleno 1227 kusů. 492 zajíců, 120 
bažantů, 608 koroptví, 1 sluka lesní, 1 kur 
divoký, 5 různých živočichů. Zastřelená 
sluka připomíná, že arcivévoda František 

Ferdinand o svých loveckých zážitcích již 
od dětství rád psal. A jeden z prvních popisů 
je věnován právě sluce. První úlovek za-
znamenal již v devíti letech za přítomnosti 
čtrnáctiletého korunního prince Rudolfa, 
který mu založil střelecký list. Na něm je 
zaznamenán výsledek jeho celoživotní váš-
ně – lovu takto: složil dohromady 274 889 
kusů zvěře všeho druhu.

Poslední hon za přítomnosti arcivévody 
se konal 24. listopadu v revíru Protivín, 
Radaň a obora Bor. Tentokrát se k výše 
jmenovaným střelcům opět připojil hrabě 
Thun a také Karel Schwarzenberg st. Chy-
běli kníže A. Windischgrätz a princ Karel 
Schwarzenberg. Václav Straka podotýká, 
že v tento den se hon konal jen tři hodiny 
a přesto bylo v tomto krátkém čase zastře-
leno 885 kusů. Z toho arcivévoda ulovil: 
1 srnce, 160 bažantů, 159 zajíců, 80 slepic 
a 2 rozličné kusy. Tedy celkem téměř po-
lovinu celkového stavu ulovené zvěře, 402 
kusů. Dále píše, že „…Tento skvělý výsle-
dek kořisti, ulovené Jeho cís. a král. Výsostí 
panem arcivévodou, lze přičítati předně jeho 
řádně vyškolené střelbě a pak, že vznešený 
host zásoben byl výhradně jen bezdýmným 
prachem, takže vyslal vždy rány za sebou 
a nemusel čekati, až dým se rozplyne. Tento 
lov za krásného teplého počasí byl provázen 
nesčetným místním i vůkolním obecen-
stvem a dlužno připomenouti následující 
komický honební výjev, jež přihodil se zdej-
šímu městskému kováři panu F. Pihlíkovi; 
panující pán totiž postřelil silně statného 
paroháče, kterého v běhu chtěl silácký kovář 
zadržeti; srnec ovšem se vypnul, vetřelce 
srazil k zemi a milý udata za hlučného smí-
chu válel se se srncem, jehož přece za zadní 

Lov byl největší vášní Františka Ferdinanda d‘Este. Na snímku (1. zprava – sedící) na jedné 
z loveckých výprav se svými přáteli.

Pokračování na straně 13   
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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.

Filmy označené tímto symbolem jsou sledovatelné brýlemi 3D-technologie

neděle 2. prosince v 16 hodin 

NEPROMÍTÁ SE – SLAVNOSTNÍ  
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
neděle 2. prosince v 19 hodin film USA/VB
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: GRINDELWALDOVY ZLOČINY

Fantasy. Druhý z pěti zbrusu nových dobrodružství z kouzelnického světa J. K. Rowlingové.
Na konci prvního filmu KOKUSA zajme s pomocí Mloka Scamandera (E. Redmayne) mocného čer-
nokněžníka Gellerta Grindelwalda (J. Depp). Grindelwald ale splnil svou hrozbu, že uteče z vazby, 
a začal shromažďovat své stoupence, z nichž většina vůbec nic netušila o jeho skutečných cílech: 
připravit vládu čistokrevných čarodějů nad všemi nemagickými bytostmi.
Mládeži do 12 let nevhodný, dabováno, 134 minut, vstupné 140 Kč

středa 5. prosince v 17 hodin 

NEPROMÍTÁ SE – MIKULÁŠSKÁ  
NADÍLKA S MICHALEM NESVADBOU
pátek 7. prosince v 19 hodin film USA
VE SPÁRECH ĎÁBLA

Horror/thriller. Otřesný obřad vymítání ďábla se vymkne kontrole a vyžádá si život mladé ženy.
O několik měsíců později má Megan Reedová (Shay Mitchellová) službu v noci v pitevně, kam přivezou 
znetvořené mrtvé tělo. Megan, která je uvězněna sama v podzemních chodbách, začne mít strašlivé 
vidiny a zmocní se jí podezření, že tělo je posedlé nemilosrdnou démonickou sílou.
Mládeži od 15 let přístupný, titulky, 86 minut, vstupné 120 Kč

neděle 9. prosince v 16 hodin film ČR
ČERTÍ BRKO

Pohádka nás zavede do městečka Pytlov na úpatí kopce Pervidle. Místní, kteří tu žijí běžným životem 
řemeslníků nebo sedláků, možná ani netuší, že všechny jejich přestupky a nepravosti jsou pečlivě 
monitorovány místní pekelnou pobočkou. Hříchy zapisuje spravedlivě a neomylně kouzelné Čertí 
brko. Jednoho dne však přestane fungovat. Lucifer se rozhodne pověřit doručením nového čertího 
brka na pobočku Pervidle trochu zmateného čerta Bonifáce.
Mládeži přístupný, 99 minut, vstupné děti 110 Kč/dospělí 130 Kč

neděle 9. prosince v 19 hodin film ČR
TEN, KDO TĚ MILOVAL

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).
Mládeži přístupný, 90 minut, vstupné 100 Kč

středa 12. prosince v 19 hodin film ČR/SK
NINA

Silné drama o dívce, na kterou jako strašlivé kladivo dopadá rozvod jejích rodičů plný záště a nená-
visti. Emotivní film Juraje Lehotského byl s úspěchem uveden na MFF ve Zlíně i na MFF v K. Varech. 
Nina je dvanáctiletá dívka, které se svět, jak ho doposud znala, otřásá v základech a začíná se rychle 
rozpadat. Ze vztahu jejích rodičů už zbyly pouze výčitky a nenávist.
Mládeži přístupný, 82 minut, vstupné 100 Kč

pátek 14. prosince v 19 hodin film USA
MLADÍ ZABIJÁCI

Thriller. Máte v telefonu choulostivé fotky? Film názorně, brutálně a komicky ukazuje, co to s člo-
věkem udělá, když se takové obrázky dostanou „ven“. Lily je úplně obyčejná středoškolačka, která 
spíš než v realitě žije na mobilu, kde „postuje, lajkuje, šéruje a selfíčkuje“, ostatně jako většina jejích 
vrstevníků. Když však do digitálních životů většiny obyvatel města pronikne neznámý hacker, který 
začne zveřejňovat zejména to, co mělo zůstat skryto, začnou se dít věci.
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 103 minut, vstupné 110 Kč

neděle 16. prosince 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 110 Kč/dospělí 130 Kč

neděle 16. prosince v 19 hodin film Francie
VÁNOCE A SPOL.

Komedie/pohádka pro všechny. Co se stane, když těsně před Štědrým dnem přijde Santa naráz 
o skřítky připravující dárky? Všichni totiž najednou záhadně onemocní. Je to naprostá katastrofa, 
kterou musí Santa zachránit neplánovaným výletem pro léky až na Zemi, kde na něj číhají nečekané 
překážky, hlavně v podobě nic nechápajících lidí.
Mládeži přístupný, dabováno, 99 minut, vstupné 120 Kč

středa 19. prosince v 19 hodin film ČR
MARS

Drama/komedie. Mars je vztahová romance o  láskách, přátelstvích, nadějích a  obavách, které 
sbíráme celý život na Zemi a pak si je odneseme na jinou planetu. Ale i tam nás stahují k zemi, tedy 
k Marsu. Gravitace prostě funguje všude, jak už všichni vědí, protože doba, kdy byla rudá planeta 
v módě, dávno minula.
Mládeži do 12 let nevhodný, 85 minut, vstupné 90 Kč

pátek 21. prosince v 19 hodin film USA 
SMRTELNÉ STROJE

Dobrodružný/fantasy. Světu docházejí zdroje, města se proměnila v pohyblivé predátorské stroje 
a jedna dívka se touží pomstít muži, který ji připravil o matku. Bohužel, patří mezi ty vůbec nejmocnější 
muže planety. Smrtelné stroje jsou dobrodružné fantasy od tvůrců Pána prstenů a Hobita.
Mládeži do 12 let nevhodný, dabováno, 128 minut, vstupné 140 Kč

neděle 23. prosince v 16 hodin film USA
LOUSKÁČEK A ČTYŘI ŘÍŠE

Dobrodružný/fantasy/rodinný. Klára chce jediné, a to je klíč – takový, který otevře skříňku, ve které 
se skrývá dar od její zesnulé matky. Zlatá nit, kterou napne její kmotříček Drosselmeyer o Štědrém 
večeru, ji k tomu klíči zavede – jenže ten v mžiku zmizí do záhadného a fantastického paralelního 
světa. Právě tam se Klára setká s vojákem a  louskáčkem Filipem, armádou myší a  regenty, kteří 
spravují tři říše: Říši sněhových vloček, Říši květů a Říši sladkostí.
Mládeži přístupný, dabováno, 100 minut, vstupné 100 Kč

neděle 23. prosince v 19 hodin film ČR
DOKTOR MARTIN: ZÁHADA V BESKYDECH

Komedie. Příběhy populárního doktora Martina s tváří Miroslava Donutila vyvrcholí úplně novým 
a tím největším případem jeho kariéry v celovečerním filmu v kinech. Svérázný doktor Martin bude 
řešit dosud nepoznané záhady osobního života i  jednu detektivní otázku. Musí totiž zvládnout 
postarat se jeden den o malé dítě a současně s tím musí přijít na kloub záhadě, jejíž stopy vedou 
hluboko do historie až do doby první republiky.
Mládeži přístupný, 90 minut, vstupné 120 Kč

středa 26. prosince, POZOR!  v 17 hodin film Francie
ASTERIX A TAJEMSTVÍ KOUZELNÉHO LEKTVARU

Animovaný film. Když druid Panoramix spadne při sběru jmelí ze stromu, rozhodne se, že je čas, aby 
někomu prozradil tajemství kouzelného lektvaru, který dodává sílu a díky kterému odolává jeho vesni-
ce útokům Římanů. Nakonec se vydává společně se dvěma hrdiny této vesnice - Asterixem a Obelixem 
na cestu najít mladého druida, kterému by Panoramix mohl prozradit tajemství kouzelného lektvaru.
Mládeži přístupný, dabováno, 105 minut, vstupné 120 Kč

pátek 28. prosince v 19 hodin film USA 
SPIDER-MAN: PARALELNÍ SVĚTY

Animovaný/akční/dobrodružný. Phil Lord a Chris Miller, tvůrci hitů Lego příběh a 21 Jump Street 
spojili svůj um a talent, aby divákům představili dosud nepoznaný svět Spider-Mana v přelomovém 
a unikátním vizuálním stylu. Spider-Man: Paralelní světy představí dospívajícího chlapce z Brooklynu 
Milese Moralese a nekonečné možnosti Paralelních světů, kde je víc než jen jeden maskovaný hrdina.
Mládeži přístupný, dabováno, 120 minut, vstupné děti 130 Kč/dospělí 150 Kč

neděle 30. prosince v 16 hodin film Rusko
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA

Animovaná komedie pro všechny. V dalším pokračování populární animované série se střetne 
svět kouzel a kouzelníků s králem Haraldem, který se rozhodne zbavit svět veškeré magie a čar.
Dokáže mu v tom někdo zabránit? Naštěstí je zde odvážná Gerda a po jejím boku překvapivě i Sněhová 
královna, se kterou Gerda dosud neměla nejlepší zkušenosti.
Mládeži přístupný, dabováno, 80 minut, vstupné děti 110 Kč/dospělí 130 Kč

neděle 30. prosince v 19 hodin film USA/V. Británie
BOHEMIAN RHAPSODY

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 120 Kč
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středa 5. prosince od 17 hodin
Dům kultury Protivín

Mikuláš  
s Michalem  
NesvaDbou

Sladká odměna od Mikuláše.

Vstupné děti 100 / dospělí 150 Kč

Účinkují: Písecký komorní orchestr a Písecký pěvecký sbor SONITUS
Diriguje: Oldřich Vlček

Sbormistr: Václav Kraus
Vstupné 80 Kč

Jakub Jan Ryba
 Česká mše vánoční

„Hej Mistře“

pátek 14. prosince 2018 od 19 hodin
kostel sv. Alžběty Protivín

čtvrtek 6. prosince 2018 od 19 hodin
Dům kultury Protivín

hranici 1949 – 1951

Výstřely na šumavské 

Beseda nad knihou s  autorem Pavlem Mocem
Vstupné 20 Kč
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nohu uchopil a již nepustil, po zemi. Srnec 
byl dobyt a neohrožený kovář pochutnal si 
doma na dvou tučných zajících, jež dostal 
odměnou od knížete pána za tento skutek.

Po těchto honech odebral se Jeho cís. 
a král. Výsost ještě druhý den na panství 
Vorlické, náležející našemu vznešenému 
příznivci českého národa Karlu knížeti 
Schwarzenbergu, by i zde honů se zúčast-
nil, odkud použiv opět vlaku, zpáteční 
cestu do sídelního města Vídně nastoupil, 
vznešeným panstvem vyprovázen a milou 
vzpomínku na svůj pobyt nám zde v městě 
zanechav.“ Zakončil popis návštěvy arcivé-
vody Františka Ferdinanda d‘Este v Proti-
víně a na Orlíku Václav Straka 16. prosince 
1892. (Uloženo v Okresním oblastním 
archivu Písek).

Kým vlastně byl arcivévoda František 
Ferdinand d‘Este v roce 1892?

Také díky knize Jiřího Pernese „Život 
plný nepřátel“ si můžeme některá fakta 

Arcivévoda František Ferdinand d'Este v Protivíně
  Dokončení ze strany 10 připomenout. V říjnu, tedy ani ne měsíc před 

návštěvou Protivína, byl jmenován generál-
majorem, protože jako všichni arcivévodové 
musel projít část své výchovy ve vojsku. On 
v tom našel i zalíbení. Když ve dvanácti 
letech zdědil majetek po svém strýci, stal se 
nejbohatším Habsburkem. V Čechách patřil 
k největším velkostatkářům, když si ještě 
k zděděnému panství v Chlumu u Třeboně 
přikoupil v roce 1878 panství Konopiště. 
Třebaže se po sebevraždě korunního prince 
Rudolfa v lednu roku 1899 stal oficiálním 
následníkem trůnu jeho otec Karel Ludvík 
(zemřel v roce 1896), pozornost všech se 
především upírala k arcivévodovi Františku 
Ferdinandovi d‘Este. On také již v srpnu 
1891 navštívil spolu s císařem Františkem 
Josefem I. Berlín po korunovaci Viléma II. 
V prosinci byl vyslán do Ruska, aby carovi 
předal osobně list od císaře. Tento pobyt jej 
velmi ovlivnil a od té doby zastával názor, 
že musí Rakousko – Uhersko udržovat 
s Ruskem přátelské styky a kdyby došlo 
k nepřátelství, mohly by se obě říše rozpad-

nout. „Konec písničky“ jak to arcivévoda 
pojmenoval.

Rok 1892 byl významný i pro jeho 
soukromý život. Zřejmě se v tomto roce 
již seznámil s hraběnkou Žofií Chotkovou, 
které, jak dokládá jejich pozdější korespon-
dence, přivezl několik dárků z téměř roční 
cesty kolem světa, na kterou se vydal krátce 
po pobytu v Protivíně, ještě v prosinci roku 
1892. Od sňatku v červenci roku 1900 je 
ještě dělilo hodně událostí, a to nejen, aby 
jim byl nerovný sňatek císařem povolen, 
ale arcivévoda František Ferdinand musel 
především zvítězit nad tehdejší smrtelnou 
nemocí, tuberkulózou. Takové období pro-
věří pravé přátele. Mezi ně patřil princ Karel 
Schwarzenberg z Orlíka, jak svědčí jejich 
vzájemná rozsáhlá korespondence právě 
z tohoto období. Velkou posilou byla láska 
hraběnky Žofie Chotkové, s kterou později 
prožil krásných čtrnáct let manželství a kte-
rá mu byla po boku i osudného 28. června 
1914 v Sarajevě.

Marie Bartošová

U příležitosti 150. výročí za-
ložení Gymnázia Jana Valeriána 
Jirsíka v Českých Budějovicích 
dal jeho absolvent a českobudě-
jovický archivář PhDr. Jiří Cukr 
dohromady jedinečnou publikaci 
s názvem Galerie vybraných ab-
solventů Jirsíkova gymnázia – 350 
portrétů od A do Ž. Krátkými ži-
votopisnými medailonky jsou v ní 
představeni význační absolventi, 
kteří na tomto ústavu odmaturovali. 
K lepší orientaci v knize slouží při-
pojené rejstříky – maturitní, místní 
(rodných obcí) a oborový (profesní). 
Knihu vydalo nakladatelství Bo-
humír Němec – Veduta, obsahuje 
přes 200 portrétních fotografií, má 
160 stran a prodejní cena je 140 Kč. 
K dostání je v českobudějovických 
knihkupectvích, u nakladatele (in-
ternetové stránky: https://veduta-
-knihy.cz/, tel.: 724 245 135) nebo 
v Jihočeském muzeu, kde zároveň 
do 13. ledna 2019 probíhá výstava 
k dějinám gymnázia.

Na gymnáziu za 150 let jeho 
existence odmaturovalo na 15 000 
studentů a řada z nich pocházela 
i z Protivína a okolí. V publikaci 
jsou blíže zmíněni zdejší rodáci 
Julius Brabec, bankovní úřed-
ník a československý diplomat, 

KNIHA O ABSOLVENTECH 
JIRSÍKOVA GYMNÁZIA

a Marie Heyrovská (rozená Ko-
řánová), jedna z prvních dívčích 
absolventek gymnázia, asistentka 
a spolupracovnice svého manžela 
Jaroslava Heyrovského, držitele 
Nobelovy ceny. Z blízkého Zábo-
ří pocházel literárně činný kněz 
Václav Chalupský. Jako kaplan 
působil nějaký čas v Protivíně 
kněz a vlastivědný pracovník Flo-
rian Fencl.

sobota 1. prosince od 14.30 hodin
Dům kultury Protivín

Představení se koná 
v rámci adventního trhu ZŠ Protivín.

Vstupné 45 Kč
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Pozvání do kaplanky

Ve čtvrtek 1. listopadu 2018 byla 
v protivínském infocentru zahájena 
výstava kreseb Ing. Heleny Mašindové. 
Kromě protivínských návštěvníků a rodin-
ných příslušníků na vernisáž přijelo i mnoho 
přátel z Písku. Na úvod byl požádán Martin 
Řepa, aby zorganizoval interaktivní hru – 
nainstalování kreseb rostlin na připravené 
prázdné panely v místnosti infocentra. 
Za všeobecného veselí a připomínek si tak 
mohli návštěvníci sami vyzkoušet, jak se 
taková výstava připravuje. Odměnou jim 

Obrázky z cest

byla arie Carmen z Bizetovy opery, kterou 
zazpívala Marie Krejsová, autorčina neteř. 
Výstava tak byla zahájena a návštěvníci 
mohli po prohlídce ochutnat připravené 
občerstvení.

Do 30. listopadu 2018 se můžete i vy 
podívat na obrázky ze všech koutů republiky 
– ze Železné Rudy, Litoměřic, Lužických 
hor, Lysé nad Labem, Tišnova u Brna a ji-
ných, a samozřejmě i Protivína.

HM

Od 7. listopadu do konce roku 2018 vám 
předvede své velkoformátové obrazy Josef 
Záruba (http://josef-zaruba.webnode.cz) pro-
střednictvím výstavy „Cizí identita“.

V prostorách infocentra můžete do konce 
roku zhlédnout přehlídku kreseb Ing. Heleny 
Mašindové – „Obrázky z cest“. Vernisáž této 
výstavy proběhla s velkou účastí hostů ve čtvrtek 
1. listopadu 2018.

Během listopadu a prosince přijďte zavzpo-
mínat na dobu, kdy začaly vycházet příběhy 
Rychlých šípů v časopisech Vpřed a Mladý 
hlasatel. 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. Minivýstavu s prvními výtisky 
legendárních časopisů pro vás připravil Jirka 
Wasabi Plíva (ml.).

Těšíme se na vaši návštěvu od pondělí 
do pátku od 8 do 16 hodin a na setkání s vámi 
první adventní neděli při slavnostním rozsvícení 
vánočního stromu.

středa 12. prosince v 18 hodin
nádvoří kaplanky,  

Masarykovo náměstí Protivín

Spolu s Dětským pěveckým  
sborem ZŠ Protivín

Vás zveme ke zpívání koled  
Narodil se Kristus Pán  

a Půjdem spolu do Betléma.

O dalších máte možnost hlasovat  
v regionálním deníku Písecké listy,  

který akci organizuje.

Pojďte si zazpívat koledy

Tradiční adventní koncert skladatele 
a zpěváka Richarda Pachmana a muzikálové 
herečky a  zpěvačky Dity Hořínkové se letos 
uskuteční ve čtvrtek 29. 11. v 19 hodin v Po-
hádkové kovárně v  Selibově u  Písku. Diváci 
si poslechnou nejen adventní písně a  koledy, ale 
mohou se seznámit i s písněmi z nového Vánočního 
alba, které k turné vychází a které obsahuje původní 
autorské Pachmanovy skladby i úpravy starých koled 
a které přináší předvánoční náladu nejen díky hla-
sům obou aktérů, ale i díky neobvyklým nástrojům, 
jakým je například Sundrum.

„Jedná se o  naše osmnácté společné adventní 
turné. Jako dárek jsme našim posluchačům letos 
připravili kolekci adventních písní na Vánočním albu, 
přičemž většina z nich na koncertech zazní. Velmi se 
na naše předvánoční publikum těšíme. Jsme rádi, že 
kromě destinací, kam jezdíme roky a  vytvořili jsme 
tam jakousi tradici našich adventních koncertů, 
máme letos na programu i místa, kde budeme zpívat 
poprvé. A  jsme rádi, že podruhé můžeme zazpívat 
v  poetickém prostředí Pohádkové kovárny naši ko-
morní verzi adventního koncertu. Rovněž po skončení 
adventních koncertů již tradičně navštívíme Dětský 
domov ve Strančicích, kam přivezeme již po osmnácté 
finanční výtěžek z  koncertů. To je vedle radosti ze 
samotného zpívání druhá veliká radost“, dodává 
Richard Pachman.

Vzhledem k  omezené kapacitě a  velkému 
zájmu doporučujeme rezervovat vstupenky 
na tel. číslech 724 913 100 a 604 900 985 nebo si 
je přímo zakoupit v IC Protivín, píseckém kultur-
ním domě nebo online na webových stránkách 
www.centrumkultury.cz.

ADVENTNÍ KONCERT RICHARDA  
PACHMANA OPĚT PO ROCE V SELIBOVĚ

Členská schůze zdravotně postižených
Výbor Spolku Svaz zdravotně postižených Protivín 
srdečně zve své členy na 9. členskou schůzi, která se 
bude konat v úterý 18. prosince 2018 od 13.30 hodin 
v salónku restaurace U Rychtářů.

Těšíme se na Vaši účast.
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  SPOLEČENSKÁ KRONIKA  
NARODILI SE

	 24.	10.	dcera	Viktorie	Hynoušová
	 Heleně	Potencové	ze	Skal

	 24.	10.	syn	Jiří
	 Nicole	Žižkové	z	Protivína

ZEMŘELI
	 1.	11.	Václav	Vacek

	 60	let,	Chvaletice

	 1.11.	Dagmar	Zárubová
	 nedožitých	72	let,	Bor	u	Protivína

	 1.11.	Dagmar	Zárubová
	 nedožitých	44	let,	Bor	u	Protivína

	 4.	11.	Miloslav	Šafařík
	 nedožitých	86	let,	Protivín

Ráda bych touto cestou poděkovala domácímu hospici 
Athelas, který nám velmi pomohl v nejtěžší životní chvíli. 
V okamžiku, kdy už nikdo nemohl pomoci, se nám stal 
tým z domácího hospicu neskutečnou oporou a poskytl 
péči, které se nám jinde nedostalo. Zvláštní dík patří 
Mgr. Miladě Štojdlové, a to za pomoc v té nejnáročnější 
chvíli. Největší dík patří Lucii Hudákové, DiS, která byla 
po celou dobu největší podporou, a to i pro mě samotnou.
Nikdy nevíme, kdy budeme takovou pomoc potřebovat. 
Děkuji celému týmu za  poskytnutou pomocnou ruku. 
Děkuji celému týmu za pomoc bez zbytečného odkládání. 
Děkuji celému týmu za milé jednání. Děkuji domácímu 
hospici Athelas za to, že existuje.

Jitka Čurdová

Poděkování

Foto (zleva)
Michaela Hanzlíková se synem Václavem, Jana Brabcová a Karel 
Nebes s dcerou Andělou, Jana Hanušová a Václav Šupitar se sy-
nem Václavem, Michaela a Tomáš Votavovi s dcerou Nicol, Lucie 
a Jan Kadlecovi s dcerou Vanesou, Michaela a Martin Pavlikovi se 
synem Jakubem.

Foto S. Faktorová, Photography

Ve dnech 25. a 26. října přivítal starosta města  
Jaromír Hlaváč další nové občánky našeho Protivína.

Foto (zleva)
Zuzana Schánilcová a Miroslav Kanda s dcerou Anetou, Vendula 
a Jaroslav Sedláčkovi se synem Jiřím, Kateřina Němcová a David 
Žabka se synem Sebastianem, Michaela a Václav Márovi s dcerou 
Adélou, Monika Mináriková a Tomáš Vávra se synem Pavlem.

Foto (zleva)
Tereza a Miroslav Schreiberovi se synem Erikem, Veronika Vo-
týpková a Tomáš Köhler se synem Tomášem, Martina Leskovcová 
a Petr Kubovec se synem Václavem, Zuzana Dorschnerová a Robin 
Rac s dcerou Emmou, Kateřina a Václav Sobolíkovi se synem  
Václavem, Pavla Hřebečková a Jiří Rout se synem Matyášem.

Foto (zleva)
Markéta Uhlířová a Karel Brynda s dcerou Terezou, Tereza Kře-
pelová a Luboš Pícha se synem Teodorem, Veronika Vlčková se 
synem Otakarem, Jaroslava Plachá a Ladislav Křehlík s dcerou 
Annou, Markéta Jíňová a Jaroslav Keclík se synem Jaroslavem 
a dcerou Natálií.
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 ZE ŽIVOTA ŠKOLY 
CESTA STOLETÍM

Po celé období září a října jsme připravovali se žáky naší školy 
slavnostní „Akademii ke stému výročí vzniku samostatného státu“. 
Děti a učitelé se věnují nácviku svých scének s velkým nasazením.

Osnovou večera bylo zachycení a ilustrace změn v našich živo-
tech od roku 1918 do roku 2018.

Je připravena dramatizace vyhlášení republiky v Protivíně, 
útržky z let 1938, 1948, 1968...

Do toho zapadá nahlédnutí do školy dříve a dnes, tance, písně, 
sport, móda – změny ve všech oblastech se prolínají s historickými 
událostmi.

Noviny vyjdou až po „Akademii“, proto uveřejňujeme aspoň 
pár fotografií z příprav. Doufáme, že diváci na uvedení „Akademie“ 
pro veřejnost ocení úsilí všech účinkujících.

Slavnostní „Akademií“ chceme přispět k důstojným oslavám 
a popřát naší republice a všem jejím občanům mnoho šťastných 
let v dalším století.

Za ZŠ T. Vojtěchová

PODZIMNÍ PŘÍRODNÍ DĚJE
Takto žáci 2. A shromáždili různé materiály týkající 

se PODZIMU a tím se aktivně seznámili s podzimními 
přírodními ději. Na snímku je Anička Vlasáková a Petr 
Hejsek.

ZÁJEZD DO DIVADLA NA FIDLOVAČCE
Dne 24. října jsme se zúčastnili zájezdu do Divadla Na Fid-

lovačce v Praze. Konalo se tam dopolední představení Eva tropí 
hlouposti, jež můžeme znát jako černobílý film z roku 1939. Od-
jížděli jsme brzy ráno autobusem z náměstí a na cestě do Prahy se 
ještě stavěli u benzínky, kde jsme měli dvacetiminutovou pauzu. 
Do divadla jsme dorazili včas, seděli jsme ve 4. a 5. řadě, takže 
jsme měli skvělý výhled na pódium. Po třetím zazvonění začalo 
představení, v němž ztvárnila hlavní roli Evy Diana Šoltýsová a je-
jího sourozence Michala Denny Ratajský. Příběh vypráví o bláznivé 
Evě, která pomůže bratrovi Michalovi k osudové lásce a tetičce Pá 

sežene návod na Záhorskou růži. O přestávce jsme si mohli zakoupit 
občerstvení v bufetu, ale někteří z nás si místo toho divadlo prošli 
a prohlédli. Po druhé části skvělého představení jsme si vzali kabáty 
z šatny a jeli zpátky Prahou domů. Z autobusu jsme měli nádherný 
výhled na panorama Pražského hradu a projížděli i kolem Tančícího 
domu. Během cesty jsme se dívali na český film Špunti na vodě. 
Do Protivína jsme dorazili kolem půl třetí odpoledne. Představení 
se moc povedlo a zájezd jsme si užili.

Pavlína Čecháčková, 8. A
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Hastrmánci, čerti i ostatní pohádkové 
bytosti se již moc těší na Vánoce. Uklízejí 
světničky a medvědice Máša jim peče to 
nejlepší vánoční cukroví.

A že nevíte, jaký stromeček si zdobí 
čerti, co mají hastrmani na stole při štědro-
večerní večeři a jak se slavily Vánoce třeba 
v minulém století? Navštivte pohádkový 
svět Vánoc se spoustou ozdobených ži-
vých stromečků. Uvidíte ozdoby z různých 
přírodních materiálů, betlémy i andělské 
scenérie a poznáte české vánoční zvyky 
a tradice.

V tvořivé dílničce si mohou děti i dospě-
lí vyrobit hezké vánoční dekorace a dárečky 
pro své blízké. Dospělí mohou ochutnat 
pekelně dobrý svařáček, menší návštěvníci 
třeba dětský punč. Poslední adventní víkend 
přivezou pohádkové bytosti do kovárny 
i pravé Betlémské světlo, které si návštěvníci 
budou moci odnést do svých domovů.

VÁNOČNÍ POHÁDKOVÁ KOVÁRNA – Selibov u Písku

Vánoční výstavu, která nadchne nejen 
děti, ale i dospělé, můžete navštívit ve svá-
tečně nasvícené Pohádkové kovárně v Se-
libově u Písku o adventních víkendech (1., 
2., 8., 9., 15., 16., 22. a 23. prosince 2018) 
a také od 27. do 30. prosince, vždy od 11 
do 16 hodin.

V neděli 16. prosince 2018 se bude 
již tradičně před Pohádkovou kovárnou 
odehrávat ŽIVÝ BETLÉM – biblický 
příběh o narození Spasitele. Představení se 
konají každou hodinu od 13 do 17 hodin. 
Příchozí budou mít možnost odnést si domů 
neobyčejný zážitek i pravou vánoční náladu.

Více informací lze získat na telefonních 
číslech: 724 913 100 a 604 900 985, nebo 
e-mailu: info@pohadkovakovarna.cz.

Další informace jsou také na webo-
vých stránkách Pohádkové kovárny či fa-
cebookovém profilu Pohádková kovárna.

Letos v prosinci uplyne 80 let od chví-
le, kdy na zadní straně časopisu Mladý 
hlasatel poprvé vyšel příběh Rychlé šípy.

Možná si vzpomenete na chvíle strávené 
s tímto klubem správných chlapců. Na je-
jich dobrodružství ve Stínadlech. Na boj 
s Podkováky. A co teprve Bratrstvo kočičí 
pracky...

Kolik z nás je má ještě někde doma 
schované...

Zkrátka přijďte se podívat na několik 
výtisků původních časopisů a malou vý-
stavku do kaplanky na Masarykově náměstí 
v Protivíně.

Na setkání se těší Mirek, Jarka, Jindra, 
Červenáček a Rychlonožka.

Zavzpomínat nad Rychlými šípy můžete 
i v protivínské knihovně, kde je pár výtisků 
k zapůjčení.

Rychlé šípy slaví 
narozeniny

Stolní tenis Slavoje Protivín
Stolním tenistům Slavoje Protivín začala nová soutěžní sezo-
na. Celkem pět mužstev bude bojovat o vítězství v krajských 
a okresních soutěžích.

Krajský přebor
Slavoj A : Libín PT C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10:5
(Votava 4, Färber 2, Tománek 2, debly)

Slavoj A : Hluboká nad Vlt. B . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9:9
(Votava 4, Brabec 2, Färber 1, Tománek 1, debl)

VS Tábor B : Slavoj A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9:9
(Votava 4, Cendelín 2, Tománek 1, Vařečka O. 1, debl)

Vodňany B : Slavoj A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10:3
(Brabec 2, Vařečka O. 1)

Slavoj A : Blatná B  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10:2
(Votava 3, Färber 3, Cendelín 2, Tománek 1, debl)

Krajská soutěž
Slavoj B : Sokol Strakonice A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4:10
(Vařečka O. 2, Topinka 1, Brabec 1)

Slavoj B : El. Strakonice C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9:9
(Topinka 3, Vařečka O. 2, Mareš 1, Vařečka P. 1, debly)

Třebohostice A : Slavoj B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8:10
(Mareš 4, Topinka 3, Brabec 2, Vařečka O. 1)

Vodňany C : Slavoj B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9:9
(Mareš 3, Brabec 2, Vařečka O. 2, Klárner 1, debl)

Pokračování na straně 19   
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Fotbalové informace
„A“ nehraje v nejlepší pohodě, nedaří se, hráči 
sice bojují, chybí tomu však lehkost a na vstřelené 
branky se hodně nadřou.

FK Olešník – FK Protivín 5:1 (2:0)
Branky: 80. Moravec (pen.).
Protivín: Hanus – König, Mikulenka, R. Vojta, 
Rothbauer – J. Vojta (46. Bečvář), Prášil, Zb. Vorel, 
Moravec, Říha – Dan (64. Sládek). Trenér Juraj 
Kobetič.
Nejlepší hráči: Lafata, Grobár – Moravec, Zb. 
Vorel, Prášil.
Na Olešník dnes kromě místních dorazila i hrstka 
sparťanských Ultras, kteří využili reprezentační 
přestávky a přijeli pozdravit klubovou ikonu Da-
vida Lafatu. Ten se jim ukázal parádním sólem 
před první brankou zápasu a následnou průnikovou 
přihrávkou, kterou ve 33. minutě využil Miroslav 
Grobár – 1:0. Protivín do té doby dokázal bránit 
v pečlivě postaveném bloku, ale oslabená sestava 
hostí, v níž nemohl kvůli zranění nastoupit Jaromír 
Vorel, nakonec inkasovala do poločasu ještě jednou 
právě z kopačky Davida Lafaty, který se z dobrých 
pětadvaceti metrů trefil výstavně – 2:0. „Druhá 
půle se dohrávala spíš jen z povinnosti,“ řekl naší 
redakci po zápase domácí kouč Chlumecký, které-
mu ve druhé půli udělali jeho svěřenci radost ještě 
třikrát – trefili se Lukáš Dudek a v závěru dvakrát 
kanonýr Radim Štos, který rozšířil podzimní sbírku 
na 12 gólů. Hosté se dočkali alespoň čestné branky, 
faul domácího Pavla Tomka potrestal z penaltového 
puntíku v 80. minutě Jan Moravec.

FK Protivín – Malše Roudné 2:1 (0:1)
Branky: 59. Moravec, 90. Zbyněk Vorel
Protivín: Hanus – Rothbauer, Mikulenka, R. Vojta, 
König – J. Vojta (82. Dan), Zb. Vorel, Moravec, 
Prášil (52. Bečvář), Říha – J. Vorel. Trenér Juraj 
Kobetič.
Nejlepší hráči: celý tým – Hřebejk, M. Otepka, 
Píša.
Utkání posledního Protivína s exdivizním Roudným 
spělo do remízové podoby, když na časomíře nasko-
čila poslední minuta a v ní se zrodila klíčová situace 
celého zápasu. Domácí se nespokojili s remízovým 
stavem a po akci Zbyňka Vorla s Bečvářem prvně 
jmenovaný uklidil míč levačkou k tyči a rozhodl 
o důležitém vítězství Protivínských, kteří v před-
cházejících pěti zápasech nebodovali. „Hrálo se 
nahoru dolů a v bojovném utkání jsme byli šťast-
nějším týmem. Kluci se vydali ze všech sil, dali 
do toho srdíčko a odměnou jim byla cenná výhra.“ 
Domácí nastoupili v nejsilnější možné sestavě. 
Po dvouzápasové pauze s uzdraveným útočníkem 
Jaromírem Vorlem a špílmachrem Ondřejem Práši-
lem, který odehrál jen 52 minut a nuceně musel 
střídat. Živo bylo před oběma brankami. Na první 
změnu skóre došlo ve 14. minutě, kdy odražený míč 
napálil výstavní ranou z první přesně k tyči Jan Hála 
a Roudné vedlo. Domácí si v první půli vypracovali 
tři slibné šance, ale vázlo přesné zakončení. Deset 
minut po přestávce mohl zvýšit z brejku Vlk, ale 
připraveného Hanuse nepropálil. Zanedlouho se 
na druhé straně zastřeloval Zb. Vorel, který vysoko 
přestřelil. V 59. minutě podnikli domácí ukázkový 
protiútok. J. Vorel unikl po křídle, přesně odcentro-
val na kapitána Jana Moravce, jehož krásná hlavička 
o zem skončila v Hřebejkově síti. Na další gól se 
čekalo až do zmiňované 90. minuty.

SK SIKO Čimelice – FK Protivín 2:0 (1:0)
Protivín: Hanus – Rothbauer, Mikulenka, R. Vojta, 
König – Moravec, Říha (83. Sládek), Z. Vorel, 
Bečvář, J. Vojta (74. Dan) – J. Vorel. Trenér Juraj 
Kobetič.
Nejlepší hráči: Káš
Domácí si uvědomovali důležitost zápasu 
a do úvodních minut vlétli jako kometa. Hned 
v 5. minutě utekl kapitán Hegenbart, nacentroval 
do vápna a Petr Hovorka, který hrál ještě v úvodu 
sezony v I. B třídě za Cehnice, krásnou hlavičkou 

otevřel skóre. Ve 12. minutě kopal hostující kapitán 
Moravec trestný kop, gólman Čimelic Přibyl ale 
jeho ránu kryl. Obrovskou šanci na vyrovnání měl 
v 28. minutě protivínský Jaromír Vorel, který šel 
prakticky sám na brankáře, udělal mu kličku, z úhlu 
pak ale trefil pouze boční síť. Druhý poločas byl 
zcela vyrovnaný. V 73. minutě přišel rozhodující 
moment utkání, když Převrátil rozehrál rohový 
kop, na který si naběhl Václav Hegenbart a hlavou 
zvýšil na 2:0 pro Čimelice. Nebezpečně pak stříleli 
ještě Listopad a Varhan, obě střely však minuly cíl. 
Protivínští pak přidali, kromě několika standardních 
situací si ale žádnou větší šanci nevypracovali.

FK Protivín – FC ZVVZ Milevsko 2:0 (1:0)
Branky: 22. Zb. Vorel (pen.), 82. Říha.
Protivín: Hanus – König, Zb. Vorel, Mikulenka, 
Barbotkin – Dan, Moravec, Říha, Vojta, Bečvář – J. 
Vorel. Trenér Juraj Kobetič.
Nejlepší hráči: Zb. Vorel, Hanus, Barbotkin – Mar-
šík, Kosobud, Hejl.
V Protivíně proti sobě nastoupily dva celky, které 
se v této sezoně spíše trápí, a tomu odpovídala 
i úroveň hry. Na těžkém terénu, na němž se podepsal 
vydatný noční déšť, se odehrával spíš urputný boj. 
Pohledného fotbalu moc k vidění nebylo. Na gól 
diváci čekali do 22. minuty. Hosté se dopustili 
faulu v pokutovém území a nařízenou penaltu 
s přehledem proměnil Zbyněk Vorel. Hosté se mohli 
radovat tři minuty před koncem poločasu, zbloko-
vanou ránu však protivínský gólman Marek Hanus 
s námahou vyškrábl na roh. Ani po změně stran 
se obraz hry příliš nezměnil. Zajímavé momenty 
dlouho nepřicházely. Jedinečnou šanci na vyrovnání 
mělo Milevsko v 63. minutě, Sedláka ale v čisté 
příležitosti vychytal Hanus. Klid přinesl na kopačky 
protivínských hráčů osm minut před koncem Martin 
Říha, jehož druhý gól definitivně o výsledku pouze 
průměrného utkání rozhodl. „Získali jsme hodně 
důležité tři body, bylo to ale spíš o bojovnosti než 
o fotbale. První gól z penalty nás uklidnil, po pře-
stávce jsme ale přestali hrát aktivně a koledovali 

si o gól. Aspoň v závěru se hráči vzpamatovali a už 
toho soupeři tolik nedovolili,“ zhodnotil výkon 
domácího mužstva trenér Protivína Juraj Kobetič.
„B“ tým se ustálil a v poslední době se stále zlep-
šuje. Pokud na sobě kluci budou pracovat, měli by 
se v klidu držet v první třetině tabulky.
Protivín – Skály 5:0
Branky: Sládek 2, Veselý, Ruczkowski, Jaroš
Jednoznačné vítězství domácích, kteří si rozhodu-
jící náskok uhráli již v prvním poločasu.
Kestřany – Protivín 1:1 pen. 4:3
Branka: Sochora
Protivínští brali bod za velmi dobrý výkon, branku 
vstřelili v poslední minutě hrací doby.
Protivín – Záhoří 3:1
Branky: Cina, Bartuška, Rothbauer
V první části domácí netrefili 2x prázdnou branku 
a dostali z první střely soupeře gól. Ve druhém 
poločase se jim podařilo výsledek otočit a závěr se 
už jen dohrával.
Kostelec – Protivín 3:2
Branky: Cina, Růžička
Hosté po obdržené brance otočili a vedli, ale 
ve druhé části 2x inkasovali a jeli domů bez bo-
dového zisku.
„D“
Čkyně – Protivín 2:3
Branky: Šimek, L. Nečas, F. Šedivý
Protivín – Vl. Březí 1:3
Branka: Šimek
Volyně – Protivín 3:3 pen. 4:2
Branky: Šimek, Cvachovec, Nečas L.
Starší žáci
Protivín – Netolice 2:2 pen. 4:3
Branky: Král, Pikl
Písek B – Protivín 0:3
Branky: Pikl 2, Jirášek
Mladší žáci
Protivín – Netolice 3:2
Branky: Krs, Křišťál M., Niebauer
Písek – Protivín 5:1
Branka: Chalupský
Mladší žáci B
Králova Lhota – Protivín 5:2
Branky: Kozma, Kříž
Protivín – Kestřany 10:3
Branky: Hruška 3, Handschuh
Kovářov – Protivín 10:1
Branka: Kubec

Václav Křišťál

Radostné zakončení podzimní části soutěže 
si užili i kluci a slečna z mladší přípravky II. Naši 
nejmladší hráči narozeni v letech 2011 a 2012 již mají 
za sebou druhou odehranou sezónu. Po jarní zkušební, 
ne příliš vydařené sezóně, se děti rozhodly přes léto 
pořádně potrénovat a ukázat, že když se chce, tak to 
jde. Podzimní sezónu tak zahájily výhrou, pokračovalo 
střídání proher a výher. Tak už to ve fotbale někdy 
bývá, ale co je důležité, dětem to radost ze hry nevzalo 
a statečně to dotáhly do konce. Podzimní sezónu tak 
ukončily opět výhrou, ale s troškou zklamaní, že to 

Na fotografii V. Procházka, Z. Sládková, L. Přibil, M. Brůžek, D. Moucha, M. Kropáček,  
H. Kropáček, T. Čáp, M. Daniel, J. Šafařík, J. Čáp, V. Němejc.

Dokopná našich nejmladších
byl poslední letošní zápas. Potom si ale uvědomily, že 
po sezóně následuje i zasloužená dokopná, vyhodnoco-
vání jednotlivých úspěchů, rozdávání diplomů, medailí 
a pohárů. A že bylo co slavit. Tři kluci z našeho týmu 
končili sezónu mezi nejlepšími střelci v okrese Písek 
na 1.,6. a 7. místě a to z více než 90 dětí. Pak není divu, 
že při dokopné porazili i maminky, s kterými si zahráli.

Takže kluci a holky, pokud chcete prožívat radost 
ze hry s námi, rádi vás přivítáme do týmu.

trenéři mladší přípravky II
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KŘÍŽOVKA O KNIŽNÍ ODMĚNU

Také letošní křížovky jsou věnovány moudrým výrokům známých osobností. Autor křížovek P. Šoba
Smích většinou umí závažné věci rozřešit 1., 2. a 3. tajenka – „Každý den s citátem“ Petr Havránek. 
Vyluštěnou tajenku zašlete do 3. prosince na adresu MěKS Protivín, Mírová 337, 398 11 Protivín, nebo e-mailem karfikova@kultura-protivin.cz
Knižní odměnu za správné vyluštění říjnové křížovky získává pan Josef Kaše ze Strakonic. Blahopřejeme!

Stolní tenis Slavoje Protivín
Slavoj B : Blatná C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10:3
(Vařečka O. 3, Brabec 2, Mareš 2, Topinka 1, debly)

Slavoj B : Mirotice A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:10
(Vařečka O. 2, Brabec 1, Mareš 1, Klárner 1, debl)

Okresní přebor
Slavoj C : Svatkovice A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15:3
(Vařečka O. 4, Mareš 4, Marková 3, Martan 2, debly)

Písek B : Slavoj C  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10:8
(Marková 3, Mareš 3, Najmanová 2, Macháček 1, debl)

Slavoj C : Kovářov B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14:4
(Vařečka O. 4, Klárner 4, Mareš 3, Macháček 1, debly)

Slavoj C : Slavoj D  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14:4
(Marková 4, Macháček 3, Najmanová 3, Klárner 3,  
debl – Vojta 1, Soumar 1,Polanský 1, debl)

Heřmaň A : Slavoj C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8:10
(Vařečka O. 4, Mareš 2, Klárner 2, Marková 1, debl)

Slavoj D : Kovářov A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4:14
(Patzelt 2, Polanský 1, debl)

Slavoj D : Písek B  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4:14
(Polanský 2, Soumar 1, debl)

Slavoj D : Kovářov B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4:14
(Soumar 2, Polanský 1, debl)

Okresní soutěž
Slavoj E : Svatkovice C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5:13
(Šťastný 3, Klenovec 1, Čurda 1, debl)

Hradiště : Slavoj E  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18:0

Slavoj E : Mirotice C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7:11
(Martan 4, Levita 1, Čurda 1, Čurdová 1)

Svatkovice B : Slavoj E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17:1
(Čurdová 1)

Karel Vařečka

  Dokončení ze strany 17
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JEDENÁCTÝ ROČNÍK 
PROTIVÍN CUP 2018

V sobotu 20. října se konal 11. roč-
ník Protivín Cupu, kterého se zúčast-
nily kluby nejen z České republiky, 
ale i ze Slovenska. Turnaj se konal 
ve sportovním boji v taekwondo a ta-
ké v Chanbaře (boj s meči). Turnaje 
se zúčastnil patron protivínského oddílu 
– korejský mistr Youn Jae Lee.

Za náš oddíl nastoupil jako první náš 
nejmenší bojovník Jiří Jáchym Melichar 
a hned postoupil do finálových bojů, 
ale tam po velké bitvě prohrál a skončil 
na 2. místě. Též jako Matěj Hudák, Mar-
tina Babáková a Jiří Vaněček. Nikola 
Zobalová ve finálovém boji prohrála 
se svojí slovenskou soupeřkou na body 
a bylo z toho krásné 2. místo. Nella 
Kalíšková bojovala urputně ve finálo-
vém boji, kde si poranila nohu a nedala 
na sobě nic znát a nakonec prohrála o 2 
body. Bylo z toho 2. místo.

Na závěr sportovních bojů se některé 
boje zopakovaly, protože si děti chtěly 
vyzkoušet nový elektronický systém 
Daedoo. Umístění: Matěj Hudák 1. 
místo, Jiří Jáchym Melichar 2. místo, 
Jiří Vaněček 2. místo. Následovaly 
zápasy v Chanbaře, všechny disciplíny 
pod záštitou Českého svazu Chanbary.

Závodníci získali krásné medaile se 
znakem města Protivín. Popularizují 
tak naše město nejen v Čechách, ale 
i na Slovensku.

Umístění:
CHANBARA
Krátký meč
1. místo Martina Babáková
2. místo Jiří Vaněček, Jiří Jáchym Melichar
3. místo Ondřej Hudák, Petr Jand
Dlouhý meč obouruč
1. místo Martina Babáková
2. místo Nikola Zobalová
3. místo Ondřej Hudák
Krátký meč štít
2. místo Jiří Jáchym Melichar
Dva krátké meče
2. místo Jiří Jáchym Melichar
3. místo Ondřej Hudák
TAEKWONDO
2. místo Nikola Zobalová,
2. místo Martina Babáková
2. místo Nella Kalíšková
2. místo Jiří Vaněček
2. místo Jiří Jáchym Melichar
2. místo Matěj Hudák

Velké poděkování patří všem rodičům 
za přípravu a organizaci závodů.

M.Z.

9. PROTIVÍNSKÁ 
DRAKIÁDA

V sobotu 20. října jsme zabalili skautský 
hangár, stoly a lavičky a uspořádali jsme již 
9. protivínskou drakiádu. Pro její pořádání 
jsme si vybrali opět louku pod kopcem Mr-
chovák a díky příznivému počasí pár draků 
vzlétlo. Celkem bylo zapsáno 37 draků 
a účastnili se děti i rodiče. Podzimní odpo-
ledne jsme prolévali teplým čajem, kafem 
či svařákem. Opekli jsme buřty a rozdali 
ceny v podobě drobných dárků a sladkostí. 
Děkujeme za skvělou účast a doufáme, že 
příští rok, na již 10. protivínskou drakiádu, 
přijdete i vy. 

Zdraví Vás a třesou levicí skauti z Pro-
tivína.

L. Klarnerová

Protivínské fotbalistky mají za se-
bou podzimní část fotbalové Divize 
sk. D žen. Po velkém exodu hráček, 
většinou způsobených zdravotními pro-
blémy, se v létě začal tvořit nový tým 
vlastně za pochodu. Pro náš malý klub 
to nebylo nic jednoduchého, ale všichni 
dělali, co mohli.

Z těchto příčin jsme se tedy celý sou-
těžní podzim potýkali s malým počtem 
hráček, které ale vytvořily opravdový 
kolektiv a dělaly čest svému jménu, byť 
výsledky nebyly příznivé. První část 
sezóny jsme tedy zakončili na 10. místě 
tabulky se ziskem tří bodů za jednu výhru 
s týmem Jindřichova Hradce v poměru 
3:2. Zbylé zápasy jsme sice prohráli, ov-
šem pouze dva z nich jsme mohli odehrát 
v plném počtu hráček a vždy prohráli nej-
těsnějším rozdílem. V ostatních zápasech 
jsme potom slýchali od soupeřů slova 
respektu a chvály za bojovné výkony 
v nejednoduché situaci.

Proto bych touto cestou rád podě-
koval všem hráčkám, které nastoupily 
do podzimních bojů ženské divize 
a nechaly na hřišti za Protivín vždy to 
nejlepší. Vyzdvihnout zaslouží nejlepší 
střelkyně týmu Denisa Pečená, která se 
postarala o šest z devíti branek našeho 
týmu, a dále brankářka Kyrianová, která 
tým nejednou podržela výbornými zákro-
ky. Ovšem pochvalu zaslouží i všechny 
ostatní hráčky, které vždy podávaly 
obětavé výkony.

Věříme, že se nám přes zimní pauzu 
podaří kádr rozšířit a zapracovat na jeho 
sehrání, abychom v druhé půlce sezóny 
mohli důstojně konkurovat soupeřům 
a stoupat tabulkou. Proto vás všechny 
srdečně zveme na jarní zápasy našich 
žen v Protivíně!

M. Hanus

JAFA PROTIVÍN  
OBNOVUJE KÁDR


