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Modernizace plynových kotelen dokončena

Dovolte mi Vás informovat 
o ukončení dvou významných 
rekonstrukcí plynových kotelen, 
a to v objektu naší základní školy 
a kotelny v ulici Komenského, 
která vytápí přilehlé bytové domy 
včetně mateřské školy a sportovní 
haly.

Museli jsme přistoupit k ekono-
micky i časově náročné rekonstrukci 
zejména kotelny v základní škole, 
kde jsme byli nuceni vyměnit kom-
pletně plynové kotle včetně všeho 
příslušenství, a to z důvodu již 
zcela nevyhovujících a neopravitel-
ných stávajících kotlů. Při poruše 
nám hrozila možnost, že nebude-
me schopni nejen ohřát vodu, ale 
zejména nebudeme moci vytápět 
učebny. Rozhodli jsme se pro řešení, 
kdy v objektu školy budou zřízeny 
kotelny dvě, a to jedna pro starou 
část budovy a druhá pro jídelnu a pa-
vilon 1. stupně. Tuto rekonstrukci 
jsme museli provést tak, aby byla 
dokončena do začátku topné sezóny 
a neohrozila vyučování ve škole.

V kotelně v Komenského ul. 
jsme vyměnili stávající plynové 
kotle za účinnější a ekonomicky 
výhodnější, tudíž jsme zde nahradili 
dosluhující plynové kotle moderními 
a zároveň s tím jsme upravili veškeré 
armatury a rozvody jak vody, tak 
topení i elektroinstalace.

Nyní můžeme konstatovat, že 
jsme na letošní topnou sezónu dobře 
připraveni a že by nás zaskočit ne-
měla.

Jaromír Hlaváč,
starosta města

Kotelna v ZŠ Protivín. Foto Ing. J. Fialová

Vážení občané,
dovolte mi Vás pozvat na slavnostní prohlídku kompletně zrekonstruované hřbitovní kap-
le na protivínském hřbitově, která se bude konat v pátek 1. 11. 2019 od 16 do 18 hod. 
Zde budete mít možnost porovnat původní a současný stav této budovy a jejího okolí. 
Pro případné zájemce bude vypraven autobus v 15.30 hodin od „Flopu“ a se zastávkou 
na náměstí.
Objektem Vás provede J. Hlaváč, starosta města.

POZVÁNÍ NA SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVĚ  
ZREKONSTRUOVANÉ HŘBITOVNÍ KAPLE

Slavnostní rozsvícení  
vánočního stromu

neděle 1. prosince 2019
Masarykovo náměstí, Protivín

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 
OPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY  

PROTIVÍN DOKONČENA

Město Protivín jako svou prioritu pro 
volební období od 2018 do 2022 stanovilo 
opravit starou budovu naší základní ško-
ly. V měsíci říjnu byl městu předán projekt 
na rekonstrukci budovy, který zahrnuje 
opravu tesařských a klempířských konstruk-
cí spolu s výměnou krytiny, dále výměnu 
oken, opravu vnějšího pláště budovy včetně 
nátěru fasády a opravy fresek. Nyní je naším 
největším úkolem pokusit se získat dotaci na 
tuto rekonstrukci, a to buď přímo z Minis-
terstva financí, nebo z Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy či z Ministerstva 
pro místní rozvoj. V případě, že nebudeme 
úspěšní, začneme naši školu opravovat po 
etapách, a to z vlastního rozpočtu.

Jaromír Hlaváč,
starosta města
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 ZE ŽIVOTA ŠKOLY RETROVÝSTAVA

„Retrovýstava“ k 30. výročí Same-
tové revoluce se uskuteční ve dnech 
11. – 15. 11. 2019 v aule staré budovy 
ZŠ. Zveme rodiče i veřejnost, aby si 
přišli zavzpomínat na 80. léta a pro-
hlédnout si tak předměty, které doma 
možná používali. Aula bude pro veřej-
nost otevřena v pondělí 11. 11. 2019 
od 14.00 hod. do 18.00 hod., v úterý 
12. 11. 2019 a ve středu 13. 11. 2019 
od 14.00 do 16.00 hod. Dopolední 
hodiny po celý týden budou vyhrazeny 
pro naše žáky.

P. Čecháčková

Dne 24. září se vypravily dva devíti-
členné týmy naší školy do Písku na ZŠ Jana 
Husa, kde probíhala soutěž „Mistr Jan Hus 
následníkům“. V každém družstvu byl zá-
stupce 1. – 9. třídy. Žáci museli prokázat své 
znalosti např. z historie, myslivosti, země-
dělství, pamětihodností Písecka, 1. pomoci, 

ale také předvést svoji zručnost při tkaní 
nebo stavění věže ze špejlí. V neposlední 
řadě byla důležitá schopnost vzájemné 
práce ve skupině, což se všem povedlo 
na výbornou. Na závěr čekala na všechny 
sladká odměna v podobě koláčů.

M. Žofková

SOUTĚŽ MISTR JAN HUS NÁSLEDNÍKŮM

POZNÁVACÍ ZÁJEZD PAŘÍŽ

Ve dnech 16. – 19. září se uskutečnil 
dlouho očekávaný zájezd do Paříže. Žáci 
společně s pedagogickým doprovodem 
odjížděli v pondělí po 20. hodině večer 
a v ranních hodinách následujícího dne do-
razili k pařížskému Disneylandu. Tam děti 
strávily celý den a užívaly si atrakcí, které 
zpodobňovaly jednotlivé „disneyovské“ 
postavy a příběhy. V pozdních večerních ho-
dinách se žáci ubytovali v Ibis budget hotel. 
Ve středu po snídani vyrazili na okružní jízdu 
Paříží a kolem poledne si už užívali výhle-

du na Paříž z Eiffelovy věže. Odpoledne se 
projeli metrem k Vítěznému oblouku, prošli 
se po Champs Elysées a navštívili Louvre. 
V podvečer došli kolem Seiny ke katedrále 
Notre Dame a nakonec je autobus vyvezl 
na Sacré Coeur. Pak už zamířili na cestu 
domů.

Všem zúčastněným se líbilo, počasí 
vyšlo perfektně, stejně tak program byl 
naplněn beze zbytku.

P. Čecháčková

Dne 26. 9. se každoročně slaví Den 
evropských jazyků. V tento den pořádá 
pravidelně Krajský úřad v Českých Budě-
jovicích animační hodiny pro žáky základ-
ních škol. Nás čekalo setkání s němčinou. 
V českobudějovickém DDM nás čekala 
hodina s německou lektorkou (pochází ze 
severního Německa), která si pro nás při-
pravila program. Zábavnou formou pomocí 
kartiček a hudby nás motivovala k mnoha 
činnostem. Také nám řekla pár slov o sobě. 
To byla pro nás dobrá zkušenost, protože 
jsme si ověřili, jak rozumíme. Poté jsme 
se přemístili na náměstí, kde jsme zhlédli 
v Nafukovacím dómu krátký film, který nás 
přenesl do období totality. Díky tomu jsem 
si opět uvědomila, v jak moc pohodové době 
žijeme. Žijeme ve svobodné zemi, nikdo 
nám nic nebere, ale stejně zapomínáme 
a někdy jsme i nevděční. A to je škoda. 
Exkurzi jsem si moc užila.

Marie Šálková, 9. A

Dne 26. září jsme se my, vybraní žáci 
8. – 9. tříd studující německý jazyk, vy-
pravili do DDM v Českých Budějovicích 
za účelem si popovídat s německou lektor-
kou. Počítání, pokládání otázek v němčině, 
konverzace, barevné kartičky či poskládání 
textu písničky v správném pořadí… Ale 
nejen to si pro nás lektorka připravila. 
Následně po hodině němčiny, která nás 
všechny bavila, jsme měli v naší exkurzi 
menší dějepisnou vsuvku.

Na náměstí Přemysla Otakara II. jsme 
navštívili Nafukovací dóm, který nás 
na chvíli vrátil zpět do dob totality. Většině 
z nás i tato krátká připomínka ukázala, že 
v minulosti většina věcí byla úplně jinak. 
Naši exkurzi jsme zakončili menším roz-
chodem po Lannově třídě, po kterém jsme 
jeli rychlíkem zpátky do Protivína.

Pavlína Čecháčková, 9. A

DEN  
EVROPSKÝCH JAZYKŮ
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Naše město podalo žádost o dotaci 
na Ministerstvo školství, mládeže a tělo-
výchovy ČR a tato žádost byla vybrána 
k realizaci. Následně bylo provedeno 
výběrové řízení a dodavatel stavebních 
prací dne 4. 10. převzal staveniště a za-
hájil stavební práce. Sportovní hala byla 
vybudována v 90. letech minulého století 
a oprava byla nutná. V hlavní budově vy-
měníme úplně všechno, budova se zateplí, 
dostane nová okna, dveře, bude odstraně-
no veškeré vnitřní opláštění a palubovka 
z parket. Následně bude doplněna vzdu-
chotechnika, nové vnitřní opláštění, nová 
elektroinstalace, topení a na závěr bude 

OPRAVA SPORTOVNÍ HALY

položen nový povrch. Ten byl vybrán 
tak, aby splňoval veškeré podmínky pro 
jednotlivé druhy sportů. Na výše uvedený 
projekt město získalo dotaci ve výši 5 mil. 
Kč, zbytek, tj. 8,9 mil. Kč, uhradí město. 
Předpokládaná doba realizace stavby je 
8 měsíců, tzn., že nová hala by měla být 
plně v provozu k 1. 9. 2020.

S touto rekonstrukcí budou bohužel 
spojeny i problémy jednotlivých spor-
tovních oddílů a zejména školy, protože 
objekt v průběhu realizace nebudou moci 
využívat.

Jaromír Hlaváč,
starosta města

Zapomenutá kabelka
 Protivínští policisté prošetřují případ 

zatajení nálezu. Seniorka nakupovala 
v neděli 29. září po poledni v místním 
obchodním domě Norma, kolem třinácté 
hodiny si ukládala nákup do osobní-
ho automobilu a kabelku si odložila 
na zem, kde ji zapomněla a odjela. 
Nepoctivý nálezce si tašku s osobními 
doklady, peněženkou s finanční hoto-
vostí i mobilním telefonem ponechal.

Opět kradl
 Dne 27. září večer vyjížděli protivínští 

policisté do místní ubytovny, kde řešili 
případ krádeže kabelky. Poškozená 
žena pustila do pokoje muže s tím, že 
jí údajně opraví televizor, pohotově jí 
však měl odcizit kabelku s drobnou 
finanční hotovostí, slunečními brýlemi 
a osobními doklady. Policisté na místě 
zjistili, že podezřelým je muž s bohatou 
trestní minulostí.

 Policisté případ zpracovávají ve zkráce-
ném přípravném trestním řízení.

z deníku
POLICIE ČR V PROTIVÍNĚ

Kradli sudy
 Protivínští policisté objasnili srpnovou 

krádež pivních sudů v areálu místního 
pivovaru. Třítisícovou škodu na třech 
odcizených prázdných pivních sudech 
mají mít na svědomí dva muži, oba 
s trestní minulostí. Nejprve se měli 
domluvit a poté dne 3. srpna ráno jeden 
z mužů vnikl do areálu a sudy o objemu 
třicet litrů měl postupně předávat druhé-
mu z podezřelých.

 Policisté vydali ve středu 11. září usne-
sení o zahájení trestního stíhání obou 
mužů.

Krádež věcí z vozidla
 V pondělí 9. září ráno vyjížděli proti-

vínští policisté do ulice Jiráskova, kde 
škodil zloděj. Zatím nezjištěný pachatel 
zde někdy v době od sobotního poledne 
do nedělního rána vnikl do zaparkované-
ho automobilu značky Iveco a bral vše, 
co našel. Pachatel z vozu odcizil čtyři 
rozpěrné tyče, plastovou přepravku, 
klíny za kola, pracovní obuv a další věci, 
vše v hodnotě bezmála 10 000 korun.

 Policisté místo činu ohledali a vedou 
další šetření k objasnění krádeže a do-
padení pachatele.

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ 
ZM PROTIVÍN

konaného dne 24. 9. 2019
1. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje kontrolu 

usnesení z posledního zasedání ZM konaného dne 
25. 6. 2019.

 Zastupitelstvo města Protivín zvolilo členkou rady 
města Pavlu Sajtlovou.

2.1. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje prodej 
pozemku p.  č. 1160/9, trvalý travní porost o  vým. 
911  m2 v  kú Chvaletice u  Protivína a  pověřuje 
starostu města podpisem kupní smlouvy.

2.2. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje prodej 
pozemku p. č. 959, orná půda o vým. 1412 m2 v kú 
Protivín a pověřuje starostu města podpisem kupní 
smlouvy.

2.3. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje prodej 
plynárenského zařízení v Záboří a Myšenci za cenu 
dle znaleckého posudku „Plynofikace obce Myše-
nec“ 4.526.560,- Kč a „Plynofikace obce Záboří“ 
2.295.690,- Kč a pověřuje starostu města podpisem 
předmětných smluv.

2.4. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje akci „Rekon-
strukce sportovní haly Protivín“ a souhlasí s přijetím 
dotace ve výši 5 mil. Kč na tuto akci od poskytovatele 
dotačního titulu MMR ČR.

2.5. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje Smlouvu 
o  úvěru č. 99023959633 ve  výši 13.900.000,- Kč 
na  financování akce „Rekonstrukce sportovní haly 
Protivín“.

2.6. Zastupitelstvo města Protivín souhlasí s prodejem 
cenných papírů města vedených u ČSOB a pověřuje 
starostu města jednáním o  možnosti prodeje se 
zástupci ČSOB.

2.7. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje Rozpočtové 
opatření ZM č. 2/2019 včetně doplněného materiálu.

3.1. Zastupitelstvo města Protivín ukládá
 – starostovi města důsledně naplňovat příslušné 

ustanovení zákona o  obcích ve  věci svolávání 
zasedání ZM tak, aby se konalo minimálně jednou 
za 3 měsíce

 – tajemníkovi MěÚ jako vedoucímu úřadu zajišťovat 
pozvánky na  zasedání ZM v  takové podobě, aby 
navrženým programem informovaly o konkrétních 
záležitostech, které mají být projednány a rozhodo-
vány a zároveň aby pozvánky byly řádně označeny jak 
datem zveřejnění na úřední desce, tak datem sejmutí

 – tajemníkovi MěÚ zajistit, aby každá smlouva 
o majetkoprávních úkonech byla opatřena doložkou 
prokazující splnění zákonných podmínek, tj. zveřej-
nění záměru a rozhodnutí příslušného orgánu města

 – tajemníkovi MěÚ důsledně dohlížet na naplňování 
příslušných ustanovení zákona o svobodném přístu-
pu k informacím tak, aby byly informace poskytovány 
v  zákonem stanovené lhůtě, zákonným způsobem 
zveřejněny a výroční zpráva vyhotovena v zákonem 
uvedené struktuře

 – správnímu odboru MěÚ – sekretariátu starosty 
zveřejnit závěry plynoucí z  projednání výsledků 
kontroly provedené MV ČR s  přijatými opatřeními 
na úřední desce po dobu nejméně 15 dnů.

3.2. Zastupitelstvo města Protivín souhlasí s  dofinan-
cováním investičních akcí z Výzvy MŠMT V5 SPORT 
a prohlašuje, že má v rozpočtu finanční prostředky 
na tyto akce.
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Skončily prázdniny a s létem jsme se 
rozloučili při opékání buřtů na školní za-
hradě. Rodiče nových dětí měli možnost se 
seznámit s kolektivem učitelek a s dalšími 
rodiči při příjemném pikniku. Děti si užily 
prolézačky a pískoviště, pozorovaly, jak se 
tvoří a udržuje ohniště, jaká se musí dodr-
žovat bezpečnost, aby se nepopálily. Počasí 
bylo nádherné, přestože nás ráno strašil déšť.

V srpnu ve školce proběhla částečná 
rekonstrukce. Byly zmodernizovány „ku-
chyňky“ ve třech třídách. Máme nové ku-
chyňské linky včetně obkladů stěn a myčky 
na nádobí. Na spojovacích chodbách je nová 
podlahová krytina. Prostory jsou příjemně 
světlé, oživené obrázky z pohádek, které 
malovala paní učitelka.

Září bylo pro děti adaptační, nové děti 
se seznamovaly nejen mezi sebou, ale i s uči-
telkami a režimem dne, učily se zvládnout půl 

Zářijové zprávičky z 2. MŠ Protivín

dne bez maminky. Starší děti si připomněly 
pravidla chování v kolektivu, navázaly na ka-
marádství, vzájemnou pomoc a zvládání 
sebeobsluhy. Zahájily přípravu na školní 
docházku při činnostech rozvíjejících logické 
myšlení a matematické představy, při zdoko-
nalování řečového projevu, při výtvarném 
tvoření a rozvoji tělesné obratnosti.

Všichni si v září užívali „babího léta“ 
na zahradních prolézačkách a pískoviš-
ti. Přijelo k nám divadélko s pohádkou 
„O Palečkovi a neposlušné princezně“. Děti 
poznaly, že neposlušnost a nepoctivost se 
nevyplácí, smály se hloupým loupežníkům. 
Všichni jsme se těšili na návštěvu „sokol-
níků“, kteří však kvůli špatnému počasí 
nemohli představit své ptačí dravce. Jsme 
zvědaví, co nám předvedou v náhradním 
termínu. Tak ať se to podaří!

za MŠ Ivana Byrtusová

Večer pro ženy

Přestože se nyní už měsíc říjen chýlí 
ke svému závěru, vracíme se ještě téměř 
na samý začátek školního roku.

Jedno zářijové dopoledne dorazil před 
mateřskou školu autobus a nastoupily 
do něho starší děti ze tříd Veverek a Soviček. 
Čekal je totiž autobusový výlet do Vodňan, 
do střední rybářské školy. Ačkoli toho dne 
od rána pršelo, dětem v nepromokavých bun-
dách těšení a úsměv na rtech déšť nesmazal. 
V suchu a teple rybářské školy na ně čekali 
dva studenti maturitního ročníku, aby je pro-
vedli a ukázali zajímavosti, které téměř stole-
tá budova ukrývá (učí se zde od roku 1924). 
Aby měly děti více prostoru na prohlídku 
a následné dotazy, rozdělili si je průvodci 
do dvou skupin. První se vydala do nejvyšší-
ho patra, kde je umístěno rybářské muzeum. 
Krásnou expozici s vycpanými zvířaty, ptáky 
a rybami zakončily děti u interaktivní tabule, 
kde absolvovaly vědomostní kvíz. S trochou 
nápovědy v něm uspěly.

Druhá skupina sestoupila do suterénu, 
kde mají umístěny akvarijní síně s rozma-
nitými druhy ryb i plazů z různých země-
pisných oblastí. Poutavý výklad a setmělé 
prostory s ozářenými akvárii byly pro děti 
fascinující. Po výměně obou skupin si děti 
ještě prohlédly hezky upravené prostředí 
před rybářskou školou a jezírko s rybami 
zvenčí i z podhledu pod vodou. Čas prohlíd-
ky se naplnil a malí výletníci se již v lepším 
počasí vraceli na oběd.

Den však ještě nekončil – v pět hodin 
odpoledne bylo již teplo, sluníčko svítilo 
a kdo chtěl, mohl se zúčastnit zahradní párty 
nazvané Loučení s létem. Na připraveném 
ohništi si mohli příchozí opéct buřty či jiné 
dobroty, děti využily ke skotačení pískoviště, 
hračky a zahradní zařízení. Všichni jsme 
měli možnost se blíže seznámit jak s novými 
dětmi, které k nám od 1. září nastoupily, tak 
i s jejich rodiči.

Škoda, že dny se již zkrátily, tepla a svět-
la venku ubývá a my můžeme na hezký den 
v září už jen vzpomínat.

Eva Cimburová

Výlet dětí z 1. MŠ Protivín

P r o g r a m  Tý d n e 
knihoven 2019 naplnil 
kromě jiného Večer pro 
ženy, který se konal 
1. října. Známá stylistka 
a vizážistka Dana Bera-

nová se zaměřila na typologii postavy. 
Každé ženě nejprve konkrétně určila její 
typ postavy a pak se věnovala podrobnému 
výkladu, pro jaký typ se nejlépe hodí ten 
který druh oblečení. Teoretická doporučení 
doplnila obrázky šatů i vzorovými fotogra-
fiemi známých celebrit.

Ukázala ženám i několik variant vázání 
šátků a potěšila i tím, že přivezla na vy-
zkoušení i na prodej oblečení v nejnovějších 
trendech a barvách podzimu. Celé setkání 
panovala příjemná a uvolněná atmosféra. 
Dámy byly nadšené a hned na místě do-
mluvily další semináře o líčení a barevné 
typologii.
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RADA MĚSTA ZASEDALA
VYBRÁNO Z USNESENÍ RM PROTIVÍN 26. 9. 2019

– souhlasí
 s  uzavřením Příkazní smlouvy č. 2/2019 s  panem 

Danielem Tibitanzlem ve  věci zajištění výkonu in-
ženýrské činnosti – koordinátora BOZP při realizaci 
stavby „Rekonstrukce sportovní haly Protivín“

 a pověřuje
 starostu města podpisem předmětné smlouvy

– schvaluje
 Nabídku a Příkazní smlouvu č. 1/19 s Ing. Janem Je-

línkem na provádění technického dozoru stavebníka 
pro stavbu „Rekonstrukce sportovní haly Protivín“

– schvaluje
 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavbu „Obnova 

vodovodního řadu v areálu OM“ s firmou ČEVAK a.s. 
České Budějovice

 a pověřuje
 starostu města podpisem předmětného dodatku

– schvaluje
 Nájemní smlouvu s  ČD, a.s., Regionální správou 

majetku Praha ve  věci realizace stavby „Obnova 
vodovodního řadu v areálu OM“ na pozemku ČD, a.s. 
(přechod přes kolejové zhlaví nádraží Protivín)

– bere na vědomí
 ukončení práce kronikářky paní Aleny Lieblové 

k 30. 9. 2019
 odkládá
 jmenování nového kronikáře města a  pověřuje 

prozatím zajišťováním materiálů pro psaní kroniky 
za rok 2019 paní Věru Křišťálovou

– souhlasí
 se zněním nových Pravidel upravující pronájem 

městských bytů
 a pověřuje
 starostu města jejich podpisem

– bere na vědomí
 informaci o redukci pracovišť Úřadu práce ČR s účin-

ností od 1. 1. 2020
 a nesouhlasí
 s bezúplatným poskytnutím prostor pro zaměstnance 

Úřadu práce ČR pro výjezdní pracoviště v Protivíně.

VYBRÁNO Z USNESENÍ RADY MĚSTA 9. 10. 2019
– jmenuje
 kronikářkou města paní Jitku Burdovou, a to za stej-

ných podmínek, za jakých tuto činnost vykonávala 
kronikářka dosavadní, s účinností od 1. 11. 2019

– souhlasí
 se stavebním záměrem – s uložením kabelu VN a te-

lekomunikační sítě do pozemků parc. č. 2581, 2681 
v kú Záboří u Protivína v rámci stavby „VN Temelín: 
smyčkové přip. nov. areálu Brit“

 a dále souhlasí
 s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene za  účelem umístění distribuční 
soustavy – kabel VN a  telekomunikační síť na  za-
tížené nemovitosti a za účelem jejího provozování, 
jejímž obsahem bude právo zřídit, provozovat, 
opravovat a  udržovat distribuční soustavu, též 
provádět úpravy za  účelem její obnovy, výměny, 
modernizace nebo zlepšení její výkonnosti včetně 
jejího odstranění v  pozemcích parc. č. 2581, 2681 
v  kú Záboří u  Protivína, za  jednorázovou náhradu 
ve výši cca 1.800,- Kč + DPH, když přesná náhrada 
bude určena po dokončení stavby na základě GP; GP, 
smlouva a poplatek za návrh na vklad do KN budou 
nákladem oprávněného

– souhlasí
 s  uzavřením Smlouvy o  zřízení věcného břemene 

za účelem umístění distribuční soustavy – nového 
kabelového vedení NN za účelem jejího provozování, 
jehož obsahem je právo zřídit, provozovat, opravovat 
a udržovat distribuční soustavu, též provádět úpravy 
za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo 
zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění, 
to vše v  pozemku parc. č. 174/19 v  kú Myšenec 
za  jednorázovou náhradu ve  výši 300,- Kč + DPH, 
když smlouva, GP a  návrh na  vklad do  KN budou 
na náklady oprávněného

– souhlasí
 se záměrem prodeje nemovitosti p. č. st. 17 o vým. 

743 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je 
stavba čp. 28 Chvaletice, rodinný dům

 a ukládá
 finančnímu odboru – správě majetku zveřejnění 

záměru prodeje předmětné nemovitosti

– souhlasí
 s  uzavřením Smlouvy o  výpůjčce mezi SH ČMS, 

SDH Protivín a  městem Protivín, jejíž předmětem 
je výpůjčka poloautomatického defibrilátoru FRED 
PA-1 k bezplatnému užívání JSDHO Protivín

PI

UZÁVĚRKA
pro dodání příspěvků

do dvojčíslí  
prosinec  – leden

„Protivínských listů“  
je v pondělí 11. 11. 2019

do 12 hodin
NOVINY VYJDOU

v pondělí 25. 11. 2019  

– byla seznámena
 se zpracovaným pasportem křížů a  křížků nachá-

zejících se v  katastrálním území města Protivín 
a jeho místních částech, a to včetně určení vlastníků 
pozemků pod těmito stavbami

– souhlasí
 s  vypsáním výběrového řízení – veřejná zakázka 

malého rozsahu dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, na  stavbu „Protivín – chodník ul. Marty 
Krásové“

 a stanovuje
 obeslat následující firmy:
 – LEKO Protivín
 – Š+H Bohunice, s.r.o. Bohunice
 – RENO Šumava, a.s. Vlachovo Březí

– souhlasí
 s  vypsáním výběrového řízení – veřejná zakázka 

malého rozsahu dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, na stavbu „Protivín – Parkoviště ul. Husova“

 a stanovuje
 obeslat následující firmy:
 – LEKO Protivín
 – Š+H Bohunice, s.r.o. Temelín
 – RENO Šumava, a.s. Vlachovo Březí

– souhlasí
 s  vypsáním výběrového řízení – veřejná zakázka 

malého rozsahu dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, na stavbu „Komunikace Myšenec - Chalu-
pecká“

 a stanovuje
 obeslat následující firmy:
 – PROTOM Strakonice, s.r.o.
 – Š+H Bohunice, s.r.o. Temelín
 – RENO Šumava, a.s. Vlachovo Březí

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

Komenského 238, 398  11 Protivín) za  školní rok 
2018 – 2019
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V sobotu 19. října pořádalo Skautské 
středisko Blanice Protivín již desátou 
drakiádu, která se tradičně konala 
na louce pod Mrchovákem. Kolem druhé 
hodiny odpolední jsme již vítali první účast-
níky. Ti si po příchodu zaregistrovali své 
draky a dali se do létání. Zpočátku děti létaly 
více než draci. Ti, kteří si chtěli na chvilku 
od létání odpočinout, si mohli zahrát velké 
pexeso, zkusit chůzi na chůdách nebo si 
nechat namalovat něco hezkého na obličej. 
Celou akci provázela pohodová atmosféra. 
Popíjel se čaj, jedly buchty a všichni si 
užívali příjemné odpoledne na čerstvém 
vzduchu. Kolem půl páté proběhlo vyhlá-
šení soutěže v kategoriích nejvyšší letec, 
nejvytrvalejší běžec, nejdelší ocas a další. 
Odměnili jsme vítěze kategorií i ostatní 
zúčastněné a rozešli se spokojeně domů.

M. Nováková

Drakiáda 2019

Pro dospělé:
Kateřina Kováčová: Největší tma – 
román o psychospirituální krizi
Kateřina Tučková: Vitka – strhující 
příběh Vítězslavy Kaprálové, významné 
hudební skladatelky a dirigentky
John Muir: Mé první léto v Sieře 
Nevadě – setkání s divokou přírodou 
Kalifornie
Karel Klostermann: Vzpomínky 
na Šumavu II – sbírka rozptýlených 
pamětí
Jaroslav Pulkrábek: Šumavská toulání 
krajinou Zlaté stezky – po stopách 
dávných kupců
Jana Poláková: Čtrnáct barev Vánoc – 
jiný obraz svátků očima etnologa
Lenka Slívová: Charlotta – o životě  
T. G. M.
Josef Topol: Sezóny srdce – rozhovor 
Karla Hvížďaly
Patrik Hartl: Prvok, Šampón, Tečka 
a Karel – příběh čtyř kamarádů s vtipným 
nadhledem
Ladislav Beran: Kriminálka na tahu – 
oblíbený písecký autor znovu na scéně
Ladislav Beran: Někdo z vás je vrah, 
pánové! – dávno zapomenuté zločiny
Stefan Ahnhem: Osmnáct pod nulou – 
jarní severský den, chladno tak akorát 
na vraždu

Novinky
městské
knihovny

Ve čtvrtek 10. října se konala v Galerii 
Mariánská vernisáž Intersalonu AJV 2019. 
Dne 11. října pak v galerii tiskárny Karmá-
šek byly zahájeny, stejně tak i ukončeny, 
Dny otevřených Ateliérů (DOA) 2019 ver-
nisáží výstavy předního českého designéra 
Jana Čtvrtníka. Během víkendu 12. a 13. 
října bylo otevřeno přes sto ateliérů a galerií. 

Letošní DOA zakončil Design Market s do-
provodným programem v galerii tiskárny 
Karmášek. Můj protivínský ateliér navští-
vilo během této akce osm lidí z Obecnice, 
Budyně, Českých Budějovic a Prahy.
www.dnyotevrenychatelieru.cz

Akademický malíř Petr Pfleger

čtvrtek 14. listopadu  
v 18 hodin
Dům kultury  
Protivín

Cesta kolem světa, tentokrát 
Austrálií do Tasmánie

Přednáška cestovatele, vášnivého mo-
tocyklisty a veteránisty Pavla Suchého 
Cesta kolem světa, tentokrát Austrálií 
do Tasmánie. Tento dobrodruh podnikl ces-
tu kolem světa na motocyklu JAWA 350/634 
z roku 1978 a ujel přitom 49 003 km a cestu 
Austrálií do Tasmánie na motocyklu JAWA 
350/638, kdy ujel 27 925 km. Po přednášce 
s promítáním budou následovat dotazy z pu-
blika a prodej a podpisy knihy JAWA kolem 
světa 1 a JAWA kolem světa 2.

Pořádá VETERAN CAR CLUB Písek

Prodej vstupenek na místě. 
Vstupné 100,- Kč.

Uzavření knihovny
V období od  4. do 15. listopadu 2019 
bude Městská knihovna Protivín z tech-
nických důvodů uzavřena.

Předprodej vstupenek zůstane  
nepřerušen.

Taylor Adams: Na dostřel – 
chladnokrevný odstřelovač a schovat  
se můžete jen za své rozbité auto
Kamila Boudová: Falešná Pařížanka 2 – 
život v Paříži
Stephen King: Lisey a její příběh – 
historie obyčejného manželství a zároveň 
strhující román
Debbie Macomber: Až vysvitne slunce – 
o síle, přátelství a nových začátcích
Monika Bittlová: Nebýt mého muže, 
byla bych šťastně vdaná – terapie  
pro osvícené ženy
Suzanne Enoch: Ďábel nosí kilt – život 
ve vznešené londýnské společnosti
Louise Pennyová: Kudy vchází světlo – 
další případ vrchního inspektora Gamache
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Novinky
městské
knihovny

V rámci Týdne knihoven 2019 jsme 
na exkurzi v knihovně přivítali velmi vzác-
nou a milou návštěvu.

Navštívili nás klienti Domova Po-
mněnka. Prohlédli si prostory, ve kterých 
knihovna sídlí, dozvěděli se, jak si objednat 
knihu, vypůjčit, rezervovat a vrátit. Zjistili, 
jak je naučná literatura i beletrie v regálech 
uspořádána, prolistovali několik zajímavých 

Týden knihoven v Protivíně

knih a nejvíce je zaujalo čtení pomocí 
elektronických tužek. Zajímalo je také, jak 
probíhá cesta knihy od nákupu až do regálu 
ke čtenáři.

Bylo to velmi příjemné posezení a po-
povídání. Děkujeme za návštěvu.

Pavla Lišková,
knihovnice

Již se stalo skoro tradicí, že Klub žen 
Protivín, z. s., a Spolek fór Protivín pořádají 
v září pro děti ze širokého okolí Protivínský 
pohádkový les. Letos nám vyšel díky počasí 
hned první plánovaný termín, a tak třetí záři-
jové nedělní odpoledne byl prostor Zahradní 
restaurace Belveder plný dětí, které na jed-
notlivých stanovištích plnily úkoly, které si 
pro ně pohádkové postavy vymyslely. Ten-
tokrát na stanovištích vládli pevnou rukou 
král a královna, vodník, čarodějnice, čert, 
kováři, maková panenka, kuchtík s prin-
ceznou se zlatou hvězdou na čele, Pepek 
námořník, tygr od medvídka Pú a baletka. 
Za úspěšně splněný úkol obdržel každý dět-
ský účastník malou odměnu, kterou dodali 
organizátoři akce a prof. Ing. Pavel Kozák, 
PhD., děkan Fakulty rybářství a ochrany 
vod ve Vodňanech - děkujeme. Na závěr 
bylo připraveno ohniště, kde si všechny 
děti opekly špekáčky, které dostaly v cíli 
od čarodějnic a klauna. Potěšilo nás podě-
kování některých dospělých, že se jejich 
dětem, ale i jim samotným, odpoledne plné 
her a soutěží líbilo. Je to pro nás impulz pro 
uspořádání dalšího ročníku. Takže na shle-
danou v příštím roce.

za organizátory Jana Kubecová 

Protivínský pohádkový les 2019

Pavla Smetanová: Příběhy z korfských 
uliček – život na Korfu, tentokrát 
s komentáři dcery autorky, která 
vyprávění uvádí na pravou míru
Sarah J. Maasová: Království popela – 
šestý díl Skleněného trůnu
Victor Methos: Obhájce – pachatelka, 
která nepopírá vinu a novopečený právník, 
snažící se dokázat opak
Hana Marie Körnerová: Prosím vás, 
sestřičko – nemocnice je svět sám pro 
sebe
Marcela Mlynářová: Kdo neharaší, 
není chlap – náplní vyššího věku nemusí 
být jen vnoučata, sypání zrní holubům 
a diskuse o chorobách
Pavla Smetanová: Pod cypřišem se 
sklenkou ouza a jiné příběhy – další 
příběhy z Korfu
Robert Galbraith: Smrtící bílá – opět 
napínavý příběh známé autorky
Jiří Hanibal: Johana z Rožmitálu – 
bouřlivý život s Jiřím z Poděbrad
Sarina Bowen, Elle Kennedy: On – 
nehrají za stejný tým. Nebo že by ano?
Barbara Erskinová: Strom duchů – 
napínavé pátrání po kořenech vlastního 
rodu
Veronika Homolová Tóthová: Máma 
milovala Gabčíka – příběh Jozefa 
Gabčíka, Anny Malinové a její dcery 
Aleny
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Protivínský vlastivědný klub přiví-
tal ve čtvrtek 26. září v improvizované 
literární kavárně Hanku Hosnedlovou. 
Spisovatelku, novinářku a cestovatelku 
v komponovaném pořadu z povídání, 
čtení a hudby střídala kytaristka Věra 
Johnová.

Hanka Hosnedlová začala tím, že 
představila knihu rozhovorů „Stopy v ji-
hočeské kultuře“, která vyšla v roce stého 
výročí Československé republiky. Mohli 
jsme si ji zakoupit za dampingovou cenu.

Následoval přednes aktuální básně 
„Podzim“ a poté přečetla H. Hosnedlová 
povídku „Žalm pro normální sobotní 
odpoledne“ s velmi zajímavými přirov-
náními. Deklamovala báseň „Krajinou 
Ladislava Stehlíka“ a vyzdvihla Ladislava 
Stehlíka jako autora, který se věnoval 
jihočeské krajině.

Řada autorů se podle ní věnuje pro-
blematice drog. Představila tedy novelu, 
která vypráví příběh kluka na šikmé ploše. 
Kvůli drogám tam skončila i jeho holka 
z dobré rodiny. Žili ve sklepě, on pro ni 
sháněl drogy. Je natolik závislá, že bez 
drogy být nemůže a nakonec zemře. Ná-
zev povídky „Cesty bez návratu“ mnoho 
vypovídá... Poslední slova povídky zněla: 
„Ten den slunce nevyšlo.“

Snad každý básník nebo písničkář má 
v repertoáru téma lásky. Hanka přečetla 
dvě krátké básničky o lásce a její ztrátě 
(„…ani svorka útěchy, ani stehy nadě-
je…“) ze sbírky „Pochybná diagnóza 
času“ z roku 2002. Do této kategorie pa-
třil i následující česko-slovenský příběh. 
V povídce Čučorietka maminka hlavní 
postavě zakazovala vztah se Slovákem. 
Ani slovenská maminka nebyla nadšená 
českou nevěstou a tím, že se její syn od-
stěhoval do Čech. Po ukázce následovalo 
převyprávění konce povídky: česká matka 
se postarala prostřednictvím falešného 
udání o to, že přítele její dcery zavřeli. 
Dopisy zadržovala. Přiznala se až na smr-
telné posteli, co udělala. Hlavní postava 
– její dcera – se s tím nesmířila.

Totalitní režim zasáhl do životů teh-
dejších lidí, proto Hanka Hosnedlová 
přečetla ukázku z novely „Čas odpuštění“, 
v níž se hlavní postava už na nic netěší. 
Vrací se totiž vzpomínkou do minulosti: 
s manželem chtěli emigrovat, tomu se 
to i se synem podařilo, ji skolil žlučník 
a zůstala. Po operaci podepsala spolupráci 
s STB. Spolupráce se na ni po revoluci 
provalila. Vše ztratila (manžel se to 
dozvěděl, nakonec zemřel, syn později 
také). V závěru povídky ji navštíví snacha 
s vnukem a řeknou jí, ať se netrápí a ať žije 
přítomností – teď.

Mladá žena je hlavní postavou převáž-
né většiny povídek Hanky Hosnedlové. 
Následovala ukázka z povídky o ženě, 
která je sama s dcerou a její emancipo-
vaná matka jí s ničím nepomáhá. Shání 

Hanka Hosnedlová v literární kavárně

místo (bez velkého úspěchu), setkává se 
s člověkem, se kterým se vyspí, otěhotní 
a při potratu jí najdou rakovinový nádor. 
H. Hosnedlová čte dál: utěšuje ji doktorka, 
že to zvládly jiné, zvládne to i ona.

H. Mašindová se zeptala na Hančinu 
kariéru na železnici. Zmínila knížku 
„Literáti na trati“– poezie a povídky 
(vychází už šestá). Do publikace píší jak 
zaměstnanci dráhy, tak i cestující. Hanka 
Hosnedlová vzpomíná, jak jezdila jako 
průvodčí v dřevěných vagonech, u ka-
men se hrálo na kytary. Tam byla osm 
měsíců, pak odešla do Plzně do redakce 
a v první polovině 90. let pracovala opět 
přes dva roky v časopisu „Železničář“. 
Vzpomínání na „dráhu“ ukončila básní 
„Železniční blues“.

Před samotným ukončením literár-
ního večera předsedkyně PVK, Helena 
Mašindová, přečetla Haninu povídku, 
v níž atraktivní průvodčí vítá cestující 
ve vlaku a seznamuje je se špičkovým 

vybavením i nabídkou služeb. Nakonec 
se ukáže, že se jedná o natáčení filmu, 
nikoli realitu. H. Hosnedlová připomněla, 
že psala povídku kolem roku 2000, kdy 
dráhy rozhodně nebyly takto vybavené, 
byla to tehdy utopie. Dnes už se k tomu 
dráhy přiblížily. Následovala ještě ukázka 
na téma cestování.

V poslední kapitole literárního po-
sezení zazněla kratičká povídka, která 
ukazuje filozofii trempování. Závěr patřil 
„Trampské modlitbě“ – básni, kterou 
Hanka Hosnedlová přednesla na 10. ce-
losvětovém potlachu v Texasu.

V průběhu celého večera hrála Věra 
Johnová na kytaru a zazpívala také au-
torské písničky. Při známých melodiích 
se přidali i někteří účastníci. Na závěr 
přítomní ocenili výkon obou vystupují-
cích potleskem a slovy „Umí“.

za PVK – PČ, HM

Městská knihovna 
Protivín se připojila 
k projektu Odlož mo-
bil v knihovně. Jedná 
se o projekt neziskové 
organizace ASEKOL, 
Kraje Vysočina a Ji-
hočeského kraje, jehož 
smyslem je rozšíření 
povědomí o třídění vy-

sloužilého elektrozařízení. V knihovně 
bude umístěna nádoba na sběr starých 
vysloužilých mobilních telefonů. Motivací 
pro každého, kdo přinese mobilní telefon, 

Projekt „ODLOŽ MOBIL V KNIHOVNĚ“
bude zapojení do soutěže o poukázku 
do knihkupectví v hodnotě 2 500,- Kč.

Výsledkem bude oslovení občanů všech 
věkových kategorií s osvětou a informací, 
že třídění drobného vysloužilého zařízení 
má opravdu smysl. V neposlední řadě dojde 
díky realizaci projektu ke smysluplnému 
využití cenných surovin, které by jinak 
skončily zcela bez užitku na skládce.

Akce probíhá od 16. října 
do 11. prosince 2019.



listopad 2019

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

pátek 1. listopadu v 19 hodin film USA
TERMINÁTOR: TEMNÝ OSUD

Akční/sci-fi. Filmová legenda jménem Terminátor má za sebou několik nepříliš úspěšných 
pokusů o navázání na první dva díly, které se právem řadí mezi nejlepší akční filmy všech dob. 
Proč by to mělo tentokrát vyjít? Protože se k téhle sáze vracejí dvě klíčová jména s ní spojená 
– James Cameron a Linda Hamilton.
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 128 minut, vstupné 130 Kč

neděle 3. listopadu v 16 hodin film USA
ZLOBA: KRÁLOVNA VŠEHO ZLÉHO

Fantasy/rodinný. Přešlo pět let. Královna černé magie Zloba žije spokojeně na čarovných 
Blatech a  její kmotřenka Růženka dospívá. Jejich vzájemný vztah, který se zrodil ze zrady 
a pomsty, rozkvetl a zkošatěl. Nicméně nenávist mezi lidmi a kouzelnými bytostmi nezmizela. 
Svatba mezi princem Filipem z království Ulstead a Růženkou ze sousedních Blat je důvodem 
k radosti, a mnozí doufají ve spojenectví mezi znesvářenými světy.
Mládeži přístupný, dabováno, 118 minut, vstupné děti 130 Kč/dospělí 140 Kč

neděle 3. listopadu v 19 hodin film ČR
PRVNÍ AKČNÍ HRDINA

Akční komedie/dokument. Mladý filmový fanoušek zjišťuje, že se stal hlavním hrdinou 
akčního filmu, který navzdory jeho vůli vytváří nevyzpytatelný „Režisér“. Podaří se mu díky 
znalosti žánrových pravidel porazit zákeřné padouchy a zachránít svou životní lásku? Krátký 
film debutujícího Jana Haluzy skládá poctu tvorbě O. Lipského a V. Vorlíčka i nejslavnějším 
hollywoodským akčňákům. To vše v originální hře, jaká nemá v české kinematografii obdoby. 
Hrají: J. Mádl, K. Hádek, L. Haluzová a další
Mládeži od 12 let přístupný, 70 minut, vstupné 100 Kč

středa 6. listopadu v 19 hodin film USA
STEHLÍK

Drama. Jedinečná adaptace celosvětově úspěšného románu D. Tartt, za který získala Pulitzerovu 
cenu a Carnegieho medaili za literaturu. Theodoru Deckerovi bylo 13 let, když byla jeho matka 
zabita při bombovém útoku v Metropolitním muzeu umění. Tato tragédie změnila celý jeho 
život… V hlavní roli N. Kidman, A. Elgort
Mládeži od 15 let přístupný, titulky, 149 minut, vstupné 110 Kč

pátek 8. listopadu 

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ 
CAVEWOMAN
neděle 10. listopadu v 16 hodin film USA
TLAPKOVÁ PATROLA

Animovaný. Nejoblíbenější seriál míří do kin. Tlapková patrola má vždy správný směr a vždy 
najde řešení. Ať se stane cokoliv, Ryder a tlapkový tým situaci zachrání. Tentokráte si psí parta 
záchranářů bude muset poradit s nešťastnými tučňáky.
Mládeži přístupný, dabováno, 66 minut, vstupné 100 Kč

neděle 10. listopadu v 19 hodin film ČR/SR
POSLEDNÍ ARISTOKRATKA

Komedie. Rodilý Newyorčan Frank (H. Čermák) získá díky svým šlechtickým předkům dávné 
rodové sídlo – zámek Kostka. Potomek emigrantů se tak po více než čtyřiceti letech chystá 
s dcerou Marií (Y. Stolařová) a temperamentní ženou Vivien (T.Vilhelmová) na velký návrat 
do Čech. Čerství aristokraté jsou neznalí místních poměrů a nepolíbení českou realitou, někdejší 
vlast a zámecký život znají jen z prastarých vyprávění příbuzných.
Mládeži přístupný, 110 minut, vstupné 120 Kč 

středa 13. listopadu v 19 hodin film ČR
ABSTINENT

Drama. Jak rychle se lze dostat na dno lahve i života? Jak těžké je se od něj odrazit? Deva-
tenáctiletý Adam (Josef Trojan) je pacientem protialkoholní léčebny. Alkoholově závislými se 
stávají čím dál častěji i velmi mladí lidé. Stačí k tomu málo.
Mládeži do 12 let nevhodný, 78 minut, vstupné 120 Kč

pátek 15. listopadu v 19 hodin film USA
STÁHNI A ZEMŘEŠ

Thriller/horor. Parta přátel si pro legraci nainstaluje aplikaci, o které se tvrdí, že umí předpo-
vědět čas zbývající do smrti. Je to trapný pokus o žert, nebo již každému začal děsivý odpočet?
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 100 minut, vstupné 130 Kč

neděle 17. listopadu v 16 hodin film V.Británíe/USA/Francie
OVEČKA SHAUN VE FILMU: FARMAGEDDON

Animovaný. Blízké setkání třetího druhu s nejoblíbenějším ovčím stádem ve zbrusu novém 
filmovém dobrodružství. Protože má Shaun jako vždy plná kopýtka práce s drážděním farmáře 
a Bitzera, ani si nevšimne podivných světel oznamujících tajemného návštěvníka z jiné galaxie…
Mládeži přístupný, dabováno, 87 minut, vstupné 110 Kč

neděle 17. listopadu v 19 hodin film ČR/SR
ŽENSKÁ NA VRCHOLU

Romantická komedie. Trochu svérázná svobodná matka, úspěšná majitelka biokavárny 
Helena (A. Polívková) odjíždí na popud své tety Ely (J. Krausová) s nadšeným osmiletým synem 
Lukášem trávit advent na horách, aby se tak vyhla svému citovému problému. Dík roztržitosti 
a  hře osudu se ocitá ve  vysokohorské chatě Samota…Dále hrají M. Dejdar, M. Němec, J. 
Preissová, B. Polívka
Mládeži přístupný, 105 minut, vstupné 120 Kč

středa 20. listopadu v 19 hodin film USA/Čína
BITVA U MIDWAY

Drama/akční/historický. Válečný velkofilm světoznámého režiséra R. Emmericha (Den 
nezávislosti, Patriot, Godzilla) líčí příběh příslušníků amerického námořnictva a letectva v bitvě 
u Midway, která znamenala zlom na pacifickém bojišti druhé světové války. Hvězdně obsazený 
film (L. Evans, W. Harrelson, P. Wilson, Ed Skrein, A.Eckhart, N. Jonas a další) působivě ukáže 
nejen pozadí konfliktu, ale zejména bitvu samotnou, která doposud nikdy nebyla natočena 
tak velkolepě.
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 138 minut, vstupné 110 Kč

pátek 22. listopadu v 19 hodin film ČR/Německo
NÁRODNÍ TŘÍDA

Drama. Kdysi tady všude byl jen temný les, dnes tu stojí panelákové sídliště. Právě tady je 
doma chlápek, kterému nikdo neřekne jinak než Vandam. Žije sám v  bytě na  okraji Prahy 
a každý den doma cvičí, aby byl v kondici. Večer, když sídlištěm bloudí divoká zvířata, chodí se 
svými kumpány na jedno. Vandam se snaží udělat dojem na Lucku, která v sídlištní hospodě 
točí pivo. Často a rád se porve. Je znalec dějin a válek. Hrají H. Čermák, K. Janečková, J. Cina, 
V. Neužil, J. Langmajer a další
Mládeži od 15 let přístupný, 91 minut, vstupné 100 Kč

neděle 24. listopadu v 16 hodin film USA
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II

Animovaný/rodinný. Proč se Elsa narodila s kouzelnou mocí? Odpověď ji svůdně volá a zároveň 
hrozí, že zničí její ledové království. Společně s Annou, Kristoffem, Olafem a Svenem se královna 
Elsa vydává na nebezpečnou a pozoruhodnou cestu. Ve filmu Ledové království se Elsa obávala, 
že je pro svět příliš mocná. Ve snímku Ledové království II musí doufat, že je mocná dostatečně. 
Film je výsledkem práce Oscary® ověnčeného týmu.
Mládeži přístupný, 139 minut, vstupné děti 110 Kč, dospělí 130 Kč

neděle 24. listopadu v 19 hodin film ČR/Slovensko
VLASTNÍCI

Komedie pro ty, kdo to nezažili. Drama pro ty, kdo tím žijí. Patří jim byty v jednom postarším 
činžovním domě a  právě mají společnou schůzi, na  které se musí dohromady na  mnohém 
dohodnout a rozhodnout. Najdou se mezi nimi idealisté, vypočítaví prospěcháři nebo dokonce 
rafinovaní manipulátoři, ale také lidé ztracení v pocitech vlastní bezvýznamnosti.
Mládeži do 12 let nevhodný, 95 minut, vstupné 130 Kč

středa 27. listopadu v 19 hodin film USA
LE MANS ‘66

Drama/životopisný/akční. Strhující legendární příběh o  tom, jak konstruktér aut Carroll 
Shelby a britský jezdec Ken Miles postaví pro automobilku Ford revoluční závodní auto Ford GT40, 
aby s ním mohli zvítězit nad Enzem Ferrarim v závodu 24 hodin Le Mans ve Francii roku 1966.
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 153 minut, vstupné 130 Kč

pátek 29. listopadu v 19 hodin film Dánsko
VALHALLA: ŘÍŠE BOHŮ

Fantasy/dobrodružný. Výpravná fantasy založená na severských bájích a mýtech o Valhalle, 
kam za doprovodu valkýr přicházejí padlí bojovníci. Odin, Thor, Loki a další bohové z Valhally 
se musí postavit svému osudu a odvrátit Ragnarok, zánik svůj i celého světa. Ze zajetí se totiž 
osvobodil obrovský vlk Fenrir a bohům hrozí ta úplně poslední bitva s odvěkým nepřítelem, 
s divokými obry.
Mládeži od 12 let přístupný, dabováno, 105 minut, vstupné 120 Kč
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telefony: 382 251 806, 382 251 996, 734 271 080 • e-mail: knihovna@kultura-protivin.cz • karfikova@kultura-protivin.cz

úterý 3. prosince od 19.30 hod.
Dům kultury Protivín

Aneta Langerová
Koncert za doprovodu kapely a smyčcového tria.

Vstupné v předprodeji 450 Kč/na místě 550 Kč.
Předprodej od 1. 9. 2019.
www.langerovaaneta.cz

sobota 30. listopadu
Dům kultury Protivín

od 13.00 hod. – Vánoční trh ZŠ Protivín
od 14.00 hod. – Vystoupení dětí For Body studia

Prodej výrobků dětí ZŠ 
bude doplněn vánočními dílnami.

Občerstvení zajištěno žákyněmi 8. ročníku.

od 15.30 hod. – divadelní představení  
„Půjdem spolu do Betléma“

Pořádá MěKS Protivín.
Vstupné 50 Kč

středa 13. listopadu od 16 hodin
klubovna MěKS Protivín
seminář Typologie

se stylistkou a vizážistkou Danou Beranovou
Možnost využít i poradenství barvy vlasů.

Kurzovné 300 Kč – úhrada spolu  
se závaznou přihláškou.
Počet účastníků max. 10

Bližší informace na tel. 382 251 806 



V sobotu 21. září jsme se již po třetí 
zúčastnili celosvětové akce – World Clea-
nup Day – u nás nazvané – Ukliďme Svět, 
ukliďme Česko.

Tentokrát jsme se rozhodli rozšířit 
lokalitu a neuklízet jen majetek obecní 
(Krč – náves, dětské hřiště a okolí), ale 
zabrousit i na území soukromé – kousíček 
lesa na úpatí Píseckých hor.

K našemu údivu jsme po Krči sesbírali 
jen 1 pytel směsného odpadu (tj. cca 20 kg). 
Při předchozích úklidech jsme nacházeli 
4 – 6 pytlů a další haraburdí.

Tím nechceme říci, že můžou krčští 
„bordeláři“ přidat, chceme se jen pochlubit, 
že UKLÍZET se prostě a jednoduše VYPLA-
TÍ. Jen jedna otázka: Je nutné odhazovat 
cigaretové nedopalky v blízkosti dětského 
hřiště? Když se ví, že vajgl se v přírodě 
rozkládá přes 15 let a je plný jedovatých 
chemikálií?

Odpoledne jsme jeli s několika nadšenci 
k Píseckým horám, konkrétně na „Pískovnu“ 
nad Těšínovem. I kdybychom tu byli celý 
den, nedokázali bychom ty všechny plasty, 
střepy a pneumatiky nalézt a uklidit. Když 
Vás třeba někdy v lese přepadne uklízecí 
nálada, dejte, prosím, sebrané odpadky 
alespoň k cestě. Nebo je i vemte s sebou. ;-)

Nutno poznamenat, že dle informací 
pracovníků městského úřadu, si svůj po-
zemek má uklízet každý sám (bez ohledu 

UKLÍZET (v Krči) SE VYPLATÍ!
na to, kdo nepořádek/skládku způsobil). 
Stejně tak si každý sám musí zajistit sklád-
kování tohoto odpadu. Tímto dopisem bych 
zároveň ráda protivínským technickým 
službám poděkovala, že se o skládkování 
tohoto odpadu od Těšínova výjimečně 
ujalo. Konkrétně 2 pytle směsného odpadu 
a 3 pneumatiky. Díky.

Součástí odpoledního programu bylo 
mimo jiné hledání bývalých zlatých dolů 
na Kometě, osvěžení "sladkou" vodou 

z Královy studánky a různé slovní hry. 
Navečer již tradičně – opékání v Krči 
„Na Parketě“.

Víme, že si to všichni náramně užili 
a příště půjdou zas. Být dobrovolníkem není 
samozřejmost. Moc děkujeme!

Děti dle věku: Nikolka K., Honzík C., 
Kačenka H., Majda K., Jiřík V., Lucinka 
F., Adámek V., Anička Marie V., Anetka 
K., Anička V.

za organizátory Lenka Vítková
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Tak poeticky a výstižně byl nazván zářijový 
literární večer Hanky Hosnedlové s do-
provodem kytary Věry Johnové v klubovně 
Pečovatelského domu, který zorganizoval 
Protivínský vlastivědný klub. Na základě 
tohoto příjemného setkání vznikl i náš ná-
sledující rozhovor.

Jak se ti u nás v improvizované literární 
kavárně líbilo?
Musím říci, že velice. A oce-
ňuji, že něco takového na pro-
tivínské kulturní a společen-
ské scéně existuje a že se tu 
pořád něco zajímavého děje. 
Ostatně v Protivíně jsem v té-
to souvislosti nebyla poprvé. 
Jednak navštěvuji zdejší za-
jímavé výstavy, také jsem tu 
měla před nějakým časem 
besedu o cestování a mimo 
jiné i výstavu fotografií ka-
maráda, který nás již opustil, 
doplněnou mými verši, velice 
vydařená byla i vernisáž s hu-
debním doprovodem místních 
muzikantů. A mimo jiné – 
mám tu řadu dlouholetých 
kamarádů a přátel…

Uvedla jsem tě jako novi-
nářku, spisovatelku, cesto-
vatelku, ale ty jsi dodala, že 
jsi zejména trampka…
Ano, tramping se v průběhu 
desetiletí stal mojí životní 
filozofií, nejpřímější ces-
tou za romantikou, volností, 
přírodou a kamarádstvím, 
a také jakousi spolehlivou 
zdí k opření, když bylo nej-
hůř. Provází mě už víc než 
sedmapadesát roků a vlastně 
se prolíná i s mou literární 
a novinářskou tvorbou nebo 
s cestováním.

Zapojila ses i do budová-
ní muzejních trampských 
sbírek...
První snahy v tomto směru vzešly od kama-
ráda z Moravy, který nás, asi deset trampů 
z různých míst republiky, už před řadou 
let svolal do svého bydliště, a tam byly 
domluveny první kroky ke vzniku trampské 
expozice v celostátním měřítku, kterou 
o něco později zaštítilo Národní muzeum 
v Praze a dokonce byl vyčleněn pracovník, 
který se plně věnuje této problematice. Na-
štěstí je z trampských řad. Také na jihu Čech 
krajské muzeum projevilo zájem a poskytlo 
podporu v podobném stylu. Tak se díky 
darům z trampských řad vytvořily sbírkové 
fondy a začaly se prezentovat na výstavách 
v muzejních prostorách v různých městech. 
Nejkomplexnější byla zřejmě ta, která byla 
otevřená v loňském roce v Praze ke sto letům 
trampingu.

Kudy chodí slova
Co nabízela letošní výstava v prosto-
rách Jihočeské knihovny v Českých 
Budějovicích, která byla věnována také 
trampingu?
Tato poměrně rozsáhlá expozice, přístup-
ná návštěvníkům v květnu a červnu, byla 
věnována výhradně trampskému tisku – 
od prvorepublikových časopisů a tiskovin 
přes samizdaty až po současnost. Její obsah 

tvořily materiály z mých soukromých sbírek 
a musím se přiznat, že dodnes jsem ještě 
nebyla schopná použité exponáty, a bylo 
jich opravdu velké množství, znovu roz-
třídit a zařadit… Nicméně mnohé z těchto 
materiálů hodlám v průběhu času předat 
Národnímu muzeu.

S trampy se stýkáš i na svých cestách 
po světě?
Pochopitelně. Musím předeslat, že cestuji 
výhradně s batohem na zádech, bez ces-
tovek, na vlastní pěst, s některou ze stejně 
založených kamarádek. Takže se ve vzdále-
ných lokalitách rády sejdeme s kamarády, 
mnohdy nám dají tipy na místa, kam běžný 
turista nechodí, anebo nám poradí s další 
cestou, poskytnou nocleh a podobně.

Zaujala mne povídka v knize „Docela 
jiný svět“, kde jsou trampové již jen 
jako exponát v jakési rezervaci. Myslíš, 
že s naší generací tramping „nevymře“?
Jsem přesvědčená, že ne. Je to jedinečný 
fenomén, který nemá nikde jinde ve světě 
obdoby, pokud nemluvíme o trampingu 
emigrantském. A vidím, že v trampských 
řadách nechybí ani mladší generace, takže 

zcela určitě bude tramping 
pokračovat, i když možná 
trochu v jiné formě. Ale změn 
doznává veškerý život kolem 
nás a tramping není žádná 
fosilie, takže i ten se poněkud 
mění, i když hlavní zásady 
a podstata zůstávají.

Ve tvém díle se jistě odráží 
i tvé zážitky a životní zku-
šenosti. Přečetla jsi nám 
povídku, kde se děj ode-
hrává částečně v emigraci. 
Uvažovala jsi o ní někdy?
Ano, uvažovala, aktuálně 
po roce 1968, kdy jsem pak 
díky svému angažování proti 
vstupu spojeneckých vojsk 
nesměla dvacet roků psát, 
ani působit v kulturní sféře. 
Ale podmínky byly nastavené 
tak, že se nám pak vycestovat 
již nepodařilo. A možná to tak 
prostě mělo být...

Dnes již můžeš cestovat, 
kam chceš…
A také toho využívám, jak to 
jen trochu jde...

Které oblasti jsi už navštívi-
la a co tě ještě láká?
Asi nevyjmenuji všechny 
země, ale aspoň rámcově. 
Většinu zemí Evropy, potom 
Spojené státy včetně Aljašky, 
Kanadu, Mexiko, asi sedm 
zemí v Jižní Americe, země 
severní Afriky, Indii, In-
donésii a řadu dalších zemí 
v Asii, Austrálii a Tasmá-
nii… Láká mne Čína, zejmé-

na její jižní část, a také bych si ráda pro-
jela Rusko Transsibiřskou magistrálou, 
ale těch zatím nerealizovaných cest by 
byla ještě celá spousta, ovšem limitujícím 
faktorem je především čas, který tak rychle 
a neúprosně letí, a pak také finance, které 
musím vždycky nejdříve našetřit, i když 
cestujeme nejlevnější možnou formou.

Vyšly nějaké cestopisy, kde se svými čte-
náři se dělíš o zážitky z cest, mimo jiné 
také na besedách…
Zpočátku jsem publikovala série článků 
o svých cestách v novinách a časopisech, 
vyšlo i několik cestopisných knížek, ale 
pravda je, že v poslední době na knížky 
o cestách nebyl dostatek času, takže více-
méně se o své zážitky dělím s návštěvníky 
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besed, kde k mluvenému slovu promítám 
i fotografie z cest, a o které je zájem 
po celém kraji.

Působíš v Jihočeském klubu Obce spiso-
vatelů. Koho sdružuje a jaké jsou jeho 
cíle?
Stála jsem u vzniku tohoto sdružení, které 
bylo nástupnickou institucí po zaniklém 
Svazu spisovatelů, a třináct let jsem byla 
i jeho předsedkyní, ale tuhle funkci jsem 
před časem předala mladšímu kolegovi, 
i když řada úkolů mi ještě zůstala. Klub 
sdružuje především spisovatele, od těch 
renomovaných až po začínající, kterým by 
měl klub pomáhat v jejich zdokonalování. 
Ale také příznivce literatury. Výčet aktivit 
by byl dlouhý, uvedu tedy alespoň část 
činností: literární pořady, přednášky, be-
sedy, autogramiády, vydáváme almanach 
Literární fórum, máme bohaté a aktuální 
webové stránky, pořádáme literární sou-
těže nebo se na nich podílíme, stejně jako 
u literárních ocenění, spolupracujeme s čes-
kobudějovickým rozhlasem, také s krajem, 
městem, s výtvarníky a hudebníky… Prostě 
se snažíme být aktivní součástí jihočeské 
kulturní scény...

Co nejbližšího tě čeká?
Pokud bych měla mluvit za klub, tak při-
pravujeme zimní číslo Fóra, vyhodnocení 
literární soutěže Jihočeský úsměv, pořáda-
né ve spolupráci s Jihočeskou knihovnou, 
tradiční předvánoční multiautogramiádu, 
ve chvíli, kdy tento rozhovor vzniká, se chys-
tám zúčastnit odhalení pomníku našemu 
někdejšímu členovi Janu Nouzovi v Lužnici. 
Jestli bych hovořila sama za sebe, tak mám 
na programu ještě několik besed, řadu ob-
jednaných článků a povídek, se Syndikátem 
novinářů připravujeme knihu rozhovorů 
a hlavně někdy v únoru cestu do Karibiku 
s kamarádkou z Melbourne...

Výčet tvých děl by zaplnil celé stránky. 
Co jsi ještě nestačila a co ještě chceš čte-
nářům svojí tvorbou říci?
To je opravdu otázka na tělo a otázka pře-
těžká. Ráda bych toho ještě hodně stihla. 
Samozřejmě nějaké knižní publikace, včetně 
sborníku rozhlasových raníčků, které dělám 
už asi tři roky, básnickou sbírku s větší 
orientací na trampská témata, možná sbor-
níček krátkých historek, cestopisy, román 
s nějakými autobiografickými prvky, a také 
pomoc s knihami některých mých přátel. 
Myslím, že bych toho měla ještě hodně 

na srdci, o co bych se chtěla rozdělit se 
čtenáři… Ale hlavní otázkou je, kolik mi 
toho ještě umožní čas...

Je podzim. Nerozloučíme se textem něja-
ké tvojí básně?
Nejsem proti a snad i čtenářům se trochu 
strefím do noty:

PODZIMNÍ
Každý den o trochu dřív
stahuje roletu stmívání
a holé plásty polí
přikrývá obvazy mlhy
Klínovým písmem
ptačích hejn
posílá varování
střapatým kytkám za ploty
a větvím obtěžkaným zráním
Korálky jeřabin
šperkuje pestrou róbu
s parfémem tlení
pro větrné disko
A bledé slunce
už ani neuzvedne
číši s koktejlem podzimu,
po kterém se tolik točí hlava

Rozhovor připravila Ing. Helena Mašindová

Novinky
městské
knihovny

Michael Robotham: Vykrvácet – 
krimiromán
John Grisham: Zúčtování – další 
bestseller oblíbeného autora
Dominik Dán: Kráska a zvíře – parta 
detektivů zase spolu
Hana Michopulu: Chlebíčky a další 
recepty z bistra Sisters – kuchařka 
od zakladatelky farmářských trhů
Julianne Donaldsonová: Sídlo 
Blackmoore – když se jí do cesty připlete 
láska, všechny plány se mění
Robert Harris: Diktátor – příběh 
starověkých dějin
Hana Marie Körnerová: Znamení hada – 
další román oblíbené autorky

Lucie Jandová, Dana Kaplanová: Temné 
matky a jejich dcery – příběhy žen 
a komentáře odborníků
Graham Hancock: Bůh války. Návrat 
opeřeného hada – historický román 
o dobývání Mexika
Graham Hancock: Bůh války. Smutná 
noc – pokračování příběhu
Angela Marsons: Zlámané kosti – další 
z případů Kim Stoneové
Naďa Horáková: Hrob třinácté panny – 
detektivní román
Anthony Franze: Outsider – ve světě 
plném tajemství musí pravda vyjít najevo 
dřív, než vrah udeří znovu
Michaela Klevisová: Sněžný měsíc – 
česká detektivka

Pro děti:
Michaela Hrachovcová: Zrzečka pod 
hvězdami – v přírodě mezi veverkami 
a ostatními obyvateli lesa
Michaela Hrachovcová: Kocourek se 
vrací – příběh kocourka, který neposlechl 
maminku a vydal se za dobrodružstvím
Arnošt Goldflam: Hledání ztraceného 
tatínka – rodina Sukova zažívá velmi 

dobrodružný příběh
Aneta Františka Holasová: Kde domov 
můj – příběh hymny
Petr Stančík, Lucie Dvořáková: Jezevec 
Chrujda ostrouhá křen – jezevec Chrujda 
bojuje proti křenu, který se vymkne 
kontrole a začne poroučet celému lesu
Marka Míková, Kristina Fingerland: 
Babky – v jednom domě žijí tři trochu 
praštěné babky…
Helena Žižková: Přece to nevzdáš – 
zachrání Klárka kamaráda?
Pavel Brycz: Neboj se, vždyť máš česnek 
– Emil a upíři
Ester Stará, Milan Starý: Šedík a Bubi 
– čtení i pro nečtenáře, kteří se potýkají 
s dyslexií
Petra Braunová: Johana s hlavou 
v oblacích – kdo za to může?
Daniela Krolupperová: Polštářoví 
podvodníci – s kouzelným polštářem vám 
do hlavy učení poleze samo
Michaela Fišarová: Kája a Claudie: Hra 
na štěstí – příběhy dvojčat Káji a Claudie
Tanya Stewnerová, Simone Hennigová: 
Alea, dívka moře – Kouzlo vodních 
panen

CYKLORAFANDY A CHEB – MALÉ OHLÉDNUTÍ
Rády jezdíme do Chebu a poznáváme 

Karlovarský kraj. Letos v srpnu jsme 
jej navštívily po osmé. První naše jízda 
do Chebu byla v červenci 2009. Tenkrát 
jsme jely do Františkových Lázní, okolo 
přehrady Skalka, na Zelenou Horu s Bi-
smarckovou rozhlednou z roku 1909. Ta 
byla téměř čtyřicet let nepřístupná. Další 
trasa vedla po Valdštejnově cyklostezce 
do Německa přes Schirnding, Arzberg, 
Waldsassen a zpět do Chebu. Při cestě domů 

jsme se zastavily v Mariánských Lázních. 
Prohlédly jsme si „Boheminium“ (přírodní 
expozice miniaturních historických staveb 
ČR). Odtud už vlakem až do Protivína.

Druhá cesta byla až v roce 2013 a to 
hned za prázdniny dvakrát. Poprvé jízda 
směr Ostroh, hrad Seeberg, Házlov, Skalná, 
hrad Vildštejn, SOOS – Přírodní rezervace, 
Motýlí dům, Františkovy Lázně a zpět 
do Chebu. Další den cyklobusem na Klí-
novec a odtud na kole do Karlových Varů. 

Tady jsme neměly moc času, jel nám vlak 
do Chebu. Proto jsme hned v srpnu jely opět 
do Karlových Varů. Tentokrát na kole okolo 
Ohře, přes Svatošské skály. Je to krásná 
nenáročná projížďka. Ve Varech jsme navští-
vily kolonádu, rozhlednu Diana. Tady jsme 
si daly kávičku, prohlédly si Vary z výšky 
a vrátily jsme se vlakem zpět do Chebu.

Pokračování na straně 14   
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Další rok naše kola opět zamířila okolo 
Ohře do Karlových Varů. V plánu jsme měly 
důkladnější prohlídku města. Strávily jsme 
tu celý den a prohlédly si místa, na která 
nám v loňském roce nezbyl čas. Byl to 
krásný den. Další trasa vedla přes Komorní 
Hůrku do Františkových Lázní. Prohlédly 
jsme kolonádu, prameny, Zámeček, Ame-
riku a vykoupaly se v Aquaforu lázeňského 
domu Pawlik.

V roce 2016 jsme v Chebu pouze přespa-
ly a jely kolem Ohře až do Litoměřic. Dál 
podél Labe do Děčína a zpět do Mělníka. 
Odtud Vltavskou stezkou až do Prahy. Asi 
naše nejdelší trasa.

V roce 2017 
jsme jely vlakem 
do Mariánských 
Lázní. Setkaly jsme 
se tu s učitelkami 
z 1. Mateřské ško-
ly Protivín, byly 
tu na dovolené. 
My jsme dále po-
kračovaly na kole 
do Chebu. Po cestě 
jsme se zastavily 
v lázních Kynžvart, 
kde je krásný zá-
mek.  Další  den 
jsme podnikly cestu 
vlakem na Loket, 
prohlédly jsme si 
hrad i město a vrá-
tily jsme se cyklo-
stezkou kolem Ohře 
přes Františkovy 
Lázně zpět do Che-
bu. Zase jsme si 
prohlédly další část 
Karlovarského kra-
je.

V dalším roce 
2018 jsme do Che-
bu jely s plánem 
zúčastnit se zaháje-
ní lázeňské sezóny 
ve Františkových 
Lázních. Bohužel 
ráno pršelo, jely 
jsme tedy autobu-
sem. Během dopo-
ledne se vyčasilo 
a výlet se nám vydařil. Vzhledem k tomu, 
že jsme se s Helou v těchto lázních obě pro 
svá zranění léčily, byla to pro nás příjemná 
vzpomínka. Navštívily jsme „náš“ lázeňský 
dům Pawlik a připomněly si perfektní péči, 
kterou nám zde věnovali. Díky tomu může-
me stále jezdit na kole. V neděli jsme odjely 
vlakem do Plzně. Já zůstala v Plzni a Hela 
s Janou sedly na kola a vydaly se na cestu 
do Protivína. Ujely 118 km a měly radost, 
že to zvládly.

Letošní osmá cesta do Chebu měla jeden 
hlavní cíl a tím bylo navštívit pramen Ohře. 
Řeka pramení na severozápadním úpatí hory 
Schneeberg v Bavorských horách a na své 
pouti do Labe urazí 325 km. Tento úsek 

od pramene nám ještě chyběl, jinak jsme 
Ohři pokořily celou. Hned ráno jsme vy-
jely přes Pomezí do Německa. Těžko jsme 
odhadly hranici mezi námi a Německem. 
Nikdo to zde nehlídá a nikdo také hranice 
nepřekračuje s žádostí o azyl. Projížděly 
jsme městečka Schirnding, Thiersheim, 
Roslau – malá zastávka na kávu a dort. 
Posledním městem byl Weisenstadt. Odtud 
už cesta vedla stále jen lesem a do kopce 
se směrovkou „Eger Quelle“. Asi sto metrů 
od silnice je prameniště naší třetí nejdelší ře-
ky Ohře. Pramen je v kruhové míse, složené 
ze dvanácti žulových kamenů. Na největším 
kameni je vytesán znak města Chebu – Eger. 
Pak jsou zde jména dalších měst, kterými 

řeka protéká na německé a české straně. 
Potěšilo nás, že povídání na informačních 
tabulích je i v českém jazyce. Zpáteční 
cestu jsme si navolily podle vlastní navigace 
v mobilu, abychom se co nejvíce přiblížily 
řece. Řeka Ohře je v těchto místech malý, 
líný potok. Pouze v úsecích, kde jsou malé 
vodní elektrárny, se potok na chvíli změní 
ve větší říčku před náhonem na elektrárnu. 
Za elektrárnou se opět promění v zarostlý 
potok. Až v Chebu se dá mluvit o Ohři jako 
o řece. Doufaly jsme, že zpět se vrátíme 
z jiné strany, ale přes hranice jsme přejížděly 
opět v Pomezí. Jinudy nelze. Na tachometru 
jsme v tento den měly 103 km. V Chebu nás 
čekalo příjemné překvapení v podobě grilo-

vačky u Volfů. Poslední den jsme na dopo-
ručení Míry Sládka navštívily poutní místo 
„Maria Loreto“ u Hrozňatova. Je to lore-
tánská kaple s kostelem Nanebevzetí Panny 
Marie z roku 1664. Za totality byl komplex 
zcela zdevastován. K obnovení došlo roku 
1992 především zásluhou tamního rodáka. 
Ve Starém Hrozňatově stával kdysi hrad, ze 
kterého se zachovala válcová věž a cimbuří, 
později byl přestavěn na zámek. Objekt není 
přístupný. Odpoledne jsme věnovaly Che-
bu. Jako první jsme navštívily hrad, kolem 
kterého jsme při každé návštěvě Chebu 
chodily bez povšimnutí. Mile nás překvapil. 
Ačkoliv z venku vypadá nevábně, je v něm 
co k vidění. Hrad je ukázkou štaufské 

falce, jež je jediná 
svého druhu na na-
šem území. Domi-
nantou je Černá 
věž pojmenovaná 
podle černého tufu, 
který byl přivezen 
z Komorní Hůrky. 
Je to takzvaná úto-
čištná věž, stojící 
na čtvercovém zá-
kladu, vysoká 18,5 
metru. Na nádvoří 
je zachovalá hradní 
kaple, která je umě-
leckým skvostem. 
Jde o originální 
štaufskou gotiku. 
Dále je tu zachova-
lé obvodové zdivo 
královského paláce, 
se stěnou román-
ských oken s mra-
morovými sloup-
ky. Prohlídka stála 
za to. Dále jsme 
navštívily muzeum 
– Pachelbelův dům 
z roku 1390. Do dě-
jin se zapsal v roce 
1634 zavražděním 
Albrechta z Vald-
štejna. Dále kostel 
Sv. Kláry se zre-
konstruovanými 
varhany, využívaný 
jako koncertní síň. 
Jako poslední bylo 
v plánu Retro mu-

zeum – životní styl a design v ČSSR. Ze 
všeho, co zde vystavují, jsme každá mívala 
něco doma. V bufetu jsme si daly kávu 
a chlebíček, také za retro ceny. Bylo to 
milé. Naši prohlídku města jsme zakončily 
na pěší zóně u brány času. Je to umělecký 
artefakt, který symbolizuje průchod ze 
středověkého města do nové industriální 
doby. Celou pěší zónou vede časová osa 
s nejdůležitějšími daty z historie města.

A co navštívíme v Chebu příště? Ono se 
určitě něco najde. Je tu krásně a my se sem 
rády vracíme, stále je co objevovat. Všechny 
naše cesty zvládáme zatím bez elektrokol.
Čtenářům přejeme hezký podzim.

CYRA

CYKLORAFANDY A CHEB – MALÉ OHLÉDNUTÍ
  Dokončení ze strany 13
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  SPOLEČENSKÁ KRONIKA  
NARODILI SE

	 19.	9.	syn	Jakub
	 Michaele	Kuželové	z	Myšence

	 25.	9.	syn	Tadeáš
	 Žanetě	Navrátilové	z	Těšínova

	 27.	9.	dcera	Viktorie	Samková
	 Janě	Jelínkové	z	Protivína

	 7.	10.	dcera	Klára
	 Ljudmyle	Čadkové	z	Protivína

ZEMŘELI
	 23.	9.	Jaroslav	Kostka

	 72	let,	Protivín

	 24.	9.	Milan	Gregor
	 87	let,	Protivín

	 11.	10.	Václav	Procházka
	 87	let,	Maletice

	 12.	10.	Jaroslav	Müller
	 87	let,	Protivín

Dne 26. září oslavila šedesátiny naše ka-
marádka Jana Vařečková. Do dalších let 
jí přejeme hodně zdraví, štěstí, životního 
elánu a radost z dalšího vnoučka, kterého 
dostala téměř ke svým narozeninám.

Cyklorafandy

Gratulace

Dne 21. 10. 2019 tomu byly tři roky, co nás 
opustil pan Jiří Hečko – Hečoun.

Stále s láskou vzpomínají dcery Helena 
a Kristýna, rodiče, bratři s rodinami, všichni 
kamarádi.

VZPOMÍNÁME

Zajímavé akce Spolku Svaz zdravotně postižených Protivín

Blahopřání  
ke společnému jubileu

Dne 24. října 2019 oslavili 60 let společného 
života Blažena a Josef Vlasatých.
Přejeme jim do dalších let hodně zdraví 
a spokojenosti.

rodina

Spolek Svaz zdravotně postižených 
Protivín připravil svým členům na pod-
zimní měsíce dvě přitažlivé akce. První 
z nich byl zájezd „Za památkami Českého 
Krumlova“ 11. září. Zúčastnil se ho sice 
menší počet členů, než bývá obvyklé, ale 
musíme mít na zřeteli, že prohlídka četných 
pamětihodností v Českém Krumlově je po-
měrně náročná záležitost a vyžaduje dobrou 
fyzickou kondici.

Všichni jsme se těšili na společnou 
prohlídku Zámeckého barokního divadla, 
jedinečného evropského unikátu, který zů-
stal zachován a je stále funkční. Hovorný 
pan průvodce nás seznámil i s technickým 

vybavením a promítl nám video pro předsta-
vu, jak takové barokní divadelní představení 
a barokní opera vypadají. Tato prohlídka jistě 
každému návštěvníkovi utkví v paměti jako 
jedinečný životní zážitek.

Pak už měl každý z návštěvníků na vy-
branou: pokračovat v prohlídce českokrum-
lovského zámku, navštívit Hradní muzeum 
v budově tzv. Hrádku (mimochodem mi-
mořádně bohatého svými exponáty), či se 
odebrat do historického centra města – přímo 
proti zámku navštívit dva úžasné kláštery, 
obdivovat architekturu, zajímavá místní 
muzea, nádherný chrám sv. Víta, nebo jen 
procházet nespočet obchůdků se zajímavým 

a lákavým zbožím a uměleckými předměty. 
Navštívit všechny zdejší památky během jed-
noho dne je nemožné, proto v případě zájmu 
v budoucnu zájezd do Českého Krumlova 
uspořádáme opět.

Jak už k podzimní programové nabíd-
ce patří, i letos jsme zakoupili vstupenky 
do Jihočeského divadla v Českých Bu-
dějovicích. Z nabídky divadla nám nejvíce 
vyhovovala komedie „Saturnin“ podle stej-
nojmenné knihy spisovatele Zdeňka Jirotky. 
Výběrem jsme chybu rozhodně neudělali.

Ve středu 9. října jsme se sešli plni oče-
kávání na náměstí a vyrazili do Českých Bu-
dějovic. Jevištní provedení bylo nastudováno 
plně v duchu Jirotkovy populární knihy, bez 
známek modernizace. Vtipné a duchaplné di-
alogy, pohodová atmosféra, nápadité a trefné 
scénické pojetí, to vše umocněno skvělými 
výkony představitelů známých postav nám 
umožnilo strávit příjemný večer. Shodli jsme 
se v názoru, že uvést na jeviště populární 
hrdiny knihy „Saturnin“ není vůbec jedno-
duché. A že se herci zhostili svého úkolu 
dokonale, svědčí o jejich kvalitách.

Už nyní zveme všechny své členy 
na 12. členskou schůzi Spolku Svaz zdra-
votně postižených, která se bude konat 
v úterý 17. prosince od 13.30 hodin v salón-
ku restaurace U Rychtářů. Pozváni na ni 
budou naši sponzoři, k tanci, poslechu 
a dobré náladě bude už tradičně hrát pan 
Josef Novák a těšit se můžete i na občer-
stvení. A samozřejmě se dozvíte, co nového 
pro vás připravujeme na příští rok.

Již nyní se můžete těšit na plánované 
výlety do Husince, Chelčic a na Červenou 
Lhotu.

za výbor Spolku SZP Danuše Hlouchová
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Za období existence Československa, tj. 
za roky 1918 až 1992, bylo na základě roz-
hodnutí československých soudů popraveno 
1 217 osob (bez období německé okupace). 
Nejvíce popravených (více než 730) připadá 
na rozsudky vynesené tzv. retribučními 
soudy. V mimořádných a nestandardních 
poměrech po skončení 2. světové války bylo 
zvoleno i nestandardní řešení problému, jak 
potrestat nacistické zločince, kolaboranty 
a zrádce. Stalo se tak prostřednictvím tzv. 
mimořádných lidových soudů. Zákonnými 
podklady pro činnost mimořádných lido-
vých soudů byly v českých zemích dekrety 
prezidenta republiky, a to dekret č. 16 
ze dne 19. června 1945 o potrestání 
nacistických zločinců, zrádců a jejich 
pomahačů a o mimořádných lidových 
soudech (tzv. velký retribuční dekret) 
a dále č. 138 ze dne 27. října 1945 
o trestání některých provinění proti 
národní cti (tzv. malý retribuční zákon). 
Mimořádné lidové soudy byly zřizovány 
v sídlech krajských soudů, senát mi-
mořádného lidového soudu však mohl 
zasedat, bylo-li třeba, v kterémkoliv 
místě soudního obvodu. Soudy vyko-
návaly svou pravomoc v pětičlenných 
senátech složených z předsedy, jímž 
musel být soudce z povolání, a ze čtyř 
soudců z lidu. Celé řízení, které bylo 
ústní a veřejné, se konalo pokud možno 
bez přerušení. Nesmělo trvat déle než tři 
dny, jinak měla být věc předána řádné-
mu soudu. Rozsudek měl být vyhlášen 
ve veřejném zasedání soudu. Trest smrti 
se vykonával zpravidla do dvou hodin 
po vyhlášení rozsudku. V případě, že 
trest smrti měl být vykonán veřejně, 
dvouhodinová lhůta mohla být prodlou-
žena, ne však nad 24 hodin. Pro výkony 
trestu smrti stanovených mimořádnými 
lidovými soudy platila ještě další výjimka 
– na odsouzence lidového soudu se nevzta-
hovala milost, která by mohla vzniknout ze 
zcela mimořádné náhody např. přetržením 
provazní smyčky. V případě, že by tato situ-
ace nastala, výkon trestu smrti se zopakoval.

Jeden z těchto retribučních rozsudků, 
který skončil odsouzením obžalované-
ho k trestu smrti, byl vynesen a posléze 
i vykonán v Protivíně. Někteří ze starších 
protivínských spoluobčanů si možná tento 
příběh vybaví ve své paměti, pro většinu 
z nás ostatních je to ale pravděpodobně 
naprostá novinka. Pojďme si tuto událost 
podrobněji přiblížit:

Dne 18. května 1945 v 18 hodin je 
do vyšetřovací vazby ve Vodňanech převe-
zen zadržený Rudolf Loos, muž německé 
národnosti, narozený 28. 2. 1893, bytem 
Protivín č. 396, zaměstnaný jako vrátný 
na železniční stanici v Protivíně. V období 
od roku 1943 do května 1945 též spravoval 
za odměnu 400 korun měsíčně Sokolům 
odňatý biograf. Rudolf Loos je obžalován 
ze spáchání trestného činu udavačství, 
zločinu proti osobám a zločinu proti stá-
tu. Konkrétně mu bylo dáváno za vinu, 
že v zájmu nepřítele a využívaje situace 
přivoděné nepřátelskou okupací udal dne 

Poprava v Protivíně
20. 7. 1941 lékárníku Jindřichu Šupitarovi, 
jako referentu Gestapa, české občany Anto-
nína Macha a Josefa Veselého za malování 
značky vítězství „V ČSR“ a „V SSSR“ 
na silnici u podniku PREMO a toto udání 
mělo za následek ztrátu svobody obyvatelů 
republiky Josefa Veselého, Ladislava No-
váka a Františka Nováka a smrt Antonína 
Macha, Václava Houšky, Václava Bláhy 
a N. Jírkovce, kteří po zatčení Gestapem 
byli odsouzeni a zemřeli ve vězení či 
v koncentračním táboře. Dále bylo Rudolfu 
Loosovi obžalobou vytýkáno, že v dubnu 
1940 udal Gestapu pracovníky pivovaru 

Františka Jelínka a Antonína Staňka, kteří 
se po nevydařeném atentátu na Hitlera 
v Mnichově vyjádřili, „že je škoda, že to 
toho lumpa minulo“. Dále byl Rudolf Loos 
veřejným žalobcem obviněn, že zavinil ztrá-
tu svobody Františka Nekováře a Jaroslava 
Kypty tím, že na schůzi NSDAP v Protivíně 
dne 11. 4. 1941 doporučil, aby do seznamu 
nespolehlivých Čechů byly výše uvedené 
osoby pojaty. V srpnu 1941 byli František 
Nekovář a Jaroslav Kypta Gestapem zatčeni 
a krátký čas vězněni pro výstrahu ostatním 
občanům Protivína. Rudolfu Loosovi bylo 
dále žalobcem vytýkáno, že sbírkami při-
spíval na německý červený kříž, což bylo 
posuzováno jako podpora nacismu. Veřej-
ný žalobce dále Rudolfa Loose obvinil ze 
stálého, takřka denního styku s referentem 
Gestapa Šupitarem a s vedoucím NSDAP 
v Protivíně Dr. Bezecným a z předávání 
jim zpráv o chování českého obyvatelstva. 
Přitěžující okolností pro Rudolfa Loose 
byla i skutečnost, že se již 15. dubna 1939 
písemně zavázal zvláštním slibem ve službě 
pro vůdce Adolfa Hitlera.

Ve dnech 16. a 17. září 1946 proběhlo 
v hlavním sále protivínské sokolovny zase-
dání Mimořádného lidového soudu v Písku. 
Kromě Rudolfa Loose byl obžalován i další 

protivínský občan, a to Bohumil Kopet, nar. 
27. 3. 1896, autodopravce, bytem Protivín 
č. 337. Toto hlavní líčení probíhalo za vel-
kého zájmu občanů, na dvoudenní jednání 
soudu bylo prodáno 441 vstupenek a výnos 
z jejich prodeje činil 17 570,- Kč. Zatímco 
Bohumil Kopet byl pro spáchání trestných 
činů zločinu proti osobám a zločinu proti 
státu odsouzen k trestu doživotního těžkého 
žaláře s tím, že 15 let si odpyká ve zvláštních 
nucených pracovních oddílech, mimořádný 
lidový soud druhého obžalovaného Rudolfa 
Loose uznal vinným ze spáchání zločinu 
udavačství, zločinu proti osobám a zločinu 

proti státu a odsoudil ho k trestu smrti 
oběšením. Původně se uvažovalo, že 
výkon trestu smrti bude proveden na ná-
dvoří Schwarzenbergského zámku. Dne 
10. září 1946 (tedy 6 dnů před zasedáním 
soudu) však zasílá náměstek přednosty 
mimořádného lidového soudu v Písku 
krajskému soudci JUDr. Karlu Nadě-
jovi dopis, ve kterém mu nařizuje, aby 
v případě, že obžalovaný bude odsouzen 
k trestu smrti, nebyla poprava vykonána 
v zámku, nýbrž na jiném vhodném mís-
tě v Protivíně. V případě, že by takové 
vhodné místo v Protivíně nebylo nale-
zeno, pak měla být poprava provedena 
na nádvoří věznice krajského soudu 
v Písku. Důvodem k nařízení změny 
zamýšleného místa výkonu popravy byl 
protest národní správy Schwarzenberg-
ského majetku s odůvodněním, že „zá-
mek jest pronajat ministerstvu školství 
a národní výchovy pro účely výchovy 
mládeže a není tudíž vhodné popravu 
na nádvoří zámku už z důvodu vhod-
nosti prováděti a ani přípravy k takové 
exekuci (stavění šibenice) tam činiti“. Je 
tedy vybráno jiné místo. Tímto místem 
je hřiště sportovního klubu v Protivíně, 

kde je vybrán prostor za dřevěnými kabi-
nami tak, aby výkon trestu nebylo možno 
pozorovat zvenčí. Dle protokolu sepsaného 
dne 17. září 1946 v 17.30 o výkonu trestu 
smrti uloženého obžalovanému Rudolfu 
Loosovi byli přítomni předseda senátu 
JUDr. Karel Naděje - krajský soudce, dále 
soudci z lidu Václav Houska, Kristin Steh-
lík, Karel Petrák a Stanislav Bultas, jako 
zapisovatel pak JUDr. Ota Strnad, veřejný 
žalobce JUDr. Miloslav Novák a obhájce 
JUDr. Josef Páv. Byl též přítomen úřední 
lékař MUDr. Alois Svoboda, státní obvodní 
a železniční lékař v Protivíně. Jak uvádějí 
Písecké listy ze dne 25.9.1946 poprava by-
la vykonána za velké účasti protivínského 
i okolního občanstva, celkem bylo prodáno 
180 vstupenek za celkovou částku 5 390,- 
Kč. Odsouzený byl předveden v 17.00 hodin 
(dvě hodiny po vyhlášení rozsudku). Byl 
mu opětovně přečten rozsudek. Na to byl 
odsouzený odevzdán mistru popravčímu, 
kterým byl Josef Růžička, Rom z Čížové. 
Tento kat se svými pomocníky vykonával 
všechny tresty smrti uložené Mimořádným 
lidovým soudem v Písku (celkem jich bylo 
v letech 1945-47 uloženo tímto soudem 
22). Tresty smrti oběšením se v Českoslo-
vensku po 2. světové válce až do roku 1954 
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prováděly oběšením na tzv. popravčím 
prkně. Jednalo se o kolmou masivní fošnu 
na šibeniční desce, která měla nahoře kladku 
s přehozeným silným provazem, který byl 
ukončen celtovým pásem. Pod kladkou byl 
hák, zapuštěný do dřeva. Dole, půl metru nad 
zemí, byl průřez ve fošně. Tudy byl prostrčen 
druhý konec provazu, který procházel vzadu 
za prknem. Pomocníci kata zavedli odsou-
zeného k prknu. První mu utáhl celtový pás 
na prsou, druhý svázal nohy koncem pro-
vazu prostrčeného otvorem v desce. Provaz 
tvořil s tělem odsouzeného uzavřený celek. 
Kat vystoupil po schůdkách na plošinku 
po straně fošny a pomocníci za šibenicí 
vytáhli odsouzeného na jeho úroveň. Kat 
na krk odsouzeného nasadil krátkou smyčku, 
upevněnou na háku pod kladkou. Pomocníci 
za šibenicí pustili lano z rukou, tělo padlo 
dolů. Pomocníci v té chvíli přitáhli spodní 
konec provazu, přivázaný k nohám, aby se 
oběšený příliš nehoupal. Ke smrti odsouze-
ných docházelo za drastických podmínek, 
u odsouzených nedošlo ke strhnutí vazu (zlo-
mení krční páteře) a tím k velice rychlé smr-
ti, nýbrž na popravčím prkně pomalu umírali 
udušením. I když po pádu těla došlo takřka 
ihned ke ztrátě vědomí, srdce odsouzené-
ho přestalo bít až po mnohých minutách. 
K rychlejšímu udušení odsouzených v řadě 

případů pomáhali pomocníci kata, kteří 
tahali odsouzence za nohy směrem k zemi. 
Stejným způsobem, oběšením, byla později 
popravena např. i Milada Horáková, která 
umírala 15 minut… Tato šibenice byla roze-
bírací, po každé popravě se složila a uložila 
na vykázaném místě. Šibenice, na které se 
popravovalo na základě rozsudku Mimořád-
ného lidového soudu v Písku, je dnes součás-
tí sbírek Prácheňského muzea v Písku. I smrt 
Rudolfe Loose byla jistě bolestivá a trýznivá. 
Po deseti minutách po výkonu trestu smrti 
konstatoval úřední lékař MUDr. Alois Svo-
boda, že tělo odsouzeného nejeví známek 
života. Mistru popravčímu byla vyplacena 
odměna 2 000,- Kč a 530,- Kč za dopravu 
popravčího prkna z Písku do Protivína 
a zpět, jeho 2 pomocníkům Aloisi Přibylo-

vi z Nové Vsi u Čížové a Josefu Kučerovi 
z Písku byla vyplacena odměna 1 000,- Kč 
pro každého. Mrtvé tělo Rudolfa Loose 
odvezl na hřbitov v Protivíně pohřební vůz 
Boh. Pexídra, vykopání hrobu a uložení těla 
Rudolfa Loose do hrobu provedl za odměnu 
300,- Kč hrobník Václav Hořejší. Lékárník 
Jindřich Šupitar se po osvobození v květ-
nu 1945 pokusil o útěk, byl však zadržen 
a umístěn do věznice v Písku, kde začátkem 
roku 1946 spáchal sebevraždu.

Zpracoval: Pavel Moc, září 2016

Použité prameny: 
SOkA v Třeboni – fond MLS v Písku
SOkA v Písku – fond MÚ Protivín
Písecké listy z 25. 9. 1946

V protivínské kaplance byla v úterý 
3. září krátkým koncertem zahájena 
fotografická výstava tří autorů z Písec-
ka – konkrétně z Třebkova a sousedních 
Předotic, trvale v této lokalitě žijících, 
avšak původem z Prahy. To naznačuje 
i titul výstavy „Křtěni Vltavou, dnes 
na jihu žijící a tvořící“, a to s číslovkou 2, 
jelikož se jedná o návrat této trojice s no-
vými pracemi do nádherného prostředí 
kaplanky po dvou letech.

Petr Hejna st., zavilý odpůrce „mo-
bilenek“, se pokusil dokázat, že i jím 
nenáviděný formát, degradující masovostí 
a (ne)kvalitou fotografii, není zcela peklu 
propadnuvší artefakt, a to právě hojně 
zastoupenými fotografiemi z mobilu nižší 
třídy. Jeho syn, tedy Petr ml., coby milovník 
přírody nabídl makro fotografie i snímky 
zvířat a Luny, další z nesvaté trojice, Vác-
lav Turek, sáhl především po osvědčených 
momentkách z koncertů i pozval na listopa-
dovou výstavu klubu TERIFOTO, jehož je 
členem, v Portyči.

Přestože poslední dobou nebývá účast 
na zdejších vernisážích nikterak patřičná, 
tak na prsty jedné až dvou končetin vrch-
ních, tato se mimořádně vyvedla - ať již to 
bylo díky předem oznámenému podávání 
občerstvení či stejně tak avizovanému 
krátkému hudebnímu vystoupení, nebo 
vzhledem k ideálnímu počasí pro pořádání 
„venkovní párty“ na nádvoří před kostelem, 
je vcelku vedlejší. Zásadní je, že dorazil 
překvapivý počet desítek návštěvníků. Právě 
vzhledem k nádhernému počasí mohl set ka-
pely 2 Generations proběhnout venku, kde 
stará kašna posloužila i jako servírovací stůl.

Přestože účinkující – oba Petrové a hráč 
na klávesové nástroje Břetislav Bakala, vy-
stoupili v této poloakustické formě narychlo 

Ohlédnutí za fotografickou výstavou tří autorů
a neplánovaně, nedostatků nebylo až tolik, 
což potvrdil i nečekaně dorazivší baskytaris-
ta Jazz Q i Impulsu Přemek Faulkner, spolu 
s manželkou spokojený s předneseným 
materiálem. Od Hejny st. to (pouze ma-
linko, vzhledem k přátelství) schytal za to, 
že nedal vědět předem, takto neplánovaně 
bohužel nebyl prostor využít tohoto spří-
zněného legendárního muzikanta.

Co se krmě týče, nabízena byla krom 
jiného domácí pizza, cmunda na plech 
a bublanina, to vše samozřejmě pohuje-
rovsku z bylin a plodů z vlastní třebkovské 
zahrádky.

Výstava byla ukončena 27. října to-
hoto roku, samozřejmě k vidění jsou stálé 

expozice, jako muzeum koster exotických 
zvířat (mnoho z nich jsou ostatky zvířat do-
vezených Ing. Josefem Vágnerem do ZOO 
ve Dvoře Králové) a náhled na svět a práci 
básníka a výtvarníka Jiřího Koláře.

Pokud se sešlí starci (zastoupeni v počtu 
dvou) z tohoto triumvirátu dožijí roku 2021, 
další jejich výstava zde proběhne v červenci 
a srpnu uvedeného rocku.

Jana Hejnová-Bártová

Video z akce možno zhlédnout na profilu 
HePetr.

V posledních dvou měsících letošního roku 
můžete zhlédnout tvorbu členů spolku Pro-
tivínský fotoklub.

V prostorách Infocentra jsou vystavovány 
další fotografie ze sbírky Mgr. Jiřího Hájka 
pod názvem „Na větvi“. Výstavu si můžete 
přijít prohlédnout do konce října.

Pozvánka do kaplanky
V prosinci a lednu vystavíme betlémy ze 
sbírky manželů Vojíkových.

Od října je infocentrum otevřeno pouze 
ve všední dny od 8.00 do 16.00 hodin.

Těšíme se na Vaši návštěvu.
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Protivínský klub taekwonda se vzhle-
dem k rekonstrukci sportovní haly přestě-
hoval do nových prostor ve dvoře vedle pro-
dejny Second hand. Případné nové zájemce 
o velice v Protivíně úspěšné bojové umění 
mezi sebou rádi přivítáme každé pondělí 
a čtvrtek od 16 do 18 hodin.

Fotbalové informace
„A“ v září šlapalo jak dobře namazaný stroj 
a výsledkem bylo 13 získaných bodů a posun 
na 2. místo v tabulce.

FK Protivín – FK Lažiště 3:2 (2:1)
Branky: 18. Bečvář, 25. Říha, 81. J. Vorel – 38. 
Bízek, 46. D. Sedláček.
Protivín: Hanus – Rothbauer, Vojta, Zb. Vorel, 
Nedvěd – J. Vorel, Hrachovec (74. Vojík), Beč-
vář, Říha, Hrynevich (27. Buko Leroy) – Kasík. 
Trenér Miroslav Říha.
Nejlepší hráči: J. Vorel, celý tým – Bízek, Jakub 
Rauscher, Jaroslav Rauscher
Miroslav Říha, trenér Protivína: „První polo-
čas byl z naší strany neurovnaný se spoustou 
nepřesností, ale přesto jsme se po třiceti mi-
nutách dostali do dvougólového vedení. Ještě 
do přestávky se Lažišti podařilo ze standardní 
situace snížit a hned po nástupu do druhého 
dějství vyrovnat. Poté se obě mužstva snažila 
strhnout vedení na svoji stranu a hrál se fotbal 
nahoru dolů. V posledních patnácti minutách 
jsme byli aktivnější a šli si za vítězstvím. Přesto 
v této fázi měl soupeř stoprocentní šanci, kterou 
nevyužil, a nám se poté podařilo vstřelit vítězný 
gól z přímého kopu Mírou Vorlem.“

TJ Blatná – FK Protivín 0:4 (0:2)
Branky: 3. Kasík, 36. (pen.) J. Vorel, 51. Ned-
věd, 75. Dan.
Protivín: Hanus – Rothbauer, Vojta, Zb. Vorel, 
Zach (66. Vojík) – Fiala (59. Dan), Bečvář, Říha 
(78. Buko Leroy), Nedvěd – Kasík, J. Vorel. 
Trenér Miroslav Říha.
Nejlepší hráči: Nový, Prokopec – Nedvěd, 
celý tým
Miroslav Říha, trenér Protivína: „Již ve 3. minutě 
se nám podařilo vstřelit gól a možná i díky tomu 
jsme celý první poločas byli lepším mužstvem. 
A protože se nám z pokutového kopu povedlo 
zvýšit na rozdíl dvou branek, šlo se do kabin 
za stavu 0:2. Hned na začátku druhého poločasu 
jsme vstřelili třetí gól a v podstatě tím rozhodli 
o vítězi. Myslím, že jsme celý zápas byli lepším 
týmem a zaslouženě vyhráli.“

FK Protivín – FK Junior Strakonice 3:1 (2:0)
Branky: 4. a 48. Kasík, 29. P. Hrachovec – 65. 
Zelenka. 
Protivín: Hanus – Rothbauer, Vojta, Z. Vorel, 
Zach – Dan, Bečvář, Hrachovec (68. Fiala), 
Nedvěd (75. Uhlík) – J. Vorel (27. Hrynevich), 
Kasík. Trenér Miroslav Říha.
Nejlepší hráči: Kasík, Nedvěd – Bálek
Václav Křišťál, předseda Protivína: „Sice jsme 
vyhráli, ale dnešní výkon nebyl zdaleka tak 
skvělý, jako v Blatné. Rčení, že po posvícení 
bývá průjem, tentokrát platilo. Nevedlo se nám 
kombinačně, míč hráče je neposlouchal, ve hře 
bylo hodně nepřesností, a přestože jsme dali tři 
góly a neproměnili další tři vyložené šance, velmi 
dobře si uvědomovali, že tenhle zápas nebyl ten 
nejlepší. Naštěstí proti nim stál nováček se spous-
tou mladých hráčů, který nedokázal potrestat 
nepřesnosti a chyby. Ale zase na druhé straně 
říkám, že každý zápas je jiný, nám se až tolik 
nepovedl, ale přesto jsme ho dokázali vyhrát.“

SK SIKO Čimelice – FK Protivín 2:2 (1:0)
Branky: 10. a 53. Hovorka – 70. Zb. Vorel, 82. 
vlastní
Protivín: Hanus – Rothbauer, Vojta, Zb. Vorel, 
Zach – Dan (60. Blažek), Bečvář, Říha Nedvěd, 
Hrynevich (60. Hrachovec) – Kasík. Trenér 
Miroslav Říha.
Nejlepší hráči: Hřebejk, Hovorka – Zach, Hanus

Miroslav Říha, trenér Protivína: „Do zápasu 
jsme nevstoupili dobře a celý první poločas jsme 
se nedostali do hry. Domácí byli důraznější, 
aktivnější a po naší hrubé chybě šli zaslouženě 
do vedení. Pak měli další dvě obrovské příležitos-
ti k navýšení skóre, ale díky výbornému Hanusovi 
se skóre neměnilo. Ke konci poločasu jsme také 
my nevyužili dvě dobré příležitosti. Po přestávce 
se domácím podařilo zvýšit na 2:0. V tu chvíli by 
si na nás vsadil asi málokdo. V 67. minutě přišel 
jeden z klíčových momentů, když Kasík obešel do-
mácího brankáře a ten ho fauloval a byla z toho 
penalta a červená karta. Po snížení na 2:1 jsme 
ožili a hnali jsme se za vyrovnáním, což se nám 
deset minut před koncem podařilo. V hektickém 
závěru mohla obě mužstva strhnout vítězství 
na svoji stranu, ale již zůstalo asi u spravedlivé 
dělby bodů.“

FK Protivín – SK Jankov 2:1 (1:1)
Branky: 29. Bečvář, 59. Nedvěd – 39. (pen.) 
Šebelka.
Protivín: Hanus – Rothbauer, Vojta, Uhlík, 
Zach – Hrachovec (77. Dan), Z. Vorel, Bečvář, 
Nedvěd – Říha, Blažek (69. Hrynevich). Trenér 
Miroslav Říha.
Nejlepší hráči: Říha – Komárek, Lošek.
Miroslav Říha, trenér Protivína: „V první řadě 
bych chtěl pochválit fanoušky obou družstev, 
kteří vytvořili výbornou atmosféru, na něž na-
vázala obě mužstva, a hrál se pohledný fotbal. 
Hosté potvrdili svojí kvalitu hlavně v defenzivní 
činnosti a v kombinaci. Přesto jsme byli schopni 
se přes křídelní prostory dostat do několika šancí 
a vstřelit dva krásné góly. A protože Jankovští 
vstřelili pouze gól z penalty, po zásluze jsme 
vyhráli. Z naší strany to bylo nejpovedenější 
domácí utkání.“

Ani „B“ nezůstávalo pozadu, 3 výhry, 3. místo 
a odskok od středu tabulky

Protivín – Oslov 5:0
Branky: Hrachovec 3, Hála, Jaroš
Domácí si v tréninkovém tempu s chutí zastříleli. 
A proměnit alespoň polovinu šancí, bylo skóre 
dvojciferné.

Skály – Protivín 0:3
Branky: Jaroš, Sládek, Janeš
Hostům se tentokrát herně moc nedařilo, se zku-
šenými a bojovnými domácími hráči měli větší 
problémy, než sami předpokládali.

Protivín – Hradiště B 7:0
Branky: Jaroš 2, Hrynevich 2, Burda 2, Sládek
Velmi dobré utkání, které vysoko převyšovalo 
úroveň okresního přeboru. Vyrovnaný zápas, kdo 
ho neviděl, myslel si, že to byla vyrovnaná partie, 
ale naopak. Zatímco domácím „to tam padalo“, 
hosté ztroskotávali na velmi dobrém Kubičkovi 
nebo své šance zahazovali.

Smetanova Lhota – Protivín 3:2
Branky: Jaroš, Nedvěd
Hosté přišli o remízu a o penalty opět téměř 
v poslední minutě, jako v Podolí. Hru domácích 
režíroval nestárnoucí internacionál Koller.

„D“
Výsledky st. dorostu
Třeboň – Protivín 3:0 kont.
Hosté k zápasu pro malý počet hráčů neodjeli.

Protivín – Milevsko 2:15
Branky: F. Šedivý 2

Hradiště/Písek B – Protivín 7:1
Branka: F. Šedivý
Protivín – Netolice/Vitějovice 1:5
Branka: Pikl
Výsledky ml. dorostu
Třeboň – Protivín 3:0 kont.
Hosté k zápasu pro malý počet hráčů neodjeli.

Protivín – Milevsko 0:10

Hradiště/Písek B – Protivín 11:0

Protivín – Netolice/Vitějovice 1:3
Branka: Viktora

„Ž“
Výsledky st. žáků
Protivín – Netolice/Chelčice 8:1
Branky: Král 3, Jirášek 3, Hodinka, Kajer

Vacov/Čkyně – Protivín 7:0

Protivín – Hradiště B 3:0
Branky: Král 3

Sedlec – Protivín 1:5
Branky: Král 3, Jirášek, Matoušek

Výsledky ml. žáků
Protivín – Netolice/Chelčice 2:6
Branky: David, Chalupský

Vacov/Čkyně – Protivín 11:0

Protivín – Hradiště B 0:10

Ženy
Po vzájemné dohodě přešla pod křídla FK 
Protivín děvčata, hrající doposud za TJ Platan 
JAFA Protivín. Do realizačního týmu patří tre-
néři Hanus a Bláha, kteří si společně s výborem 
klubu dali za cíl rozšířit a zkonsolidovat kádr, 
což se zatím daří (děvčata pravidelně nastupují 
minimálně se 3 náhradnicemi) a zlepšit trénin-
kovou docházku, na čemž neustále tvrdě pracují.

Výsledky děvčat v jejich soutěži
Divize D ženy Čechy

Borovany – Protivín 7:0

Protivín – Třeboň 0:5

Blatná – Protivín 1:3
Branky: M. Bártová, Pečená, Králíková

Protivín – TJ VS Plzeň 0:3

Václav Křišťál
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KŘÍŽOVKA O KNIŽNÍ ODMĚNU

Také letošní křížovky jsou věnovány moudrým výrokům známých osobností. Autor křížovek P. Šoba
Začátkem všech úspěchů je touha. Pamatujte si to! Slabá touha přinese slabé výsledky 1. – 4. tajenka. Napoleon Hill.  – „Každý den s citátem“ Petr Havránek. 
Vyluštěnou tajenku zašlete do 11. listopadu 2019 na adresu MěKS Protivín, Mírová 337, 398 11 Protivín, nebo e-mailem karfikova@kultura-protivin.cz
Knižní odměnu za správné vyluštění minulé křížovky získává pan Krištof z Vejprnic. Blahopřejeme!

1. HBC Zliv B 6 5 0 0 1 40:19 15
2. HC ŠD Písek B 5 4 0 0 1 30:6 12
3. TJ Platan Protivín 6 3 1 0 2 29:29 11
4. HC Dranreb Nová Včelnice 5 2 1 1 1 24:19 9
5. HBC Prachatice C 6 2 1 0 3 23:25 8
6. HBC Falcon České Budějovice 4 2 0 0 2 13:13 6
7. SK HC Rosa České Budějovice 6 1 0 2 3 29:28 5
8. HBC Flames Volary 6 0 0 0 6 14:63 0

Začátek nové sezóny protivínského hokejbalu
HC ŠD Písek „B“ – TJ Platan Protivín 13:0  
(4:0, 6:0, 3:0)
Branky a asistence: Vážný (Mergl, Máša) PP, Sup, Sup 
(Kobližka), Kobližka (Marek, Vážný), Vážný (Hronek, Ko-
courek), Sup (Vlášek), Vážný (Bíba, Máša), Máša (Vážný), 
Vážný (Mergl, Máša) PP, Sup (Vážný) PP, Bárta (Vážný), Sup 
(Kocourek) PP, Vážný (Kobližka) PP.
HBC Volary Flames – TJ Platan Protivín 1:11  
(0:3, 1:3, 0:5)
Branky a asistence: Švec (Dyba) – Kurz (Bican, Steino-
cher), Kurz (Bican, Koloušek), Bican, Kroupa (Bican), Stei-
nocher (Koloušek) PP, Steinocher (Klas, Bican) PP, Kroupa 
(Vrzal), Bican (Hrdina V., Steinocher), Kurz (Koloušek, 
Klas), Kurz (Bican, Steinocher), Kroupa (Kurz, Steinocher).
TJ Platan Protivín – HC Dranreb City  
Nová Včelnice 4:3 (1:2, 1:1, 2:0)
Branky a asistence: Hrdina V. (Kroupa), Hrdina V. (Klas) 
PP, Vrzal (Pavlíček)PP, Holý (Steinocher) – Sviták (Vácha, 
Kupka), Strašík (Kupka) PP, Strašík (Outlý, Vácha) PP.
HBC Falcon České Budějovice – TJ Platan Protivín 
3:5 (1:0, 2:3, 0:2)
Branky a  asistence: Bárta (Suchý), Fidler (Suchý), 
Kudláček (Kaše, Krotký) PP – Steinocher (Bican), Kurz 
(Bican,Steinocher)PP, Kurz (Klas), Bican (Steinocher), 
Steinocher (Bican).

TJ Platan Protivín – HC Rosa České Budějovice 4:3p. 
(0:1, 2:1, 1:1, 1:0)
Branky a asistence: Klas (Stropnický, Steinocher) PP, Bican 
(Stropnický, Klas), Holý (Klas, Stropnický) PP, Steinocher 
(Klas, Bican) – Janeček (Nechvatal, Kubeš Mich.) PP, Ja-
neček (Votava, Merunka), Vojtko Peter (Nechvatal, Trkola).
HBC Zliv „B“ – TJ Platan Protivín 6:5 (3:2, 0:1, 3:2)
Branky a asistence: Hosnedl (Štastný), Egner (Albert, 
Holcepl) PP, Holcepl (Bušta), Bušta, Egner (Bušta), Egner 
(Albert, Šťastný) PP - Steinocher (Kroupa) PP, Kroupa 
(Bican, Stropnický), Pavlíček (Míka L.), Pavlíček (Míka 
L.), Koloušek (Míka L.)

Domácí zápasy:

Zápasy odehrané po uzávěrce novin:
20. 10. TJ Platan Protivín – HBC Prachatice C
27. 10. TJ Platan Protivín – HC ŠD Písek B

3. 11. od 13 hod. 
Protivín - TJ Platan Protivín – HBC Volary Flames
17. 11. od 13 hod. 
Protivín - TJ Platan Protivín – HBC Falcon Č. Budějovice
1. 12. od 13 hod. 
Protivín - TJ Platan Protivín – HBC Zliv B

Regionální liga – ČECHY JIH – Základní část
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V sobotu 22. září 2019 proběhla v Mi-
lenovicích poslední soutěž „O putovní 
pohár starosty OSH Písek“, ve kterém 
letos soupeřilo celkem 41 družstev mladých 
hasičů. Účastníci soutěže si vzájemně změ-
řili celkem v pěti závodech své síly a doved-
nosti v požárním útoku. V Milenovicích byl 
mezi mladými hasiči o soutěž velký zájem. 
Soutěž má velmi dobrou úroveň a je v ní 
velmi silná konkurence. I přes tuto sku-

Milenovičtí hasiči získali medaile

tečnost se však mladí hasiči z Milenovic 
nakonec umístili na velmi pěkných místech. 
Družstvo mladších obsadilo 2. místo a druž-
stvo starších obsadilo 1. místo. Dětem patří 
obrovská gratulace.

Pořadatelům velké díky za krásně strá-
vený den, dobré jídlo a pití a budeme se těšit 
zase na příští rok.

M. Uhlík

Basketbalista Václav Novák, který hraje 
za BK SLAVOJ Protivín, zaběhl v sobo-
tu 19. 10. 2019 třeboňský maraton. Trať 
dlouhou 42,2 km pokořil za 3 hodiny a 29 
min a umístil se tak v první stovce z osmi 
set zúčastněných. Svůj úspěch připisuje 
především svému týmu, kterému vděčí 
za precizní přípravu.

Člen BK SLAVOJE  
PROTIVÍN  

NA TŘEBOŇSKÉM  
MARATONU

FK Protivín na podzim 2018 nebo na za-
čátku letošního roku podal několik projektů. 
Projekt „Můj klub“ na MŠMT, zaměřený 
na práci s mládeží, byl podpořen a klub 
získal finance na odměny trenérům, na je-
jich další vzdělávání, na pokrytí nákladů 
na pronájmy tréninkových ploch a startovné 
na turnajích.

I v projektu u Nadace ČEZ „Podpora 
mládeže fotbalových mužstev „FK Pro-
tivín“, již podle názvu zaměřeného taktéž 
na práci s mládeží, byl klub úspěšným 
žadatelem. V rámci tohoto projektu získal 
klub finance opět na trenéry, nákup dresů 
a tréninkových pomůcek, na další proná-
jmy ploch a na částečné pokrytí nákladů 
na energie.

FK byl úspěšný u dotačních titulů 
Jihočeského kraje. Z jeho rozpočtu byly 
podpořeny 2 projekty:
„Oprava tenisových kurtů ve sportovním 
areálu“, která proběhla v měsíci srpnu
„Nákup branek pro přípravky a mladší 
žáky a výměna ochranné sítě za bran-
kou“ – tyto projekty byly realizovány taktéž 
v období letních prázdnin.

FK Protivín se neustále snaží formou 
takovýchto projektů získávat finance 
na zlepšování podmínek pro sportování 
svých členů. Bez dotačních titulů by ná-

Práce na projektech přináší finance pro sportování mládeže
klady na chod klubu byly neúnosné a tyto 
výše uvedené výdaje by musel přesunout 

na rodiče nebo by je vůbec nerealizoval.
Václav Křišťál


