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Vážení spoluobčané, 
dovolte mi Vás informovat o zaháje-
ní další plánované investiční akce, 
kterou je rekonstrukce výše uvedené 
budovy spočívající v zateplení obvo-
dového pláště, výměně otvorových 
prvků, zateplení střechy a v neposled-
ní řadě barevném provedení fasády. 
Rekonstrukci jsme zahájili v měsíci 
říjnu a předpoklad dokončení je do 
15. prosince letošního roku. Po této 
rekonstrukci, jistě kromě estetické 

stránky, se kompletním zateplením 
budovy výrazně zlepší nákladovost 
na vytápění. Největší úniky tepla dle 
energetického auditu byly ve střeš-
ním plášti, kde nebyla žádná tepelná 
izolace, dále v obvodovém plášti 
a v neposlední řadě v oknech. Na tuto 
akci se nám podařilo získat dotač-
ní titul ze Státního fondu životního 
prostředí, který pokryje asi polovinu 
předpokládaných nákladů. 

 Jaromír Hlaváč, starosta města 

KAŠTÁNEK 
Táňa Kořenová

Zavrtěl se mezi listy, už mě to dál nebaví 

Vypravím se mezi děti, něco ze mě postaví

A tak už se dolů koulí malá kulička 

Utrhla se, na zem spadla a s ní větvička 

Praskla malá kolíbka, co v ní v létě spal

To je věcí kolem něho, tohle nečekal. 

Do zelené spadl trávy, slunce pěkně hřeje 

Jé, kaštánek, křičí děti, jak se na nás směje 

Vezmeme ho domů k sobě, budem si s ním hrát 

Kaštánek je pro nás děti velký kamarád.

VYBRÁNO Z USNESENÍ RM 5. 10. 2016… 

souhlasí s ukončením nájemních smluv na pronájem 
reklamních ploch – otočné hodiny a sloup VO 
v Jiráskově ul. v Protivíně – dohodou ke dni 
31. 10. 2016 

souhlasí s předloženým návrhem trasy kabelu NN pro 
úpravu stávající distribuční sítě v kú Krč u Proti-
vína ze dne 22. 9. 2016 

souhlasí s předloženým návrhem trasy nového kabelu NN 
pro připojení stavby nového RD ze dne 12.9. 2016 

souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení práva věcné-
ho břemene za účelem umístění distribuční sou-
stavy – kabelového vedení NN s uzemněním na 
zatížené nemovitosti a za účelem jejího provo-
zování, jejímž obsahem bude právo zřídit, pro-
vozovat a udržovat distribuční soustavu; věcné 
břemeno bude zahrnovat též právo zřídit, mít 
a udržovat potřebné obslužné zařízení, jakož 
i právo provádět na distribuční soustavě úpra-
vy za účelem obnovy, výměny, modernizace 
a zlepšení výkonnosti, to vše v pozemku 
p. č. 1048, 1100, 1156, 1157 a 1159 v kú Chva-
letice u Protivína, za jednorázovou náhradu 
ve výši cca 22  251 Kč + DPH, když smlouva, 
GP a návrh na vklad do KN budou na náklady 
oprávněného

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZM PROTIVÍN
KONANÉHO DNE 20. ZÁŘÍ 2016

1.  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje kon-
trolu usnesení ze zasedání ZM konaného dne 
23. 6. 2016

2.  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje roz-
počtové opatření č. 3 v předloženém znění. 

3.  Zastupitelstvo města Protivín neschvaluje 
vytvoření projektu a instalaci výtahu v budově 
zdravotnického zařízení – Masarykovo nám. 
č. 13. 

4.  Zastupitelstvo města Protivín bere na vědomí 
informaci paní Ing. Boháčové o Plánu financování 
obnovy vodovodů a kanalizací.

V měsíci říjnu 2016 byla dokončena rekonstrukce strojní části jedné z našich kotelen, 
a to v Družstevní ulici. Jednalo se o demontáž stávající technologie a nahrazení novou, 
která zejména skýtala výměnu hlavního a náhradního kotle. Smyslem rekonstrukce bylo 
nainstalovat zařízení, které má vyšší účinnost než naše původní, které bylo již v havarijním 
stavu. Tato akce byla dokončena přesně v předpokládaném termínu, těsně před zahájením 
topné sezóny.  Jaromír Hlaváč, starosta města 

Silniční správní úřad Městského 
úřadu v Protivíně vyzývá žadatele, 
kteří měli povolené zvláštní užívání 
místní komunikace nebo chodníku 
z důvodu překopů, umístění lešení, 
stánků, předzahrádek či jiných zaří-
zení nebo z důvodu konání společen-
ských akcí, k neprodlenému předání 
komunikací a chodníků. Jedná se 
o žadatele, kterým bylo vydáno sil-
ničním správním úřadem Městského 
úřadu v Protivíně rozhodnutí s termí-
nem předání, ale doposud k předání 
komunikace a chodníku formou pře-
dávacího protokolu Organizační slož-
ce Technickým službám a následně 
silničnímu úřadu nedošlo. 

za silniční správní úřad 
MěÚ Protivín 

Ing. Fialová Jaroslava 

Současný stav budovy školní jídelny a družiny. 

REKONSTRUKCE BUDOVY ŠKOLNÍ JÍDELNY 
A DRUŽINY ZŠ PROTIVÍN ZAHÁJENA

VÝMĚNA KOTLŮ A OPRAVA TECHNOLOGIE KOTELNY 
V DRUŽSTEVNÍ ULICI

VÝZVA 
k protokolárnímu  předání 

upravené místní komunikace 
nebo chodníku





 ZE ŽIVOTA ŠKOLY  
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Ve čtvrtek 6. října se naše třída II. A vypravila do písecké Sladovny navštívit 
projekt Tiskařiště. Již v loňském školním roce jsme v červnu coby prvňáci tento 
objekt navštívili a prohlédli si jiné velmi zajímavé expozice. Tak tedy opět po 
krátké jízdě vlakem a dlouhé cestě pěšky jsme dorazili na náměstí. Děti byly 
přímo vtaženy do problému tisku. Poznaly monotyp, sítotisk, knihtisk, malo-
vání malířským válečkem na zeď i výrobu vlastního razítka. Aby si neponičily 
své oblečení, dostal každý plášť a přezůvky. Nejdůležitější bylo, že si techniky 
mohly děti vyzkoušet a domů si každý odvezl několik svých tiskařských výtvo-
rů. Zpáteční cesta vláčkem také neměla chybu a tak jsme se navrátily s novými 
poznatky a všem se nám to líbilo.  Z. Bízková, tř. učitelka

PRVNÍ MÍSTO 
VE VĚDOMOSTNÍM VÍCEBOJI

 V úterý 27. září se v Písku usku-
tečnil 2. ročník vědomostní soutěže, 
kterou zaštítila 1. Etalon z.s. společně 
s ZO ČSBS Písek, Jednotou ČSOL Jiho-
český kraj a Základní školou Jana Husa 
Písek. Víceboj se uskutečnil jako prolog 
k oslavě 100. výročí založení ZŠ Jana 
Husa. Organizačně pomáhaly Zemědělská 
a Lesnická střední škola, dále Sladovna 
Písek, či Prácheňské muzeum. Víceboj se 
odehrál v Husově parku. Počasí nám přá-
lo, nepršelo, i když – sluníčko se rozhodlo 
vykouknout až kolem desáté hodiny. 

Naši školu reprezentovala dvě 
družstva. Každé se skládalo z devíti dětí, 
vždy po jednom žákovi z ročníku. Děti 
u jednotlivých stanovišť plnily různé 
úkoly. Měly například poznat drobné 
zpěvné ptactvo, zvířata domácí i ta les-
ní, květiny či listy stromů, zorientovat 
se na mapě Písku a jeho okolí a blýsk-
ly se i znalostmi o Mistru Janu Husovi 
a husitech. U stanoviště Lesnické střední 
školy bylo prvním úkolem rozpoznat pět 
našich ptáčků. Nejen pan učitel, ale i pří-
tomní studenti nevěřícně sledovali malé-
ho prvňáka, který bezchybně vyjmenoval 
všechny ptáčky. Matěj Němejc zopakoval 
potom stejný výkon i u dalších obrázků. 
Po přestávce žáci hádali písecké rodáky 
(K. Neumannová, I. Jirešová, aj.),  nebo 
sestavovali z párátek a plastelíny funkční 
držák pro láhev. Skupině pod vedením 
K. Macháčkové se to povedlo a plnou skle-
něnou litrovou láhev udrželo pár párátek 
a plastelína. U posledního stanoviště pak 
předvedli své znalosti o třídění odpadu. 
Tady se projevili zejména ti, kteří cho-
dili do kroužku Erasmus klub v loňském 
školním roce. Věděli proto, za jak dlouho 
se jednotlivé odpady rozloží. Například 
plastová láhev za 100 let, žvýkačka za 
50 let a sklo nikdy. Z organizačních důvodů 
vypadlo stanoviště první pomoci. Disciplí-
nám, které se týkaly obou světových válek 
(legionáři, zbraně, Písek v pětačtyřicátém), 
vévodily ty starší děti, u přírody excelovaly 
ty mladší. Obě družstva dobře spolupraco-
vala. Mnohdy byli žáci hotovi dříve, než 
píšťalka oznámila výměnu stanovišť. 

Družstvo ve složení D. Lafata, T. Novák, 
T. Kozma, S. Slepičková, M. Kropáčko-
vá, T. Kupcová, Z. Šourková, Š. Roušal 
a K. Macháčková zvítězilo. Odměnou jim 
byl velký chodský koláč ze Zlivické pekárny 
pro každého z nich a další drobné upomínko-
vé předměty. Naše další družstvo ve složení 
M. Němejc, A. Kubecová, M. Marko-
vá, T. Bouda, T. Kubec, P. Čecháčková, 
K. Kalina, V. Sochora a J. Novotný skon-
čilo na 4. místě z celkového počtu 11. 

Všem dětem za reprezentaci školy 
děkujeme. P. Čecháčková

Vítězné družstvo Če-víceboj.

TISKAŘIŠTĚ VE SLADOVNĚ





V Protivíně, v areálu fotbalového 
hřiště v Protivíně, se uskutečnil 
dětský den s názvem „Kdo cvičí, 
nezlobí!“ s ForBody studiem Hanky 
Bískové, kde vystoupili: Aerobic 
Forbody Písek, Dětský aerobik 
Protivín, Taekwondo Protivín, Dět-
ský domov Žíchovec, Dětský klub 
Pohádka Písek, Pole Dance For-
Body, Zumba team Protivín, Mladí 
hasiči SDH Záboří. Děti i dospělí 
se bavili při tanci a zpěvu účinkují-
cích, při předvádění „tance u tyče“ 
byli všichni překvapeni krásou 
i náročností sestavy, kterou účinku-

Městské slavnosti protivínské 
měly letos již desáté narozeniny. 
A s trochou pýchy můžeme kon-
statovat, že za minulá léta bylo 
v Protivíně k vidění a slyšení mnoho 
a mnoho zajímavého. 

Letošní slavnosti se počasím 
vyrovnaly těm loňským a teplota opět 
přesáhla 30 st. C. Ani vysoká teplota 
neodradila návštěvníky k návštěvě 
rozpáleného protivínského náměstí 
a přišli se podívat na mažoretky z 
Písku, kontaktní žonglování REN-
DOLF, exhibici TAEHANU, předsta-
vení Aerobicu ForBody Písek, taneční 
diskopříběh EVILDANCE, Bubble-
show Matěje Kodeše a ohňovou show 
skupiny Neo Perkusio. 

Do  uš í  návš těvn íků  h rá l i 
BABOUCI, Petr Bende a band 
a Cimbálová muzika GRAJCAR, 5P 
Luboše Pospíšila, PETRA JANŮ 
se skupinou AMSTERDAM, VĚRA 
ŠPINAROVÁ a ADAM PAVLÍK 
BAND, ČECHOMOR, XINDL X 
a ukončení zbylo na kapelu STRA-
HOV. Pro nejmenší návštěvníky 
byl také připraven bohatý program 
– Divadlo Víti Marčíka, Kamarádi 
v divadle, kontaktní žonglování 
Rendolf, kapela Pískomil se vrací, 
trial show a nakonec dechovka 
Netolička. 

TISKOVÁ ZPRÁVA
Oranžový rok 2016 v Protivíně 
– dětský den, Městské slavnosti protivínské

jící předvedli. Při dalším doprovod-
ném programu, kterým byla soutěž 
v dětském aerobicu, tenisová ško-
lička, petang a hry pro děti, výtvarná 
dílnička, malování na obličej, jízda 
na koni a LEZETO Písek si dětičky 
vyzkoušely různé druhy sportů, 
byly skvěle pomalovány motýlky, 
hady a jinou havětí :-). Odpoledne 
se velmi vydařilo, návštěvnost akce 
byla velmi vysoká, účastníky skvěle 
hodnocená a celkový dojem prostě 
na jedničku. Rovněž přálo počasí 
a tak nezbývá než doufat, že i příští 
dětský den bude opět ve spor-
tovním areálu fotbalového hřiště 
v Protivíně. 

Další doprovodný program byl ve 
Švehlově parku, kde byla ke zhléd-
nutí fantastická vodní show v pro-
vedení SDH Milenovice, na nádvoří 
protivínského zámku prezentovali 
svou činnost Kocanďáci Protivín, 
Junák Protivín, APICENTRUM Proti-
vín a HORIZONT, o. s. Protivín. 

Dalším místem, kde byl k vidění 
doprovodný program, bylo první 
nádvoří protivínského zámku, kde 
probíhaly Hry inspirované světa-
díly v provedení VV PROMOTION, 
před zámkem byla horolezecká 
stěna, překážková dráha, dobový 
kolotoč, atrakce klaun, projížďky 

na koních, prohlídka hasičského 
vozu SDH Prot iv ín,  j ízda na 
kladce. Na nádvoří kaplanky uká-
zal své umění mistr dřevořezbář 
V. Bitto. 

 Díky bezmračnému a teplému 
počasí si mohli malí i velcí náv-
štěvníci desátých protivínských 
slavností, kterých dle odhadů bylo 
cca 3 200, užít hezký sobotní den. 
Doufáme, že i slavnosti příští, 
v pořadí již jedenácté, se povedou. 

Díky dlouhodobé spolupráci 
a podpoře Jaderné elektrárny 
Temelín – skupiny ČEZ v rámci 
Oranžového roku 2016 se mohly 
v Protivíně tyto akce konat. 

27. 8. 2016 MĚSTSKÉ SLAVNOSTI PROTIVÍNSKÉ

4. 6. 2016 – DĚTSKÝ DEN – KDO CVIČÍ, NEZLOBÍ! 





A právě s touto knihou nás seznamuje 
výstava „Protivínské hory“ ve vodňanském Info-
centru. Byla zahájena v sobotu 1. října a potrvá 
do 30. prosince 2016. Autorka ilustrací Helena 
Mašindová přibližuje návštěvníkům svými kres-
bami a fotografiemi nejen okolí svého rodného 
Protivína, ale i pozadí vzniku uvedené knihy. 

Tato knížka vznikala po mnoho let. Její 
první část „Vrcholky hor Protivínských“, spatřila 
světlo světa již v květnu roku 2004. Důstojné 
uvedení na „trempský trh“ se uskutečnilo při 
autogramiádě v listopadu téhož roku, v již bývalé 
prodejně knih Jitky Plívové na rohu protivínského 
náměstí. Další dvě části této útlé knížky byly 
Petrem Sládkem uváděny už jako samostatné 
příspěvky do Protivínských listů. 

Petr Sládek, šerif Žit, protivínský patriot, už 
tady mezi námi není. Po jeho smrti kamarádi a 
známí pomohli vydat knihu o jeho milovaných 
Protivínských horách – V krajině s krajinou. 
Geograficky je umístil mezi Albrechtice nad 
Vltavou a Vodňany, s nejvyšší horou Vysokým 

Kamýkem, navštěvovaným milovníky lesa, turis-
ty i trempy. Z autorova archivu jsou i dokumenty 
k jeho rozhledně – jedné ze sedmi měřičských 
věží, vybudovaných za druhé světové války na 
území Čech. 

Nejnověji je na výstavě publikována úvaha 
o měnící se krajině ve čtyřech ročních obdobích. 
Podle Petra Sládka tak jako se na hladině vod-
ních ploch zrcadlí krajina dvojí oblohy, my žijeme 
ve čtyřech krajinách... „Že ne …přesvědčte se 
sami. Není to nic složitého. Chce to jen otevřít 
duši a jít. Chce to jen naslinit prst a vydat se po 
vánku poznání tam nahoru, kde jsou rybníky pod 
zelení Protivínských hor. “

Helena Mašindová navíc ve svých fotogra-
fiích ukazuje, že pro fotografa, citlivého i na 
měnící se světelné podmínky, existuje těch krajin 
nekonečně mnoho. Záleží jen na nás, kolik jich 
dokážeme vnímat.  HM 
Kniha „V krajině s krajinou“ je v prodeji 
v městské knihovně. Možná tip na blížící se 
Vánoce. 

Jako úplnou novinku městská 
knihovna zavádí půjčování desko-
vých her. Hru si budou moci zapůjčit 
pouze čtenáři s platnou registrací 
v protivínské knihovně, absenčně se 
bude půjčovat pouze jedna desková 
hra na jednoho čtenáře na 14 dní. 
V knihovně je k dispozici zatím 
5 her. 
✔ Ubongo – honba za diamanty: 

napínavá rodinná hra s vyváženým 
poměrem rychlosti a strategie

✔ Osadníci z Katanu – legendár-
ní desková hra, která si získala 
přízeň milionů hráčů po celém 
světě 

✔ V kostce zvířata – hra na pro-
cvičení paměti a znalosti o zví-
řatech 

✔ Quarto – zábavná logická hra, 
jedna z mála her, kde rozhodujete 
o tahu soupeře

✔ Panic Lab – rychlá postřehová 
hra

Prázdniny utekly jako voda a opět jsme 
se všichni sešli v naší modré mateřské škole. 
První dny se u těch nejmenších neobešly 
bez slziček z odloučení, ale dnes vchází do 
školky s úsměvem. 

Ti nejstarší, předškoláci začali nový 
školní rok tradičně plaveckým výcvikem. 
Po ukončení výcviku každý obdržel mokré 
vysvědčení, které s radostí ukazoval rodi-
čům. 

Počasí nám přálo a „Rozloučení s létem“ 
jsme si mohli s rodiči a dětmi užít u ohně, 
opékáním buřtů a naší školní zahradě. 

Ve středu 12. září k nám do školky 
zavítalo divadlo LUK s pohádkou „O Budu-
línkovi“. Děti bedlivě poslouchaly, jak to 
dopadne s neposlušným Budulínkem, který 
neuposlechl babičku a dědu. 

Další týden k nám dorazilo divadlo 
Okýnko s pásmem písniček o ročních 
obdobích „Jak se uspává příroda“. Děti se 
pobavily a s radostí si i zazpívaly. 

S létem jsme se nadobro rozloučili a vlá-
du převzal podzim. Naši malí zahradníčci 
sklidili úrodu zeleniny na našich záhonech 
před školkou a volná místa osázeli okras-
nými květinami. I ti nejmenší si vyzkoušeli 
zasadit kytičku, i když jen do květníků, aby 
jim zdobily jejich třídu. 

 Všechny vás zveme ke zhlédnutí naší 
nové výstavy ve vitríně vedle řeznictví 
U Rychtářů na náměstí. 

 Kolektiv 2. Mateřské školy Protivín

ZPRÁVIČKY Z MODRÉ
MATEŘSKÉ ŠKOLIČKY

Do knihovny Protivín nejen za knihou

  
 


Výstavka výtvarných prací dětí 2. Mateřské školy Protivín.

PROTIVÍNSKÉ HORY
Téměř před rokem vydalo Městské kulturní středisko 
v Protivíně knížku Petra Sládka V krajině s krajinou.







UZÁVĚRKA
pro dodání příspěvků

do listopadových
„Protivínských listů“ 
je 7. listopadu 2016

do 12 hodin
NOVINY VYJDOU

v pondělí 21. 11. 2016 

EXKURZE NA IC JE TEMELÍN
Dne 23. února 2016 zaměstnanci MěÚ Protivín s rodinnými příslušníky 
a kamarády navštívili IC Temelín, kde si prohlédli celou expozici. Vyzkou-
šeli si na modelu jaderné elektrárny, jak elektrárna funguje a vyslechli si 
historii a povídání paní průvodkyně. Zejména spokojené byly děti, kterým 
se nejvíce líbila hra Joulinka. Rádi se na toto místo vracíme, protože vidět 
na vlastní oči jak funguje jaderná elektrárna, je vždy zážitek. 

souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zří-
zení práva věcného břemene za účelem umístění 
distribuční soustavy – betonový stožár a kabelové 
vedení na zatížené nemovitosti a za účelem jejího 
provozování, jejímž obsahem bude právo zřídit, 
provozovat, opravovat a udržovat distribuční 
soustavu, též provádět úpravy za účelem obnovy, 
výměny, modernizace nebo zlepšení výkonnosti 
včetně jejího odstranění v pozemku p. č. 662/1 
kú Milenovice, za jednorázovou náhradu ve výši 
cca 4 850 Kč + DPH, když přesná výměra bude 
určena po dokončení stavby na základě GP; GP, 
smlouva a poplatek za návrh na vklad do KN 
budou nákladem oprávněného

bere na vědomí zápis č. 8 z jednání komise byto-
vé, místního hospodářství a dopravy ze dne 
26. 9. 2016 

a souhlasí s pronájmem bytu č. 5, 3+1 o celkové vým. 
88 m2, na adrese Protivín, Palackého 532

a dále souhlasí s pronájmem bytu č. 9, 2+0 o celkové vým. 
55,6 m2, na adrese Protivín, Švermova 912

schvaluje Příkazní smlouvu mezi smluvními stranami 
městem Protivín a společností GARANTA CZ a. s. 
České Budějovice ve věci řízení projektu dle Ope-
račního programu životního prostředí k projektu 
zaměřeném na zateplení školní jídelny a družiny

schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci 
stavby „Protivín – rekonstrukce ulice B. Němcové 
a Na Chmelničkách“ uzavřené s Š+H Bohunice, 
s. r. o. Temelín 

a pověřuje starostu města jeho podpisem 

schvaluje Příkazní smlouvu mezi městem Protivín 
a společností EWAA s. r. o ., Sedlečko u Soběsla-
vě 3, 392 01 Soběslav, jejímž účelem je manažer-
ské řízení projektu „Doplnění systémů odděleného 
sběru odpadů ve sběrném dvoře Protivín“ 

a pověřuje starostu města jejím podpisem 

VYBRÁNO Z USNESENÍ RM 7. 9. 2016... 

souhlasí s uzavřením Smlouvy o udělení souhlasu 
k provedení stavby – Milenovice – Účelová 
komunikace C22a v kú Milenovice – na pozemcích 
p. č. 836, 838, 969, 972, 973, 1049, 1061 a 1062 
v kú Milenovice ve vlastnictví města Protivín 

akceptuje nabídku na zajištění technického dozoru 
stavebníka při provádění stavby „Snížení 
energetické náročnosti školní jídelny a družiny 
v Protivíně“ 

a schvaluje Příkazní smlouvu s firmou MZ TENDER 
s. r. o ., Chelčického 52, 397 01 Písek 

a pověřuje starostu města podpisem příslušné 
smlouvy 

schvaluje Smlouvu o dílo na realizaci veřejné 
zakázky „Snížení energetické náročnosti 
školní jídelny a družiny v Protivíně“ mezi 
zadavatelem městem Protivín a zhotovitelem 
Š+H Bohunice, s. r. o. Temelín

a pověřuje starostu města jejím podpisem 

bere na vědomí předložený ručně psaný zápis kroniky 
města Protivín za rok 2015 včetně počítačově 
zpracované kroniky a přílohové části kronikářkou 
města;

dále bere na vědomí fotodokumentační části kroniky 
za rok 2015 zpracované odborem výstavby, 
dopravy a ŽP

a schvaluje za pečlivou a zodpovědnou práci mimo-
řádnou odměnu kronikářce města ve výši dle 
přílohy

souhlasí s výjimkami z nejvyššího počtu dětí ve třídách 
1. MŠ Protivín a 2. MŠ Protivín dle návrhů 
ředitelek obou MŠ, když požadované počty dětí 
ve třídách jsou v souladu s § 2 odst. 2 vyhlášky 
o předškolním vzdělávání č. 14/2005 Sb., 
v návaznosti na § 23 odst. 5 zák. č. 561/2004 Sb., 
v platném znění (školský zákon)

souhlasí s odpisem nevymahatelných dluhů dle sezna-
mu zpracovaného OS TS Protivín 

Lahev alkoholu
 Protivínští policisté zadrželi dne 19. září 

po poledni mladého muže podezřelého 
z krádeže alkoholu. Kolem dvanácté 
hodiny přišel do prodejny v Jiráskově 
ulici v Protivíně mladý muž, který 
využil chvilkové nepozornosti personálu 
obchodu, z regálu vzal lahev Jim Bean 
a vyběhl ven. Policisté při pátrání v oko-
lí prodejny muže po chvíli dopadli. Muž 
(1987) již má kriminální minulost, pro 
kterou byl mimo jiné odsouzen k trestu 
obecně prospěšných prací, které nevy-
konal. Policisté muži sdělili podezření 
ze spáchání trestného činu krádež 
a případ řeší ve zkráceném přípravném 
trestním řízení.  

Vloupání do prodejen
 Škodu za více než 20 000 korun způso-

bil zatím nezjištěný pachatel, který se 
v sobotu 17. září v noci vloupal nejprve 
do obchodu s oděvy v centru Protivína, 
odkud odcizil finanční hotovost v drob-
ných mincích.  Pachatel zřejmě dostal 
po zlodějském výkonu chuť na uzeniny, 
rozbil vstupní dveře do sousední provo-
zovny řeznictví, odkud z chladícího pul-
tu odnesl různé výrobky. Pachatele při 
odchodu z uzenářství, právě když si lup 
nakládal do dětského kočárku, vyrušili 
svědci. Lapka se dal na útěk a kočárek 
s uzeninami nechal stát opodál. Na místo 
činu vyjížděli krátce před třetí hodinou 
ranní protivínští policisté i policejní 
psovod se služebním psem, který šel po 
„horké stopě“. Kriminalistický technik 
zajistil stopy a policisté po pachateli dále 
pátrají. 

Nepovedená krádež
 Kriminalisté zahájili první zářijový 

týden trestní stíhání mladého muže 
z Českých Budějovic, a to pro trestný 
čin krádež. Poslední červencový den si 
vyhlédl na parkovišti před pivovarem 
v Protivíně osobní automobil značky 
Škoda Octavia, do kterého vnikl, prohle-
dal ho a zřejmě chtěl odcizit číšnickou 
„kasírtašku“, která zde byla schovaná 
pod sedadlem. Majitel vozidla si však 
zloděje všiml a pohotově ho v automo-
bilu uzamkl a zadržel až do příjezdu 
policistů. Případ prošetřovali policisté 
z protivínského obvodního oddělení, 
další vyšetřování vedou kriminalisté.

z deníku


dokončení z 1. stránky





Irenu Budweiserovou zná široká veřejnost především jako 
zpěvačku a hráčku na perkuse, méně už jako skladatelku 
a v neposlední řadě také coby pedagožku. Její umělecká 
dráha byla spojena zejména s oblíbeným Spirituál kvintetem, 
a to dokonce ve dvou etapách, působila rovněž v muzikálech, 
v hudebním projektu s klasickým kytaristou Slávkem Bláhou, 
prosadila se ale i jako sólová zpěvačka, což dokazuje jejích 
devět sólových alb a vystupování se skupinou Fade in. Dnes 
bychom vám však tuto talentovanou dámu chtěli představit 
i z jiné stránky – tentokrát jako výtvarnici. Její výtvarná dílka, 
nápadité, přívětivé a originální barevné mozaiky, máte mož-
nost zhlédnout v protivínské kaplance ještě do konce října. 
Co vás přivedlo k této tvůrčí aktivitě?

Potřebu tvořit rukama jsem 
měla zřejmě od mládí, počínaje 
šitím oblečků pro malou dceru, 
přes tvorbu patch–workových 
polštářů, malování různých 
obrázků až po drobné restau-
rování starých kusů nábytku. 
Troufám si říct, že originální to 
bylo vždy, dokonalé málokdy. 
Mozaikám ale předcházela 
etapa s keramikou, jak jste se 
k ní dostala? 

Moje kamarádka keramička 
Magdalena Monhartová mi 
umožnila první setkání s hlí-
nou, takže před pár lety vznikly 
z mých rukou nějaké vázy 
a masky. Pak jsem se snažila 
osamostatnit a najít pro sebe 
tvorbu nezávislou na pomoci 
přátel. Mozaiky se mi líbily 
vždycky, ale nevěnovala jsem 
jim dříve tolik pozornosti. Tak 
jsem začala shánět nějakou 
literaturu, pracovní prostřed-
ky i materiály (mimochodem 
– materiály jsou pro mne neu-
stálou výzvou) a hlavně jsem si 
po čase zařídila vhodný prostor 
doma, a to tak, že jsem manžela 
připravila o pracovnu. 
Řada zpěvaček a umělkyň se 
zaměřuje ve volném čase na 
domácí ruční práce. Jak to bylo s vámi?

Jak jsem již říkala, zkusila jsem, co se dalo, takže ani tuhle 
oblast jsem ve svých aktivitách nevynechala. 
Upřednostňujete ve tvorbě mozaik určitý styl, inspirační 
proud?

Pro mne je inspirací hlavně kultura původních obyvatel 
Austrálie, Afriky, Ameriky a podobně. Jejich barvy, sym-
boly, energie – to všechno je nevyčerpatelný zdroj. A nejen 
pro mne. 
Souvisí tedy volba mozaik jako osobní tvůrčí proces 
s nějakým jiným, hlubším motivem?

Tvoření mozaik vystihuje docela trefně závěr v publikaci 
„Opus Musivum“ Magdaleny Kracík Štorkánové: „Mozaika 
je cesta. Tesseru za tesserou jako krok za krokem prochází 
staletími a nese poslání o tom, že existuje něco vyššího, co 
přetrvává a ve své vznešené velikosti zůstává nepostižitelné a 

možná skryto, Mozaika je ztělesněním základního životního 
principu, že celek je více než pouhý součet částí. Teprve celek 
nese smysl, každého dílku je však třeba a žádný nesmí chybět. 
Mozaika je duchovním dílem. Vzniká dlouho, roste a vyvíjí 
se v čase, každý prvek je součástí, dotýkanou relikvií, která 
je stopou energie a soustředění v něj vložených. Mozaika je 
však také krása a čistá radost z tvoření. 
Krásná a výstižná odpověď, ale přesto – souvisí u vás 
mozaiky například se zájmem o jógu anebo třeba o poselství 
východních filozofií?

Jóga a mandaly, jako součást východních filozofií, mne 
zajímají i mimo naplnění v tvůrčím směru, hlavně vzhledem 
k setrvalému hledání klidu, energie a rovnováhy v životě. 

A v tom jsou i ty báječné sou-
vislosti... 
Oslovuje vás stejnou měrou 
primitivní umění i celkově?

Primitivní umění má pro 
mě velké kouzlo, i když se 
v posledních letech dokážu 
nadchnout i některými abstrakt-
ními díly, které ve mně dokáží 
vyvolat přirozené emoce. Mezi 
mé obdivované přátele patří 
například akademický malíř 
Jan Tichý. Podobně to mám 
ale i s hudbou; nejsem žánrově 
vyhraněná, i když k některým 
stylům inklinuji více, k jiným 
pak zase méně. 
Ale to určitě nejsou pro vás 
jediné inspirační zdroje...

Pochopitelně, že ne. Svou 
roli zde hraje i příroda, emo-
ce, cesty, zážitky – to jsou 
samozřejmě trvalé a nesporně 
potřebné zdroje inspirace. Teď 
v říjnu se chystám do Benátek, 
což pro mne bude, jak předpo-
kládám, vydatná porce nevšed-
ních zážitků. 
Upřednostňujete ve své mozai-
kové tvorbě ornamenty, op-art 
nebo realismus?

Svoje díla, ať už jde o obrazy, 
kachle a další bych asi nejlépe 

nazvala nedefinovanou vlastní stylizací. Pořád se učím, pořád 
hledám, zkouším nové techniky a vlastně i svoji trpělivost. 
Máte nějaký vzor ve výtvarném světě?

Naše pocity, naše intuice, otevřenost vůči všemu, co nás 
obklopuje, je podle mne to nejdůležitější. Prostě se nechat vést 
citem. Na stolku mi leží už nějaký čas jako bible kniha „Gaudí 
– architektonické dílo“. Jeho mozaikové skvosty v Barceloně 
jsou rozhodně v mém dalším cestovním plánu. 
Máte ráda barvy? Hrají ve vašem životě nějakou podstatnou 
úlohu?

Moje záliba v barvách hraničí trochu až s posedlostí 
či závislostí. Vysvětlit to však neumím. Týká se to všeho 
– oblečení, obrazů, zařízení domu. V průběhu času se ale 
trochu mění spektrum mých nejoblíbenějších barev; před 
lety například u nás doma chyběla absolutně modrá, dnes 
naopak převažuje. 

POHLAZENÍ DUŠE





Máte jednotlivé barvy spojené s konkrétními emocemi?
Barvy a emoce spolu zákonitě úzce souvisí. Na to už byly 

dávno vypracovány různé odborné analýzy, ty ale nebudu 
citovat. 
A konkrétně používané materiály?

Pracuji s nepravidelně štípanými střepy, cítím v tom větší 
autentičnost a dynamiku než v pravidelném řezu. Základem 
jsou střepy skleněné a keramické, které sama štípu speci-
álními kleštěmi. Materiálem pro mne ale může být vlastně 
cokoliv; sama ještě nevím, co všechno to v budoucnu bude. 
Pak přichází vhod cokoli jiného: zbytky šperků, kameny, 
mušle, kůže, peří. . . Někdy je tak uložen v mozaice i konkrét-
ní příběh, věc někým darovaná, někde nalezená, související 
s určitou událostí či okamžikem. 
Děláte také vitráže? Některé vaše práce přece sklo obsa-
hují. 

Klasické vitráže nedělám – je to jiná technika, ale mozaiky 
na sklo ano. Vzniká tak zase jiný výsledný efekt. 
Taková práce potřebuje určitý prostor, ale také toleranci 
a podporu ostatních členů rodiny... 

Ano, vyhrazený prostor pro tvorbu mozaik je nutný; aby 
člověk mohl nechat práci rozdělanou či neroznesl střepy po 
celém bytě. Manželova podpora je zřejmá už tím, že se vzdal 
své pracovny v můj prospěch. Pomáhá mi ale i s různým 
technickými detaily a také se samotnou instalací výstav. Od 
dcery jsem dostala přezdívku „straka“, protože vždycky, 
když přijede domů na návštěvu, postrádá nějaký svůj starší 
šperk. 

V neděli 2. 10. byla v Galerii Kaplanka zahájena výstava 
“Mozaiky”, pražské zpěvačky Ireny Budweiserové, pod 
patronátem Pepína Balka a VSU-JČ. Na vernisáži Irena 
krásně popovídala o technice tvorby a práci s mozaikou 
a jako bonus pro zhruba dvacítku přítomných náv-
štěvníků přišlo i zazpívání jedné písničky. Velmi pěkné 
zahájení, ale i výstava. Doporučujeme návštěvu!

Zpíváte si také při práci a tvoření?
Na zpěv nemám při tvorbě mozaik ani pomyšlení, nepouš-

tím si ani žádnou hudbu. Ticho mi dělá dobře. 
Jak se svými výtvarnými pracemi nakládáte?

Moje dílka zdobí naše obydlí, některá posloužila jako 
dárky přátelům, další byla vydražena v aukcích na charitativní 
účely a jiná zase prodána přes galerii. 
Kde jste vystavovala své mozaiky poprvé? A vystavovala 
jste už také u nás na jihu?

Poprvé jsem vystavovala v galerii v Kostelci nad Černý-
mi lesy, ale to byly jen čtyři mé věci, protože šlo o výstavu 
společnou s dalšími výtvarníky. Ovšem první samostatnou 
výstavu jsem měla na konci loňského roku v Praze v Chodově 
v galerii „Cesty ke světlu“ a následně pak letos v únoru ve 
stejném rozsahu v pražském Divadle Bez zábradlí. A v dubnu 
jsem představila své práce právě u vás na jihu – konkrétně 
ve Velešíně. 
Kdo byl iniciátorem vaší protivínské výstavy?

Tuhle výstavu má na svědomí malíř, galerista, spisovatel, 
muž mnoha řemesel a hlavně velký nadšenec a příznivec 
umění Josef „Pepino“ Balek. 
Už jste někdy předtím byla v Protivíně?

Zcela určitě jsem v Protivíně měla kdysi koncert, pro-
jížděla jsem tudy, ale delší dobu jsem se v městečku, bohužel, 
nezdržela. 
Hodláte pokračovat dál v mozaikové tvorbě, anebo máte 
v plánu nějaké další tvůrčí odvětví? 

Hodlám pokračovat v mozaikách – s co nejmenším tla-
kem, ale s velkou radostí. V tvorbě mozaik je totiž stále co 
objevovat a čemu se učit. To se týká materiálu i techniky. 
Takže zatím nemám důvod tuto cestu opouštět. 
A to je moc dobře, protože mozaiky Ireny Budweiserové mají 
svou duši a emoční poselství, které si vnímavý návštěvník 
výstavy odnáší jako příjemné pohlazení do všedních i svá-
tečních dnů...

Hanka Hosnedlová, foto Josef Balek

SLOŽENÉ ZE STŘÍPKŮ





V neděli 2. října 2016 proběhlo 

v podkrovním prostoru kaplanky 

velmi příjemné zahájení výstavy 

Mozaiky autorky Ireny Budwei-

serové. Zpěvačka návštěvníkům 

objasnila techniku tvorby, prozra-

dila u některých děl své inspirační 

zdroje a také rozezněla výstavní 

prostor svým nezaměnitelným 

hlasem. Výstava je pro vás při-

pravena do 28. října 2016.

Do konce října ještě můžete 

zhlédnout šperky a patchwork 

Ľuby Rády Vávrové. Její tvorba 

je na prodej a nabízí se v tomto 

období coby vhodný originální 

dárek pod stromeček. 

Do infocentra se přijďte podí-

vat na pestrou přehlídku foto-

STEZKA ODVAHY 
S PASTELKOU A ZKRČKY
V sobotu 10. září se konala v Krči noč-
ní stezka odvahy, které se zúčastnilo 
celkem 35 dětí ve věku od 2 do 15 let. 
Na cestě plné malých světýlek čekalo 
na odvážlivce několik místních stra-
šidýlek s úkoly a malými odměnami, 
včetně diplomu na památku. 

Šárka Fürstová Křečková

V září jsme se sešly celé rodiny, abychom společně 
zahájily nový školní rok. Pro některé děti to byl vstup do 
první třídy, pro jiné už do vyšších ročníků, pro ty malinké 
do školky. Nejprve si děti hrály na farní zahradě hry, pak 
jsme jim i rodičům vyprosili požehnání, aby ten rok úspěšně 
všichni zvládli. Vše jsme ukončili u společného ohně. Jsme 
rádi, že jsme nezmokli, protože těsně před začátkem se nad 
námi honily černé mraky. Na pár minut se strhl silný déšť, 
který ovšem, jak rychle přišel, stejně rychle i odešel. No, 
a my jsme si to pěkně užili.  Mgr. M. Šálková

grafií a textu týkající se pro-

jektu Erasmus+, který letos 

probíhal v rámci strategického 

partnerství mezi protivínskou 

základní školou a šesti evropský-

mi základními školami. Výstavu 

připravily a zahájily Zuzana 

Manová, koordinátorka projektu, 

a Monika Smejkalová. 

V listopadu a prosinci máte 

možnost navštívit dvě nové výsta-

vy – v podkroví tvorbu člena 

Prácheňské umělecké besedy 

Andreje Rádyho a v infocentru 

fotografie a překvapení z dílny 

rodiny Lenemajerových a přátel. 

Těšíme se na vaši návštěvu. 

Kolektiv pracovnic infocentra 

Protivín. 

POZVÁNKY 
  DO INFOCENTRA 
   A GALERIE KAPLANKA

Uvítání školního roku 
v Pastelce



KINO PROTIVÍN
listopad 2016

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. 



středa 2. listopadu v 19 hodin film ČR

BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU
Komedie.  Opakujeme. Sympatická Eliška (P. Hřebíčková) je na plný úvazek milující manželkou 
charismatického a bohatého Pavla (J. Langmajer). Ovšem jen do té doby, než ji na prahu čtyři-
cítky milým a korektním způsobem požádá o rozvod. Když nový život, tak od základů! 
Mládeži od 12 let přístupný, 110 minut, vstupné 120 Kč

pátek 4. listopadu 
NEPROMÍTÁME – KONCERT KATAPULT

neděle 6. listopadu v 16 hodin film USA 

TROLLOVÉ
Rodinný dobrodružný animovaný. Najdi svoje štěstí. Trollové jsou vždy veselí a šťastní 
skřítkové, kteří nejvíce ze všeho milují hudbu, tanec a zpěv. Jedinou vážnější starost na světě 
jim dělají Bergeni. Ti si totiž myslí, že můžou být šťastní jedině tehdy, pokud budou mít Trolla 
v žaludku. Bohužel však už dlouhou dobu žádného na jídelníčku neměli.
Mládeži přístupný, dabováno, 92 minut, vstupné děti 130 Kč/dospělí 150 Kč

neděle 6. listopadu v 19 hodin film ČR

POHÁDKY PRO EMU
Romantický příběh. Nikdy není pozdě na lásku! Petr Miller pracuje již řadu let pro imig-
rační úřad v Londýně. Zaběhnutý rytmus jeho života jednoho dne přeruší podivný telefonát 
z Prahy. V nemocnici leží po autonehodě svobodná matka, která ho v případě nouze uvedla jako 
opatrovníka svého dítěte. Ema je totiž jeho dcera. Petr je naprosto šokován. Musí jít o nějaký 
omyl...Hrají A. Geislerová, O. Vetchý, E. Švábenská, V. Cibulková, P. Čtvrtníček.
Mládeži přístupný, 110 minut, vstupné 120 Kč

středa 9. listopadu v 19 hodin film Velká Británie/Francie/USA

DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ
Romantický/komedie. Opakování. Utrpení největší smolařky v dějinách dosud neskončilo. 
Bridget Jonesová je stále bez chlapa. Hlavním malérem bude tentokrát neplánované těho-
tenství. Taková věc dokáže vykolejit i životem otřískanou Bridget, zvlášť když naprosto netuší, 
s kým počala. 
Mládeži do 15 let nepřístupný, dabováno, 123 minut, vstupné 110 Kč

pátek 11. listopadu v 19 hodin film USA/VB/Belgie 

SIROTČINEC SLEČNY PEREGRINOVÉ 
PRO PODIVNÉ DĚTI

Fantasy/dobrodružný. Nezapomenutelný filmový zážitek z dílny vizionářského režiséra Tima 
Burtona, který se ujal zfilmování stejnojmenného bestselleru spisovatele Ransoma Riggse. 
Dědečkova podivná smrt přiměje Jakea vyrazit na velmi neobvyklou, dobrodružnou výpravu. 
Pomocí stop a nápověd, které nalezl v jeho pozůstalosti, objeví na odlehlém koutě jednoho 
téměř opuštěného ostrova velice zvláštní dům...
Mládeži přístupný, dabováno, 128 minut, vstupné 130 Kč

neděle 13. listopadu v 16 hodin film 

TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ
Opakování rodinného filmu. Co dělají vaši čtyřnozí miláčci, když nejste doma? Odpověď na 
otázku, kterou se trápí každý kočičkář a pejskař, najdete v animované komediální lahůdce Tajný 
život mazlíčků, stvořenou autory filmových hitů Já, padouch a Mimoni.
Mládeži přístupný, dabováno, 90 minut, vstupné 60 Kč

neděle 13. listopadu v 19 hodin film ČR

OSTRAVAK OSTRAVSKI
Komedie. Jarek Ostravski je horník jako každý jiný. Když ale v dole bouchne jedna ze štol a 
on zachrání spoustu svých kamarádů ze závalu, stane se hrdinou a rázem se jeho život obrátí 
naruby. Film podle námětu legendárního blogera a jeho knižních bestsellerů s názvem Deník 
Ostravaka. 
Mládeži od 12 let přístupný, 90 minut, vstupné 110 Kč

středa 16. listopadu v 19 hodin film USA/Austrálie

HACKSAW RIDGE: ZROZENÍ HRDINY
Životopisný/drama/válečný. Film oscarového režiséra M. Gibsona inspirovaný skutečným 
příběhem muže, který se během války stal hrdinou bez jediného výstřelu. Krátce poté, co 

Japonci 7. 12. 1941 zaútočili na Pearl Harbor, přihlásil se Američan D. Doss do služby vlasti. 
Z hloubi jeho přesvědčení však odmítal nosit jakoukoliv zbraň a zabíjet.  
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 131 minut, vstupné 110 Kč

pátek 18. listopadu v 19 hodin film USA 

DOCTOR STRANGE
Akční/dobrodružný film o světoznámém neurochirurgovi Dr. St. Strangovi, jehož život se změní 
po strašlivé dopravní nehodě, která mu znemožnila používat ruce. Když ho tradiční medicína 
zklame, je Strange nucen hledat uzdravení a naději jinde. Přidejte se na jeho nebezpečné, 
mystické a zcela neuvěřitelné cestě.
Mládeži od 12 let nevhodný, dabováno, 115 minut, vstupné dětí 120 Kč/dospělí 140 Kč

neděle 20. listopadu v 16 hodin film USA 

FANTASTICKÁ ZVÍŘATA A KDE JE NAJÍT
Rodinný/fantasy. Jeden z nejočekávanějších titulů roku. J. K. Rowlingová zve do nové epo-
chy kouzelnického světa. N. Scamander přichází do New Yorku se svým záhadným kufříkem, 
ve kterém se nachází sbírka magických tvorů z celého světa. Co se může stát, když jeho zvířata 
uniknou z kufříku?
Mládeži přístupný, dabováno, 133 minut, vstupné 150 Kč

neděle 20. listopadu v 19 hodin film ČR

TENKRÁT V RÁJI
Romantické dobrodružné drama. Film podle stejnojmenného románu spisovatele 
a scenáristy Josefa Urbana vypráví o osudové lásce. Legendární a ve své době nejlepší horolezec 
Josef Smítka odmítl nastoupit k totálnímu nasazení v Říši a několik let se před gestapem skrýval 
ve skalním městě Hruboskalska...
Mládeži přístupný, 99 minut, vstupné 120 Kč

středa 23. listopadu  v 19 hodin film USA

INFERNO
Drama. Držitel Oscara R. Howard se vrací, aby se ujal režie filmové adaptace nejnovějšího dílu 
filmové série spisovatele Dana Browna (Šifra mistra Leonarda) o R. Langdonovi, která utržila 
po světě přes miliardu dolarů. Ve snímku Inferno se známý symbololog (opět v podání Toma 
Hankse) pouští do pátrání po stopách, které souvisí se samotným Dantem.
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 122 minut, vstupné 100 Kč

pátek 25. listopadu v 19 hodin film USA

DÍVKA VE VLAKU
Mysteriózní/thriller. Co vidíte, vám může ublížit. Rachel zdrcená svým nedávným rozvodem, 
spřádá představy o zdánlivě dokonalém páru žijícím v domku, který každý den míjí na své 
cestě do práce. Jednoho rána však spatří něco šokujícího... Podle světoznámého knižního 
bestselleru.
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 112 minut, vstupné 120 Kč

neděle 27. listopadu v 16 hodin 
NEPROMÍTÁME – SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

neděle 27. listopadu v 19 hodin  film Německo

TONI ERDMANN
Komedie. Nominace na Zlatou Cannes 2016. „Každý potřebuje hrdinu“. Komediální senzace 
o vztahu otce a ambiciózní dcery, která ohromuje kritiku i diváky. Život učitele W. Conradiho 
ulpívá v naprosté rutině. Poté, co mu zemře věrný sluha – slepý pes, se rozhodne věnovat 
veškerou pozornost své dceři Ines. Po neúspěšném pokusu mění svou strategii...
Mládeži od 12 let přístupný, titulky, 163 minut, vstupné 90 Kč

středa 30. listopadu v 19 hodin film Velká Británie / Česko / Francie

ANTHROPOID
Dokumentární. Snímek vychází z výjimečného skutečného příběhu vojenské operace 
za 2. sv. války, jejímž cílem byl atentát na obergruppenführera SS Reinharda Heydricha. Vražedná 
a brutální vláda tohoto muže, přezdívaného „pražský řezník“, přiměla spojenecké síly v Londýně 
k naplánování přísně tajné mise s kódovým označením Operace Anthropoid. Film sleduje osudy 
vojáků českého zahraničního odboje – J. Gabčíka a J. Kubiše. 
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 121 minut, vstupné 100 Kč
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Dům kultury Protivín
sobota 10. prosince od 16 hodin

LOVCI MAMUTŮ, 
OHNĚ A ŽIVOTA

Pohádka v rámci vánočního trhu ZŠ Protivín. 

Loutkový příběh 

na motivy 

E. Štorcha 

zavede diváky 

do pravěku, 

kde hlavním 

cílem je přežít, 

neztratit oheň 

a ulovit dost 

zvěře. 

Uvádí Loutkové 

divadlo 

Nitka Písek.

Vstupné 45 Kč






Dům kultury Protivín
sobota 26. listopadu od 16 hodin

VÁNOCE S KAMARÁDY

Kamarádi spolu s dětmi očekávají příchod Královny 
Zimy, sněhuláci zahrají pohádku o lenosti a dokonce 
se změní v Marfušu a Mrazíka. Pohádka o vánočním 
kaprovi všechny dojme, ale vzápětí se objevuje 
Královna Zima a celé hlediště ji vítá písničkou Už padá 
sníh.  Vstupné 45 Kč

PIVO ZA „DVACKU”





MYŠENECKÝ HRAD
Hrad v Myšenci náleží mezi naše nejméně známé a přitom 
nejzajímavější a svým způsobem I nejzáhadnější památky 
hradní architektury. 

I když se z hradu zachovaly rozsáhlé pozůstatky (malba 
z roku 1804 – pohled od jihu) a obr. č 1 – malba z druhé 
poloviny 19. století – pohled od severovýchodu), je jejich čitel-
nost značně ztížena drobnou vesnickou parazitní zástavbou. 
Rozsáhlé destrukce na počátku 20. stol. (zvláště v r. 1909), 
jimž padly za oběť především části vyčnívající nad vesnické 
domky. Dá se jednoznačně říci, že stavba hradu patří do 
činnosti písecko-zvíkovské stavební huti. 
Jediným dokumentem, zřejmě skutečně vydaným v Myšen-
ci, je listina Přemysla Otakara II. z 25. 1. 1273. Množství 
a sestava svědků, kteří jsou na ní uvedeni napovídá, že zde 
nejspíše był přítomen i dvůr. Jméno místa vydání je zde 
uvedeno ve tvaru MISSENTZ. Toto datum je jediným, které 
můžeme vztahovat k době života hradu. Ve zmínkách ze 
14. stol. se sice setkáváme se jménem Myšenec bez jakéko-

CESTA K PROTIVÍNU… /Jiří Hladký/ 7. díl

Pokračování příště. 

liv zmínky o nějakém feudálním sidle. Až v roce 1685 se ve 
zprávě prácheňských hejtmanů o Píseckých horách hovoří 
o někdejším „jagerhausu” ve vsi Myšenec. Později se dokonce 
vytvořila lidová tradice považující zříceniny za pozůstatek 
kláštera. 
Hrad był založen ve velmi netypické poloze na jižním svahu 
pod vrcholem táhlého návrší ve velmi zajímavé vazbě na 
ogranismus vesnice na jehož jižním konci stojí, současně 
s hradem stavěný, kostel sv. Havla. Lehce lichoběžníkový 
areál hradu (viz obr. č. 2) o rozměrech cca 71 x 73 m je ve 
vesnici dobře patrný. 
Výstavba započala v severní části, kde z části hradu 
vznikla od východu k západu příčná, značně nerovná, 
ulička. Jižní část hradu zůstávala dlouho prázdná, zde 
zaznamenáváme jen pole. Na severní straně hrad obíhá 
parkán, jehož hradba se zčásti dochovala dodnes. Tvo-
ří dnes severní zeď čp. 8 a odděluje od sebe usedlosti 
čp. 10 a 9. Nepatrný fragment hradby se dochoval u domu 
čp. 24 (8) (viz foto č. 3). Nejlépe dochovanou částí hradu je 
torzo paláce (foto č. 4), které zaujímá celou severní stranu 
hradu. Dosahuje délky téměř 60 m. Na východní straně líc 
hradební zdi odskakuje směrem k jihu. Takto vzniklé nároží 

armují pečlivě provedené velké kvádry (viz obr. č. 5/v 8. dílu). 
Ještě okolo r. 1900 je v koutě patrna jehlancová konzolana 
níž s největší pravděpodobností nasedalo okosené žebro 
(viz obr. č. 6/v 8. dílu). S největší pravděpodobností jeden 
díl tohoto žebra je druhotně použit jako patník na západním 
rohu statku čp. ? Lze se s velkou dávkou pravděpodobnosti 
domnívat, že se jednalo o hradní kapli. 
Dispoziční řešení było s největší pravděpodobností téměř 
shodné v přízemí i v prvním patře. Příčky členily palác na 
jednotlivé místností. Objekt był s největší pravděpodobností 
opatřen teplovzdušným vytápěním. 
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Úvodní slovo si na 16. setkání PVK 
v pondělí 3. 10. 2016 v klubovně Domu 
s pečovatelskou službou vzala jeho předsed-
kyně paní Helena Mašindová. Informovala 
přítomné o tom, že se spolek stal oficiálně 
registrovaným klubem a že rád do svých řad 
přivítá nové členy. Poté již začala mluvit paní 
Věra Piklová, která si ve spolupráci s Radkem 
Lenemajerem připravila přednášku na téma 
„Protivínský slavín“. 

Paní učitelka uvedla přednášku slovy: 
„Neřekli byste, kolik osobností spjatých s Pro-
tivínem máme. Slavín máme na Vyšehradě. 
My na nižším stádiu ho máme i v Protivíně. 
Slovo vymyslela jedna z protivínských osob-
ností – Josef Házr Písecký. Napsal knížečku, 
kterou tak i nazval – Protivínský slavín.“ 
Ten v úvodu své knížečky podotýká: „Každé 
místo se rádo chlubí svými rodáky, kteří na 
kulturním kolbišti nějak vynikli.“

Jako první byla představena osobnost na 
výsost důležitá. Osoba, která sepsala dějiny 
Protivína do roku 1918, a to Antonie Kolafová. 
Jedná se o ženu, o které všichni všeobecné ví, že 
se pro ni protivínská historie stala náplní života. 
Méně se již ví, že kvůli svému bratrovi, kterému 
se nepovedl po únorovém převratu útěk za hra-
nice a kterého při tom chytili a uvěznili, seděla 
v kriminále taky. Odseděla si přes tři roky 
a poté pracovala v „Čézetě“. Přitom se věnovala 
sepisování protivínské historie. 

Uhádnete, která osobnost má v Anenském 
parku pamětní desku? Tady jsou nápovědy: 
dětství prožité v bytě nedaleko pivovaru, práce 
na mnoha místech světa (ať již u sousedů na 
Slovensku nebo v Americe) a poslední indicie: 
opera. Pokud vás napadla Marta Krásová, měli 
jste pravdu. 

Dalším rodákem, o kterém se děti ještě v 
období komunismu učit nesměly, a přitom byl 
na Západě již známý, je muž, u jehož rodného 
domu mnohé může napadnout: „Oni malují?“. 
Na okně se totiž skví jedna z jeho koláží. Jedná 
se o protivínského rodáka Jiřího Koláře, který 
se ve dvanácti letech odstěhoval na Kladno. Ve 
svém díle vypisuje spoustu zaměstnání, kterými 
prošel. Byl například číšníkem, spisovatelem, 
tahal dříví, „přicmrndával“ v řeznictví, byl 
kolportérem, vedl redakci, psal básně slovem 
i obrazem. V kolážích používá motiv kruhu a 
slunce – otec byl sice pekař a on mu pomáhal, 
ale „…já jsem KOLÁŘ:“ A proto se kolo obje-
vuje i jako motiv koláží. „Můj táta byl pekař, 
ale znamení kruhu – kola je mým osudem. “ Jiří 
Kolář pobýval v roce 1980 v Paříži, kde se roz-
hodl zůstat. V Čechách zatím čekala manželka 
Běla několik let na výjezdní povolení. Každý 
den proto psal Běle dopis. Psaní dopisů v něm 

bylo zakotveno tak hluboce, že po letech, co 
se i paní Běle podařilo dostat do Paříže, psal 
dopisy stejně. Jeho výtvarná díla jsou k vidění 
ve stálé expozici v kaplance. 

Václav Jakš byl učitelem na zdejší škole 
v letech (1903 – 1923) a vedl žáčky k chovu 
včel. Založil tu spolek včelařů. Byl známý 
po celém Československu (i na Slovensku 
zakládal spolek včelařů). Mezi dalšími 
slavnými je již výše zmíněný Josef Házr 
Písecký, který zde učil, nebo strážník Krej-
čí, který v roce 1932 vybubnoval poslední 
zprávu. Pak už tu byl městský rozhlas. Méně 
známým jménem pro někoho možná bude 
první kustod sbírek v Loveckém zámečku na 
Hluboké Václav Špatný, lesník ve službách 
Schwarzenbergů. Práci Anny Reginy Husové 
můžete najít v našem Památníku u expozice 
čapek, krojů či šál. Stejně tak v Památníku 
najdete magnetron PhDr. Augustina Žáčka, 
bývalého žáka zdejší „Alma mater.“ Dalšími 
lidmi, spjatými s naším malým městem, jsou 
mj. Adolf Šimek – Vojík a František Špatný. 
První jmenovaný byl violoncellistou a pro-
fesorem chilské národní konzervatoře. Jako 
dítě se stal sirotkem, a tak si jej do Protivína 
vzal děda Vojík. Adolf se proto časem začal 
psát Šimek – Vojík. A František Špatný byl 
významným lexikologem (znal 7 světových 
jazyků). Navrhoval lesnickou terminologii 
a v roce 1868 mu vyšel slovník „Myslivecká 

mluva”, v němž například pro bažanta navr-
hoval slovo drnošlap. Další, jím navrhovaná 
slova, si můžete vytočit na jazykovědném kole 
v Památníku. 

Manželkou Josefa Jana Nepomuka ze 
Schwarzenbergu se stala belgická princezna 
Pavlína. Do Protivína, jednoho ze sídel rodu 
Schwarzenbergů, jezdila malovat. Na počest 
svatby Napoleona Bonaparta s Marií Luisou 
se sjížděla do Paříže smetánka z celé Evropy. 
Jela tam i Pavlína ze Schwarzenbergu se dvěma 
holčičkami. V sále, kde se bál konal, vypukl 
požár. Pavlína ze Schwarzenbergu chtěla 
zachránit své dcery, ale padající trám ji zabil. 
Dcery byly přitom v bezpečí venku. Byla pode-
sáté těhotná, když ve svých 36 letech zemřela. 
Poslední odpočinek našla v novogotické hrobce 
Schwarzenbergů Domaníně – Třeboni, její 
srdce je v kapli kostela svatého Víta v Českém 
Krumlově. Požárem zdeformované šperky jsou 
dodnes uloženy ve Státním oblastním archivu v 
Třeboni. Jen tak mimochodem – její dcera Ele-
onora se provdala za Alfréda Windischgrätze, 
který byl během revolučního roku 1848 povo-
lán do Prahy. Dorazil sem i se svou rodinou. 
Nepokoje přerostly v pouliční boje. Eleonora 
podle některých svědků rovnala záclonku 
v okně, podle jiných nadzdvihla staženou 
roletu, aby viděla, co se děje na ulici, když ji 
zasáhla kulka přímo do obličeje. Jak nad jejím 
tělem povzdechl její manžel: „Mně byla určena, 
Tebe postihla.“

Paní učitelka zmínila na besedě i další 
jména, jako například Jan Kutta či František 
Krhoun. A tak se přímo nabízela otázka: 
„A koho znáte Vy?“ Řada přítomných navrho-
vala další jména, například Václav Raba, Miro-
slav Jelínek, Antonín Pflégr, či Štěpán Mikuláš 
Mareš. A nezůstalo jen u nich. I tyto náměty 
jsou pro PVK pobídkou k dalším besedám. 
Pokud budete mít námět, přijďte nám jej říct 
na jednu z dalších besed. 10. 11. se budeme 
věnovat 180. výročí narození Karla Hynka 
Máchy a 15. 12. se setkáme u předvánočního 
vzpomínání na zaniklý seniorský klub. 

Sledujte kalendář akcí na 
http://protivin-net.blogspot.cz 

Za PVK Petra Čecháčková
Foto Radek Lenemajer

16. SETKÁNÍ PROTIVÍNSKÉHO VLASTIVĚDNÉHO KLUBU





Novinky
městské
knihovny

 Jedenáct soutěžních sezón bylo 
součástí života naší jediné zástup-
kyně elegantního, přesto však velmi 
náročného, mažoretkového sportu 
Natálie Jarešové. I letos neuděláme 
výjimku a ohlédneme se za uplynulými 
měsíci, které lze označit jako jedny 
z nejúspěšnějších. Přes kvalifikační 
kolo a mistrovství republiky se písecké 
mažoretky probojovaly na mistrovství 
světa v Praze. Ve velké konkurenci 
soutěžních skupin devíti státu děvčata 
potvrdila, že jsou špičkovým týmem, 
který nechává své soupeřky za zády. 
V letošním roce se kvalifikovala v nové 
kategorii – show. Pro laického diváka je 
to příjemné podívání, které má příběh, 
spoustu kulis a perfektní pohybové 
provedení od děvčat, kterým není cizí 
rytmus, ladnost, baletní, ale i gym-
nastické prvky. Písecké show s názvem 
Věčný souboj (souboj mezi dobrem 
a zlem), mělo obrovský úspěch. Nesku-
tečné ticho ve sportovní  hale a pak 
dlouhotrvající aplaus potvrdil, že zlatá 
medaile na krku musela přistát jen a jen 
píseckým mažoretkám. To byla radost, 
která odstartovala odhodlání do dalších 
soutěžních dnů, kdy děvčata starto-
vala s pochodovým defilé a pódiovou 
sestavou. Jak název článku napovídá, 
nastalo loučení. Ano, pro děvčata to 
bylo poslední společné soutěžní klání 
a v tomto duchu se nesla celá atmosfé-
ra. Naty společně s ostatními děvčaty 
si uvědomovala, že nastávají poslední 
chvíle, poslední metry pochodového 
defilé, poslední tóny sestav a že jsou 
to chvíle, které přináší nepopsatelné 
emoce. Pokud se říká, že skončit se má 
v nejlepším, tak to se do detailu splnilo. 
Zlatou medaili v kategorii show doplnily 
další dvě zlaté medaile a nakonec i 
pohár absolutního vítěze celého MS. 
Co víc si Naty mohla přát? Snad jen, 

PRO DOSPĚLÉ
Tom Michell: 
Co mě naučil tučňák – jedinečný, silný 
životní příběh o nevídaném vztahu mezi 
mladým učitelem a tučňákem
Ladislav Zibura: 
40 dní pěšky do Jeruzaléma – největší 
cestovatelské dobrodružství od dob Hon-
zíkovy cesty
Jaroslava Pixová: 
Zámečky a tvrze jižních Čech aneb Jak 

se na nich žije dnes – historické i současné 
příběhy devíti tvrzí a zámečků
Jaroslav Knotek, Jaroslava Pixová: 
Paměti mlynáře aneb Z rodného Tábora 
do píseckých mlýnů – Jaroslav Knotek 
zažil rakousko–uherskou monarchii, první 
republiku, první i druhou světovou vál-
ku, poválečné období i dobu socialismu. 
Prostřednictvím jeho pamětí můžeme do 
života lidí v těchto jednotlivých etapách 
nahlédnout. 

PRO DĚTI
Jack Thorne: 
Harry Potter a prokleté dítě – zvláštní 
vydání pracovního scénáře divadelní hry 
podle nového příběhu J. K. Rowlingové
Tomáš Němeček: 
Jan Hus očima krejčího Ondřeje a panny 
Anežky – slavný hrdina tak, jak ho neznáte, 
plno pikantních detailů, zajímavostí, vtip-
ných komentářů a komiksových ilustrací

Miloš Zapletal: 
Severka – kniha o vzniku a prvním roce 
života skautského oddílu
Lenka Kosková Třísková: 
Ondráškova abeceda – písmena ve slabi-
káři zdivočela a vůbec neposlouchají
Alois Mikulka: 
Aby se děti divily – veselé pohádkové 
příběhy o zvířátkách a lidech napsané tak, 
aby se děti divily
Jaromír Šlosar: 
Strážkyně pokladu – magické rozprávky 
ze Zadních hor
Ester Stará: 
Jak se Josífek s Jožinkou ztratil a nevěděl 
o tom – co všechno se může přihodit při 
nákupu obyčejných tenisek
Jan Vladislav: 
Proměny, legendy o stromech a květi-
nách – škála příběhů z různých národů 
a kultur

aby tenhle pocit nikdy neskončil, aby 
byla ještě tou mladou holkou, co jí napl-
ňuje radost z pohybu, soutěžní napětí 
a skvělý pocit vítězství. Jenže roky 
neúprosně letí a jednou musel nastat 
čas, kdy soutěže a tvrdé tréninky budou 
pro Natálii jen vzpomínkou. Kdo přišel 
na protivínské slavnosti, mohl děvčata 
zhlédnout, jak ve slunečním svitu září 
jejich kostýmy, jak podmanivá může 
být hudba a že pohled na tyhle šikovné 
holky každého potěší. 

 Pro Naty tohle vystoupení mělo 
zvláštní význam, neboť to bylo jedno 
z posledních vystoupení, které se usku-
tečnilo právě v rodném městě. Najde se 
nástupkyně, která by po Naty přebrala 
štafetový kolík v podobě mažoretkové 
hůlky a našemu městu by přinesla něja-
ká nová ocenění? I v osmnácti letech 
může jít člověk do pomyslného důcho-
du, třeba jen do toho mažoretkového a 
tak bez jakékoliv skromnosti je na místě 
Natálii poděkovat za její píli, vytrvalost 
a za tu sbírku medailí, na kterou je jistě 
právem pyšná. 

 Naty díky a ať se ti v životě daří 
přinejmenším tak, jako v mažoretkovém 
sportu! 

LOUČENÍ ZPEČETĚNÉ ZLATEM
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●  Pronajmu byt v Protivíně 
 Telefon 723 270 521

●  Koupím starší pivní sklenice, tácky 
a jiné artefakty z Pivovaru Protivín 
a jiných jihoč. pivovarů. 

 Telefon 732 170 454 – sběratel

„Lide československý! Tvůj odvěký 
sen se stal skutkem. Stát česko-slovenský 
vstoupil dnešního dne v řadu samo-
statných, svobodných, kulturních států 
světa.“

Těmito slovy začíná provolání orgá-
nu Národní výbor, tzv. „5 mužů října“, 
(F. Soukupa, Vavro Šrobára, Antoní-
na Švehly, Jiřího Stříbrného a Aloise 
Rašína) v Praze na Václavském náměstí 
28. 10. 1918. 

Vraťme se ve stručnosti k situaci 
v Protivíně. Na podzim roku 1918 se 
množí nepokoje mezi obyvatelstvem 
z dlouhotrvající války, nedostatku potra-
vin... Již 14. 10. vyhlašuje v Praze orgán 
soc. stran – Socialistická rada – generální 
stávku proti vývozu potravin z českých 
zemí do rakouské části monarchie. 
V Protivíně toho dne byly odstraňovány 
symboly habsburské vlády z úředních 
budov a dalších domů. Byl uspořá-
dán průvod od školy k radnici a až na 
nádraží. Před radnicí si pak Protivínští již 
14. 10. vyhlásili samostatnost. 

Druhé vyhlášení, ne již tak spontánní, 
se odehrálo 29. 10. před radnicí po před-
chozím odpoledním průvodu městem. 

Ti naši dědové, kteří zemřeli v záko-
pech první světové války, stejně jako 
ti, kteří bojovali jako legionáři po boku 
Dohodových mocností za samostatný stát 
(ve Francii, Rusku i Itálii), si zaslouží naši 
úctu a vzpomínku. 

Za PVK Věra Piklová 
Reprofoto R. Lenemajer

Otevíráme výtvarný kroužek pro 
děti od 6 do 10 let. Děti se budou 
scházet každou sudou středu od 
15 do 16.30 hodin. Náplní je výro-
ba z různých materiálů rozličnými 
technikami. 

Více informací na: 
pastelka@umc.cz 
nebo tel. č. 608 519 929. 
Dále zveme na zdravé vaření 

v pondělí 31. října v 17.30 hodin. 
Zabývat se budeme přírodními 
antibiotiky, což se k sychravému 
podzimnímu počasí hodí. 

V pátek 11. listopadu zveme 
v 18 hodin na lampionový průvod. 
Sraz u parku U svaté Anny. Létající 
přání vypouštět nebudeme. 

Mgr. M. Šálková

28. říjen 1918 v Protivíně28. říjen 1918 v Protivíně

PASTELKA ZVE
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NARODILI SE

❀  17. 9. dcera Alena

 Aleně Kulhové z Protivína

❀  30. 9. syn Martin Maroušek

 Andree Holánové z Protivína

❀  1. 10. dcera Nikol Pavláková

 Veronice Kolihové z Protivína

❀ 7. 10. syn Karel Štěch 

 Šárce Fronkové z Protivína

❀ 12. 10. syn Kryštof Dubský 

 Kateřině Kmetkové z Protivína

ZEMŘELI

✝  14. 9. Anna Zlámalová

 86 let, Protivín

✝  25. 9. Josef Cimbura

 78 let, Protivín

✝  29. 9. Marie Zahradilová

 85 let, Protivín

✝  17. 10. Miluše Vejvodová

 86 let, Protivín

✝  12. 10. Marie Pfeiferová

 80 let, Protivín

Optimismus spojený s aktivním posto-
jem k životu, vyprávění plné zážitků, zají-
mavé, smutné i humorné. Často kladená 
věta „každého dne je škoda“. Příjemná, 
i když ne vždy po růžemi rozkvetlé 
zahradě kráčející, paní Anna Havlíčková 
si zasloužila v roce 2007 poděkování 
starosty města formou pamětního listu 
za šestnáctiletou práci na kronice města 
Protivín. 

Toto poděkování nad kronikami města 
a mnoho dalších setkání při spolupráci nad 
vedením kroniky města se nám objevily 
nejen v mysli, ale i před očima, když jsme 
se s paní Annou Havlíčkovou za město 
Protivín přijeli 20. září letošního roku 
rozloučit do Písku na Lesní hřbitov. 

Paní Anna Havlíčková byla první 
ženou, která vedla kroniku města a peč-
livě zaznamenávala všechny významné 
události. Jejími předchůdci byli ředitel 
školy František Krhoun, učitel Jiří Kutta 
a dalších pět kronikářů. Kroniky města 
Protivín jsou vedeny od roku 1921 a paní 
Anna Havlíčková se věnovala vedení 
a psaní kronik celých šestnáct let. 

„Nikdy mě nenapadlo, že já, cifršpión, 
kterému skrz ruce procházely milióny, 
budu jednou pořizovat tak důležité zápisy 
a s takovou slávou odcházet“. Toto byla 
slova paní Anny Havlíčkové v roce 2007, 
kdy slavnostně předávala svoji šest-
náctiletou kronikářskou práci Jaromíru 
Hlaváčovi, starostovi Města Protivín, od 
kterého obdržela pamětní list s oceněním 
jejího přínosu pro Protivín. 

 Paní Anna Havlíčková začínala 
jako bankovní úřednice, pak zaměstna-
ná v samosprávě, v důchodovém věku 
správkyně městského muzea a poté kro-
nikářka města Protivín. Paní Havlíčková 
zavedla jako první kronikář obrazovou 
a textovou přílohu ke kronikám města. 
Přestože zákon o kronikách dovoluje 
použít i psací stroj či modernější počíta-
čovou techniku, paní Havlíčková psala 
kroniku celých šestnáct let výhradně 
ručně. Krasopisně, jak se to kdysi učila 
na obchodní akademii. 

Svoji práci dělala ráda, protože se 
vždycky zajímala o kulturu a ráda četla 
a jako kronikář si všímala života a dění 
ve městě. Tento zájem o kulturní dění, 
pečlivost a svědomitost, vstřícnost a velký 
dar spolupráce provázely paní kronikářku 
na každém kroku. 

S rozloučením za město Protivín
Ing. Fialová Jaroslava

Město Protivín

Již  desátým rokem pomá-
há handicapovaným dětem 
a rodinám v mimořádně tíživé 
situaci při Komunitní nadaci 
Blanicko-Otavské Dárcovský fond 
MUDr. Ivana Macháčka.  

Poslání fondu je podporovat zdra-
votně postižené děti a mládež, jako 
i organizace dětí a mládeže v Blanicko-
Otavském regionu (Strakonicko, Písecko, 
Vodňansko), především z Protivínska 
a Písku. Od roku 2007 fond rozdělil částku 
755 tisíc korun v padesáti dvou příspěvcích. 
I v letošním roce je možné do poloviny 
prosince žádat o podporu zejména na 
nákup ortopedických a jiných pomůcek 
vhodných k usnadnění životních podmínek 
handicapovaných, pro zajištění edukačních 
programů pro postižené, případně také 
o pomoc rodinám, které se náhle ocitnou 
v sociální tísni (ztráta rodičů atd. ) a další. 

Více informací najdete na webových 
stránkách Komunitní nadace Blanicko–
Otavské www.konabo.cz v sekci granty.

Zpátky ke kořenům se jmenuje nejedna přednáška, seminář ať už z oblasti historie, 
psychologie nebo poradenství. My jsme si zvolili tohle téma pro první letošní kurzy 
zdravého vaření, v němž jsme se věnovali mrkvi, červené řepě a celeru. Po krátké 
přednášce jsme si udělali mrkvovo celerový salát zalitý majonézou z červených 
fazolí. Excelentní mrkvový dort, boršč, pomazánky, saláty, zapečená řepa s mrkví a 
bramborem provoněly Pastelku a moc jsme si pochutnali. 

Příště se sejdeme v 31. 10. v 17. 30 hodin v Pastelce nad přírodními antibiotiky. 
Zdravé vaření se uskutečňuje za podpory grantu Města Protivín a Komunitní Nadace 
Blanicko-Otavské.  Mgr. M. Šálková

POSLEDNÍ ROZLOUČENÍ S PANÍ ANNOU HAVLÍČKOVOU 
BÝVALOU KRONIKÁŘKOU MĚSTA PROTIVÍN

ZPÁTKY KE KOŘENŮM

Dny otevřených ateliérů 2016 
v Jihočeském kraji byly slav-
nostně zahájeny 16. září v čes-
kobudějovickém Wortnerově 
domě Alšovy jihočeské galerie. 
Zároveň se tam konala vernisáž 
doprovodné výstavy mladých 
autorů původem z jižních Čech 
s názvem „Jiná perspektiva“. 
O víkendu 17. a 18. září bylo 
pak otevřeno přes sto ateliérů 
a galerií. Můj protivínský ateliér 
během akce navštívilo 14 lidí 
a všichni poprvé. 

Ak. malíř Petr Pfleger





V sobotu 8. října se uskutečnil 
první výlov Zlouňského rybníka. Od 
koupě, vybagrování a vybudování 
nové odtokové roury uplynuly tři 
roky. Do revíru MO rybářského sva-
zu Protivín bylo vysazeno z tohoto 
rybníku 14 q kapra a 1,5 q štiky 
a ostatní ryby. 

 Omlouvám se sponzorovi panu 
„Janu Saidlovi Ráj rybářů“, kterého 
jsem zapomněl uvést v minulém 
čísle Protivínských listů při poděko-
vání za sponzorský dar na pořádání 
Dětských rybářských závodů v srp-
nu 2016. 

Český rybářský svaz z. s. 
MO Protivín

Milan Laně, předseda MO 

V sobotu 1. října byl v areálu 
Nová Louka u Albrechtic nad Vltavou 
zahájen nový ročník celostátní hry 
mladých hasičů PLAMEN 2017. Soutěž 
je rozdělena na podzimní a vyhodno-
covací jarní část, přičemž v každé části 
se družstva mladých hasičů utkají ve 
třech různých disciplínách. Po sečtení 
bodů z těchto dvou kol (celkem ze šesti 
disciplín) a též po zhodnocení celoroční 
činnosti mladých hasičů (hodnotí se 
kroniky jednotlivých sborů) jsou na jaře 
vyhodnoceni celkoví vítězové a vítěz 
v kategorii starších pak jede reprezentovat 
okres Písek na krajské kolo této soutěže. 
Musím připomenout, že již poslední 
dva ročníky této soutěže to právě bylo 
družstvo starších z SDH Milenovice, které 
reprezentovalo okres Písek na krajské 
soutěži. 

 V podzimní části si mladí hasiči 
změřili síly v závodu požárnické vše-
strannosti, ve štafetě 4x60m a ve štafetě 
požárních dvojic. 

V letošním roce byla skoro stejně velká 
účast jako v loňském ročníku a v kategorii 
přípravka závodily 3 sbory, v kategorii 
mladších závodilo 9 sborů a v kategorii 
starších soupeřilo celkem 10 sborů dobro-
volných hasičů. 

Přestože v této podzimní části děti 
závodí ve třech disciplínách, za toto pod-
zimní kolo získávají medailové ohodnocení 
sbory pouze v disciplíně závod požárnické 
všestrannosti. 
VÝSLEDKY 
v závodu požárnické všestrannosti:
kategorie přípravka: 
1. Bernartice, 2. Vráž, 3. Květuš
kategorie mladší: 
1. Dobrošov, 2. Zbelítov, 3. Chyšky, 
4. Podolí I, 5. Vráž, 6. Květuš, 7. Branice, 
8. Milenovice, 
9. Bernartice
kategorie starší: 
1. Dobrošov, 2. Milenovice, 3. Křenovice, 

4. Branice, 5. Milevsko, 6. Vráž, 7. Chyšky, 
8. Podolí I ., 
9. Kestřany, 10. Bernartice
Před jarní částí soutěže (tedy po třech 
disciplínách) je pořadí v jednotlivých kate-
goriích následující:
kategorie přípravka: 
1. Bernartice (5 bodů), 2. Květuš (6 bodů), 
3. Vráž (7 bodů)
kategorie mladší: 
1. Dobrošov (3 body), 2. Zbelítov (8 bodů), 
3. Chyšky (11 bodů), 4. Vráž (15 bodů), 
5. Květuš (16 bodů), 6. Milenovice 
(17 bodů), 7. Branice (20 bodů), 8. Podolí I 
(20 bodů), 9. Bernartice (25 bodů)
kategorie starších: 
1. Milenovice (4 body), 2. Dobrošov 
(7 bodů), 3. Křenovice (10 bodů), 4. Branice 
(11 bodů), 5. Chyšky (15 bodů), 6. Milevsko 
(19 bodů), 7. Podolí I (22 bodů), 8. Kestřany 
(23 bodů), 9. Vráž (25 bodů), 10. Bernartice 
(29 bodů)

 Jarní kolo se uskuteční v měsíci květnu, 
kdy se dozvíme nejen celkového vítěze 
tohoto okresního kola v jednotlivých kate-

goriích, ale zároveň i budeme vědět, kdo 
bude okres Písek reprezentovat na krajském 
kole této celostátní hry mladých hasičů. 

 Musím říci, že mám velkou radost 
z toho, že po podzimní části této soutěže 
má družstvo starších z Milenovic krásně 
našlápnuto na to, aby opět získalo celkové 
vítězství, nicméně na jaře ho čeká ještě 
hodně práce, aby skutečně celkové vítězství 
této soutěže udrželo. 

 V družstvu mladších si troufám říci, že 
nám roste nová nadějná generace mladších 
hasičů – přestože se mladším tolik nepo-
vedl závod požárnické všestrannosti, tak 
např. v disciplíně štafeta 4x60 m byli třetí, 
a proto až potrénují a více se sehrají tak, 
věřím tomu, že i mladší budou dosahovat 
v této soutěži krásných výsledků. 

 Děti jsou tak šikovné, že v den, kdy 
absolvovaly soutěž Plamen, se ještě stih-
ly přesunout do Pasek, kde si zaběhly 
soutěž O putovní pohár starosty obce 
Paseky. V ní se lépe vedlo mladším, kteří 
svoji kategorii vyhráli, a starší skončili 
4. příčce.  Jana Vaněčková

▲ ▲ ▲ ▲ ▲

PRVNÍ VÝLOV

VÝBORNÁ UMÍSTĚNÍ MLADÝCH MILENOVICKÝCH HASIČŮ

Na snímku mladší děti – hlídka č. 2 SDH Milenovice v závodě požárnické vše-
strannosti – stanoviště střelba ze vzduchovky.  Foto Jiří Kvasnovský
. 





Zase utekl rok a nastal den 10. září 
2016, kdy se v Protivíně konal již 
28. ročník cyklistické a pěší akce „CES-
TA K PROTIVÍNU“.  Počasí nám přálo 
a bylo velmi teplo. Stálo při nás i sportovní 
štěstí, protože kromě menších pádů a odře-
nin se nikomu nic nepřihodilo. 

Po sedmé ráno pořadatelé připravili 
start a začali očekávat první účastníky 
akce. Tipovali, zda bude pokořen účast-
nický rekord z roku 2015, kdy se dostavilo 
562 lidí. Tentokrát se první účastníci začali 
registrovat těsně před půl osmou a cca do 
10. hodiny dopolední se na start dostavilo 
celkem 553 lidí a rekord pokořen nebyl. 

V cíli na všechny účastníky čekalo 
občerstvení v podobě párku, malá odměna 
a na vyžádání i diplom. 

Trasy okolím Protivína tradičně přita-
hují stále více lidí z blízkého i dalekého 
kraje – např. Č. Budějovice, Tábor, Praha, 
Klatovy, Prachatice, Pardubice, Turnov 
a mnoho dalších. 

Zdatní cykloturisté si pochvalovali 
„padesátku“ vedoucí zajímavým a těžším 
terénem, Zvládlo ji 199 sportovců, z toho 
bylo 11 dětí do 15 let. 

Na „dvacítce“ se potkalo nejvíce lidí 
– 285 a z toho bylo 87 dětí do 15 let. Zúčast-
nili se hlavně rodiče nebo prarodiče s malý-
mi dětmi na jejich prvních kolech, přede-
vším z Protivína a blízkého okolí. Tradičně 
máme na této trase nejstarší účastníky a za 
dámy je jí paní Marie Pexídrová (r. 1934), 
která patří vždy mezi první startující a za 
pány pan Vladimír Bouchal (r. 1937). 

Pěší patnáctikilometrová trasa přilákala 
celkem 63 účastníků, z toho bylo 7 dětí 
do 15 let. Nejmladším účastníkem, který 
celou trasu zvládl byl Mireček Hájíček. 
V kočárcích trasu absolvovala 3 batolata 
– Nelinka Bernklauová, Markétka Klůfová 
a Jan Vojtěch Hrdlička. Rovněž nechyběli 
psí kamarádi, tradičně trasu ušla fenka 
Barča. Pomalu se stává tradicí, že někteří 
účastníci ujeli 2 trasy – celkem 70 km, letos 
jich bylo 7. 

A pan Jekl z Protivína ušel 20 km 
pěšky. 

Jsme rádi, že Cesta k Protivínu baví 
všechny věkové kategorie a především 

Petr Ryska: PRAHA NEZNÁMÁ
Máte rádi Prahu a myslíte si, že ji dobře 

znáte? Autor knihy vás přesvědčí, že se 
mýlíte. Vydejte se s ním na procházky po 
Praze neznámé, na procházky po netradič-
ních místech a zákoutích. V tomto průvodci 
je popsáno celkem devět vycházek po zají-
mavých částech Prahy, kde se autor věnuje 
historii, zajímavé architektuře i obyvatelům. 
Můžete se ocitnout v prvorepublikové chu-
dinské kolonii Na Slatinách, kterou všichni 
známe ze Svěrákovy Obecné školy, ale 
zároveň navštívit i luxusní vilovou čtvrť ze 
stejné doby. Barrandovské terasy ukazují 
svoji zašlou slávu, dřevěné chodníčky přes 
mokřady evokují šumavské hvozdy, nej-
zapomenutější část Hradčan Nový Svět se 
připomíná jako bydliště tajemných osobnos-
tí, hvězdopravců, výtvarníků, spisovatelů 
a bohémů. Nejatraktivnější součástí knihy 
je ohromné množství fotografií, současných 
i historických.  Pavla Lišková, knihovnice

NOHEJBAL
Obhajoba v Tálíně se povedla
 V neděli 25. září se v Tálíně v rámci sva-
továclavské pouti uskutečnil další ročník 
nohejbalového turnaje trojic. Zúčastnili 
se ho i hráči Slavoje, kteří obhajovali 
vítězství z minulého roku. 

Tentokráte se na turnaji sešlo sedm trojic, 
které pořadatelé rozlosovali do dvou základ-
ních skupin, ze kterých se mužstva na prvním 
a druhém místě utkali křížem v semifinále 
a vítězové následně ve finále celého turnaje, 
poražení semifinalisté si zahráli o třetí místo 
a třetí v základních skupinách hráli o místo 
páté. Nohejbalisté Slavoje ve složení Karel 
Vařečka, Pavel Vařečka a Jirka Dubský hráli 
ve čtyřčlenné skupině a po dvou výhrách 
a jedné porážce si zahráli semifinále s vítě-
zem druhé základní skupiny a po vítězství 
mohli obhajovat prvenství ve finále. Finálo-
vého zápasu se už nezúčastnil Pavel Vařečka, 
který se v semifinále zranil, kde ho nahradil 
Milan Babický a pro finálové utkání Petr 
Novák. Samotné finálové utkání přineslo 
pěkný a velmi vyrovnaný zápas, ze kterého 
lépe vyšli nohejbalisté Slavoje a po vítězství 
2:1 obhájili prvenství. Pro Jirku Dubského 
to bylo první turnajové prvenství a radost 
z tohoto vítězství mu nezkazila ani tragická 
hra a prohra oblíbeného fotbalového mužstva 
Sparty v derby se Slavií. Nejlepším hráčem 
turnaje vyhlásili pořadatelé Karla Vařečku. 
Pořadí:
  1.  Slavoj Protivín
  2.  Palírna Vodňany
  3.  Albrechtice
  4.  Tálín
  5.  Pyramida
  6.  Sekedo
  7.  Ševci

 Karel Vařečka

ty dříve narozené. Někteří totiž naplňují 
rčení, že věk je jen číslo napsané na papíře, 
což sportovní aktivitou potvrzuje kondi-
ce všech, co ujeli 70 km, ale i ostatních. 
Moc nás těší, že i dříve narození, kterých 
letos bylo více než kdy jindy, nesedí doma 
a nebědují, ale vezmou kolo a vyrazí na 
cyklo výlet. Jen tak dál!

Je vidět, že sportovně založených lidí 
není málo a pro nás je důležité, že se potká-
váme každý rok již se starými dobrými 
přáteli jako jsou např. holky z Cyklora-
fandy a chlapci z Cyklozastávky, kteří nás 
svým humorem vždy dostanou. Těší nás, 
že obliba akce je velká, počet účastníků, 
jejich úsměvy a spokojenost v cíli jsou pro 
nás impulsem a odměnou za veškerou práci 
s organizací akce. 

Závěrem bych jménem organizačního 
týmu turistického oddílu TL Slavoj Protivín 
chtěla poděkovat Městu Protivín, pracovní-
kům technických služeb, TJ Slavoj Protivín 
a MěKS, bez jejichž podpory by se podobná 
akce nemohla konat. Velký dík rovněž patří 
restauraci R-erko, která poskytla zázemí cca 
25 organizátorům a s naprostým přehle-
dem zvládla obsluhu, nakrmení a napojení 
553 lidí a několika psů.  

 Věříme, že cyklistice a turistice v Pro-
tivíně se bude dál dařit a na shledanou na 
již 29. ročníku „Cesty k Protivínu“, který 
se bude konat 9. září 2017, se těší Sváťa 
Nečasová a celý organizační tým. 

PS.: 
Opět se někteří účastníci ptali, kdy 

vlastně tento pochod vznikl. Takže na 
závěr něco málo z historie. V roce 1979 se 
konal první pochod, navazoval na slavnější 
Švejkovku a konal se pravidelně až do roku 
1989. Pro sametové revoluci pořadatelé 
založili rodiny, chtěli se podívat do světa, 
budovat kariéru a tak na přípravu této akce 
tzv. nebyli lidi. 

V roce 1999 byla tradice obnovena 
a pokračuje až doteď, s jedinou výjimkou 
a tou byl rok 2002, kdy naše město a okolí 
postihla povodeň a většina pořadatelů pomá-
hala s uklízením následků po povodni. 

S. N. 
Foto Radek Lenemajer

CESTA K PROTIVÍNU 







TJ Platan Protivín – 
– HBC Prachatice B 2:5 (1:1, 0:1, 1:3)

Platan Protivín hostil v úvodním kole 
Prachatice a byl mírným favoritem. První 
třetina skončila shodně 1:1, ale po druhé 
periodě byli již hosté ve vedení. Poslední 
dějství patřilo také Prachaticím, ty pře-
konaly protivínského gólmana třikrát 
a mohly se radovat z vítězství. Platanu se 
první zápas nepovedl a prohrál 2:5!

HBC Vikings České Budějovice – 
– TJ Platan Protivín 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)

Vikingům se vstup do utkání vydařil 
a ujali se vedení 1:0. O to přišli v druhé 
třetině, kdy jejich soupeř dokázal i přes 
další inkasovanou branku vyrovnat – 2:2. 
Poslední třetina už patřila pouze Plata-
nu, který se nejprve dostal do vedení a 
následně čtvrtým gólem vítězství pojistil. 
Konečný stav 2:4!

K zápasu se vyjádřil trenér Plata-
nu Ladislav Vrzal: Protivínský Platan 
přijel do Budějovic bez své velké opo-
ry, kapitána Bicana. A to bylo trochu ve 
hře znát. Na začátku zápasu měli malinko 
více ze hry domácí, kterým se podařilo 
v 5. minutě vstřelit branku po nešťastné 
teči hostujícího hráče. Platanu se první 
třetina nepovedla, na domácího brankáře 
vystřelil pouze dvakrát. Hned od první 
minuty druhé třetiny si začali Protivínští 
vytvářet více šancí než v té první. Hosté se 
nakonec vyrovnání dočkali ve 28. minutě, 
tak trošku kuriózním gólem, když si domácí 

při výhodě vstřelili vlastní branku. Uběh-
la teprve minuta a Vikingové opět vedli, 
z přesilovky se trefil Rajdl. Platan na vyrov-
nání dlouho nečekal, ve 30. minutě bylo 
opět vyrovnáno Pavlíčkem, po pěkné při-
hrávce Plojhara. Druhá část skončila 2:2. 
Ve třetí třetině se hrálo dlouho bez branek, 
až přišlo vyloučení domácího hráče, a to 
hostující Klas v čase 43:23 napřáhl od 
modré čáry a propálil všechno, co mu stálo 
v cestě. Tentýž hráč skóroval ještě jednou, 
když domácí hráli power-play. Protivín si 
nakonec odváží tři body. “

TJ Platan Protivín – 
– SK Suchdol nad Lužnicí B 
4:1 (2:1, 1:0, 1:0)

Zápas gólově načali domácí, kteří 
během několika minut odskočili do vedení 
2:0. Do konce třetiny Suchdol dokázal 
snížit, ale to byla jeho poslední branka v 
tomto utkání. Po přestávce se totiž prosadili 
pouze domácí, a když i ve třetí třetině 
vstřelil gól pouze Platan, nezbylo hostům 
nic jiného než se smířit s porážkou 1:4!

„Na začátku utkání měli mírnou 
převahu hosté, ale po pěti minutách se 
do hry dostali domácí a v sedmé minutě 
využili první přesilovku. Následně na 
konci třinácté minuty zvýšili na rozdíl dvou 
branek. Hosté z vhazování ve středovém 
kruhu založili útok a obratem snížili na 
rozdíl jedné branky. Domácí měli de facto 
po celý zápas mírnou převahu, ale i hosté 
dokázali několikrát nebezpečně zaútočit a 
domácí obraně zatopit. Brankář domácích 
byl ale neustále ve střehu a za svá záda už 
nic nepustil a hráči v poli přidali v každé 
třetině po brance.  Mimo to nastřelili dvě 
tyče a dvě břevna, “ shrnul zápas Miloslav 
Pexídr z Protivína. 

Branky: Bican (Koloušek, Plojhar), 
Bican, Klas (Pavlík, Bican, Pavlíček) 
– Císař

SK HC Rosa České Budějovice – 
– TJ Platan Protivín 5:6 ss 
(2:1, 2:2, 1:2 – 0:1)

Rosa vstoupila do zápasu lépe a vytvo-
řila si dvoubrankový náskok. Platan se 
rozkoukal ještě před koncem první třetiny 
a snížil alespoň na 1:2. Úvod třetiny se 
vyvedl hostům lépe a skóre otočili. Na to 
Rosa dokázala odpovědět a na konci druhé 
třetiny byl stav 3:2 pro Rosu. Třetí třetina 
přinesla dvě branky na straně hostí a pouze 
jednu u domácích. Stav po základní době 
byl 5:5, a proto se muselo jít na nájezdy. 
V těch byli nakonec úspěšnější hosté, kteří 
si připsali rozhodující bod!

 Zápas okomentoval Miloslav Pexídr z 
Protivína: „Raketový vstup do utkání měli 
domácí, když si hosté nedokázali poradit 
s jiným povrchem hřiště a ještě kupili v 
obraně chybu za chybou. A tak po šesti 
minutách prohrávali o dvě branky, když 
u druhé domácí využili přesilovou hru. S 
koncem třetiny se hra vyrovnala a hostům 
se podařilo snížit, tím se dostali zpět do 
zápasu. Platanu vyšel oproti úvodu zase 
začátek druhé třetiny, kdy dvěma slepenými 
brankami šli do vedení. A pak si zase vzali 
slovo domácí, kdy během dvou minut zase 
zápas otočili. Tak se šlo do třetí třetiny, 
která byla hektická ze všech stran. Hosté 
ve čtvrté minutě vyrovnali stav a i nadále 
se bojovalo o každý kus hřiště. Domácím 
se podařilo jít opět ke konci zápasu do 
vedení, ale hosté naopak v závěru stačili 
ještě vyrovnat a tak se šlo na nájezdy. Prv-
ní domácí využili, hosté následně druhý a 
pak se střídali v mnoha neproměněných 
nájezdech, až uspěli z ležérně provedeného 
nájezdu hosté.   Prvé dvě třetiny pohledný 
výborný hokejbal s perfektním řízením. 
Ve třetí třetině „náhle” několik chybných 
rozhodnutí rozhodčího proti hostům, které 
ovlivnili průběh zápasu, hráčům hostí v 
takto vypjatém zápase povolily nervy a 
bylo z toho šest osobních vyšších trestů 
během deseti minut. To, že rozhodčí něko-
likrát chyboval  a následně nepřiměřeně 
trestal,  není jenom můj názor, ale i při-
hlížejících a dalších účastníků zápasu.”

Branky: Ruprecht (Vojtko), Trn-
ka (Ruprecht, Vojtko), Trnka (Vojtko), 
Kočvara (Ruprecht, Zachoval R. ), Keclík 
– Klas (Pavlíček), Koloušek (Holý), Trko-
la (Čekan), Trkola (Bican), Stropnický 
(Bican), Čekan

KHbL – ČECHY JIH 2016/2017 – Základní část
poř.  název týmu Z V VP R P skóre body

1.   HC Švantlův Dvůr Písek B 5 5 0 0 0 51 : 13 15
2.   HBC Prachatice B 6 5 0 0 1 27 : 18 15
3.   SK HC Rosa České Budějovice 6 4 0 1 1 26 : 18 13
4.   TJ Platan Protivín 5 2 1 0 2 17 : 16 8
5.   HC Dranreb Nová Včelnice 5 2 0 0 3 28 : 19 6
6.   SK Suchdol nad Lužnicí B 5 2 0 0 3 15 : 17 6
7.   HBC Vikings České Budějovice 4 1 0 0 3 12 : 13 3
8.   HBC Prachatice C 5 0 1 0 4 12 : 33 2
9.   HBC Falcon České Budějovice 5 0 0 1 4 13 : 54 1

Spolek Kocanďáci pořádá 
s podporou Města Protivín

kurz PC pro seniory
začátek – říjen 2016

Přihlášky a informace v Infocentru 

Protivín nebo u R. Lenemajera, 

mobil 704 432 212. 

Protivínský hokejbal





Od konce dubna do konce června probíhala 
soutěž tenisových družstev Českého tenisového 
svazu, která vyvrcholila posledním zápasem 
o umístnění v prvním zářijovém víkendu. 

Protivínští tenisté, se stejně jako v loňském 
roce, zúčastnili Krajského přeboru V. Na rozdíl od 
první sezony, kdy tuto soutěž, jako nově vzniklý 
klub, hráli, a kdy skončili na posledním místě bez 
jediného vítězství, se jim v roce letošním dařilo 
o poznání lépe. 

Prvnímu zápasu předcházel dlouhodobý 
pravidelný trénink celého týmu, který i v zimní 
sezoně byl zpestřen víkendovým soustředěním 
na Lipně, a kdy s účastí a docházkou týmu byl 
velmi spokojený i trenér Černý. 

Už v prvním zápase proti silnému týmu 
Blatné, který se netajil svými postupovými cíli 
a přijel na naše dvorce velmi sebevědomě, se 
projevili zkušenosti z loňské, nepříliš vydařené 
zahajovací sezony v historii klubu, kdy náš tým 
byl několikrát pouhý kousek, jeden bod, od 
konečného vítězství. 

Po velmi dobrém výkonu celého týmu, kdy 
bodovali Aleš Černý, Jirka Hejsek, Petr Bečvář, 
Bára Šípová a vítězným bodem ve čtyřhře vše 
podtrhl pár Hejsek/Černý, uhráli první historické 
vítězství a to v poměru 5:4!

Toto vítězství, které bylo náležitě oslaveno, 
značně pozvedlo sebevědomí celého týmu, který 
znásobil své tréninkové úsilí a po dvoutýdenní 
pauze jel na dvorce favorizované Bechyně „C“ 
s vědomím své síly se pokusit potvrdit kvalitní 
tenis z prvního zápasu. 

Zápas byl zahájen utkáním jedniček obou 
týmů, protivínským Alešem Černým a Patrikem 
Hartlem, kterého si domácí vypůjčili z „B“ týmu. 
Po výborném tenise, plném zvratů, který ve 
velkém horku trval 3:20 minut, nakonec zvítězil 
protivínský tenista, který sice z kurtu odešel ve 
velmi unaveném stavu (není žádný mladík), ale 
tento bod odstartoval protivínský útok na dobytí 
Bechyně. Přidal se Jirka Hejsek, který v zápase 
také delším než 2:30 uhrál další bod, velmi těsně 
prohrál Jaryk Hlaváč a ještě těsněji Petr Bečvář. 
Na tři dlouhé sety hrála i Věra Kubičková a pouze 
větší zápasové zkušenosti soupeřky rozhodly o její 
prohře. Mirka Hlaváčová přidala bod ve dvouhře a 
společně s Věrou Kubičkovou i ve čtyřhře. Nakonec 
opět rozhodovala čtyřhra dvojice Hejsek/Černý. 
I tentokrát se protivínská dvojice nenechala zasko-
čit a ve dvou setech uhrála rozhodující pátý bod. 

Po dvou kolech s plným bodovým ziskem to 
opravdu nečekal ani bláznivý optimista... 

V následujícím kole, kdy na protivínské 
dvorce přijel největší favorit skupiny, tým LTC 
Tábor „D“, který byl do KP V. zařazen adminis-
trativně po sloučení dvou táborských klubů, přišel 
návrat do reality. Prohra 0:9, kdy sice na domácí 
straně došlo ke dvěma skrečovaným zápasům 
Aleše Černého a Jardy Hlaváče, kvůli svalovým 
problémům, ale stejně tento soupeř potvrdil, že 
kvalitativně patří minimálně o 3 soutěže výš. Ale 
na druhou stranu, pro protivínské tenisty velmi 
dobrá zkušenost. 

Po této prohře, kterou tým přijal s pokorou, 
byl další domácí zápas očekáván s napětím. 
Soupeřem byl tým Veselí nad Lužnicí, kterému 
protivínští tenisté chtěli vrátit velmi těsnou prohru 
z předchozí sezony. V tomto zápase se již naplno 
projevila větší zápasová zkušenost a vzrůstající 
sebevědomí a Protivín vyhrál přesvědčivě 7:2. 
Bodovali ve dvouhře Aleš Černý, Jirka Hejsek, 
Vašek Jaroš a Bára Šípová, velmi těsnou prohru 

si připsal opět Jarda Hlaváč, kterému již ve druhém 
zápase chybělo opravdu pár míčů k vítězství. 
A domácí si připsali i vítězství ve všech třech 
čtyřhrách, kdy trenér Černý promíchal dvojice, 
a to ve složení Černý/Jaroš, nově vzniklá dvojice 
Hejsek/Hlaváč a dámská ve složení Šípová/
Färberová. Nové složení dvojic Hejsek/Hlaváč 
a Šípová/Färberová se ukázalo do budoucna jako 
velmi silné a bodově stabilní složení. 

V předposledním kole základní skupiny 
odcestoval tým Protivína na dvorce LTC Český 
Krumlov „B“. Nyní už soupeři věděli, že tým plný 
porážek z předchozí sezony je pryč a že si na 
novou štiku v krajském tenisovém rybníčku musí 
dát pozor. Toto se projevilo i v tomto zápase, kdy 
domácí přizvali hned 3 hráče z „A“ týmu na pomoc 
proti Protivínu. 

Tato kvalita se projevila, kdy ve dvouhrách 
bodovali pouze jedničky protivínského týmu 
Aleš Černý a Bára Šípová. Jarda Hlaváč na 
pozici týmové dvojky sehrál opět (!!!) velmi těsný 
zápas, kdy prohrál 6:4, 4:6, 4:6. Podobně se 
vedlo i Jirkovi Hejskovi, který prohrál 4:6, 7:6, 4:6, 
Oba tyto zápasy trvaly opět více jak dvě hodiny. 
Petr Bečvář po výborném, bohužel prohraném, 
dlouhém prvním setu nevydržel se silami a druhý 
set prohrál hladce. Výborný, a dlouhý zápas, 
sehrála Mirka Hlaváčová, kdy podlehla své sou-
peřce z krumlovského „A“ týmu 6:4, 4:6. 1:6. Po 
dvouhrách byl na ukazateli neradostný stav 2:4 
z pohledu Protivína a pokud chtěli hosté pomýšlet 
na vítězství, museli uhrát všechny tři čtyřhry. Po 
týmové poradě stanovil trenér Černý dvojice, kdy 
k již osvědčeným Hejsek/Hlaváč a Šípová/Färbe-
rová nominoval dvojici Černý/Kubička. Pro Pavla 
Kubičku to byl první letošní ostrý zápasový test, 
a to v pozici deblového specialisty, na kterou byl 
v posledních měsících tréninkových zaměřením 
připravován. Své role se zhostil na jedničku a po 
boku týmové jedničky Aleše Černého záhy snížili 

na 3:4, a když vzápětí nezklamala ani dámská 
dvojice Šípová/Färberová, byl najednou stav 4:4 
a hrála se poslední čtyřhra. V ní to pro protivíské 
tenisty nevypadalo příznivě, když po prvním 
prohraném setu, v tom druhém prohrávali již 2:5 
a soupeř měl mečbol. Ten byl odvrácen a buldočí 
povaha Jardy Hlaváče strhla i jinak klidného Jirku 
Hejska. Dvojice začala míček po míčku stahovat 
náskok soupeře, až do vítězství ve druhém setu. 
O konečném vítězství této čtyřhry, ale nejen jí, 
ale i celého zápasu, měl tak rozhodnout super 
tie–break, hraný do 10 vítězných bodů. Protivínská 
dvojice, za velkého povzbuzování zbytku týmu 
a rodinných příslušníků, tuto nervy drásající bit-
vu zvládla a po zásluze se radovala z vítězství. 
Konečný výsledek 5:4 pro Protivín!

Před posledním zápasem skupiny byla bilance 
protivínského týmu 4 vítězství a jedna prohra. 

K poslednímu zápasu základní části přijel tým 
ZVVZ Milevsko „B“. Vzhledem ke zraněním neza-
sáhly do zápasu jedničky týmu, Šípová a Černý 
a ani Jirka Hejsek. Své první nasazení do dvou-
hry si výkony v tréninku zasloužili Pavel Kubička 
a benjamínek týmu Simča Černá. Po velmi vyrov-
naných zápasech bodovali Vašek Jaroš a Pavel 
Kubička a obě mužské čtyřhry ve složení Kubička/
Řezáč a Hlaváč/Bečvář. Jarda Hlaváč opět prohra 
ve velmi těsném zápase proti mladému soupeři a 
Petr Bečvář stabilní výkon, ovšem soupeř byl nad 
jeho síly. Martina Färberová ve dvouhře předvedla 
velmi kvalitní tenis a pro Simču Černou to byl proti 
zkušeným soupeřkám křest ohněm, na který jistě 
bude vzpomínat. Konečná prohra 4:5 tým Protivína 
poslala na konečné 4. místo tabulky s bilancí 
4 výhry 2 prohry. 

Posledním zápasem sezony bylo utkání 
o umístnění se stejně postaveným týmem druhé 
skupiny. Byly jsme hosty na kurtech TK Dobrá 
Voda u ČB. Tento zápas se odehrál v prvním 

pokračování na 21. stránce
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Fotbalové informace
„A“ tým si stále jako nováček vede velmi 
dobře v KP. Doposud poznal jen dvakrát hoř-
kost porážky, získal zatím 16 bodů a je v první 
polovině tabulky. Více nám vyhovuje hra na 
hřištích soupeřů, je však nutné říci, že naši 
domácí soupeři patří k těm nejkvalitnějším 
týmům v soutěži. 
Rudolfov – Protivín  2:0 (1:0)
Jak hodnotil utkání trenér Kobetič:
Do utkání jsem naordinoval špatnou strategii, 
odpověď přišla brzy, kdy do naší rozhozené 
obrany domácí pronikli po straně a dostali se 
do vedení. V dalším průběhu hry jsme byli víc 
než důstojným soupeřem, bohužel, nepovedlo 
se nám skórovat, i když jsme se dostali mini-
málně do třech dobrých zakončení. Domácí 
brankář působil jistě a my jsme nenašli cestu 
do sítě. V posledních minutách dal definitivu 
domácí tým kvalitním zahráním trestného kopu 
a tak jsme poprvé prohráli utkání v soutěži, 
kde bude záležet na maličkostech a mezi 
výhrou a prohrou bude tenká linie. 
Protivín – Hluboká  1:1 (0:0) 
Branky: J. Vorel
Ve svižném utkání se hrálo důrazně a rychle, 
hlavně mezi vápny. Obě mužstva nedokázala 
překonat dobře hrající obrany. Ve druhé půli 
jsme po rychlém brejku a pěkné kombinaci šli 
do vedení. Hosté byli aktivnější a byli častěji 
na míči. O spravedlivé remíze rozhodla naše 
individuální chyba ve středu hřiště. V hektic-
kém a emočním závěru mohla obě mužstva 
rozhodnout o své výhře, ale míče minuly 
branky. Remízy nejsou to pravé ve tříbodovém 
systému, ale dnešní bod bereme. 

Olešník – Protivín  0:3 (0:1) 
Branky: Z. Vorel, J. Vorel, vlastní
Další venkovní utkání nás zavedlo k nevy-
zpytatelnému soupeři. Netušili jsme, co nás 
může čekat a tak jsme byli opatrní. První 
velkou příležitost jsme přežili, když výtečně 
zasáhl náš brankář. Následná červená karta 
pro našeho hráče nevěstila nic dobrého, ale 
povedla se nám rychlá kombinace v poslední 
minutě první půle a šli do vedení. Tyto situace 
byly pro domácí skutečnostmi, které je para-
lyzovaly, a nedokázali se prosadit proti naší 
dobré obranné hře. Naopak jsme po kvalitním 
a bojovném výkonu přidali rozhodující druhou 
branku a pro domácí kruté utkání přivedli do 
vítězného konce. 
Protivín – J. Hradec  1:1 (1:1) 
Branky: Z. Vorel
Další kvalitní soupeř zavítal na naše hřiště a 
bylo to znát i na hře. V první půli nám soupeř 
skoro nic nedovolil a zaslouženě šel do vedení, 
i když s určitou dávkou štěstí. To k fotbalu 
patří a tak i na nás se usmálo v poslední 
minutě prvního poločasu a srovnali jsme po 
standardce. V druhé půli se hra vyrovnala 
a až do poslední minuty chtěla obě mužstva 
vyhrát, proto bylo napětí na hřišti až do konce 
a spravedlivá dělba bodů. 
Protivín – Želeč  0:1 (0:0)
Vedoucí mužstvo soutěže nám připravilo poci-
ty prohrávajícího mužstva na domácím hřišti, 
které jsme delší čas nepoznali. Zápas to byl 
spíše remízový, ale naše nepokrytí střídajícího 
hráče nás stálo i ten jeden bodík. Taktická 
bitva zřejmě moc nepotěšila slušnou návštěvu, 
ale hosté předvedli organizovanou hru a my 
jsme nedokázali najít cestičku do brány. Moc 
se nám nevede doma, tak se pokusíme ztracené 
body přivést ze hřiště soupeřů. 
Ševětín – Protivín  1:2 (0: 2) 
Branky: Z. Vorel (11m), Brož
Utkáním v Ševětíně jsme chtěli odčinit domácí 
ztrátu se Želčí. Povedlo se nám to jenom 
s ohledem na získané body. Ve hře jsme 
chtěli být aktivnější a rychlejší. Po slušném 
začátku měl náš výkon sestupnou tendenci. 
Dostali jsme se do dvoubrankového vedení 
po penaltě a trestném kopu. Do poločasu to 
byl vyrovnaný boj. V druhém poločase byli 
domácí lepším týmem. V závěru utkání jsme 
museli vynaložit velké úsilí, abychom uhájili 
chtěné tři body. 

„B“ tým nám doposud také dělá radost. V září 
nepoznal hořkost porážky, pouze s Kovářovem 
remizoval, ale s vítěznými penaltami. To 
jim vyneslo vynikající 2. místo, ale to není 
důležité. Důležitější je, že se kluci zvedají 
jako tým, mladí hráči na sobě začínají pracovat 
a např. Vilímek a Honzík se stávají oporami 
týmu. Navíc výborně fungovala spolupráce 
s dorostenci, kteří mužstvo vhodně doplňují 
a svou šanci dostávají. 
Protivín B – Čížová B  2:0 
Branky: Srkal, Cina
Protivínští sehráli velmi dobrý zápas se 
zkušeným soupeřem. Ujali se brzo vedení, 
hráli rychlý kombinační fotbal, a když se jim 
podařilo zvýšit, bylo o výsledku rozhodnuto. 
Hradiště B – Protivín B  2:3 
BrankA: Cina 3
Protivín vedl v 60. minutě už o 3 góly, ale pod 
dojmem vysokého náskoku mladíci polevili 

a soupeř zle dotahoval. Na vyrovnání už mu 
ale nezbyl čas. 
Protivín B – Kovářov  1:1 pen. 3:2 
Branka: Chalupa
Oboustranně výborný zápas, který měl para-
metry I. B třídy. Šli jsme brzy do vedení, sou-
peř vyrovnal ještě do poločasu, a přes snahu 
obou týmů už se skóre nezměnilo. 
Záhoří – Protivín B  1:3 
Branky: Burda, Bartuška, Jíška
Po 60ti minutách prohrávali protivínští 1:0, 
v poslední půlhodině však dokázali vývoj 
zápasu dokonale otočit a zvítězit. 
Protivín B – Albrechtice  5:1 
Branky: Vejšický 2, Bartuška, Chalupa, 
Srkal
Hosté ještě v prvním poločase zlobili zejména 
ze standardek, s postupujícím časem však 
protivínští dominovali. 

Výsledky mládežnických týmů:
DOROST:

Dříteň/Vodňany – Protivín  2:0
Sepekov – Protivín  2:5 
Branky: Cina 3, Morej, Jiroch
Protivín – Hluboká  1:8 
Branka: Slavíček
Netolice – Protivín  2:0

STARŠÍ ŽÁCI:
Protivín – Týn nad Vlt.  4:3 
Branky: L. Nečas 2, J. Nečas, Šimek
Vodňany – Protivín  1:1 pen. 4:1 
Branka: L. Nečas
Protivín – Blatná   0:6
Strakonice – Protivín  0:0 pen. 5:6 
Protivín – Hradiště  1:1 pen. 5:6 
Branka: L. Nečas 

MLADŠÍ ŽÁCI:
Protivín – Týn nad Vlt.  0:9
Vodňany – Protivín  2:1 
Branka: Král
Protivín – Blatná  0:5
Strakonice – Protivín  11:2 
Branky: Král, Jirášek
Protivín – Hradiště  3:2 
Branky: Kubec 2, Viktora

Václav Křišťál

PROTIVÍNŠTÍ SE LOUČILI 
S TRENÉREM 

ANTOŠEM ČERNÝMI 
PÁSKAMI A MINUTOU TICHA
Tato zpráva nás velmi hluboce zasáhla. 
Dne 16. září 2016 zemřel pan Jiří Antoš, 
náš bývalý dlouholetý trenér, jeden 
z nejúspěšnějších v naší historii. Přišel 
do Protivína v létě roku 1997 a hned 
v první sezóně s mužstvem postoupil do 
krajského přeboru. V nejvyšší krajské 
soutěži vydržel u mužstva dlouhých 
8 let, až do svého odchodu do Čížové. 
Pan Antoš se i po svém odchodu 
z klubu stále živě zajímal o protivín-
ské fotbalové dění, stal ze z něj věrný 
fanoušek a zhlédl mnohá utkání, nejen 
„svého“ A týmu. 
Odešla trenérská legenda, čest jeho 
památce. 

TAEHAN – TAEKWONDO 

PROTIVÍN 
pořádá

9. DĚTSKÝ PROTIVÍN CUP 2016

turnaj Národní ligy mládeže – NTLM

Termín: 

sobota 26. listopadu 2016 

Místo: 

Protivín, sportovní hala 

(Komenského ul. )

Začátek bojů: 

od 9 hodin

Všichni jste srdečně zváni
Sponzoři turnaje: 

Město Protivín, 

Pekárna cukrárna KLAS 

Protivín 





dokončení z 19. stránky

KŘÍŽOVKA O KNIŽNÍ ODMĚNU

Křížovky jsou věnovány moudrým výrokům známých i méně známých osobností.  Autor křížovek P.  Šoba
„Opravdová láska se projevuje v neštěstí. Tajenka (1. – 4. díl), čím temnější je noční mlha.” Leonardo da Vinci
Vyluštěnou tajenku zašlete do 7. listopadu 2016 na adresu MěKS, Mírová 337, 398 11 Protivín, nebo e-mailem karfikova@kultura-protivin.cz. 
Knižní odměnu za správně vyluštěnou křížovku ze zářijových Protivínských listů obdrží paní Tomková z Protivína. Blahopřejeme! 

zářijovém víkendu, kdy zranění nedovolilo 
nastoupit Petru Bečvářovi a Petru Řezáčovi. 
Zápas, který se odehrával v malém, ale krás-
ném areálu TK na dvou dvorcích, začal sice 
upracovaným, ale jistým vítězstvím jedničky 
Aleše Černého a pohodovou výhrou jedničky 
Báry Šípové. Dál ovšem nastala velká kompli-
kace v podobě zranění Jardy Hlaváče ve třetí 
hře jeho zápasu, kdy s poraněním nohy musel 
odstoupit a navštívit lékaře. Další bod přidal 
kvalitním a jistým výkonem Jirka Hejsek. Jako 
poslední z mužů nastoupil Vašek Jaroš, který 
bojoval, ale soupeř byl lepší. Výborný výkon 
předvedla Věra Kubičková, kdy v zápase delším 
dvou hodin podlehla své soupeřce 4:6, 7:5, 3:6. 
Před čtyřhrami byl stav 3:3. V dámské čtyřhře 
nastoupila osvědčená dvojice Šípová/Färberová 
a nedala svou kvalitou soupeřkám sebemenší 
šanci. Sestava mužských dvojic musela po zra-
nění Hlaváče doznat změn, kdy na jeho místo 
nastoupil k Hejskovi Jaroš a sehraná dvojice 
Černý/Kubička zůstala zachována. 

Dvojice Hejsek/Jaroš podala proti sehraným 
soupeřům kvalitní výkon, ovšem bez šance na 
vítězství. Opět tedy rozhodovala poslední čtyřhra, 
ve které pár Černý/Kubička vyhrál první set. Už 

ovšem v jeho průběhu se na jedničce týmu Aleši 
Černém začalo projevovat zranění, kdy bylo i 
zvažováno ukončení zápasu, zvlášť když druhý set 
protivínská dvojice jasně prohrála 2:6. Po krátké 
zdravotní přestávce se dohrával super tie–break, 
kdy domácí od počátku byli ve vedení až do stavu 
7:4, kdy výborný tenis, nadšení a vůle po vítězství 
Pavla Kubičky strhla i utrápeného spoluhráče a 
šňůrou 6 bodů v řadě se povedlo Protivíňákům 
zápas dovést do vítězného konce. 

Tenisový klub Protivín tedy v konečné tabulce 
KP V. obsadil 7. místo, což je proti umístění v roce 
2015 (15. místo) velký posun za což patří velký 
dík každému hráči, který byl na dvorci a odehrál 
zápas, ale i ostatním, kteří na ten který zápas 
nebyli nominováni a přesto cestovali s týmem a 
tvořili tu nádhernou bojovnou kulisu a podporovali 
zpoza plotu své spoluhráče. Týmový duch opravdu 
fungoval!

Lze si jen přát, aby všem členům TK vydrželo 
především zdraví a také chuť do tréninku, nadšení 
a dobrá nálada i v momentech kdy se na kurtu 
nedaří, protože smyslem našeho výkonnostního 
sportu je sportování samotné, sportovní přátel-
ství a snaha se poměřovat v duchu fair play se 
soupeři. 

ZHODNOCENÍ TENISOVÉ SEZÓNY 2016 
kapitánem a trenérem týmu Alešem Černým 





























HORSKÁ KOLA – ZÁVĚR SEZÓNY STOLNÍ STOLNÍ 
TENISTENIS

Posledními závody letošní sezóny hor-
ských kol byly podniky Enduro série. 
Evropský pohár v Rakouském Leogangu 
a na domácí scéně na Klínech v Krušných 
horách. 

V Rakousku si Jakub Říha zkusil 
závody Enduro na evropské úrovni a přes 
velké technické defekty v jedné z rychlost-
ních zkoušek obsadil celkové 13. místo 
a byl celkově spokojený. Poslední domácí 
závod Enduro série v lyžařském areálu 
Klíny v Krušných horách se jel za velmi 
nepříznivého počasí – zima, déšť, náročné 
tratě. Přesto se závod povedl, Jakub dojel 
na pátém místě a zajistil si tak celkové třetí 
místo. Je vidět, že i v této disciplíně, které 
se začal plně věnovat až v tomto roce, patří 
v České republice do absolutní špičky. 

 Na závěr sezóny se příznivci horských 
kol pravidelně scházejí na závod „Marosa-
na“, pořádaný legendou Michalem Maro-
šim. Letos se bikeři sešli ve Špindlerově 
mlýně. Při velké účasti se vyřazovacím 
způsobem do finále probojovali ti nej-
rychlejší, kde předvedli velmi atraktivní 
jízdu pro velký počet diváků. Přetahovaná 
o vítězství mezi Michalem Marošim 
a Kubou byla k vidění po celou dobu 
a rozhodnutí přišlo až na cílovém skoku, kde 
to Kubovi podklouzlo a do cíle tak doslova 
padal. Přesto byl s celým podnikem hodně 
spokojený. Dobře se závody bavili nejenom 
jezdci, ale především diváci. 

 Celou sezónu je přes drobné nezdary 
možné hodnotit jako úspěšnou a Kuba všem 
svým příznivcům děkuje za podporu. 

V sobotu 8. října se konal v Hradci 
Králové turnaj olympijských nadějí 
ve sportovním boji. Účast byla vysoká. 
Celkem se zúčastnilo 320 bojovníků, 
nejen z českých klubů, ale i z Polska, 
Slovenska, Moldavska, Německa 
a Rakouska. Z našeho oddílu se do bojů 
zapojili celkem čtyři bojovníci a bojov-
nice. Z toho dva začátečníci. 

Jako první nastoupil Tom Andre 
Nickel a svými dobrými výkony se 
probojoval až do finále, kde nestačil 
na závodníka z Polska a prohrál těsně 
15:18 na body. Bylo z toho krásné dru-
hé místo.  Stejně tak Nella Kalíšková 
se snažila v semifinále probojovat do 
finále, ale nestačila na svoji soupeřku 
a získala tak zaslouženě třetí místo. 
Náš nejmladší člen výpravy Matěj 
Babůrek ve finále podlehl též těsně na 

Do nové soutěžní sezony 2016 
– 2017 vstupují stolní tenisté Slavoje 
Protivín se šesti mužstvy. Dvě, Áčko 
a Béčko, v krajských soutěžích, Céč-
ko, Déčko a Éčko v okresním přeboru 
a nově i ženy v divizi. Novými posilami 
v oddíle se stali Alena Kudelová 
a Michaelové Šťastní starší a mladší.

 
KRAJSKÝ PŘEBOR

Spartak Kaplice A : Slavoj A  10:3
(Dunovský 2, Mareš 1)
Libín Prachatice C : Slavoj A  4:10
(Votava 3, Dunovský 2, Mareš 2, Dub-
ský 1, debly)

KRAJSKÁ SOUTĚŽ
Slavoj B : Černý Dub A  10:5
(Tománek 3, Topinka 3, Färber 2, Šťast-
ný st. 1, debl)
Slavoj B : Nová Ves B  10:0
(Topinka 2, Färber 2, Tománek 2, Šťast-
ný st. 2, debly)

OKRESNÍ PŘEBOR
Slavoj C : Heřmaň  15:3
(Najmanová 4, Kudelová 4, Marková 3, 
Zeman 2, debly)
Mirotice C : Slavoj D  10:8
(Soumar 4, Polanský 3, Vojta 1)
Slavoj D : Slavoj C  8:10
(Soumar 3, Polanský 2, Vojta 1, debl, 
1xWO – Macháček 3, Marková 3, Naj-
manová 3, debl)
Heřmaň : Slavoj E  7:11
(Vařečka 4, Klárner 4, Šťastný ml. 2, 
debl) Karel Vařečka

body závodníkovi z Polska a umístil 
se na druhém místě. Naše momentálně 
nejzkušenější závodnice Martina Babá-
ková se probojovala do finále přes své 
soupeřky z Polska a zaslouženě vyhrála 
svoji kategorii. 

Velké poděkování patří všem rodi-
čům za celkovou pomoc při realizaci 
naší úspěšné účasti na závodech. 
Umístění:
Martina Babáková    1. místo 
Tom Andre Nickel    2. místo 
Matěj Babůrek          2. místo 
Nella Kalíšková        3. místo 

Dále nám dovolte vás pozvat na 
již 9. ročník Protivín Cupu, který je 
zařazen do Národní TAEKWONDO 
ligy mládeže a koná se 26. listopadu 
2016 od 9 hodin ve sportovní hale 
v Protivíně.  MZ, EK, JK

PROTIVÍNSKÉ TAEKWONDO 
bodovalo na Sokol Cupu


