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V měsíci listopadu byla dokončena 

rekonstrukce vstupní brány našeho centrál-
ního sportoviště zahrnující zejména opravu 
sociálního zařízení, které bylo vybudováno 
jako bezbariérové, a dále pak novou fasá-
du, okna i dveře, elektroinstalaci, krytinu 
a klempířské prvky a v neposlední řadě 
nové vstupní ocelové konstrukce. Toto naše 
hojně navštěvované centrální sportoviště 
kromě fotbalu poskytuje zázemí dalším 
sportovním oddílům, a to tenisu, nohejbalu 
a volejbalu, a též je zde umístěno dětské 
hřiště.

Vstupní brána, včetně zde umístěné-
ho sociálního zařízení, byla v žalostném 
stavu, zatékalo do ní a začala ohrožovat 
i návštěvníky odpadávajícími kusy omítky. 
Proto jsme se rozhodli pro celkovou opravu 
a požádali Nadaci ČEZ o pomoc při financo-
vání této akce. Byli jsme úspěšní a uvedená 
nadace nám poskytla dotaci ve výši 50 % 
nákladů.Věřím, že nyní máme již vstup na 
naše sportoviště důstojný a je takovou zlatou 
tečkou v kombinaci s rekonstrukcí ulic na 
tuto stavbu navazujících. 

Jaromír Hlaváč, starosta města 

Na fotografii vizualizace opravené brány po instalaci světelného panelu. 

V letošním roce se správní rada nadace rozhodla začít podporovat žáky ze sociálně 
slabých rodin navštěvujících základní školu v Protivíně. Připravila proto projekt, který 
bude podporovat uvedené školáky financováním školního vybavení a pomůcek, obědů, 
exkurzí a dalších aktivit v příštích letech. 

Proto si dovolujeme oslovit jak místní firmy, podnikatele, tak i obyvatele se žádostí 
o dar do tohoto grantového kola. Jedná se o tzv. matching grant, kdy ke každé darované 
koruně přidá další korunu do částky 15 000 Kč nadace. Pokud budete chtít pomoci dobré 
věci, kontaktujte prosím nadaci (níže je uvedena možnost zaslání daru). O vývoji projektu 
budeme průběžně veřejnost informovat. 
MOŽNOSTI DAROVÁNÍ DO PROJEKTU:
Převodem na účet nadace č. 7312001768/8040 s uvedením variabilního symbolu 333. 
Do zprávy pro příjemce je třeba uvést jméno a příjmení, případně firmu dárce a zkrácený 
název grantového kola „ZS PROTIVIN“, pro snadnější identifikaci určení platby. Ideální 
je ještě zaslat na e-mail nadace kancelar@konabo.cz informaci o daru a údaje o dárci. 
Poté Vám také bude poštou doručena darovací smlouva a potvrzení o daru pro odečet ze 
základu daně. 
V hotovosti. Kontaktujte nás na tel. 778 080 809 nebo na e-mail kancelar@konabo.cz

Domluvíme si termín, navštívíme Vás, na místě Vám bude vydán příjmový pokladní 
doklad, následně vám bude doručena darovací smlouva a potvrzení o daru pro odečet ze 
základu daně.  Miroslav Procházka, předseda správní rady

VYBRÁNO Z USNESENí RM 3. 11. 2016

RM bere na vědomí předložený Záznam o prove-
dení provozní kontroly provozuschopnosti 
zařízení pro zásobování vodou k hašení 
požárů v územním obvodu Protivín 

 a ukládá starostovi města vstoupit v jednání 
s firmou ČEVAK s cílem odstranit závady při 
této kontrole zjištěné 

RM bere na vědomí předložený materiál o prove-
dení změny volebních okrsků 

 a doporučuje starostovi města, aby sta-
novil území volebního okrsku Protivín 3 
a Protivín 2 tak, jak je předloženo, tj. ulice 
Zelenohorská a Fügnerova budou pro příští 
volby ve volebním okrsku Protivín 2

RM bere na vědomí zadání územních studií Proti-
vín: lokalita B12 – Hlinky, B16 – Za ovčínem 
a B13 – Na rybníčkách

 a schvaluje vypsání výběrového řízení (malý 
rozsah) na zajištění zpracovatele studií 

 a zároveň stanovuje následující okruh 
projektantů, kteří budou ve výběrovém řízení 
osloveni:

 – AD Ateliér, Husova 4, České Budějovice 
– Ing. arch. Jaroslav Daněk

 – Žaluda, projektová kancelář, Železná 
    493/20, Praha – Ing. Eduard Žaluda
 – Ing. arch. Blanka Tancerová, Blažejov 9

RM souhlasí s předloženým návrhem trasy gravitač-
ní splaškové kanalizace, vodovodu, plynovo-
du a venkovního osvětlení pro stavbu – Myše-
nec, ZTV na severním okraji zástavby ze dne 
17. 10. 2016 

RM bere na vědomí zápis č. 9 z jednání komise 
bytové, místního hospodářství a dopravy ze dne 
27. 10. 2016 

 a souhlasí s pronájmem bytu č. 3, 2+1 
o celkové vým. 77,3 m2, na adrese Protivín, 
Švermova 258

SLAVNOSTNÍ 

ROZSVÍCENÍ 

VÁNOČNÍHO 

STROMU
neděle

27. 11. 2016 

podrobný program 
najdete uvnitř novin

Projekt KONABO pro žáky ze sociálně slabých rodin 
navštěvujících ZŠ v Protivíně 

NOVÁ VSTUPNÍ BRÁNA MĚSTSKÉHO SPORTOVIŠTĚ





 ZE ŽIVOTA ŠKOLY  
SBĚROVÁ AKCE VE ŠKOLE

SEDMÁCI V PORTYČI
Ve čtvrtek 4. listopadu vyrazily 

sedmé ročníky spolu s patnácti žáky 
devátých tříd do píseckého kina Portyč. 
Každoročně zde už několikátým rokem 
probíhá projekce vzdělávacího projektu 
PLANETA ZEMĚ 3000, do kterého je 
naše škola přihlášena. Téma letošního 
programu bylo „Filipíny – za obry 
a trpaslíky“. Žáci měli možnost vypravit 
se na cestu po filipínských ostrovech, 
vidět zajímavá místa těchto končin 
světa, seznámit se s místními tradicemi 

a zvyky, vidět krásy korálových zahrad 
pod hladinou moře, ale i skrz plátno kina 
ochutnat exotické ovoce, zaposlouchat 
se do rytmů domorodé hudby, spatřit 
rýžové terasy stoupající až „do nebe“, 
pátrat po nejmenších primátech světa 
a vidět mnoho dalších krás a zajímavostí 
tohoto odlehlého kouta naší planety. Po 
hodinovém programu se naši žáci opět 
vrátili do školy a pokračovali ve výuce. 
Každý účastník dostal jako dárek časo-
pis Koktejl a škola získala pracovní listy 
a DVD k tomuto programu. Děkujeme 
organizátorům a už nyní se těšíme na 
příští rok, kdy nás čeká program „Bra-
zílie – vášnivé srdce Jižní Ameriky“. 
Šesťáci, bude to pro vás… ☺

 J. Houdková

SLOHOVÁ PRÁCE NA TÉMA: 
„KDO JINÉMU JÁMU KOPÁ, 
SÁM DO NÍ PADÁ.“

S mou sestrou Ivanou jsme spolu 
vždy rády soutěžily. Soutěžily jsme 
ve šplhání, skákání, běhání a spoustě 
dalších věcí. Já jsem byla vždy první 
a sestra druhá.

Jednou ráno jsme se rozhodly, že po 
obědě budeme soutěžit o to, kdo vyleze 
na vrchol stromu za nejkratší čas. Vědě-
la jsem, že v tomhle je sestra lepší než 
já, ale chtěla jsem vyhrát. A tak jsem 
ještě před polednem šla ke stromu. 
Vzala jsem si malou sekyrku a naštípla 
jednu větev stromu. Chtěla jsem, aby se 
zlomila, až na ni Ivana stoupne, aby se 
zdržela. Potom jsem odešla na oběd.

Když jsme s Ivanou a naší další 
kamarádkou Eliškou přišly ke stromu, 
vyndaly jsme hodinky a Eliška stopo-
vala Ivaně čas.

Už byla na naštípnuté větvi, jenže 
ta nepraskla. Ivana byla nahoře hrozně 
rychle a radostně křičela. Byla jsem 
naštvaná, že tam byla tak rychle a chtěla 
jsem tam být rychleji než ona. Ivana 
odpočítávala start a já se připravovala. 
„Tři, dva, jedna, teď!“ zakřičela Ivana 
a já jsem začala skákat po stromě jako 
veverka. Úplně jsem v zápalu boje zapo-
mněla na to, co jsem udělala před poled-
nem. Když jsem stoupla na naštípnutou 
větev, vzpomněla jsem si, co jsem ráno 
udělala a zavrávorala jsem. V tu chvíli 
se pode mnou větev zlomila a já jsem 
padala skoro ze špičky stromu na zem. 
„Au!“ zakřičela jsem a Ivana s Eliškou 
se ke mně hned rozběhly. „Nestalo se ti 
nic?“ strachovaly se.

Rozbrečela jsem se, protože jsem 
si uvědomila, jak špatný to byl nápad. 
Druhý den jsem to Ivaně řekla a ta se 
mnou chvíli nechtěla mluvit. Nakonec 
jsme se ale udobřily a Ivana šla ven. Já 
jsem však ještě musela zůstat doma, 
protože mě záda bolela tak, že jsem se 
nemohla hnout. Jak praví jedno české 
přísloví: „Kdo jinému jámu kopá, sám 
do ní padá. “

Tereza Podhorská, 9. A

Žáci základní školy v Protivíně srdečně zvou na 

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ TRH
v sobotu 10. prosince 2016 od 12.30 hodin do vestibulu kina Protivín

Přijďte si nakoupit: 
vánoční svícny, věnečky, svíčky, vánoční pečený čaj, ozdoby, obrázky, 
přáníčka a mnoho dalších drobných pozorností pro sebe a své blízké, 
kterým chcete udělat radost
 
Program:
od 14.30 hodin Vystoupení protivínského a píseckého 
   Dětského aerobiku FOR BODY studia Písek

od 16.00 hodin Pohádka pro děti 
   Lovci mamutů, ohně a života (vstupné 45 Kč)

Občerstvení zajištěno! 
Přijďte s námi strávit příjemné předvánoční odpoledne. 

Podzimní sběrová akce pořádaná naší školou byla velmi úspěšná. Podařilo se 
nám odevzdat 3760 kg kartonu, 11040 kg novin, letáků a časopisů, 76 kg PET lahví 
a 484 kg plastových víček. Škola obdržela částku 20 204 Kč. Peníze využijeme 
na odměny žákům. Děkujeme nejen dětem, ale především rodičům a prarodičům, 
kteří své děti ke třídění vedou a pomáhají jim. Dík patří i ostatním občanům, kteří 
u nás už děti nemají, a přesto nám sběr stále vozí. 

▲ ▲ ▲ ▲ ▲



z deníku




ZAPOMÍNÁ NA SYNA
 Otec (1973) z Protivína čelí od poloviny 

října trestnímu stíhání pro zanedbání 
povinné výživy. Muž, zřejmě již od úno-
ra letošního roku, nepřispívá na svého 
nezletilého syna a dluh na výživném se 
tak vyšplhal na 21 000 korun. Případ řešili 
protivínští policisté, další vyšetřování 
vedou kriminalisté. 

ZABEZPEČTE SI 
SVÉ REKREAČNÍ OBJEKTY
 Rekreační sezóna je již za námi, a s přícho-

dem podzimního a zimního období, se místo 
rekreantů do chatařských a chalupářských 
oblastí v mnoha případech vrací zloději. 
Nezapomeňte tak na dostatečné zabezpeče-
ní svých domků a nedejte zlodějům šanci. 
Jen za uplynulých devět měsíců letošního 
roku jsme v našem kraji řešili více jak 
120 případů vloupání do chat a chalup. Poli-
cisté rekreační oblasti pravidelně navštěvují 
a kontrolují,  nicméně není v našich silách 
uhlídat všechny chaty a chalupy. 

 Tipy na zabezpečení vašich rekreačních 
objektů: Zabezpečte si rekreační objekt 
především certifikovanými mechanickými 
zábrannými prostředky. Pozornost věnujte 
zejména stavebním otvorům, jako jsou 
dveře a okna. Můžete využít také napojení 
objektu na pult centralizované ochrany. 
Chatu nebo chalupu pojistěte, a to nejen 
proti krádeži, ale i proti požáru. Nesdě-
lujte ve svém okolí informace o majetku, 
který máte v objektu uložený. Pokud už 
v chatě či chalupě necháváte cennější 
věc, pořiďte si jejich fotodokumentaci 
a poznamenejte si výrobní čísla. Lepší 
však je v objektu nic cenného nenechávat 
a vše na zimu odvézt do bezpečí. Chatu 
nebo chalupu navštěvujte i v zimě a napří-
klad odkliďte sníh, ať v potencionálních 
zlodějích vzbudíte dojem, že objekt stále 
kontrolujete. Věnujte pozornost i lidem 
a vozidlům, které se v rekreační oblasti 
pohybují. Pokud už k vloupání do objektu 
dojde, hlavně neuklízejte, nevstupujte do 
něj a vše oznamte ihned na linku 158. 

ŘÍDIL ALKOHOL
 Písečtí dopravní policisté řešili dne 

13. října večer dopravní nehodu, kde hrál 
svou roli především alkohol. Krátce před 
dvaadvacátou hodinou jel řidič s osobním 
automobilem značky Audi od Protivína 
na Chvaletice, na rovném přímém úseku 
nezvládl řízení, vjel mimo komunikaci 
a havaroval. Zdravotnická záchranná služ-
ba muže převezla k ošetření do nemocni-
ce, kde také policisté zjistili, že muž usedl 
za volant pod vlivem alkoholu. Dechová 
zkouška ukázala hodnotu přes tři promile 
alkoholu v dechu. Policisté případ zpra-
covali ve zkráceném přípravném trestním 
řízení a muži sdělili podezření ze spáchání 
trestného činu. Stejnou noc policisté mezi 
Protivínem a Chvaleticemi přistihli ještě 
dalšího účastníka silničního provozu pod 
vlivem alkoholu. Šlo o cyklistu, který 
kromě ovlivnění alkoholem ještě usedl na 
bicykl bez osvětlení. Policisté přestupek 
zadokumentovali a předali správnímu 
orgánu k dalšímu projednání. 

V pondělí 31. října ráno se žáci po 
příchodu do školy již nepřevlékali 
v typických šatnových kójích, které 
zde stály více než 30 let, ale v moder-
ních šatnových skříňkách.

Skříňky jsou nahoře odvětravatelné, 
jsou vybaveny 2 věšáky, poličkou a ná-
bytkovým zámkem, na dně jsou železné 
rošty kvůli vypadávání nečistot z bot. 
Jednu skříňku obsadila vždy dvojice žá-
ků z jedné třídy. Pronájem skříňky bude 
100 Kč/školní rok pro žáka. Finanční 
prostředky získané tímto pronájmem 
budou využity na drobné opravy. 

Protože se škola umístila na 4. místě 
v soutěži ve sběru papíru a sponzorem 

soutěže byla i firma, která skříňky vyrá-
běla, cena skříněk se snížila o sponzor-
ský dar – 15% z celkové ceny.

Výměnou dlažby, odstraněním 
starých kójí a osazením skříněk se 
místnost šaten provzdušnila a opticky 
zvětšila. Kromě zlepšení hygienických 
podmínek si od této investiční akce 
slibujeme i to, že dojde k podstatnému 
omezení ztrát nebo dokonce krádežím 
majetku žáků.

Vedení školy mělo tuto výměnu 
v plánu už o prázdninách. Jsme rádi, 
že to vyšlo během týdne podzimních 
prázdnin. 

Václav Křišťál, ředitel ZŠ Protivín

Do konce letošního roku můžete 
v podkroví Galerie Kaplanka zhlédnout 
výstavu obrazů nazvanou SOUČET. 
Autorem vystavené tvorby je Andrej 
Rády, zakládající člen Prácheňské 
umělecké besedy. 

Dále pak v prostorách infocentra vám 
představí své fotografi e otec a syn 
Lenemajerovi. 

V neděli 27. listopadu 2016 v rámci 
tradičního rozsvícení vánočního stromu 
na náměstí nabízíme možnost podívat 
se do celého objektu kaplanky zdarma. 
Těšíme se na vaši návštěvu. 

STARÉ ŠATNY ZMIZELY, NAHRADILY JE SKŘÍŇKY

INFOCENTRUM 
zve na výstavy... 





 ZE ŽIVOTA ŠKOLY  
EXKURZE 
V PRÁCHEŇSKÉM MUZEU

Dne 11. 10. 2016 se uskutečnila 
exkurze šesťáků do Prácheňského 
muzea s cílem prohlédnout si expozici 
týkající se pravěku. Děti byly rozdělené 
na dvě skupiny. Jedna v pravěké expo-
zici dokazovala své znalosti ze školy 
a druhá se v sále věnovala pravěkým 
činnostem. V muzeu mají původní 
pedagogický program obohacený 
o nové aktivity, a tak si děti v pravěké 
expozici nejdříve vyzkoušely, jaké to 
je zůstat ve dvojici štronso v podobě 
luku a šípu, nebo medvěda v jeskyni, 
nebo jaké to je, když mají ve skupině 

sestavit z obrázků činnost pravěkého 
člověka. Parta v gotickém sále mezi-
tím drtila na kamenném mlýnku obilí, 
tkala na malém stavu, či z jeleních kůží 
sestavovala pravěké obydlí. Skupiny se 
po hodině vyměnily, a tak všichni žáci 
prošli oběma úseky dopoledních činnos-
tí. Tento nově obohacený pedagogický 
program byl velmi povedený, a tak 
dopoledne uteklo rychle. Po odchodu 
z exkurze děti dostaly v Tescu malý 
rozchod, jehož časový limit bezvadně 
dodržely, a tak už zbýval jen odchod na 
vlak, který nás dovezl kolem půl druhé 
do Protivína, kde exkurze skončila. 

P. Čecháčková

PRO DOSPĚLÉ
Bernard Cornwell: Smrt králů – anglický 
historický román
Michal Viewegh: Melouch – další z románů 
oblíbeného spisovatele
Martin Moravec: Enter, mami – fejetony 
z každodenních situací
Evžen Boček: Aristokratka na koni 
– třetí pokračování osudů rodiny Kostků 
z Kostky
Ladislav Beran: Poslouchej toho s pistolí 
– česká detektivka
Táňa Keleová–Vasilková: Vůně života – po 
čem touží hrdinky příběhu a miliony jiných 
žen na celém světě
Jiří Hájíček: Dešťová hůl – třetí kniha volné 
„venkovské trilogie morálního neklidu“
Ladislav Beran: Nové případy četnické 
pátračky – práce písecké četnické pátrací 
stanice v období první republiky
Paul Keenan: Dobré zprávy pro špatné 
dny – krátké duchovní úvahy
Charles Cumming: Cizí země – anglický 
thriller
Michaela Klevisová: Štěstí je zadarmo 
– hlavní postavy povídek mají společný cíl, 
být alespoň trochu šťastnější
Ludmila Vaňková: Rozděl a panuj, Lucem-
burkové – historická kronika o osudech 
mladých lucemburských králů Václava 
a Zikmunda a jejich bratra Jana
Halina Pawlowská: Cesta za láskou – jak 
navzdory všemu být šťastná
Vlastimil Vondruška: Breviář pozitivní 
anarchie – o tom, že cesta, kterou v posled-
ním desetiletí kráčí evropská společnost, 
opakuje fatální chyby našich předků
Petr Ritter: Vina soudce Brennera – příběh 
o svědomí, spravedlnosti a vině, jež dokáže 
vrhat dlouhé stíny přesahující i několik 
desetiletí

Petra Hülsmann: Čmeláci v srdci – čaro-
krásná love-story, plná humoru, co potěší 
každé srdce
J. R. Ward: Polibek krve – první díl romá-
nového cyklu Odkaz černé dýky
Lars Kepler: Playground – Lars Kepler 
ovládá své řemeslo, opět kniha, která vás 
zasáhne
Simon Tolkien: Rozkazy z Berlína – strhu-
jící thriller z období druhé světové války
Nina George: Přístav naděje – příběh plný 
laskavosti, vřelosti a životní moudrosti
Vlastimil Vondruška: Strana štěstí, aneb 
První parlamentní defenestrace – vypráví 
o nové politické straně, která přijde s pře-
vratným nápadem – obsazovat místa v par-
lamentu po vítězných volbách losováním
Kendare Blake: Anna krví oděná – od své 
smrti Anna zabíjí každého, kdo se opováží 
vstoupit do jejího opuštěného viktorián-
ského domu

Městská knihovna Protivín 
v rámci Týdne knihoven vyhlá-
sila v říjnu výtvarnou soutěž 
s tématem „Podzim – draci“. 

Čekalo nás velké, ale milé překvapení. Do 
knihovny dorazilo rekordních 180 výkresů. 

S takovým počtem obrázků s různě ztvárně-
nými draky jsme opravdu nepočítali.

Všem, kteří byli ochotni se naší soutěže 
zúčastnit, věnovat jí čas a nápady, patří velký 
dík… dětem i pedagogům. Původní plán byl ze 
všech odevzdaných prací vytvořit v knihovně 
výstavku. Vzhledem k množství výkresů jsme 
se rozhodli otevřít velkou výstavu ve vestibulu 
kina, kde je budou mít šanci zhlédnout všichni 
návštěvníci. 
Rozhodování o vítězi soutěže bylo velmi těžké. 
S ohledem na počet a různý věk malířů jsme se 
rozhodli je rozdělit do třech kategorií a v každé 
kategorii odměnit první tři místa. 

Předškolní děti:
1. místo 
 Zdeňka Sládková, 4 roky – 2. MŠ Protivín
2. místo 
 Matyáš Malý, 6 let – 1. MŠ Protivín
3. místo 
 Terezka Souhradová, 6 let – MŠ Krč

Kategorie do 13 let:
1. místo 
 Kristýna Štětinová, 12 let – ZŠ Protivín
2. místo 
 Zuzana Kneblová, 10 let – ZŠ Protivín
3. místo 
 Simona Svatošová, 9 let – ZŠ Protivín

Kategorie nad 13 let:
1. místo 
 Jana Veselá, 13 let – ZŠ Protivín
2. místo 
 Kamila Macháčková, 14 let – ZŠ Protivín
3. místo 
 Marek Lafata, 15 let – ZŠ Protivín

Všem ještě jednou děkujeme a výhercům srdečně 
blahopřejeme. Pavla Lišková, knihovnice

Novinky
městské
knihovny

Výtvarná práce Z. Slámové, 4 roky, 2. MŠ Protivín

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ 
„PODZIM – DRACI“
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● Pronajmu byt 2+1 v Protivíně. 
 Telefon 702 329 442
●  Koupím starší pivní sklenice, tácky 

a jiné artefakty z Pivovaru Protivín 
a jiných jihoč. pivovarů. 

 Telefon 732 170 454 – sběratel

Stále přemýšlíme, jak v Pastelce pra-
covat, co podnikat, aby naše práce měla 
smysl a byla prospěšná. A zdá se, že jsme 
na to přišli. Díky žádosti jedné mamin-
ky, abychom se setkali během prázdnin 
a zavzpomínali, když školáci, ke své velké 
radosti, dostali navíc ředitelské volno. 
Nakonec jsme z jednoho dne udělali dva. 
Ve středu jsme vyjeli do Písku, navštívili 
Sladovnu s novým programem Objevári-
um, kde se děti seznámily s Leonardem 
da Vinci. Vyzkoušeli jsme si některé jeho 
vynálezy, ale také se o da Vinciho životě 
mnohé dozvěděli. Ještě předtím jsme si 
s lektorkou zahráli divadlo a vyrobili si 
loutku domů. Po třech hodinách naše 
objevování překazil strašný hlad. Rozba-
lili jsme svačiny a hned, co jsme naplnili 
kručící žaludky, vyrazili jsme do Prácheň-
ského muzea. Odpoledne jsme se vlakem 
vrátili domů. Unavení, ale spokojení. 

Ve čtvrtek jsme si šli prohlédnout kap-
lanku. Obdivovali jsme společně s rodiči 
výstavu mozaiky paní Budweiserové, děti 
dostaly úkoly zapamatovat si názvy a co na 
nich je, v expozici se zvířaty musely spočí-
tat kolik krčních obratlů má žirafa, u hradů 
ze špejlí musely najít stavbu vyrobenou 
z nejmenšího a největšího počtu špejlí. 
Stihli jsme ještě projít také místní muzeum. 
Vše jsme zakončili obědem v Pastelce. 

Tyhle prázdninové dny se uskutečnily 
za podpory Komunitní nadace Blanicko-
Otavské. Moc děkujeme. 

Mgr. M. Šálková

V Mateřské škole Krč si užíváme podzim plnými doušky. Pouštěli jsme draka, sbírali 
jsme barevné listy a tvořili z nich hezké obrázky a také jsme oslavili „Haloween“. Soutěže 
a hry se strašidelnou tématikou se dětem moc líbily. Cestu zatemněnou místností kolem 
„opuštěného hradu“ doprovázely zvukové efekty bouře, meluzíny a temné houkání sovy. 
Odvaha byla zapotřebí i při plnění úkolů pod bedlivým dohledem papírových netopýrů. 
Za odměnu děti pobavilo malé kouzelnické představení. Děti a paní učitelky MŠ Krč

V sobotu 29. října uspořádalo SDH Záboří již 6. ročník drakiády. Počasí nám přálo a vítr 
foukal chvílemi tak silně, že děti i dospělí měli co dělat, aby udrželi své draky na uzdě. Slzičky 
nechyběly pro tři soutěžící draky, kteří se rozhodli letět jinam. Soutěžilo se v kategoriích děti 
a dospělí s draky koupenými a doma vyrobenými. Do soutěže se pustilo 43 dětí a 10 dospělých. 
Doma vyrobenými draky se pochlubilo 10 dětí a 3 dospěláci. O rozhodné slovo v soutěži jsme 
požádali paní Věru Křišťálovou a paní Danu Neškodnou, kterým velice děkuji. Nálada byla 
báječná. Členové místního spolku SDH zajistili možnost občerstvení, ozvučení a hudbu. Naši 
stálí sponzoři nám opět pomohli s cenami. Během celého odpoledne se dětem podával zdarma 
čaj a výborné koláčky, které nám darovala paní Petra Štěpková. Po vyhlášení a rozdání cen 
se všichni odebrali ke společnému pečení špekáčků, které pro děti daroval pan Jiří Bízek. Při 
tom jsme zhodnotili naše výkony a už se těšíme na další ročník Zábořské drakiády. Dovolte mi 
jmenovat a moc poděkovat za pomoc při přípravách členům SDH a našim věrným sponzorům 
za ceny. Jmenovitě panu Petru Bečvářovi „ALEA”, panu Miroslavu Neškodnému, rodině Bízků, 
rodině Mádlů, panu Zdeňku Peroutkovi, Petrovi a Veronice Šupitarů, Ivetce Kulhové, Lukáši 
Čadkovi, paní Čadkové, paní Petře Štěpkové „sladké pečení“, pivovaru Platan, panu Václavu 
Chalupskému. Na závěr díky vám dětem za snahu, bojovnost, soutěživost, radost a úsměvy, 
kterými jste obdařily nás dospělé.  Jitka Chalupská

PODZIMNÍ PRÁZDNINY 
S PASTELKOU

Podzimní dobrodružství v MŠ Krč

Adélka Čecháčková na strašidelné stezce u netopýrů.

ŠESTÁ ZÁBOŘSKÁ DRAKIÁDA





Selibov je malá jihočeská vesnička se zhruba šede-
sátkou trvalých obyvatel, vzdálená asi šest kilometrů od 
Protivína. Takových obcí je samozřejmě na jihu Čech 
celá řada, ale Selibov se navíc může pochlubit něčím, čím 
ostatní vsi ne. Onou přitažlivou a obdivovanou mimo-
řádností je totiž Pohádková kovárna přímo na malebné 
selibovské návsi. Ačkoliv se jedná skutečně o starou 
vesnickou kovárnu, její historie v pohádkovém kabátě 
se začala psát teprve před pěti roky.

Do jižních Čech se během svých dovolených zami-
lovala Hana Procházková, která v těch letech ještě 
dolaďovala zámek Berchtold u Prahy do formy cíleného 
turistického objektu pro dětské návštěvníky. Ostatně 
to nebyl zdaleka jediný projekt tohoto druhu, kterému 
vdechla nový život. Tvůrčí a inspirativní rukopis této 
bývalé učitelky, a následně i vedoucí odboru školství 
a kultury, bychom našli na několika zámcích a podob-
ných stavebních památkách, jimž dala svými nápady, 
nadšením a nepolevujícím úsilím novou, žádoucí tvář. To 
vše se ovšem odehrávalo v severních Čechách, kde Hana 
Procházková měla svůj domov, rodinu a okruh přátel.

Půvab jihočeské krajiny však dokázal přebít i tyto trumfy, a tak 
se žolíkem v této hře posunuté směrem na jih stala právě selibovská 
kovárna. Jiným pádným důvodem pro zvolený a nelehký úkol byla 
i snaha utopit v usilovné práci smutek nad odchodem Haniny mamin-
ky. Jen málokdo si asi dovede představit, kolik dřiny a odhodlání 
bylo třeba k tomu, aby léta neobývaná kovárna prokoukla k životu 
– k pohádkovému životu. Je neuvěřitelné, že tuto proměnu Procházko-
vi dokázali za pouhé dva měsíce a již v květnu otevírali dveře prvním 
návštěvníkům. Hana a její rodina totiž přisoudili kovárně osud jaké-
hosi netradičního muzea českých pohádek. Instalované pohádkové 
postavičky dostaly svůj vlastní příběh, který sice vychází z literár-
ního odkazu známých českých pohádek, ale dějově je naroubovaný 
na zdejší podmínky a hlavně na fantazii tvůrců. Navíc zmiňovaný 
příběh, který vyprávějí průvodci převlečení za pohádkové postavy, 
není neměnný – stále se vyvíjí, doplňuje, rozrůstá...

Už před bíle omítnutým stavením s čapím hnízdem na střeše, 
které obývá čáp Ferdinand, vás přivítá koníček. V kuchyni se pak 
setkáte s početnou hastrmanskou rodinkou a s dobromyslnou med-
vědicí Mášou, která peče skvělé perníky, ale také čertovské koláčky. 
Bez těch by totiž nemohla být čertovská svatba – a čerti, jak známo, 
se zde žení každý den. Tuhle rohatou chásku, která je na rozdíl od 
jiných pohádek ale hodná, veselá a také zamilovaná (jak jinak by to 
mohlo dospět do stadia svatby a narození malého čerťátka) najdete 
v zadní místnosti. Té však předchází procházka pohádkovým lesem, 
který se mění podle ročních období, kde ale vždycky najdete skřítky, 
hejkala, Jeníčka s Mařenkou a babou z perníkové chaloupky, Čer-
venou Karkulku, dědka tahajícího řepu a další pohádková stvoření. 
A nezapomíná se ani na pohádkové knížky, které rovněž patří do 
speciálního světa fantazie, kde je všechno možné, ale kde především 
vítězí dobro nad zlem.

A co víc, můžete se tak trochu stát i součástí zdejšího pohádko-
vého dění. Hana s dcerou Terezkou, která studuje na vysoké škole 
management a cestovní ruch, a s jejich sezónními pomocníky mají 
totiž jak pro děti, tak pro dospělé připravené kostýmy pohádkových 
bytostí od víl, princezen, princů a rytířů až třeba po chytrého Honzu. 
Podle původního záměru má expozice také nenásilným způsobem 
sloužit i jako ukázka toho, jak se kdysi na venkově žilo. Proto je 
vybavena a neustále obměňována a doplňována předměty, které 
Hana s dcerou Terezkou a synem Vojtou cíleně vyhledávají, naku-
pují, anebo jim je lidé sami přinášejí. Časem pak k tomu všemu 
přibyly i ukázky starých řemesel, na které se v přetechnizovaném 
moderním světě už pomalu zapomíná. Takovou hezkou připomínkou 
je třeba realisticky vyvedená postava kováře při práci. V poslední 
době ke klasice přibyly i další pohádkově laděné příběhy, které jsou 
však inspirovány konkrétními místy v okolí a doplněné úkoly pro 
dětské průzkumníky. S tuctem těchto povídání se můžete potkat na 
Stezce čápa Ferdinanda Pohádkovým podzámčím a také na barevně 
vyvedených zajímavých letácích.

Hřejivý je rovněž pocit spřízněných duší, které Procházkovým 
nejen drží palce, ale snaží se je i v jejich plánech podporovat. „Je 
to například známý režisér a milovník pohádek Zdeněk Troška, 
akademický malíř Karel Franta, skladatel a zpěvák Richard Pach-
man, baletní mistr Vlastimil Harapes, spisovatel Hynek Klimek, 
ale také spousta místních obyvatel, kamarádů a přátel“, snaží 
se Hana s Terezkou vyjmenovat alespoň některé své příznivce, 
kteří se i zapojují do připravovaných aktivit, jako jsou pohádkové 
dny, Štrůdlování, Dračí slavnosti, Čertovské posvícení, divadelní 
představení, muzikálové hrátky, soutěže apod. Děti si pak odnášejí 
nejen nezapomenutelné dojmy, ale i diplomy, pytlíčky štěstí či 
drobné dárky.

Projekt, který se stále rozrůstal, však vyžadoval pří-
tomnost provozovatelů po delší dobu než jen přes sezónu, 
a tak se rodina Procházkových do Selibova přestěhovala 
a rozšířila areál o další objekt bývalého statku a opět se 
opakoval scénář s renovací staveb, odvodněním bahnitého 
dvorku a budováním potřebného zázemí. Z bývalých 
maštalí vznikla prostorná dílna pro interaktivní zapo-
jení dětí, které tady mohou samostatně tvořit – dělat 
keramiku, omalovávat sádrové odlitky, vyřezané figurky 
ze dřeva, vyrábět chlupaté čerty, vánoční ozdobičky.. . 
Zapomenuto nebylo ani na možnost občerstvení a co 
mne nadchlo snad ještě víc – to jsou barevné toalety 
s pohádkovými nápisy.

Na dvoře se návštěvníci potěší s přítulnými oslíky 
Aladinem a Jasmínkou nebo s kočičkami, jejichž počet 
se stále mění. A pokud chtějí, mohou si i hezky pobloudit 
v pohádkovém přírodním bludišti, hlídaném dřevěným 
medvědem, koníkem, hodnými dráčky, vodníky i čerty, 
nebo si ulovit zlatou rybku. Pokus vytvořit tento labyrint 
ze stromků mladých habrů dvakrát nevyšel, a tak se situ-
ace řešila vzrostlou kukuřicí, slunečnicemi a barevnými 

ZA POHODOU DO POHÁDKOVÉ





květinami na vysokých stoncích. Do budoucna se však uvažuje 
o vrbičkách, které se osvědčily již při tvorbě spleteného altánku 
uprostřed bludiště.

„Naši draci, vodníci i čerti jsou hodní, jsou totiž pohádkoví, 
děti se jich nemusí bát, mohou si je pohladit, 
čertíka Vendelínka podrbat mezi růžky... 
Snažíme se tak odbourávat někdy zažitý 
strach z těchto postaviček, navodit pohodu 
a příjemné zážitky. Ale hlavně také chceme, 
aby děti poznávaly klasiku, svět českých 
pohádek a aby ho přijaly za svůj“, dokumen-
tuje další záměry rozvíjejícího se projektu 
hlavní iniciátorka Hana Procházková.

Ani na nedostatek návštěvníků si Pro-
cházkovi stěžovat nemohou – jejich počet 
rok od roku roste, a to nejen v době prázdnin, 
mnozí se i opakovaně vracejí. Přicházejí 
také zahraniční turisté – zejména z Ameriky, 
Rakouska, Německa, Itálie, Ruska, které 
nadchly naše pohádky. „Máme otevřeno od 
Velikonoc do října a pak v prosinci... Zatímco 
dříve si děti s rodiči tady pobyli hodinku, 
dvě, dneska už tu tráví rodiny nebo školní 
a školkové zájezdy třeba i celý den. Zajímavé 
je, že sem přijíždějí i dospělí bez dětí, aby se 
nostalgicky a s dojetím vrátili aspoň na chvíli 
do dob svého dětství. Jednou z mimořádných 
návštěvnic byla také paní, která se v té naší 
kovárně před sedmdesáti roky narodila. To 
bylo pro změnu zase dojemné pro nás“, 
dodává Terezka.

Procházkovi spolupracují i s dalšími 
podobnými objekty a aktivitami, jako je 
protivínské Muzeum exotiky, Krokodýlí zoo, 
mlázovská Pohádková chalupa, Perníková 
chaloupka u Pardubic a další. Jestli si ale 
myslíte, že po skončení letní sezóny a po 
uskladnění loutek a vybavení nastává chvíle 
k odpočinku, tak jste na hlubokém omylu. 
Tehdy totiž už začíná příprava na sezónu 
jinou – adventní. A k té patří nazdobené stro-
mečky, drobné dárečky a především betlém. 
„Hned první rok nás návštěvníci přemluvili, 
abychom udělali v naší režii i Vánoce. Tak 
i když jsme s tím vůbec nepočítali, narychlo 
jsme koupili třiatřicet stromečků, veškeré 
ozdoby, co byly k dosažení, spoustu deko-
rací jsme vyrobili a po třech dnech a třech 
probdělých nocích jsme přivítali návštěvníky 
ve vánočně vyzdobené kovárně. Připravili 
jsme s pomocí přátel ze severních Čech a ze 

zámečku Berchtold biblický příběh o narození Ježíška, 
v jesličkách bylo živé Jezulátko a králové přijížděli na 
koních. V dalším roce už se do této akce zapojili i místní 
a v současnosti už je většina postav v průvodu i v betlé-
mě z místních...“ ohlíží se dozadu Hana Procházková. 
A pokud se chcete vypravit do Selibova a nadechnout 
vánoční atmosféru, tak o všech adventních víkendech 
a mezi svátky pak od 27. do 30. prosince. A o poslední 
adventní neděli zde můžete zhlédnout zmiňovaný Živý 
Betlém.

Ovšem ani po svátcích neskládají Procházkovi ruce 
do klína. Je třeba všechno vyčistit, natřít a pomalu připra-
vovat nové atrakce na jarní otevření. A celý kolotoč začí-
ná znovu. „Snažíme se udržet dosavadní vstupné, i když 
náklady neustále rostou. Náš hlavní cíl ale je být tady pro 
děti, pro jejich pobavení a vzdělávání. Je to náročné, ale 
tou nejkrásnější odměnou pro nás jsou rozzářené dětské 
oči – to nás nabíjí energií a dává sílu do další práce. Plánů 
je ještě spousta, i když mám od rodiny nové nápady tak 
trošku zakázané, ale já vím, že to nemyslí úplně vážně“, 
dodává se smíchem Hana Procházková. A já bych k těm 
jejím nejbližším plánům přidala ještě vydání knížky se 

všemi těmi nádhernými pohádkovými příběhy, které vymýšlí pro 
potěšení každé dětské dušičky...

Hanka Hosnedlová 

KOVÁRNY JIŽ PĚT LET...

Chcete-li spatřIt na vlastní oči, jaký vánoční stromeček 
si ozdobili hastrmani nebo čerti, navštivte

VÁNOČNÍ POHÁDKOVOU KOVÁRNU 
V SELIBOVĚ U PÍSKU.

Otevřeno máme o advetních víkendech:
26. a 27. listopadu   11 – 16 hodin
3. a 4. prosince       11 – 16 hodin
10. a 11. prosince   11 – 16 hodin
17. a 18. prosince   11 – 16 hodin

a také
27., 28., 29. a 30. prosince 11 – 16 hodin

V neděli 18. prosince 2016 
se přijďte poklonit Ježíškovi.

Před Pohádkovou kovárnou můžete shlédnut 
ŽIVÝ BETLÉM

biblický příběh o  narození Spasitele.
Představení se konají 

každou hodinu od 13 do 16 hodin.

Více informací: 
telefony 724 913 100, 604 900 985  

www.pohadkovakovarna.cz  





CESTA K PROTIVÍNU… /Jiří Hladký/ 8. díl

MYŠENECKÝ HRAD
Na západní straně był sklenut dosud dochovaný pas (viz foto 
č. 7 – pohled od východu). V některých dnešních domcích 
jsou na půdách znatelné kapsy po trámech původního stropu. 
Všechny místnosti v patře były kvalitně omítnuty. Zdá se, že 
se v jejich sestavě uplatnil obvyklý rozvrh místností hradů 
Přemysla Otakara II. Tento obsahoval střední sálek, z něhož 
były přístupny dvě po stranách přiléhající komnaty, z nichž 
jedna była většinou roubená. Místní tradice uvádí, že někde 
z okolí studny domu čp. 36 existovala původní hradní studna. 
Jako celek představuje Myšenec velmi zvláštní typ hradu, 
který si nejspíše svojí výstavností a reprezentativností ničím 
nezadal se soudobými nejnáročnějšími královskými hrady. 
Jeho hlavním účelem nebylo tvořit panovníkovu mocenskou 
oporu (tuto mu poskytovaly hrady v Písku, Protivíně a na 
Zvíkově), nýbrž charakter nádherného a výstavného objektu 
nás odkazuje do sféry panovnické reprezentace, propagandy 
a politiky. Stavebníkem hradu był nepochybně Přemysl 
Otakar II., král s nejvyššími mocenskými ambicemi. Je velmi 
pravděpodobné, že svým snahám o dominantní postavení 
v evropské politice i o získání císařské koruny potřeboval 
i vnějškově dát odpovídající rámec. Pro svá diplomatická jed-
nání a další politické i nepolitické akce potřeboval odpovídající 
prostředí, které by demonstrovalo jeho možnosti a ambice. 
S Přemyslem Otakarem II. na Moravském poli skončily i jeho 
velmocenské ambice. Staveb, které měly těmto ambicím 
sloužit, nebylo nadále zapotřebí. Stavby vyloženě reprezen-
tativního charakteru, které měly sloužit k výše zmíněným akti-
vitám. Zatím známe v Čechách pouze dvě. Výstavní druhé 
palácové jádro hradu Křivoklát a druhou a zároveň jedinou 
zcela samostatnou je právě Myšenec. Myšenecký hrad je 
v souvislostech české hradní architektury 13. století objektem 
výjimečným a nezastupitelným. 
Použitá literatura: „Hrady, hrádky a tvrze na Písecku” autoři: 
Tomáš Durdík, František Kašička, Bořivoj Nechvátal, vydáno 
v roce 1995 

5

6

7

Dokončení z minulého čísla. 
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ZKRČCI TVOŘÍ S PASTELKOU
V říjnu se Zkrčci dvakrát sešli, aby v klubovně sportovního hřiště v Krči 
společně vytvořili výrobky s podzimní a zimní tématikou. Zapojili se i někteří 
rodiče a trávili pohodové chvilky se svými ratolestmi. Vznikly tak krásné 
listopadové, mikulášské a vánoční výtvory, které si děti odnesly na památku 
domů. 

VAŘENÍ SE ŠÉFKUŘEM 
Romanem Uhrinem

Na setkání zdravého vaření chodí stále 
více lidí, což nás nesmírně těší. Přestože 
v říjnu jsme posunuli termín na středu, 
účast byla veliká, museli jsme si půjčovat 
další židle. Jistě to zapříčinila skutečnost, 
že přijel bývalý šéfkuchař Roman Uhrin. 
Svým vtipným vyprávěním okořenil 
povídání o exotických plodech, které jsme 
ochutnávali jen tak nebo upravené. Dosta-
li jsme tipy, jak podávat například špenát, 
který syrový není příliš chutný, abychom 
ho s chutí snědli. A asi nás přesvědčil 
o tom, že zdravá výživa nemusí být dra-
há, jak si většinou myslíme. Nakonec 
někteří (na ostatní se totiž už nedostalo) 
využili možnost zakoupení jeho poslední 
kuchařské knihy s autogramem s názvem 
77 inspirací pro zdravý život. Vaření se 
uskutečňuje za podpory Komunitní nada-
ce Blanicko-Otavské. 

Mgr. M. Šálková

POZVÁNKY 
PASTELKY

V pondělí 28. 11. od 17. 30 hodin se 
uskuteční v Pastelce pokračování kurzů 
zdravého vaření pod titulem vánoční 
variace. Přijďte se inspirovat. Těšíme 
se na vás. 

Evangelická církev metodistická ve 
spolupráci s Pastelkou srdečně zvou 
v sobotu 3. 12. na divadelní představe-
ní ochotnického divadla, které si říká 
„Frýdlantští dramatici“. Seskupení 
veselých lidí hraje vtipné, inteligentní 
a zábavné představení vždy s poselstvím. 
A protože se blíží Vánoce, ve svém diva-
delním kousku se tohoto období také 
dotknou, vždyť se jmenuje Blázni a puto-
vání za hvězdou. Zveme do salonku 
U Rychtáře v 17 hodin. Představení je 
vhodné pro děti od 12 let a dospělé. 

Mgr. M. Šálková

Přijmeme šikovnou šičku, švad-
lenu, krejčovou se smyslem pro 
detail.Vyučení v oboru není 
nutné. Jedná se o šití sportovních 
produktů. Trička, dresy, trenýr-
ky a teplákové soupravy. Mzda 
12 – 18 tisíc Kč dle zručnosti. 
Lokalita Protivín. Nástup možný 
ihned. Telefon 736 634 043.

Nově otevřený 
KADEŘNICKÝ SALON 

Šlehoferová 
Protivín, Mírová 142

(U provazníka v 1. patře)

telefon 778 779 354
pondělí až pátek od 8 do 16 hodin

Přijímám bez objednání!
Sobota dle dohody.

CHCETE SI VYZKOUŠET 
MODERNÍ DESKOVÉ HRY?
PŮJČÍME VÁM JE DOMŮ!
Městská knihovna nově půjčuje deskové 
hry. V současné době je k dispozici zatím pět 
her: Ubongo, Osadníci z Katanu, V kostce 
zvířata, Quarto a Panic Lab. 

JIŘÍ ČERNÝ, LUKÁŠ FIBRICH 
OBRÁZKY Z MODERNÍCH ČESKO-
SLOVENSKÝCH DĚJIN 1945 – 1989

Komiks pro děti, kterým neleze do hlavy 
dějepis podle učebnice. Dospělí zase zavzpo-
mínají na svoje dětství a mládí. Kniha se věnuje 
období od konce druhé světové války, přes éru 
totality, až do sametové revoluce. Velmi přístup-
nou a srozumitelnou formou popisuje chytlavě 
a čtivě a přitom přesně a pečlivě jednotlivé 
události. Historii svého národa by měl znát kaž-
dý člověk a tato publikace může dobře pomoci 
k jejímu poznání. Malý i větší čtenář se dozví 
mnohé, co ještě nevěděl, nebo si připomene, 
co už pozapomněl. 
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SPOLEČENSKÝ A SPOLKOVÝ ŽIVOT V PROTIVÍNĚ 
OD ROKU 1902 – ČÁST PRVNÍ – HONY 

V Protivíně bývala v zámku šlechta již v létě a na 
podzim, v té době měl Protivín za své sídlo dědičný 
princ Jan ze Schwarzenbergu, starý kníže Adolf ze 
Schwarzenbergu sídlil v Libějovicích (tehdy se říkalo 
„v Libějicích“, jméno Libějovice bylo zavedeno až po 
převratu v roce 1918), kam se na Vánoce sjíždívala 
celá rodina knížecí. 

O sezóně honů na podzim bývali všichni v Hluboké, 
kde končívaly podzimní hony výkladem zvěře a plesem 
myslivců („Jägerballem“). Posledním ze všech knížecích 
honů býval hon „Na Zlatém vrchu“ u Ražic, na který 
býval vždy vypraven zvláštní vlak, který přivezl hosty-
střelce z Hlubo-
ké a k večeru je 
odvážel z místa 
výkladu, jež bylo 
na křižovatce silni-
ce z Boru s dráhou 
směrem k Raži-
cům, kde je dnes 
pískovna stavitele 
pana Chalupské-
ho. Hon ten začí-
nal „Na Zlatém 
vrchu“, odtud se 
šlo na Písečnou, 
k ovčínu v Božo-
vicích (u Božovic 
prodávali prodava-
či z Protivína pár-
ky, pivo a likéry), 
pak se šlo k Rada-
nům (do Radan-
ského hájku), kde se zatím hon končil střílením bažantů, 
které honci proti střelcům z remízu vyplašovali. Říkalo se 
tam „v Hřebíkovském koutě“. V myslivně radanské bylo 
připraveno pro kavalíry občerstvení, a to v 1. poschodí 
pro kavalíry, v přízemí pro ostatní účastníky honu, kteří 
jednotlivé střelce doprovázeli. 

Střelci měli určená místa, která byla v lese označena 
vějičkou na stromech, v polích vějičkou na dřevěných 
tyčích. V lese šli střelci tak zvanou „šlajsnou“. Za střel-
cem šel bezprostředně nabíječ (Piksnšponr), který po 
každém výstřelu podával střelci jinou nabitou zbraň. 
Za těmito kráčeli hosté, ku příkladu za knížetem Bedři-
chem Schwarzenbergem z Tochovic jeho choť Kristl, za 
knížetem Adolfem i kněžna Ida, za dědičným princem 
a později majorátním pánem Janem ze Schwarzenbergu 
jeho choť Terezie a za starým knížetem chodívala také 
jeho dcera, princezna Tereza. 

Na jednom honu zlatovršském byl přítomen i vévoda 
Tek, švagr anglického krále Edvarda VII., který střílel na 
bažanty z opakovačky (novinka). V roce 1892 byl zde 
na honu i arcivévoda Ferdinand d’ Este. 

Jedním z dobrých střelců býval tchán dědičného 
prince Jana, kníže Trautmannsdorf. Ten a starý pán, 
když hon šel přes větší oraniště, jezdívali na koni. 

Mezeru mezi jednotlivými střelci, kteří bývali od sebe 
třicet až padesát metrů, vyplňovali honci, kteří zvlášť 
v lese museli bušiti obušky do stromů a tím plašili zvěř 
i ptactvo. Stávalo se, že i srnec, který chtěl uniknout před 
střelcem, obrátil se vzad, rozrazil řadu a někdy i honce 
porazil. Když se šlo lesem, stará kněžna Ida volávala na 
honce „Klépete, klépete !“. Vyletěl-li bažant, upozorňova-
li honci střelce výkřikem „Tyro“, vyběhl-li zajíc, výkřikem 
„Ház“. Honci byli zaměstnanci schwarzenbergských 
dvorů a jejich kluci, kteří dostávali za odměnu šesták 
až dva šestáky. Za střelcem a hosty šli dva honci, kteří 

na tyči zastřelené 
zajíce a jinou zvěř 
nosili. 

Hon řídil les-
mistr nebo vyš-
ší lesní úředník, 
pořádek  mez i 
honci udržoval 
nižší lesní per-
sonál: adjunkti 
a hajní. Adjunk-
ti byli i nabíječi 
zbraní. 

Po občerstvení 
v radanské mys-
livně pokračoval 
hon přes Zadní 
Bor k dříve již 
zmíněnému mís-
tu výkladu u drá-
hy. Tam hlásil les-

mistr shromážděnému panstvu, kolik bylo zastřeleno 
srnců, zajíců, bažantů, koroptví, tetřívků, krocanů, 
perliček, koček, lišek a jiné zvěře. Hlášení bylo němec-
ké a bylo zakončeno zvoláním: „Weidmanns heil“. 
Jednotlivým střelcům byl oznámen i počet jimi složené 
zvěře. Potom panstvo vstoupilo do vlaku, který čekal na 
kolejích u místa výkladu a vlak je odvezl na Hlubokou, 
kde byl večer lesnický ples (v zámku). Pamatuji se, 
že se jednou konal zlatovršský hon obráceně, začal 
rozmístěním střelců na cestě k Babce a byl ukončen 
u Heřmaně. 

Hony v okolí Protivína bývaly na Radování až 
k Radčicům, kde střelci přešli silnici a šli po druhé 
straně silnice kolem Milenovic a byl ukončen výkladem 
na louce u Dibří a Bažantnice. Jiný hon byl v Obo-
ře a jiný v Hájku. Pro místní střelce byl posledním 
honem hon na Štědrý den dopoledne u židovského 
hřbitova. 

Dle originálních zápisků zpracovali 
Helena a Jaroslav Mašindovi.

PROTIVÍNSKO NA ZAČÁTKU MINULÉHO STOLETÍ
Chceme se s Vámi podělit o vzpomínky na naši minulost z pera mého pradědečka MUDr. Křišťa-
na Pokorného. Ten většinu svého života strávil zde v Protivíně jako vrchní železniční a obvodní 
lékař. Jak to tady tenkráte bylo…





✿ ✿
NARODILI SE

❀ 18. 10. syn Ondřej

 Šárce Koudelkové z Protivína

❀ 13 11. dcera Tereza

 Ludmile Čadkové z Protivína

ZEMŘELI

✝  21. 10. Jiří Hečko

 45 let, Protivín

✝  26. 10. Miloslav Malý

 63 let, Myšenec

✝  27. 10. RNDr. Jaromír Vlna

 74 let, Protivín

✝  31. 10. Vladimír Dlesk

 73 let, Protivín

JINDŘICH GOETZ 
získal in memoriam 

medaili
Filmový architekt a bývalý rektor 

Filmové akademie Miroslava Ondříč-
ka v Písku Jindřich Goetz získal od 
prezidenta České republiky Miloše 
Zemana medaili Za zásluhy 1. stup-
ně in memoriam. Uznávaný umělec, 
který se jako scénograf podílel na 
zhruba 120 českých filmech, zemřel 
9. března ve věku 76 let. Ještě v lon-
ském roce působil jako rektor filmo-
vé školy v Písku, žil v Nové Vsi na 
Protivínsku. 

ZAZPÍVEJTE SI 
S NÁMI KOLEDY 

I LETOS
Adventní čas se nezadržitelně 

blíží. V loňském roce se k velmi pěk-
né akci Česko zpívá koledy, kterou 
pořádá Písecký deník, připojilo také 
město Protivín. Letos připadá „dení-
kovské zpívání“ na středu 14. prosin-
ce. Přijďte si zazpívat od 18 hodin 
koledy do nádvoří kaplanky spolu 
s Dětským pěveckým souborem při 
ZŠ Protivín.  Těšíme se na vás. 

Setkání jihočeských mateřských 
a rodinných center v Pastelce

V říjnu proběhlo v Pastelce setkání 
jihočeských mateřských a rodinných cen-
ter. Jsme moc rádi, že jsme se mohli na 
organizaci tohoto setkání podílet, protože 
je vždy velmi inspirativní. Kromě toho, 
že sdílíme to, co v jednotlivých centrech 
podnikáme, co nás těší a s čím bojuje-
me, tak se i vzděláváme. Tentokrát jsme 
zvolili téma rodina. V rámci seminářů 
jsme vyslechli přednášku o tom, proč 
vztahy nefungují a co s tím dělat, jak se 
tomu postavit a jak čelit konfliktům. Poté 
jsme pokračovali systémy v rodině, po 
krátkém úvodu jsme přistoupili hned do 
praktických cvičení, kde se u některých 
odkrývaly skryté dynamiky vztahů. 

Mgr. M. Šálková

• Při hudebním divadle Karla Daňhela 
– Drak Karamelák byly do děje zapo-
jeny i samotné děti a paní učitelky. 
Nejednou zde byl král, princezna, 
dvorní dámy a dvorní pánové. Děti 
se svých rolí ujaly na jedničku. (Viz 
foto nahoře.)

• A máme tu opravdový podzim. Ti 
nejmenší ho přivítali Beruškovým 
Podzimníčkem, kterého vytvořili 
z přírodnin nasbíraných při dopo-
ledních procházkách barevnou pří-
rodou. Ani v ostatních třídách nele-
ní. Okna zdobí zvířátka z kaštanů 

a žaludů, draci z kukuřičného šustí, 
ježci, papírové mísy plné ovoce, 
housenky z listí. 

• I v říjnu k nám zavítalo loutkové diva-
dlo s klasickou pohádkou „O Plaváč-
kovi“. Velmi zajímavé byly loutky 
vyrobené z molitanu. Zvídavé děti 
si s nimi mohly i pohrát. 

• Na Halloween jsme si vykrajovali 
strašidelné dýně a vyráběli papírové 
netopýry.

Kolektiv 2. Mateřské školy Protivín

ZPRÁVIČKY Z MODRÉ MATEŘSKÉ ŠKOLIČKY
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Propagačním utkáním, pro podporu 
ženského fotbalu v Loučovicích, v rámci 
olympijské vesničky RIO LIPNO ukon-
čili přípravu a odstartovali podzimní 
část divizního zápolení protivínských 
fotbalistek. Velmi pěkný turnaj však nebyl 
nejšťastnějším dnem pro náš tým a přede-
vším pro brankářku Petru Brožovou, kdy 
si po zákroku v předposledním zápase 
nešťastně přilehla pravou ruku a tato situace 
jí vynesla bonusem zlomeninu dlaňových 
kůstek a šestitýdenní pauzu od fotbalu. 
Do branky tak musela zaskočit Denisa 
Pečená. I přes dobré gólmanské výkony 
její herní deficit v poli znatelně ukazoval 
v samotné hře.

První zápas, domácí utkání, proti 
Jindřichovu Hradci vyšel výtěžně pro 
hosty a z Protivína si odvezli tři body 
i přes obrovskou snahu a herní nasazení 
Jafaček se nepodařilo v závěru udržet remí-
zový stav. Po úvodní brance v 10. minutě 
jsme Dokoupilovou (přestup ze Sezimova 
Ústí) vyrovnali v 78. minutě, ale závěr 
v 86. minutě obdaroval vítěznou trefou 
hostující tým 1:2. 

K druhému zápasu jsme odjeli na derby 
do Semic, kde nás přivítaly na propůjčeném 
hřišti soupeřky z Hradiště. Po poločasové 
výměně v brance, když Račáková vystřída-
la Pečenou mezi tyčemi, se hra změnila, ale 
i přes herní převahu se nepodařilo výsle-
dek zvrátit a gól právě střídající Pečené 
v 83. minutě stačil pouze na korekci 
výsledku na 1:2 bez zisku bodů.

Po volném víkendu třetího kola JAFA 
přivítala hráčky kaplického Spartaku. 
Se silnou sestavou hostující hráčky proti 
oslabeným domácím (10 hráček) i s pěti 

střídajícími náhradnicemi nepůsobily tak, 
jak se zápas odvíjel. Zápas se však změnil na 
utkání hrubých chyb. V herně vyrovnaném 
utkání s mírnou převahou domácích se nedo-
kázala obrana vyvarovat chybování a po 
poločasovém výsledku 0:2 si do Kaplice 
odvezly tři body za 8 vstřelených branek.

Ani tyto výsledky JAFU nepoložily 
a s nabuzením jsme se přesunuli na 
utkání šestého kola do Volenic na hřiště 
místní Mabapy stále ještě s Pečenou na 
místě brankářky. Tento kontroverzní tým 
se svérázným vedením tradičně vyvolá-
vá různé emoce, a to nejen na hřišti, ale 
i mezi diváky. Výborný výkon v prvním 
poločase nabudil JAFU a snaha se v 56. 
minutě projevila vstřelením branky do 
„svatyně“ domácích, když se trefila Mar-
kéta Dokoupilová. Během pár minut, kdy 
z užívané radosti polevila nesmyslně herní 
ostražitost, udělala obrana neuvěřitelné 
chyby a během pěti minut (64. – 69. min. 
) se skóre značně obrátilo a stav 3:0 pro 
Volenické se nám ani přes jednostranou 
hru na polovině soupeřek korigovat a velmi 
smutní jsme se vraceli do Protivína – 3:1.

Neznámý Hrádek, který hrával v minu-
losti třetí ligu a po reorganizaci a zrušení 
této soutěže a po vzniku divizních soutěží, 
byl zařazen do naší skupiny. Je to tým 
působící nedaleko Plzně a tradičně se pohy-
boval v polovině své soutěže. Po remízové 
půli (1:1), kdy se po úvodním gólu ve 4. 
minutě zápasu ujaly soupeřky vedení, ještě 
před odchodem do šaten k občerstvení 
kontrovala opětovně Markéta Dokoupilová 
ve 40. min. Bohužel po nevstřelených 
gólech po vyložených šancích se ke slovu 
přihlásila nejlepší hráčka soupeřek Hur-

tová a Andrlové nahrála na gól. Andrlová 
nezaváhala a v 51. min. opět poslala hosty 
do vedení. To se nelíbilo Marušce Krá-
líkové a krásnou střelou opět zápasové 
skóre vyrovnala. Po krátké chvíli, snad opět 
z euforické radosti, jsme nabídli chybami 
příležitost Hurtové a ta se v 67. a 81. min. 
nemýlila – 2:4.

Dobrá nálada a pozitivní myšlenky nás 
doprovázely k sehrání zápasu do Borovan 
za Českými Budějovicemi. Jednoznačný 
začátek i vývoj utkání zanedlouho uka-
zoval, kdo dnešní utkání ovládne. Už ve 
dvanácté minutě bylo skóre 0:2 pro JAFU 
a hra byla stále na polovině domácích. To 
se ale nelíbilo rychlonohé domácí střel-
kyni Benedové a ještě do poločasu (34. 
a 41. min. ) vyrovnala. 

Ve druhém poločase po nevyužití pří-
ležitostí stoupala nervozita a kumulovaly 
se mýlky ve hře a v 63. min. Repaská 
změnila stav ukazatele na 3:2 pro domácí 
a tento výsledek vydržel až do posledního 
hvizdu.

Derby proti Blatné v 8. kole se sehrálo 
na domácí půdě protivínského hřiště. Sou-
peřky s patnácti hráčkami přijely na zápas 
velmi dobře nabuzeny a už od začátku se 
snažily o ovládnutí hry a už v první minutě 
vstřelila Vajsová (v loňské sezóně hostující 
u nás) první gól. K tomuto úspěchu přidala 
ještě do poločasu ve 38. min. druhý gól. 
Domácí se s tímto výsledkem nehodlali 
smířit a hru vyrovnali. Bohužel přílišná 
snaha a opět nepozornost otevřely opět 
vrátka Vajsové a momentální skóre 0:3 
čestným zásahem korigovala v 88. min. 
Maruška Králíková – 1:3.

Školení fotbalu a dva extrémy koruno-
valy utkání proti Mokrému, kam jsme vyra-
zili k sehrání zápasu devátého kola. Velmi 
rychlým gólem (již ve 41. vteřině) otevřela 
skóre svou první divizní trefou Denisa 
Dušková. Pak však domácím soupeřkám 
vyšlo vše, na co sáhly a 11:1 byl výsledek 
přesně odpovídající jejich hře. I veškerou 
snahu a úžasné zákroky brankářky jsme 
nechytili druhý dech a ve všech směrech 
nás soupeřky přehrávaly.

S bezbodovým ziskem v sezóně jsme 
se nehodlali zadarmo rozloučit a tak jsme 
věřili, že to musí přijít. Do Protivína jsme 
losem pozvali další z týmů přeřazených 
z tehdejší třetí ligy, a to ambiciózní Pří-
bram. Možná chuť ukázat, že fotbal i v Pro-
tivíně hrát umíme nebo snad touha po 
vítězství otevřely bránu k utkání 10. kola. 
Holky na hřišti nebyly k poznání. Papírově 
lepšího soupeře po všech stránkách přehrá-
valy a téměř bezchybný výkon (škoda jen 
neproměněných šancí do prázdné brány) 
dal divákům pěkný pohled a příjemné 
sobotní dopoledne. Poločasovým skóre 
2:1 a celkově po vydařeném zápase jsme 
si konečně mohli užít „oslavy“ a chuť zis-
ku bodů a hlavně vítězství poprvé v této 
sezoně – 3:2.

Jako v zrcadle byl však poslední zápas 
podzimu v Plzni na hřišti Vodních staveb. 

Na obrázku Adéla Kubičková brání útoku Hradiště.

NA OBRÁZKU ADÉLA KUBIČKOVÁ BRÁNÍ ÚTOKU HRADIŠTĚ
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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 

Fotbalové informace

Neproměněné šance a hlavně hrubé chyby 
ve středu hřiště umožnily domácímu týmu 
vstřelit dva ušmudlané góly a při závěreč-
ném tlaku nepovedený odkop od branky 
a nepozornost obrany pomohly k zanechání 
bodů v Plzni (3:1).

Po tomto zápase bylo jasné, že naše 
postavení v tabulce na posledním místě 
je nezvratné a nezbývá než se připravit 
na další část sezóny a nepříjemný bodový 
deficit změnit a skóre 13:41 rapidně změ-
nit. Z pozice vedení týmu si myslíme, že 
se časem kladně projeví i omlazení týmu, 
které v letošním roce proběhlo – přišla 
děvčata z Vodňan. Věříme, že se najdou 
a i další holky z Protivína a okolí, které 
už s fotbalem mají zkušenosti a rádi náš 
„Protivínský tým“ posílí a rozšíří, chtějí 
hrát pohodový fotbal ve skvělé partě a po 
dovršení 15 let budou moci nastoupit do 
ženských týmů. Jsme přesvědčeni, že po 
získávání zkušeností se opět zařadíme 
k týmům, které jsou pro soupeře obávaným 
pojmem s dobrou hrou a že 5 gólů Denči 
Pečené, 3 branky Markéty Dokoupilové, 
2 trefy Marušky Králíkové a gólové střely 
Denisy Duškové, Evy Mikulenkové a Báry 
Vlkové se budou dále množit a povedou se 
i ostatním. I přesto, že na zápasech byl vel-
mi vidět tréninkový nedostatek, ale účast na 
zápasech i přes osobní a zdravotní důvody 
byla s ohledem k základně dobrá.

Momentálně nás čeká do prosince 
podzimní přestávka a od prosince začí-
nají tréninky v protivínské hale pro 
sezónu sálového fotbalu. Začneme 3. 12. 
účastí na tradičním „POLICAJŤÁKU“ 
a potom 28. 1. 2017 v Soběslavi na tur-
naji MČR.

Děkujeme všem za podporu, kterou jste 
nám věnovali, a těšíme se na jarní část 
divizního ženského fotbalu v Protivíně.

RK 

V říjnu běžely soutěže všech protivín-
ských týmů na plné obrátky, totéž se dá říci 
o mužstvech dospělých, která pokračovala ve 
svých vítězných taženích. Zápasy „A“ hodno-
til trenér Kobetič. 
Protivín – Dačice 6:1 (5:1) 
Branky: J. Vorel 3, Prášil 2, Moravec (11m)
Sestava Protivína: Hanus – Rothbauer, Miku-
lenka, Brož, Zach – J. Vojta (65. Fiala), Prášil, 
R. Vojta, Z. Vorel (75. Ruczkowski) – J. Vorel, 
Moravec (88. Bartuška)
Do 20. minuty jsme se sice dostávali k ohrožení 
branky, ale nevedlo se nám je proměnit. Pak se 
to sesypalo rychle a hráči byli plní chuti a pěk-
nými akcemi bavili diváky. Naši nekoncent-
rovanost ale hosté okamžitě dokázali využít. 
V druhém dějství to již nebylo z naší strany 
takové nasazení jako v prvém. Hosté ožili 
a tlačili do naší obrany. Podnikli jsme více 
rychlých protiútoků, ale pouze jeden vyřešili 
k vstřelení branky. Z naší strany povedených 
prvních 45 min. a zasloužené vítězství. 
Písek – Protivín 0:0
Sestava Protivína: Hanus – Zach, Mikulenka, Brož, 
Hála – Rothbauer, R. Vojta, Ruczkowski, Moravec 
(90. Chalupa), J. Vojta (82. Fiala) – J. Vorel
V prvním poločase jsme dokázali aktivní 
hrou držet krok s domácím týmem. Po chybě 
domácí obrany jsme se dostali i do šance, 
ale tu jsme uspěchali. Domácí si vytvářeli 
územní převahu a v závěru utkání to byl silný 
tlak. Naše obrana pracovala kvalitně, přesto 
se domácí dostali do brankových příležitostí, 
s kterými ale nenaložili správně a tak poctivý 
bod vezeme domů. 

Katovice – Protivín 0: 3 (0:2) 
Branky: Prášil, Brož, Rothbauer
Sestava Protivína: Hanus – Zach, Miku-
lenka, Brož, Hála – Rothbauer, R. Vojta 
(82. Fiala), Ruczkowski, Prášil (72. Chalupa), 
Moravec – J. Vorel
V úvodu utkání jsme přežili brankovou pří-
ležitost domácích. Pak jsme my nevyužili 
zaváhání domácích. Naše první vstřelená 
branka určila další ráz utkání. Hráli jsme ze 
spolehlivé zabezpečené obrany, ale i domácí 
obrana musela být ve střehu. Naštěstí druhá 
branka neoslabila naší pozornost a taky 
při nás stálo štěstí při trestňáku domácích. 
V druhé půli se domácí snažili s utkáním 
něco udělat, ale naši bránu nedobyli. Z brejku 
jsme navýšili vedení a myslím, že po dobré 
hře celého mužstva jsme zaslouženě odvezli 
všechny body. 
Protivín – Planá nad Lužnicí  3 : 1 (1: 1) 
Branky: J. Vorel, Prášil, Moravec 
Sestava Protivína: Hanus – Ruczkowski, 
Mikulenka, Brož, Hála – Rothbauer, Prášil, 
R. Vojta, Fiala (78. J. Vojta) – J. Vorel, Mora-
vec (88. Chalupa) 
Do utkání jsme nevstoupili podle našich 
představ. První varovaní jsme ještě přeži-
li, ale na podruhé šel soupeř do vedení 
a zaslouženě. V druhé půli jsme zlepšili 
naši hru a hrála se vyrovnaná partie. Obě 
mužstva chtěla vyhrát. Bojovnému utkání 
spíše slušela remíza, ale v závěru se nám 
povedlo urvat vítězství na svou stranu. 

 > > > > >

LISTOPADOVÉ PLAVÁNÍ
Přestože se venkovní teploty v tomto ročním období pohybují spíše blíž 

nule, v píseckém plaveckém bazénu bylo příjemněji. Jak uváděly tabulky na 
zdech: Vzduch + 29°C , Voda + 28°C .

Nejstarší děti z 1. Mateřské školy Protivín zde měly možnost absolvo-
vat předplavecký kurz. Po počátečním seznamování se s vodou v „malém“ 
bazénu se děti odvážily i do toho „velkého“. Získané zkušenosti jistě 
uplatní příští školní rok při kurzu v prvních třídách základních škol.    –EC–





„B“
Kostelec – Protivín 1:3 
Branky: Chalupa, Sládek, Vejšický
Hosté se v prvním poločase ujali vedení a utkání kontrolovali. Po změně 
stran domácí vyrovnali a ožili. Chvíli byli v utkání lepší. Protivínským 
se však podařilo vstřelit druhý gól, domácí trochu zvadli a Protivín toho 
využil ke vstřelení rozhodujícího gólu. 
Protivín – Králova Lhota 1:0 
Branka: Chalupa
Hosté se v utkání představili ve velmi dobrém světle, byli asi nejlepším 
týmem soutěže, který v Protivíně hrál. Protivínští se ujali vedení v prv-
ním poločase, i když měla obě mužstva několik možností ke změně 
skóre, žádná další branka už nepadla. 
Protivín – Borovany 1:1 pen. 0:3 
Branka: Chalupa
Opět se opakovala situace z minulého zápasu. Rychlý gól v první půli, 
hodně neproměněných šancí v další fázi utkání. Jenže tentokrát se 
soupeři podařilo v závěru z ojedinělého protiútoku vyrovnat. Ta branka 
s mužstvem zamávala, takže penaltový rozstřel dopadl špatně. 
Oslov – Protivín 4:5 
Branky: Sládek 2, Fiala 2, Vejšický
Protivínští dvakrát vedli o dvě branky, na miniaturním hřišti v Oslově 
to však nic neznamená. Domácí dvakrát srovnali skóre, naposled 2 
minuty před koncem. Z posledního útoku hostů se podařilo skórovat, 
takže si Protivín nakonec body odvezl všechny. 

Výsledky mládežnických týmů
Dorost

Týn – Protivín 2:0
Protivín – Ševětín / Čt. Dvory 10: 0 
Branky: Šedivý 3, Vejšický 2, Měšťan, Janeš, Ludvík, Slavíček, Rou-
šal 
Hradiště – Protivín 6:0
Protivín – Bechyně/Řepeč 9:3 
Branky: Cina 3, Vejšický 2, Šedivý 2, Ludvík, Morej 

Starší žáci 
Rudolfov – Protivín 3:2 
Branky: Sochora, L. Nečas
Protivín – Slavia ČB 0:2
Dobrá Voda / Třeboň – Protivín 5:2 
Branky: L. Nečas 2

Mladší žáci
Rudolfov – Protivín 0:2 
Branky: Jirášek, Král
Protivín – Slavia ČB 3:3 pen. 3:2 
Branky: Jirášek 2, Král
Dobrá Voda / Třeboň – Protivín 3:2 
Branky: Král 2

Mladší přípravka 
Mladší přípravka ukončila podzimní sezónu v pátek 28. 10. V sobotu 
poté se na dokopné rozdělovaly medaile. Kluci si je zasloužili za 
příkladný přístup k tréninkům a zápasům. To je v tomto věku nejdů-
ležitější, potom výsledky a umístění v tabulce nejsou vůbec důležité. 
Kéž by to klukům zůstalo i do dalších let. 
Celkové hodnocení: 1. J. Cupan, 2. O. Štěpka, 3. A. Kubecová, 
A. David, 4. R. Čecháček, 5. M. Viktora
Největší zlepšení výkonů: T. Novák
Nejlepší střelci: 1. J. Cupan 16, 2. O. Štěpka 10, 3. A. Kubecová, 
A. David 8 
Největší zlepšení výkonů: T. Novák
Nejužitečnější hráči: J. Cupan, O. Štěpka, A. Benák

Fotbalové informace
dokončení ze 13. stránky

Mladší přípravka – podzim 2016. 
Stojící zleva: O. Štepka, L.Pikl, A. Kubešová, trenér V. Křišťál, 
J. Cupan, F. Němeček, A. David.
Sedící zleva: P. Mikulenka, T. Novák, A. Čáka, R. Čecháček, 
M. Viktora.
Leží A. Benák.

 Rk. družstvo  – starší záp. skóre body

 1. Blatná 9 38:5 24
 2. Slavia ČB 9 33:9 21
 3. D. Voda“B+Třeboň“B 9 32:18 17
 4. Junior Strakonice“B 9 25:13 17
 5. Týn /Vlt. 9 30:29 15
 6. Vodňany 9 31:18 14 
 7. Hradiště“B 9 10:37 9
 8. Rudolfov 9 9:42 8
 9. Protivín 9 11:25 7
 10. Vacov 9 11:34 3

 Rk. družstvo  – mladší záp. skóre body 

 1 Hluboká 10 52:9 27
 2 Zliv+Olešník 10 54:26 25
 3 Hradiště 10 43:12 23
 4 Týn /Vlt. 10 34:23 23
 5 Netolice 10 52:13 22
 6 Dříteň“B+Vodňany“B 10 31:40 15
 7 Protivín 10 36:31 12
 8 Bechyně+Řepeč-Opařany 10 28:52 9
 9 Jankov 10 17:53 3
 10 Sepekov 10 10:46 3
 11 Ševětín“B+Čt.Dvory“B 10 8:60 3

 Rk. družstvo záp. skóre body

 1. Blatná 9 57:10 26
 2. Junior Strakonice“B 9 72:10 24
 3. Hradiště“B 9 32:17 16
 4. Slavia ČB 9 36:29 16
 5. Vodňany 9 20:14 14
 6. D. Voda“B+Třeboň“B 9 27:33 10
 7. Protivín 9 15:38 8
 8. Rudolfov 9 21:50 8
 9. Vacov 9 16:70 7
 10. Týn /Vlt. 9 25:50 6

Tabulka dorostu po podzimní sezóně

Tabulky žákovských mužstev po podzimní sezóně





KŘÍŽOVKA O KNIŽNÍ ODMĚNU

Také letošní křížovky jsou věnovány moudrým výrokům známých osobností.  Autor křížovek P.  Šoba
„Jaké propasti oddělují člověka od člověka. Tajenka (1. – 4. díl) ...proti tomu nic. ” Gustave Flaubert
Vyluštěnou tajenku zašlete do 5. prosince 2016 na adresu MěKS, Mírová 337, 398 11 Protivín, nebo emailem karfikova@kultura-protivin.cz. 
Knižní odměnu za správně vyluštěnou křížovku ze říjnových Protivínských listů obdrží paní Hanáková z Protivína. Blahopřejeme! 

Další výsledky stolních tenistů 
Slavoje Protivín v sezoně 2016 – 2017 

Krajský přebor:
Slavoj A : Orel ČB B 10:1
 (Votava 3, Dunovský 2, Dubský 2, Mareš 2, debl)
Slavoj A : Nová Ves A  10:2
 (Dunovský 3, Votava 2, Mareš 2, Dubský 1, debly)
Slavoj A : El. Strakonice B  10:5
 (Dunovský 3, Dubský 3, Votava 2, debly)
So Strakonice A : Slavoj A  1:10
 (Dunovský 3, Votava 2, Mareš 2, Dubský 1, debly)

Krajská soutěž:
Kaplice B : Slavoj B  10:5
 (Tománek 2, Šťastný st. 2, debl)
V. Brod A : Slavoj B  6:10
 (Tománek 3, Šťastný st. 3, Marková 1, Topinka 1, debly)
Týn B : Slavoj B  10:6
 (Tománek 2, Šťastný st. 2, debly)

Okresní soutěž:
Mirovice : Slavoj C 10:8
(Marková 3, Brabec 3, Kudelová 1, debl)

Slavoj C : Mirotice D 13:5
 (Brabec 3, Kudelová 3, Macháček 2, Marková 1, 
 debly, 2xWO)
Slavoj E : Slavoj C 5:11
 (Klárner 2, 3xWO – Pártl 3, Macháček 2, Marková 2, 
 debl, 3xWO)
Slavoj C : Mirotice C 18:0
 (Marková 4, Kudelová 4, Macháček 4, Brabec 4, debly)
Slavoj D : Kovářov A 8:10
 (Färber 4, Soumar 2, Polanský 1, debl)
Písek B : Slavoj D 6:12
 (Färber 4, Lednický 3, Soumar 2, Polanský 2, debl)
Slavoj D : Svatkovice 12:6
 (Lednický 4, Soumar 2, Polanský 2, Vojta 2, debly)
Slavoj D : Kovářov B 11:7
 (Polanský 4, Soumar 3, Vojta 1, Koula 1, debly)
Mirotice D : Slavoj E 10:8
 (Zoch 4, Klárner 2, Šťastný ml. 1, debl)
Mirotice C : Slavoj E  8:10
 (Šťastný ml. 4, Vařečka O. 3, Klárner 2, debl)
Slavoj E : Kovářov A  13:5
 (Zoch 4, Klárner 3, Vařečka O. 2, Šťastný 2, debly)

Karel Vařečka 

S L A V O J E
PROTIVÍNSTOLNÍ TENISSTOLNÍ TENIS








UZÁVĚRKA
pro dodání příspěvků

do listopadových
„Protivínských listů“ 
je 5. prosince 2016

do 12 hodin
NOVINY VYJDOU

v pondělí 19. 12. 2016 

Všechno to začalo, jako již tradičně 
v obchoďácích při závodech Downmall tour, kde 
se mi letos opravdu dařilo, ze třech startů třikrát 
pódium a z toho jedno vítězství. Dobrý začátek 
do sezony. Snažil jsme se přiblížit cyklistiku 
také lidem z města a tak jsem objel kompletní 
Czech Downtown sérii, ve které jsem v žádném 
ze čtyřech závodů nenašel přemožitele a tak 
jsem se stal vítězem téhle městské tour. Super 
bylo hlavně to, že každý video výstup z těchto 
závodů odvysílala televize Nova v pořadu ELE-
MENT a tak jste mě mohli celkem pravidelně 
vidět i na televizní obrazovce. Další z letošních 
povedených kroků byl plnohodnotný nástup do 
Českého Endura, kde se mi podařilo v každém 
závodě dojet do top pětky. A v závodě na 
Zadově se mi dokonce podařilo vyhrát. Díky 
těmto stabilním výsledkům, jsem se vyhoupl 
v celkovém pořadí České Endurosérie na 
skvělou třetí příčku i přes to, že jsem dva závo-
dy vynechal. I přes všechny ostatní disciplíny 
závody ve sjezdu byly prioritou. Kde jsem se 
především věnoval Evropským závodům. I když 
jsem měl po prvních dvou závodech českého 
poháru dobře našlápnuto. Letos se mi povedlo 
celkem stabilně zajíždět kolem patnáctého 
místa v Evropském poháru. V domácím závodě 
na Špičáku jsem mezi evropskou špičkou zajel 
svůj nejlepší výsledek a to šesté místo. Jako 
super úspěch beru také to, že jsem si vyjel 
nominaci a mohl jsem reprezentovat Českou 
sjezdovou scénu na mistrovství Evropy i světa. 
V Polsku na mistrovství Evropy se mi podařilo 
dosáhnout na 16. místo a na MS v italském 
Val di Sole jsem v kvalifikaci obsadil 52. místo, 
ale v závodě jsem měl bohužel defekt. Závodů 
i zážitků bylo opravdu hodně, tak aspoň takové 
lehké připomenutí toho nejdůležitějšího, co se 
v letošní sezoně povedlo. Příští rok bych chtěl 
do kalendáře zařadit i evropské závody v en-
duru a snad se najde čas i na nějaké bikové 
festivaly. Ještě jednou bych rád poděkoval všem 
za důvěru a přízeň v letošním roce a doufám, že 
bude pokračovat i v roce následujícím. 

Díky za podporu 
s pozdravem Jakub Říha

V sobotu se konaly semináře 
taekwonda ve sportovním boji a chan-
baře, což je boj s meči. Celý víkend pro-
bíhal pod vedením slovenského instruk-
tora a šampiona. Seminářů se zúčastnilo 
celkem 60 dětí. Po semináři ve večer-
ních hodinách na děti čekal v sobotu 
jump park, kde skákaly na trampolínách 
a zkoušely různé skoky i na umělém 
sněhu pod vedením instruktorů. Rodiče 
v době konání seminářů měli organizo-
vanou prohlídku Prahou. Večer si také 
vyzkoušeli trampolíny. 

O nejlepší skok na trampolíně vyhrál 
náš nejmenší účastník Ondřej Vinkelho-
fer a dostal krásný pohár. 

V neděli byly naplánovány závody 
v taekwondo a chanbaře. Všichni naši 
závodníci předvedli vše, co se naučili 
a dali do bojů velké nasazení. 
Umístění v bojích taekwndo:
 Šimon Svoboda  1. místo
 Tom Adre Nickel  1. místo
 Nella Kalíšková  2. místo
 Matěj Hudák  2. místo
 Martina Babáková  3. místo
Umístění v chanbara:
Krátký meč: 
 Tom Andre Nickel  1. místo

 Nella Kalíšková  2. místo
 Matěj Hudák  3. místo
Krátký meč + štít:
 Nella Kalíšková  1. místo 
 Tom Andre Nickel  2. místo
 Matěj Hudák  3. místo

Všem dětem Martině Babákové, 
Nelle Kalíškové, Tom Adre Nickel, 
Šimonovi Svobodovi, Lukáši a Micha-
lovi Matouškovým, Miroslavovi a Ond-
řejovi Vinkelhofrovým děkujeme za 
výbornou reprezentaci našeho oddílu. 
Veliký dík patří všem rodičům za pomoc 
při celé organizaci. 

MZ, JK, EK, Foto Erik Kalíšek

Hezké vánoční dárky 
svým blízkým

i z vašich fotografi í 
si můžete včas objednat na 

www.fotolab.cz
nebo ve 

Fotoateliéru 
Mošovská Jana

(Protivín – vedle radnice)

SEZÓNA 2016 
očima Jakuba Říhy

▲ ▲ ▲

PROTIVÍNSKÉ TAEKWONDO ÚSPĚŠNÉ 
Ve dnech 22. a 23. října se uskutečnil v Praze sportovní víkend 
KNICHTS NEXTGEN. Z našeho oddílu se zúčastnilo celkem devět 
dětí. Program byl skutečně nabitý nejen pro děti, ale i dospělé.
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