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pOdRObN pROgRam NOVORONhO pOdVeeRa 
Najdete Na VlOeNm letKu

Naše protivínské náměstí se v neděli 
27. listopadu hustě zaplnilo a zvlášť velký 
počet našich nejmenších s obrovským 
napětím očekával, až se rozsvítí naše 
vánoční jedlička. 

Vánoční výzdobu města v letošním roce 
kromě vánočního stromečku doplňují veli-
ká svítící ozdoba a betlém a zároveň dva 
andělé na římse kaplanky, kteří celé naše 
náměstí hlídají. Po slavnostním rozsvícení 
byli nejmenší obdarováni sladkými dárečky 
a nálada nás všech byla sváteční a příjem-
ná. Program začal již tradičně vánočním 
trhem na nádvoří kaplanky, pokračoval 
„Betlémským příběhem„v podání Pohád-

kové kovárny Selibov, a zpíváním pěvecké-
ho sboru ZŠ Protivín u stromečku. Vystou-
pením žesťového tria  Musica Pisecensis 
Písek a následně koledami v podání Tria 
Kamarádi Brno se náměstí rozzářilo do 
své krásy. Komety na lampách, velká 
vánoční ozdoba, betlém a náš vánoční 
stromeček tvoří krásnou kulisu našeho 
předvánočního náměstí. Stromeček svítí, 
začal advent, blíží se nejkrásnější svátky 
v roce – Vánoce. 

Poděkování za přípravu svátečního 
odpoledne patří Městskému kulturnímu 
středisku Protivín. 

Jaromír Hlaváč, starosta města 

XIV. PROTIVÍNSKÝ NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ  
JE PŘIPRAVEN 

Vážení spoluobčané, 
v letošním roce jsme pro Vás připravili v pořadí XIV. slavnostní Novoroční podvečer. 
Je připraven program, který jako tradičně zahájí vystoupení skupiny ABBA WORLD 
REVIVAL a který vyvrcholí již XIV. protivínským ohňostrojem. Ohňostroj je připraven 
tak, aby byla možnost v případě nepřízně počasí rozdělit jej do dvou částí. Náklady 
našeho novoročního odpoledne kompletně hradí sponzoři, kterým patří velký dík, 
protože částka, kterou se městu podařilo, vybrat přesáhla 550 tis. Kč. Naše město jako 
organizátor společně se sponzory a SDH Milenovice, kteří zajišťují koncert, nám jistě 
zpříjemní vstup do nového roku 2017.  Jaromír Hlaváč, starosta města 

INFORMACE PRO OBČANY
Přemístění 

autobusové zastávky
V neděli 1. ledna 2017 bude 
od 13 do 19 hodin z důvodu 
konání Novoročního odpo-
ledne a ohňostroje přemís-
těna  autobusová  zastávka 
z Masarykova  náměstí  do 
Komenského ulice (u spor-
tovní  haly).  Náměstí  bude 
rovněž  uzavřeno  pro  par-
kování. 

Vánoce z kapsáře
Jitka Pavlíková

Rozkrojím jablíčko, vánočka voní
tak jako před léty, tak jako loni. 

Kometa zazáří, betlém už stojí, 
o tu zář nadzemskou trošku se bojím. 

Nejlepší cukroví pekla má babička, 
vzpomínka vkrádá se do snů i pod víčka...

Nejhezčí Vánoce má dětství v kapsáři, 
které i po letech oči nám rozzáří...

ROZZeN OI NejmeNCh  1. adVeNtN Nedle V pROtIVN
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 Ze života školy  
Dne 9. listopadu 2016 jsme se my, 

němčináři z 9. ročníků, vydali na animační 
hodinu do Českých Budějovic, do krajského 
střediska německého jazyka, a to do Goethe 
Centra. Sešli jsme se ráno na vlakovém 
nádraží v Protivíně. Společně jsme pak 
odjeli vlakem do Českých Budějovic, kde 
jsme měli chvíli volného času, a tak jsme si 
stihli koupit snídani v Mercury centru. 

Prošli jsme přes Lannovu třídu na 
náměstí, kde na nás už v jednom z domů 
čekala paní lektorka. Seděli jsme v kroužku 
a ona na nás mluvila pouze německy. Hráli 
jsme pár her, samozřejmě v němčině. Poté 
nám paní lektorka pustila německý film, 
v českém překladu Luisa a Lotka, v němec-
kém originálu Das Doppelte Lottchen. 
Většinu času jsme si povídali o animovaném 
filmu a jeho hlavních hrdinkách Lottě a Lui-
se. Díky času strávenému v Goethe Centru 
jsme se naučili spoustu nových slov. 

Nastal čas jet zpátky domů, a tak jsme 
opustili náměstí a vydali se na vlakové 
nádraží. Měli jsme ještě čas, než nám odje-
de vlak, a proto jsme se šli naobědvat do 
McDonaldu. I přes brzké vstávání, jsme si 
to všichni užili. 

Celá tato exkurze byla velmi zajímavá. 
Samozřejmě velký dík patří paní učitelce 
Přástkové, která tuto animační hodinu zajis-
tila.  E. Králová, K. Macháčková 

a E. Roušalová – 9. tř. 

V pátek se protivínským kostelem  
sv. Alžběty rozezněly hlásky dětí z obou 
dětských pěveckých sborů a zazněly flétny 
žáků ze třídy pana učitele Klůce. 

V kostele, který byl do posledního 
místečka zaplněn posluchači, se konal již 
tradiční vánoční koncert. Atmosféra byla 
velmi slavnostní, děti si zpívání velmi 
užívaly. Dívky z velkého sboru zpívaly ve 
dvou pěveckých blocích. Na závěr prvního 
bloku si připravily tajný vánoční dárek. Za 
doprovodu Kristíny Nídlové a p. Michala 
Nováka zazněla vánoční písnička, kterou 
Kristína vybrala, zaranžovala a s velkým 
sborem nacvičila. Překvapení mi udělalo 
obrovskou radost. 

Chtěla bych tímto poděkovat všem 
dětem z obou sborů, byly opravdu šikovné 
– prvňáčci zvládli své první velké veřejné 
vystoupení naprosto bravurně, flétnistům, 
v jejichž podání zazněly písničky z pohá-
dek, a mému hudebnímu doprovodu – panu 
učiteli Michalu Novákovi a studentce 
Kristíně Nídlové.  Lenka Přástková, 

sbormistryně DPS při ZŠ Protivín

Lampionový průvod
Martin sice letos nepřijel na bílém koni, zato nám odpoledne 

celkem vydatně pršelo. Pak déšť ustal, ale kolem 17. hodiny jsem 
se podívala z okna a moc mne ten pohled nepotěšil. Vypadalo to, 
že lije jako z konve. Měli jsme naplánovaný lampionový průvod, 
a tak jsme se celá rodina vydali ke svaté Anně, kde jsme měli 
sraz. K našemu překvapení nelilo, jen mžilo, jenže z okna to 
vypadalo mnohem hůř. Potěšilo mne to. Před začátkem průvodu 
přestalo mžít úplně. Jenže sychravé počasí přimělo většinu lidí 
zachumlat se do deky a teplých ponožek s horkým čajem. Proto 
nás nepřišlo mnoho, asi jen kolem třiceti. Ti skalní, a byly mezi 

Foto R. Lenemajer.

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ KONCERT

Luisa a Lotka v Goethe centru

nimi hlavně malé děti, prošli přes pivovarský park na náměstí, 
kolem školy, fotbalové hřiště až do Pastelky a na tamější zahradě 
si všichni zapálili dlouhé prskavky. Jejich svit vynikl, protože 
nás tam neoslňovala žádná pouliční ani domovní světla. Neba-
vilo to jen děti, ale taky tatínky, což nás těší. Příští rok to snad 
zopakujeme a doufáme, že nám vyjde lepší počasí. Když jsme 
skončili, spustil se déšť, ale to jsme již nasedali do aut, do tepla 
svých domovů. 

Děkuji všem, kteří to nevzdali a přišli. Lampionový průvod 
podpořila Komunitní nadace Blanicko-Otavská. Děkujeme. 

M. Šálková
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Jeden veliký dárek pro všechny. 
Prospěšný, hodnotný, který nejen potěší, ale po zprovoznění 

i zahřeje, a to nejen u srdce. Co to je? Nová, krásná, keramická pec 
s obsahem 280 litrů v ceně sto třicet tisíc korun. 

Finančně tento nákup podpořilo pět dárců: Nadace ČEZ 
– zaměstnanecký grant Praha, Rotary klub Písek, Komunitní 
nadace Blanicko – Otavská, Jiří Hejsek Protivín a Čaloun–závodní 
stravování Písek. 

První část, finanční, byla vyřešena. Keramická pec dovezena 
a pod schody uložena. Ale jak dál? Čekal nás tvrdý oříšek, jak čtyř 
set kilový kolos dostat do prvního patra? Dalo to hodně přemýšlení 
a přeměřování. Ale i to se díky dobrovolnické pomoci chytrých 
a šikovných podařilo. Naši klienti v keramické dílně budou rozvíjet 
formou terapie svoji motoriku, pokračovat v získávání svých pra-
covních návyků a rozvíjet své umělecké dovednosti a schopnosti. 
Věřím, že výsledkem jejich práce s hlínou budou nová a krásná 
umělecká díla, která mají nejen tvar, ale i duši a budou se moci 
v nové keramické peci přetvářet na zvonivou keramiku. 

Děkujeme všem dárcům, sympatizérům a anonymním pomoc-
níkům. 

Všem za HORIZONT, z. ú. přeji požehnané Vánoce a další rok 
ve zdraví,  pohodě, bez osobních kalamit.                               

Jindřiška Trtková

PODĚKOVÁNÍ 
STAROSTY MĚSTA 
Dovolte  mi  poděkovat  týmu 
pracovníků  OS Technické 
služby  za  vánoční  výzdobu 
a  výběr  překrásné  jedličky. 
Jmenovitě  Karlu  Pencovi, 
Josefu Brůžkovi, Petru Něm-
covi,  Janu  Bínovi  a  Josefu 
Veselému patří velký dík za 
zajištění  vánoční  výzdoby 
včetně ozdobení vánočního 
stromu, které bylo letos velmi 
náročné a ve velmi krátkém 
čase  se  podařilo  vyzdobit 
naše náměstí k plné spoko-
jenosti nás všech. 

Jaromír Hlaváč, 
starosta města 

mikuLáš naděLovaL v horiZontu, z. ú. 
v sociáLně terapeutických díLnách v protivíně a písku

Foto M. Černá
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Zprávičky Z Modré Mateřské školičky

Advent bývá v Protivíně zahájen již 
tradičním nedělním odpolednem ukonče-
ným rozsvícením vánočního stromu. Děti 
z 1. Mateřské školy Protivín se ho v hoj-
ném počtu účastní se svými rodiči, neboť 
následující dny si o něm často vyprávějí. 
Je pro ně vždy silným zážitkem, spolu 
s krásným osvícením náměstí a hlavní ulice. 
Následující první adventní týden odstartuje 
také mnoho jejich činností, které s nimi 
v naší mateřské škole prožíváme. Nejvíce 
nás dospělé těší, že si děti povídají ne 
o zahraničních Santa Klausech či alpských 
krampusech, které na ně z okolí „útočí“, ale 
o českém Mikuláši a Ježíškovi. Tyto naše 
národní tradice se snažíme vždy v před-
vánoční době u dětí podporovat a rozvíjet. 
Proto u nás v budově najdete čertíky, andílky 

i Mikuláše, které děti v rámci svého věku 
a svých schopností vytvářejí. 

Navštívily nás také dvě sympatické 
čertice, se kterými si děti zadováděly, zasou-
těžily i zatancovaly, a pak byly odměněny 
dárečky od Mikuláše a anděla. 

Pěkné bylo letos i uvedení nové filmové 
pohádky Anděl Páně 2 v protivínském kině, 
které děti potěšilo a nám učitelkám o něm 
ty starší s radostí vyprávěly. 

Nedílnou součástí adventní doby je 
i příprava kulturního vystoupení s vánoční 
tématikou pro rodiče dětí v mateřské škole, 
pro osamělé občany našeho města a uspo-
řádání vánočních dílen. 

Všechny děti se ale nejvíce těší na pro-
žití vánočních svátků v rodině doma.

Eva Cimburová                                                                                        

Začátkem listopadu do naší mateř-
ské školy zavítali Veselí klauni.  
Ti děti naučili veselé písničky, dokonce 
i s tanečkem. Klauni vtipnou formou 
zabrousili na třídění odpadů, kde se 
ukázalo, že děti dobře ví, kam jaký 
odpad správně uložit. 

V adventním čase se naše školička 
oblékla do vánočního šatu. Ze všech 
tříd na nás dýchá vánoční atmosféra. 
Všichni pilně připravujeme malá pře-
kvapení pro naše nejbližší na vánoční 

besídky. Někteří s trochou respektu 
čekají na příchod Mikuláše s čertem. 

S pohádkou „Dobrodružství skřít-
ka KUKA“ k nám přijelo loutkové 
divadlo. Děti za skvělou pomoc účin-
kujícím dostaly jako odměnu od kmotry 
lišky „svatební koláčky“. 

Od 5. ledna 2017 a pak každý 
čtvrtek v době od 15 do 16 hodin 
opět zahajuje BABY STUDIO. Zde 
se pravidelně setkávají maminky s dět-
mi od 1,5 roku. Děti se zde seznamují 
s prostředím, což jim usnadňuje jejich 
následnou adaptaci. Srdečně vás všech-
ny zveme. 

Kolektiv zaměstnanců 2. Mateřské 
školy všem přeje klidné a pohodové 
prožití vánočních svátků a do nového 
roku 2017 hodně zdraví, štěstí, lásky 
a optimismu.      

 Kolektiv 2. Mateřské školy 
Protivín

chcete si vYZkoušet 
moderní deskovÉ hrY?
půJčíme vám Je domů!

Do knihovny přibyla nová hra – 
Lichožrouti – Jestli to náhodou nevíte, 
Lichožrouti se živí ponožkami. To je také 
důvod, proč lidem zůstává tolik lichých 
ponožek. V této hře si můžete vyzkoušet, 
jak to vlastně je, být takovým Lichožrou-
tem. Určitě to nebudete mít snadné, pro-
tože nemůžete zblajznout všechno, na co 
přijdete. Hon za lichými ponožkami právě 
začíná. Byt se mění v bitevní pole a to se 
neustále mění. Prověřte svoji pozornost, 
předvídavost a štěstí. Dokážete nasbírat 
nejvíc ponožek ze všech nebo budete mít 
na konci hry prázdné břicho?

Koncem listopadu jsme si Pastelku pro-
voněli vánočním cukrovím, bramborovým 
salátem i rybí polévkou bez ryb. V příjemné 
atmosféře jsme nejen ochutnávali a popíjeli 
pečený čaj, ale také jsme odměnili ty, kdo 
se zúčastnili všech setkání. Vítězem se staly 
Veronika Plívová a Bára Vlasáková. Pro 
všechny byly připraveny dárky v podobě 
knižních publikací. Vaření bude pokračo-
vat i v roce 2017 zpravidla první pondělí 
v měsíci od 17.30 hodin. Poprvé se sejdeme 
9. ledna v 17.30 hodin. Budeme se zabývat 
přírodními antibiotiky. Srdečně vás zve-
me.  M. Šálková

DO KNIHOVNy PROTIVÍN 
NEJEN zA KNIHOu

Vánoční inspirace

Tvoříme rybičky.

prosincoVÉ TĚŠení



víně bude nadále klientům k dispozici 
24 hodin denně náš bankomat, který 
umožňuje vedle výběru hotovosti například 
zadání jednorázového i trvalého platebního 
příkazu, zaplacení složenky, dobití kreditu 
mobilního telefonu, změnu PIN kódu nebo 
zobrazení limitů karty. Dále nabízíme řadu 
alternativních cest k obsluze účtu (banko-
mat, elektronické bankovnictví SERVIS 
24 internet/telefon/mobil s nepřetržitým 
provozem), kompletní obsluhu klientských 
účtů a dalších bankovních produktů zajistí 
také kterákoli jiná naše pobočka. nejblíže 
protivínu je naše pobočka ve vodňa-
nech, v okruhu 20 km máme i další dvě 
pobočky, a to v písku a týně na vltavou, 
které mají delší otevírací dobu a nabízejí 
kompletní bankovní servis. 

Děkujeme za pochopení. 
Česká spořitelna
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Rada mSta ZaSedala

z deníku
pOlICIe R V pROtIVN

Máme nejširší pobočkovou síť v ČR, pře-
sto však nemůžeme být všude. Snažíme 
se přizpůsobovat našim klientům a mít 
pobočky tam, kde je klienti nejvíce využijí. 
Chod poboček proto pečlivě sledujeme 
a podle míry jejich využití je přemísťujeme, 
otevíráme na nových místech, případně 
uzavíráme. v této souvislosti jsme po 
detailní analýze dospěli k rozhodnutí, 
že 31. ledna 2017 ukončíme provoz naší 
pobočky v protivíně. 
tím, jak se mění rytmus života měst 
a obcí, využívají klienti některé poboč-
ky stále méně (například v centrech 
menších měst), zatímco v jiných loka-
litách, kde by je využilo velké množství 
lidí (typicky třeba nákupní centra), je 
poboček nedostatek. Od toho se odvíjejí 
i rozhodnutí o přesouvání poboček z méně 
využívaných lokalit do oblastí s hustším 
provozem. 
Klienty budeme o připravovaných změnách 
pochopitelně s předstihem informovat. 
Čísla účtů, ani nastavení jejich dalších 
produktů se jim nijak nezmění. V Proti-

VYBRÁNO Z USNESENÍ RM 23. 11. 2016...

souhlasí s uložením kabelu VN do pozemku p. č. 803/10 
v  kú  Protivín  v  rámci  stavby  „Protivín  Luční, 
Jiráskova, Mírová: VN, TS, NN“, když úplata za 
uložení kabelu VN bude vypořádána v rámci celé 
stavby „Protivín Luční, Jiráskova, Mírová: VN, TS, 
NN“ po geodetickém zaměření a vypočtena dle 
sazebníku náhrad města Protivín 

předběžně souhlasí s prodejem pozemků v kú Nový 
Dvůr u Písku a v kú Smrkovice nejvyšší nabídce 

a ukládá finančnímu odboru – správě majetku zveřejnit 
záměr prodeje předmětných pozemků 

bere na vědomí zápis č. 10 z  jednání komise bytové, 
místního hospodářství a dopravy konaného dne 
14. 11. 2016

a souhlasí s pronájmem bytu č. 8, 2+1 o celkové vým. 
77,9 m2, na adrese Protivín, Palackého 532 

jmenuje pana Jaroslava Řehoře členem inventarizační 
komise  MěKS  Protivín  pro  účely  provedení 
periodické inventarizace majetku města Protivín 
svěřeného  do  správy  MěKS  Protivín  ke  dni  
31. 12. 2016

souhlasí s přijetím finančního daru ve výši 3 000  Kč 
od Střechy MÁDL, s. r. o. Malešice 23, Týn nad 
Vltavou a jeho následné použití ZŠ Protivín 

a souhlasí s přijetím finančního daru ve výši 9 000 Kč od 
OM Protivín, Švermova 349 na hračky a učební 
pomůcky 2. MŠ Protivín 

krade pivní přepravky
Policisté protivínského obvodního 
oddělení zahájili dne 2. prosince 
úkony trestního řízení proti místní-
mu muži (25). Ten je důvodně pode-
zřelý z krádeže pivních přepravek, 
které měl po násilném překonání 
a poškození plotu odcizit v areálu 
místního pivovaru. Svým jednáním 
způsobil škodu v souhrnné výši 
1 400 korun. Uvedeného skutku se 
nedopustil poprvé a byl za něj již 
odsouzen trestním příkazem písec-
kého soudu. Předchozí trest jej však 
nenapravil. Opět jej tak čeká soud, 
kde je pro tentokrát již ohrožen až 
trestem odnětí svobody na dobu až 
tří let. 

obracíme se na veřejnost
Písečtí kriminalisté společně s pro-
tivínskými policisty řeší od konce 
července 2016 případ napadení 
v baru F1 v Protivíně v ulici Mírová. 
V podniku došlo dne 31. 7. 2016 
v době od 2:50 do 3:30 k fyzickému 
napadení hostů, kriminalisté v rám-
ci prošetřování případu pátrají po 
totožnosti jednoho ze zúčastněných 
mladých mužů. Osoba je důležitá pro 
objasnění případu a obracíme proto 
se s žádostí o pomoc také na širokou 
veřejnost a sdělovací prostředky. 

Na uveřejněném video záznamu se 
jedná o muže, který do podniku vešel 
jako čtvrtý. První vstupuje žena, 
poté muž, po něm další muž v černé 
kšiltovce a za ním mladík, po kterém 
pátráme. Pokud muže poznáváte, 
obraťte se s informacemi na písecké 
kriminalisty na lince 974 235 446, 
974 235 325 nebo využijte linku 158. 
Děkujeme za pomoc. 

vloupání do prodejen objasněno
Vyšetřovatel služby kriminální 
policie a vyšetřování zahájil ve 
středu 16. listopadu trestní stíhání 
mladého muže ze Strakonic, který 
měl s dalším spolupachatelem škodit 
v prodejnách v Protivíně. Muž má 
kriminální minulost, pro majetkovou 
trestnou činnost již byl v minulosti 
odsouzen. 
Tisková zpráva 
ze dne 19. září 2016:
Škodu za více než 20 000 korun způ-
sobil zatím nezjištěný pachatel, který 
se v sobotu 17. září v noci vloupal 
nejprve do obchodu s oděvy v cent-
ru Protivína, odkud odcizil finanční 
hotovost v drobných mincích.  Pacha-
tel zřejmě dostal po zlodějském 
výkonu chuť na uzeniny, rozbil vstup-
ní dveře do sousední provozovny 
řeznictví, odkud z chladícího pultu 
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 proti-
vínští policisté i policejní psovod se 
služebním psem, který šel po „horké 
stopě“. Kriminalistický technik 
zajistil stopy a policisté po pachateli 
dále pátrají. Na objasňování případu 
spolupracovali protivínští policisté 
a písečtí kriminalisté. Vyšetřování 
vloupání dále pokračuje. 

nechtěli platit
V neděli 13. listopadu dopoledne 
řešili protivínští policisté případ krá-
deže alkoholu v prodejně. Krátce po 
šesté hodině ráno využil chvilkové 
nepozornosti prodavače mladý muž 
ze Strakonic. Nepozorovaně vnikl 
do prodejny hned za ním, odcizil 
lihoviny a pak kolem překvapeného 
muže utekl pryč. Prodavač začal 
muže pronásledovat, předal poli-
cistům aktuální informace a těm 
se podezřelého po chvíli podařilo 
zadržet. Policisté následně zjistili, 
že se jedná o muže, který již měl se 
zákonem v minulosti potíže. 

vloupání do garáže
Ve čtvrtek 10. listopadu přijali proti-
vínští policisté oznámení o vloupání 
do garáže v Jiráskově ulici. Zatím 
nezjištěný pachatel někdy v době 
od minulé soboty násilně vnikl do 
garáže, kde bral vše, co našel. Zloděj 
odcizil čtyři letní pneu na diskách 
na Škodu 120, koženkový taburet, 
proutěný koš a další věci, které zde 
měl poškozený uložené. Způsobená 
škoda přesahuje 5 000 korun. 

ukončení provozu pobočky české spořitelny v protivíně
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uPOzORNĚNÍ 
PRO
NÁVŠTĚVNÍKY
MĚSTSKé 
KNIhOVNY

protivínskÉ ListY Jako dárek
V letošním roce oslavily Protivínské listy již 25. narozeniny. Za dobu vydávání se 
jejich obsah stále více rozšiřoval. Své čtenáře má napříč generacemi stále. 
Přemýšlíte o dárku pro své blízké? 
předplatné za zvýhodněných podmínek na rok 2017 lze uhradit již nyní. činí část-
ku 176 kč. Úhradu je možné uskutečnit v hotovosti v MěKS Protivín nebo převodem 
na účet č. 642834349/0800. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno. Adresu odběratele 
zašlete na e-mail vojikova@kultura-protivin.cz nebo sdělte na tel. 382 251 996.

Do vzDuchu vzlétlo tři sta balÓnkŮ
V  pátek  9.  prosince  se  na  okamžik  objevil  nad  protivínským 

náměstím fialový obláček. Celkem 300 balónků s přáníčkem Ježíš-
kovi vypustily děti do vzduchu. Připojily se tak k pokusu o překonání 
rekordu v počtu vypuštěných balónků v  jeden okamžik – v 15.15 
hodin  po  celé  České  republice  v  rámci  akce  vyhlášené  Českým 
Ježíškem.  Mimořádné  poděkování  patří  od  městského  kulturního 
střediska skautkám organizace Junák Protivín, bez kterých by se 
akce nepovedla. 

Zveme vás na výstavu nejnovější 
tvorby dlouholetého člena Prácheňské 
umělecké besedy Andreje Rádyho do 
podkrovních prostor Galerie Kaplanka. 

V prostorách infocentra uvidíte zlo-
mek tvorby Václava a Radka Lenema-
jerových. 

tyto výstavy můžete zhlédnout do 
pátku 23. prosince 2016. 

poté bude infocentrum uzavřeno 
a na vaši návštěvu se těšíme opět v pon-
dělí 2. ledna 2017. 

ve středu 4. ledna 2017 proběh-
ne vernisáž výstavy nových obrazů 
petra hejny. Podrobnosti uvedeme na 
plakátech. 

V prostorách infocentra Protivín se 
první dva měsíce nového roku vydáte 
do skotska prostřednictvím objektivu 
mgr. Jiřího hájka. 

Kolektiv Infocentra Protivín přeje 
všem klidné prožití vánočních svátků 
a v roce 2017 mnoho radosti, lásky 
a pohody. Kéž jsou všechny bytosti 
šťastny. 

Městská knihovna Protivín 
bude od 23. prosince do  
30. prosince uzavřena. 
Otevřeno  bude  2.  ledna  2017. 
Přejeme všem čtenářům krásné 
vánoční svátky a v novém roce 
hodně zdraví, pohody a spoustu 
času na čtení. 

PŘBĚhY STARýCh PÍSECKýCh DOMů 
A OSuDY jEjICh OBYVATEl 

zlata Měchurová

Na leden 2017 připravujeme 
setkání s dlouholetou novinářkou 
a spisovatelkou Zlatou Měchurovou 
nad její novou knihou Příběhy sta-
rých píseckých domů a osudy jejich 
obyvatel. 

Publikace je nejen o dějinách 
starých dosud existujících domů 
v Písku a okolí, ale i o minulém 
a současném životě jejich obyvatel. 
Autorka zde přibližuje historii téměř 
třiceti domů. Popisuje nejen domy, 
ale jako dlouholetou novinářku ji 
zajímají obyvatelé a jejich osudy, 
které jsou s domy spojeny. Foto R. Lenemajer.

pozvánka
do infocentra

Klidné a radostné prožití svátků vánočních a hodně zdraví  
do roku 2017 přeje divákům a čtenářům MěKS Protivín. 



kino protivín
leden 2017

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

Filmy oznaen tmto symbolem jsou sledovateln brlemi 3d-technologie

neděle 1. ledna 2017
nepromítáme – novoroční ohňostroj

středa 4. ledna v 19 hodin film USA
COLLATERAL BEAUTY: DRUHÁ ŠANCE

Drama. V době, kdy úspěšný vedoucí pracovník newyorské reklamní agentury (Will Smith) prožívá 
hlubokou osobní tragédii, zcela se stahuje do ústraní, jeho kolegové vymyslí drastický plán. Jeho 
cílem je přinutit ho překvapivým a hluboce lidským způsobem se vyrovnat se svým žalem. Všichni 
jsme propojeni. 
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 97 minut, vstupné 120 Kč

pátek 6. ledna v 19 hodin film USA/V. Británie
AssAssiN´s CREED

Akční/dobrodružný. Osud ti koluje v žilách. Usvědčený vrah Callum Lynch (M. Fassbender) je 
nedobrovolně vysvobozen z cely smrti jen proto, aby se stal součástí staletého boje mezi asasíny, 
templáři a španělskými inkvizitory. Jeho novým vězením se stává tajné zařízení Abstergo vybavené 
revoluční technologií Animus, která odhaluje v lidské DNA genetické vzpomínky...
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 102 minut, vstupné 150 Kč

neděle 8. ledna v 16 hodin
pohádka o kŘiŠŤÁLovÉM SrDCi
neděle 8. ledna v 19 hodin film USA
PAŘBA O VÁNOCÍCH

Komedie. Když vedoucímu pobočky jeho upjatá sestra, generální ředitelka společnosti, pohrozí, že 
pobočku zavře, rozhodne se zachránit situaci velkolepým vánočním večírkem. Ten se mu však vymkne 
poněkud z ruky... Hrají Jennifer Aniston a Jason Bateman.
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 105 minut, vstupné 100 Kč

středa 11. ledna v 19 hodin film Francie/Německo/USA
sNOwDEN

Drama. „Špion Hacker Zrádce Hrdina“ Edward Snowden změnil současný svět jako málokterý člověk. 
Strhující příběh, který vedl až k největší špionážní kauze moderní doby. Je to muž, který odhalil 
šokující praktiky amerických výzvědných služeb.
Mládeži do 12 let nepřístupný, titulky, 134 minut, vstupné 90 Kč

pátek 13. ledna v 19 hodin film USA
ROGUE ONE: sTAR wARs sTORY

Akční/dobrodružný. Rogue One: Star Wars Story je první z nové série samostatných filmů 
Lucasfilmu. Vypráví příběh skupiny netradičních hrdinů, kteří se dají dohromady, aby spl-
nili odvážný a zdánlivě nemožný úkol: Ukrást plány Hvězdy smrti. Hrají: F. Jones, D. Luna,  
B. Mendelsohn, D. Yen a další. 
Mládeži přístupný, dabováno, 133 minut, vstupné 130 Kč

neděle 15. ledna v 16 hodin film Francie
čERVENÁ žELVA

Animovaný/rodinný. Příběh trosečníka na tropickém ostrově obydleném želvami, kraby  
a ptáky je zároveň univerzálním příběhem o životě člověka. Magický snímek srozumitelný napříč 
generacemi – v Cannes získal zvláštní cenu. 
Mládeži přístupný, beze slov, 80 minut, vstupné 80 Kč

neděle 15. ledna v 19 hodin film ČR
VŠECHNO NEBO NiC

romantická komedie. Film Všechno nebo nic – český Deník Bridget Jonesové? Linda a Vanda jsou 
pohledné třicítky, nerozlučné kamarádky a taky spolumajitelky malého knihkupectví v centru města. 
Linda je rozvedená, vzdělaná, praktická, má malou dceru a pocit zodpovědnosti. Ten naopak chybí 
Vandě, svobodné, veselé, nezávislé krásce, která sice muže přitahuje jako magnet, ale její živelnosti 
žádný nestačí. A tak hledá toho pravého. 
Mládeži do 12 let nevhodný, 107 minut, vstupné 120 Kč

středa 18. ledna v 19 hodin film V. Británie 
DAViD BOwiE jE...

Dokument. Výstava nazvaná „David Bowie je...“ byla nejúspěšnější v historii Victoria & Albert Musea 
v Londýně. Fascinující cesta napříč okouzlující výstavou, která mimo jiné představila sbírku ručně 
psaných básní, originálních kostýmů, fotografií, videoklipů. 
Mládeži přístupný, titulky,100 minut, vstupné 150 Kč

pátek 20. ledna v 19 hodin film USA
VELKÁ čÍNsKÁ ZEĎ

Dobrodružný/fantasy. Hollywoodská superstar Matt Damon hraje mnoha bitvami zoceleného 
žoldáka Williama Garina, který přijel na Dálný východ získat tajemství střelného prachu. Mimo-
řádně nebezpečná mise v exotickém prostředí nemohla dopadnout dobře, a ani tak výjimečný 
lukostřelec, jakým je Garin, se nedokázal ubránit obrovské přesile bojovníků tajného seskupení, 
zvaného Bezejmenný řád.
Mládeži do 12 let nevhodný, dabováno, 94 minut, vstupné 150 Kč

neděle 22. ledna v 16 hodin film USA
ZPÍVEj

Animovaná komedie pro všechny.  Podnikavý koalí chlapík Buster Moon má poslední šanci zachránit 
divadlo, které zdědil po svém otci. Všechno vsadí na jednu kartu, na velkolepou talentovou pěveckou 
soutěž, jakou svět ještě neviděl. 
Mládeži přístupný, dabováno, 110 minut, vstupné děti 130 Kč/dospělí 150 Kč

neděle 22. ledna v 19 hodin film ČR
mANžEL NA HODiNU

Komedie. Pokračování mimořádně úspěšné české komedie a diváckého hitu z roku 2014. Další osudy 
čtveřice hráčů vodního póla z Nymburku, kteří začali pracovat jako hodinoví manželé – Milana (B. Polívka),  
Honzy (D. Novotný), Jakuba (D. Matásek) a Kryštofa (L. Latinák). 
Mládeži od 12 let přístupný, 92 minut, vstupné 110 Kč

středa 25. ledna v 19 hodin film USA
ZAKLADATEL

Životopisný. Riskoval. Porušoval zákony. Měnil pravidla. Skutečný příběh muže, který byl ztělesněním 
amerického snu a vybudoval nejznámější síť rychlého občerstvení na světě. V roce 1954 dostal Ray 
Kroc (Michael Keaton) objednávku na 6 mixérů od bratrů McDonaldových...
Mládeži od 12 let přístupný, titulky, 115 minut, vstupné 110 Kč 

pátek 27. ledna v 19 hodin film USA
PAsAžÉŘi

Akční/thriller. Jennifer Lawrence a Chris Pratt představují dva pasažéry vesmírné lodi, která je má 
dopravit na jinou planetu, kde by měli začít nový život. Když je jejich hibernační kóje za záhadných 
okolností probudí o 90 let dříve, než loď dosáhne svého cíle, mění se ale rutinní cesta v souboj o 
přežití.
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 116 minut, vstupné 100 Kč

neděle 29. ledna v 16 hodin  film Španělsko
OZZY

Aminovaný. Rychle a chlupatě. Ozzy je přátelský bígl, který žije idylickým životem v rodině 
Martinsových. Jeho páníčci ale musí za prací do Japonska. Má to jeden háček – pes s nimi nesmí. 
Martincovi se proto rozhodnou dát ho do luxusního psího hotelu – bohužel toto místo je jen zástěrkou 
pro jeho majitele...
Mládeži přístupný, dabováno, 90 minut, vstupné děti 100 Kč /dospělí 120 Kč

neděle 29. ledna v 19 hodin film ČR
miLUji TĚ mODŘE

romantická komedie o jednom zamilovaném malíři, dívce z výlohy, žárlivém vrhači nožů  
a lásce v modrém. 33letý malíř D. Bárta žije pod jednou střechou s matkou, která je posedlá jógou. Má 
záletného otce, který ho neustále zásobuje zaručeně osvědčenými radami, jak dobývat ženy. To pravé 
zemětřesení jej však v životě teprve čeká. Ve výloze klenotnictví David spatří aranžérku Terezu...
Mládeži do 12 let nevhodný, 90 minut, vstupné 120 Kč



Dům kultury Protivín

neděle 8. ledna 2017 od 16 hodin

o kŘiŠŤÁLovÉM SrDCi

Je bohatství a moc zárukou štěstí? Jak se 
můžeme postavit proti lži? Jakou cenu má 
pro člověka láska a dobro? Příběh dob-
rosrdečné Alžbětky a chamtivé Agáty,  
do jejichž osudu zasáhne spravedlivý 
Lesní mužíček a jeho kouzla. 
Vhodné pro děti od 3 do 11 let, 
délka 55 minut

Vstupné 45 Kč

přeDproDej vstupenek zahájen
internetov pedprodej: www.mujbijak.cz

telefony: 382 251 806, 382 251 996
e-mail: knihovna@kultura-protivin.cz  karfikova@kultura-protivin.cz

Dům kultury Protivín
čtvrtek 12. ledna 2017 od 19 hodin

pŘíběhy StarýCh píSeCkýCh DoMů
Beseda s autorkou knihy Zlatou Měchurovou, známou 
novinářkou. Promítání fotografií.  Vstupné 50 Kč

Dům kultury Protivín
pátek 3. února 2017 od 19.30 hodin

hvězDnÉ Manýry
Divadelní společnost HÁTA uvádí povedenou, rychlou 
a bláznivou frašku. 

Vstupné v předprodeji 270 Kč/na místě 310 Kč
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V nabídce programů Městského kulturního střediska 
v Protivíně je ve druhém lednovém týdnu beseda 
s autorkou knihy Příběhy starých píseckých domů 
a osudy jejich obyvatel, bývalou šéfredaktorkou Písec-
kého deníku zlatou Měchurovou, a zástupcem Nakla-
datelství j&M janem Měšťanem. Knížka se objevila 
na předvánočním trhu a s autorkou jsme si povídali 
o její prvotině. 

Co vás přivedlo k napsání knihy?
Tu  myšlenku  jsem  nosila  v  hlavě  delší  dobu.  Už  při 

práci  v  redakci  Píseckého  deníku  jsem  měla  možnost 
poznat blíže někte-
ré domy, které mají 
zajímavou  historii, 
třeba dům U Koulí, 
k  němuž  se  vzta-
huje  život  a  tvor-
ba  Fráni  Šrámka.  
Vždy na mne dých-
la  jakási  nostalgie, 
duch  tohoto  místa 
i obdiv ke stavitelům. 
Když  jsem  odešla 
z  redakce,  nějaký 
čas jsem pracovala 
jako  realitní  mak-
léřka. A opět   jsem 
navštívi la  různé 
domy, setkala jsem 
se  s  jejich  majiteli 
a  někdy  vyslechla 
i  zajímavé  příbě-
hy. Tak  to  byl  ten 
poslední  impuls 
k  tomu,  kdy  jsem 
tyto  poznatky  začala  skládat  na  papír.  Potěšilo  mě,  že 
nabídku  na  vydání  knihy  přijalo  písecké  Nakladatelství 
J&M. 
Kolik domů čtenáři v knize najdou a podle čeho jste 
si tyto domy vybírala? 

V knížce je dvacet domů v Písku, například zmíněný 
dům U Koulí, U Slona, Tonnerovský dům, hotel Otava – dří-
ve Dvořáček, Husův sbor a další, a jako bonus osm v jeho 
okolí. Mezi nimi i cerhonický a také protivínský zámek. Ten 
mě už delší  dobu hodně zajímal,  něčím mě přitahoval, 
lákal. Viděla jsem, že je udržovaný, nicméně na jeho bráně 
visí už dlouho zámek, pro veřejnost není přístupný.  Dosud  
není obydlen a využit, což je škoda. Ráda jsem nahlédla 
do jeho interiérů i opravdu bohaté historie. Zajímavý byl 
kontakt  se  spisovatelkou Viktorií  Kanakaredes,  kde  děj 
její jedné knihy se k protivínskému zámku, byť vzdáleně, 
vztahuje. Každý z příběhů v jejím díle má svůj pevný základ 
ve skutečných historických událostech a postavách, jenž 
se jich účastnily. Stavby, které jsou v mé knize popsány, 
mě upoutaly  jak svou zajímavou historií,  tak  i obyvateli 
a jejich osudy. Škoda, že není možné cestovat časem, moc 
ráda bych se na chvilku ocitla v dávných dobách a mohla 
nahlédnout do jejich domovů. 
Z jakých zdrojů jste čerpala informace?

Z archivů, knihoven, starých dostupných dokumentů, 
spisů  historika  Augusta  Sedláčka,  ale  hlavně  od  sou-

časných majitelů.  Jim  jsem vděčná za  jejich vstřícnost, 
kdy mě vyprávěli  nejen příběhy své  rodiny,  ale poskytli 
i dokumenty a fotografie z jejich rodinných alb. Například 
až  z bavorského Mnichova za mnou přijel  s objemným 
fasciklem a odborně zpracovaným rodokmenem potomek 
majitelů  jednoho  píseckého  domu,  Jiří  Daneš.  Naopak 
byli i takoví, i když spíš výjimkou, že o svém domě téměř 
nic z jeho minulosti nevěděli. A byli překvapeni, co se mi 
podařilo odhalit. 
Který z domů vás nejvíce zaujal?

Na to není jednoznačná odpověď. Každý z nich je ně-
čím zajímavý. Některé proslavili lidé, kteří v nich žili, třeba 

malíř, řezbář, spiso-
vatel Josef Váchal, 
malíř Mikoláš Aleš, 
hoteliér Rudolf Dvo-
řáček, básník Adolf 
Heyduk,  nebo  tře-
ba  tady  v Protiví-
ně Adam František 
Schwarzenberg. 
J iné  domy  jsou 
zase zajímavé poje-
tím    architektury, 
což je příklad Raa-
bovy  vily  v Písku 
na  rohu Táborské 
a Sedláčkovy ulice, 
postavené  podle 
návrhu  známého 
slovenského  archi-
tekta Dušana Jurko-
viče. Vila si naštěs-
tí  dosud  uchovala 
svoji původní podo-
bu a stále ji vlastní 

rodina Raabova, zatímco u ostatních   budov se během 
let střídali vlastníci. 
Byli majitelé domů ochotni spolupracovat?

Zpočátku  byli  překvapeni,  když  jsem  za  nimi  přišla 
s prosbou o spolupráci. A téměř všichni byli opravdu vstříc-
ní, někteří se těšili z toho, že jejich dům bude součástí knihy. 
Převážná většina domů v této knížce je v soukromém vlast-
nictví.  Výjimku tvoří dnes už bývalá Psychiatrická léčebna 
U Honzíčka, kterou nahradila Psychiatrická nemocnice na 
jiném místě v Písku, a také dům U Koulí ve Šrámkově ulici. 
Oba objekty jsou v majetku města Písku. Honzíčka město 
nabízí k prodeji, dům U Koulí k pronájmu. Také rodný dům 
Mikoláše Alše v Miroticích vlastní město. 
Knížka už si našla své čtenáře. Jaký je ohlas?

Musím přiznat, že už o křest a autogramiádu knížky, 
která  se  uskutečnila  v Prácheňském  muzeu,  byl  velký 
zájem, přišlo hodně lidí. Jejím kmotrem se stal reportér 
a spisovatel Stanislav Motl. Toho si velmi vážím. Knížka 
byla čtenáři velmi pěkně přijata. 
Je v plánu její pokračování?

Během  příprav  jsem  nashromáždila  dost  materiálu, 
takže možná bude další povídání o domech. Nejen v Pís-
ku, ale i v okolí je hodně zajímavých staveb, které by si 
zasloužily pozornost. 
Děkujeme za rozhovor a těšíme se ve čtvrtek 12. ledna 
v Domě kultury Protivín.

Křest nové knihy Příběhy starých píseckých domů. 

CO ODHAlIly STARé PÍSECKé DOmy
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ve čtvrtek, den před svatým martinem, jsme se setkali 
v klubovně domu s pečovatelskou službou na besedě proti-
vínského vlastivědného klubu u příležitosti 180. výročí úmrtí  
k. h. máchy –  „dalekáť cesta má.“. Na začátku nově PVK 
začleňuje příspěvky vlastivědného charakteru před hlavním 
tématem. „Na kraji mají desetiminutové, nám stačí pětiminuto-
vé“, podotkla přednášející Mgr. Věra Piklová. Tentokrát to byly 
doplňující informace k minulému tématu „Protivínský slavín“. 
Potom se již pozornost soustředila na přednášku o rozporuplném 
romantikovi Karlu Ignáci Máchovi (česky Hynek). Úvod zahájila 
recitací žákyně 9. A naší základní školy Karolína Charvátová, která 
přednesla již tradičně známé verše Máje: „Byl pozdní večer, první 
máj, večerní máj, byl lásky čas...“. Její 
bezchybnou recitaci doplnila houslo-
vým vystoupením paní Jana Lejčková 
– Kušková. Ta potom svými pravidel-
nými houslovými vstupy vyjadřovala 
motiv tohoto večera a Máchova Máje 
– intermezza. 

Jak se na našich přednáškách 
stalo již tradicí, i tentokrát byly na 
stěnu promítány fotografie k tématu, 
kresby nebo ukázky z knih. Z těch 
několika Máchových citátů, které se 
před posluchači na stěně objevily, 
nejlépe vystihují jeho osobnost tyto 
dva: „Každé století snad jen jednoho 
nalezne takového nešťastníka, jako 
jsem já.“ Nebo: „Vlastně je i uprostřed 
největšího davu člověk sám, protože 
každý jen sobě rozumí.“ Paní učitelka 
připomněla, že jeho skutečný obraz 
nemáme. Mácha načrtl sám sebe 
v prvním vydání Máje, ale skutečnou 
podobu v tom nehledejme. Byly tak 
promítnuty různé představy o Mácho-
vě podobě, jež nakreslili naši známí či méně známí malíři. Jeho 
přítelem byl Jan Kaška, se kterým hrál ochotnické divadlo. Ve 
svých vzpomínkách ho popsal mj. takto: „Jiskrné oči, aristokra-
tické vzezření. Černá vesta. Černý šátek, frak modrými s knoflíky 
(barva snílků), plášť světle šedivý (límec s plyšem vyloženým)“. 

Mácha se narodil na Újezdě v Praze poměrně starším rodičům 
– od svého strýce přijal později jméno Karel. Jako již starší docházel 
do Kajetánského divadla, kde hrál ochotnicky divadlo. Seznámil 
se tu s Eleonorou Šomkovou, zvanou Lori, svou budoucí snou-
benkou. Absolvoval dvouletý filozofický kurz a práva. Rád navště-
voval tajemné hrady a během svého krátkého života jich navštívil  
na 90. Nejdelší cestu podnikl s přítelem Strobachem pěšky až do 
Benátek (viz Bohumír Mráz. Karel Hynek Mácha: hrady spatřené.) 
Mácha si hrady črtal, např. Bezděz, Karlštejn či Kost. 

Z dopisů, které se po Máchovi zachovaly, vyplývá, že byl 
k Lori skoro až despotický, zatímco v dopisech jeho rodičům 
nic takového nezaznívá. Ukázka z dopisu, adresovaném Lori  
z 2. 11. 1836: „Lori, proč jsi se opovážila jednat proti mému 
příkazu a proč jsi šla k otci? [...]  Poroučím tedy, přísně Ti 
poroučím, aby ses nehnula z našeho domu.“ Mácha měl zřejmě 
jinou představu o své budoucí partnerce, ale když přišla do 
jiného stavu, postavil se k situaci čelem. Syn Ludvík se narodil 
v říjnu, na 8. 11. 1836 byla chystána svatba. Od konce léta 1836 
pracoval v advokátní kanceláři Antonína Durase v Litoměřicích. 
23. října v Litoměřicích hořelo 11 sýpek. Mácha pomáhal hasit. 
Voda, které se během hašení napil, byla zřejmě infikovaná. 
Vypadalo to na chřipku, ale přesto do kanceláře Durase chodil 
dál. Pak se mu udělalo hůř. Zemřel 6. 11. Okolí si myslelo, že 
je to cholera, a proto potřebovali posunout datum, aby ho mohli 
co nejdřív pohřbít. Na jeho náhrobcích je chybně uvedené datum 
5. 11. Pohřeb se konal v den, kdy měl mít v Praze s Lori svatbu, 
tedy 8. 11. V Litoměřicích ho na poslední cestě doprovodil jen 

bratr Michal. Máchův syn Ludvík zemřel v roce věku, Lori se 
pak vdala za důstojníka, další děti neměla, opatrovala děti své 
neteře. 

Do besedy vstoupila svým příspěvkem předsedkyně PVK, 
paní ing. Helena Mašindová. Na stěnu byly postupně promítnuty 
fotky, které pořídila v Litoměřicích a ke kterým přidala komen-
tář. V době stého výročí Máchova narození spolek Svatobor  
(A. Jirásek a další) nechal zhotovit u J. V. Myslbeka Máchovu 
sochu. A protože se líbila, nechali si ji v Praze na Petříně. V Lito-
měřicích se ta samá objevila až po dalších sto letech, kdy byla 
podle sádrového odlitku té petřínské vytvořena další. Tu nalez-
nete na kraji města. Vzpomínkou na Máchu jsou v Litoměřicích 

i schody, které vedou k řece. Na jejich 
vrcholu naleznete jeho další sochu. Na 
poslední fotce z Litoměřic se objevila 
deska na domě, kde Mácha zemřel, 
opět s chybným datem 5. listopadu 
1836, stejně jako na Vyšehradě. 

Věra Piklová k jeho životu po živo-
tě ještě dodala, že se uložení Mácho-
vých ostatků v Praze na Vyšehradě 
7. 5. 1939 stalo národní demonstrací 
proti okupaci. Majitelé za předchozí 
hrob neplatili, původně tam odpočí-
vala mladá dívka. Takže lze říci, že 
Mácha sní svůj poslední sen v jednom 
hrobě s mladou dívkou. 

On sám je představitelem roman-
tismu. Výjimečné postavy jsou 
v romantických dílech zasazovány do 
výjimečných situací. Mácha vybíral 
kontroverzní témata, jakým je např. 
román „Cikáni“. K dílu „Marinka“, 
které vyšlo po jeho smrti, promluvila 
paní Vojtová. Zamýšlela se nad příbě-
hem krásné Marinky a její smrti, nad 

její symbolikou a lidským osudem, který nelze zvrátit. Zážitek 
z přednesu umocnil další z houslových vstupů paní Lejčkové 
– Kuškové (W. A. Mozart „Ave verum“). 

Máj je jediná knížka, která vyšla za jeho života. Ve své době 
zůstal ale nepochopen. Takto se o díle vyjadřovali jeho známí: 
„Škvár u cesty pohozený,“ či „To je to, co nic se nazývá.“ Svůj 
„Máj“ vydal v nákladu 600 výtisků „s hlavním oučelem májové 
krásy světiti“. Každý známe obsah jeho díla o 4 zpěvech a 2 
intermezzech. Dívka sedí u jezera, čeká na svého milého Vilé-
ma, ale ten sedí ve vězení za vraždu. Jarmila skočí do jezera. 
Její milý zabil v souboji člověka, který ji svedl, aniž by Vilém 
věděl, že je to jeho otec, kterého si ale nepamatoval. Po inter-
mezzu je v dalším zpěvu Vilém popraven. Známý úryvek ze 
třetího zpěvu Máchova Máje „Vy, jenž dalekosáhlým během...“ 
zadeklamoval Radek Lenemajer za hudebního doprovodu paní 
Lejčkové – Kuškové (A. Vivaldi – Zima 2. věta). V posledním 
zpěvu se poutník Hynek (autor) nachází opět v Doksech a báseň 
ukončí zvoláním: „Hynku, Viléme, Jarmilo, “ jako by se autor 
ztotožňoval s Vilémovým osudem. Paní učitelka přednesem 
veršů Jiřího Žáčka Máj 1986 moderní love story „Večerní máj, 
vzduch smogem voní” vrátila posluchače do přítomnosti a do 
lehké satiry dnešních dnů. Definitivní závěr patřil houslovému 
přednesu (Luboš Fišer – Amorozo), jímž se s přítomnými roz-
loučila i paní Jana Lejčková – Kušková. 

V samotném závěru byly představeny akce na Protivínsku. Ve 
čtvrtek 15. prosince jsme na besedě PVK, zavzpomínali na již 
zaniklý seniorský klub, v jednání je po Novém roce beseda s pa-
nem Zdeňkem Bezecným na téma Schwarzenbergové, tentokrát 
se vztahem k Protivínu, či beseda s Ladislavem Beranem. 

Sledujte kalendář akcí na http://protivinnet.blogspot.cz/. 
Za PVK Petra Čecháčková

Foto: PVK Radek Lenemajer

17. setkání protivínského vlastivědného klubu
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Novinky
městské
knihovny

pro dospělé:
Jude Deveraux: casa Grande – Laura 
úspěšně studuje, připravuje svou výstavu, 
když se jí náhle zhroutí celý její svět
Fredrik Backman: tady byla Britt–marie 
–  román o tom, jak se lidé ztrácejí, zamilo-
vávají a kopou do všeho, co je kulaté
Magda Váňová: nebýt sám – přiblížit se 
k ráji, který Konrád v dětství ztratil, pro něj 
znamená nebýt sám
Pavel Šoltész: případ sváteční sukně – detek-
tivní příběh zasazený do středověké Prahy
M. R. Carey: všemi dary obdarovaná 
– schovejte si svá tajemství tam, kde je 
příšery nenajdou
Peter May: kritik – nejlepší světový vinař-
ský kritik Gil Petty zmizel
Jackie Collins: krev není voda – Lucky 
odmítá sledovat zkázu své rodiny s rukama 
složenýma v klíně
Peter May: Útěk – román o nenaplněných 
touhách a o rozhodující, ale často ošidné 
roli přátelství v našich životech

ROzSVÍCENÍ VÁNOČNÍhO STROMKu V KRČI
Slavnostní rozsvícení vánočního stromku proběhlo v Krči dne 25. listopadu. 
Pořadatelem bylo i tentokrát SDH Krč, kterému patří poděkování za celou 
organizaci. V 17 hodin se rozsvítil vánoční strom a začalo vystoupení dětí 
z Mateřské školy Krč, které nás všechny příjemně naladilo vánoční atmo-
sférou. Na děti i přihlížející pak čekaly stoly plné perníčků, minizákusků 
a obložených chlebíčků. Dospělí si mohli dát voňavé svařené víno na 
zahřátí.  Šárka Fürstová Křečková

v kinosále měks protivín se konal 
v sobotu 19. listopadu již 15. ročník 
filmového festivalu amatérských a nezá-
vislých tvůrců. V roce 2001 byl založen 
pod vedením učitele Jana Linharta FaF club, 
jehož náplní bylo i pořádání „Protivínského 
filmáku“. Po letech byl přejmenován na 
„Protivínský videofilm“. FaF club postupem 
času zanikl a pořadatelství Protivínského 
videofilmu převzal Václav Lenemajer 
a synové. Od 13. ročníku organizuje tento 
filmový festival spolek Kocanďáci. Díky 
podpoře Města Protivín a Městského kul-
turního střediska Protivín spolu s místními 
živnostníky a podnikateli mohl proběhnout 
již 15. ročník. 

Úvodem pořadatelé i diváci vzpomněli 
na Štěpána Mikuláše Mareše, který byl 
několik let předsedou poroty a na jehož 
návrh se změnil název festivalu na „Len-
čík fest“. Potom následovalo promítání 
děl nezávislých tvůrců – Život kolem nás 
a Výlov rybníka Muničák od tradičního 
účastníka Petra Vítka, vtipný krátký film 
Pivo nové generace a snímek Osamělý jez-
dec (v kulisách protivínských ulic) od Jiřího 
Bílka. Zajímavá byla práce kameramana při 
natáčení terénních jízd aut v dokumentu 
Oldřichov 12. 7. 2014. Ve svém druhém 
filmu Buřtožraní nám prozradil Lubomír 
Řepa více než jen tajemství domácí výroby 
této lahůdky. Všichni tři autoři získali za svá 
díla ocenění a diplomy. Promítnut byl také 
film ze seriálu Tajemství hradů – Historie 
s Karlem Novákem, část Helfenburk od 
Ondřeje Bezoušky. 

Ve druhé části programu jsme se měli 
možnost seznámit s tvorbou studentů 
Filmové akademie Miroslava Ondříčka 
v Písku, se kterou organizátoři protivín-
ského festivalu spolupracují. Shlédli jsme 
kolekci osmi absolventských filmů z před-
chozího roku a mohli si tak vytvořit obraz 
o produkci dokumentárních, hraných nebo 
animovaných filmů této známé soukromé 
umělecké školy.  

Poděkování partnerům, kteří podpořili 
tuto akci: zahradnictví MELO Protivín, 

Vladimír Brůžek – motorové pily a zahradní 
technika, ČAJAN – stavební firma, Zah-
radní restaurace Belveder – Protivín, lékárna 
U Palmy Protivín, Lahůdky Radošovice, 
KLAS – pekárna – cukrárna Protivín, res-
taurace Blanice Protivín.

Závěrem je třeba Protivínskému video-
filmu/Lenčík festu popřát hodně nových 
a zejména mladých zájemců o veřejnou 
prezentaci jejich filmů, ať je natočí kamerou 
nebo třeba mobilním telefonem. A samo-
zřejmě kinosál plný diváků. H. Mašindová

pokračování na 16. stránce

lenčík fest / protivínský videofilM
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Velké  trojdílné  okno  v  obývacím 
pokoji  bylo  od  jisté  doby  pro  Elišku 
hotovým  magnetem.  Snad  nikde, 
s výjimkou postele, netrávila tolik času, 
jako u tohoto okna s výhledem na ulici. 
Seděla u něho celé hodiny a se zájmem 
pozorovala, co se děje venku. Bylo  to 
její nejoblíbenější kino. 

Čerstvý  sněhový  poprašek  pocuk-
roval  úzkou  silničku,  která  se  kroutila 
okolo  jejich  domu  a  v  pravém  úhlu 
obtáčela parčík na druhé straně ulice. 
Bílá  sněhová  deka  byla  rozprostřena 
i v parku mezi stříbrnými smrky a bříz-
kami,  jejichž holé větve smutně  trčely 
k  šedomodré  obloze.  Eliška  sklonila 
hlavu  k  časopisu,  kterým  nazdařbůh 
listovala, a když zvedla oči a vyhlédla 
skrze  jemně  zamlžené  okno,  uviděla 
tmavý řetízek stop, který vedl přes sil-
nici a ztrácel se mezi splývající stěnou 
stromů.

Kdo se v tak nevlídném mrholivém 
odpoledni  vydal  do  zasněženého 
parku  a proč?  –  vrtalo  Elišce  hlavou. 
Možná nějaký pejskař – ale ne,  to by 
vedle stop bot byly psí tlapky – a ty tam 
nejsou.  Ujistila  se  o  tom  i  pohledem 
s  malým  divadelním  kukátkem,  které 
jí  tu nachystala maminka. Stejně  jako 
termosku s teplým čajem a jinou, širo-
kou termosku s jídlem. Maminka musí 
chodit do práce, ale Eliška se s tím umí 
vyrovnat – vždyť už je jí už skoro jede-
náct a není malé dítě, dokáže se přece 
o  sebe  postarat.  Alespoň  do  chvíle, 
kdy maminka přichází z práce obtížená 
taškami s nákupem.

 V parčíku za silnicí se něco barev-
ného  mihlo.  Eliška  rychle  přiložila 
k očím kukátko a uviděla kluka v tmavě 
červené bundě, s mohutným pestrým 
kulichem  na  hlavě.  Prodíral  se  mezi 
zasněženými  jehličnany  a  ulamoval 
z  nich  větvičky. To  Elišku  nadzvedlo 
– kdyby tohle udělal každý, byl by park 
za  chvíli  úplně  holý. To  přece  nejde, 
lomcovalo  s  ní  pobouření.  Zatloukla 
pěstičkou  na  sklo,  jako  by  ji  ten  kluk 
za silnicí mohl slyšet. Ale stalo se něco 
zvláštního. Právě v tom okamžiku totiž 
kluk v naducaném kulichu zvedl hlavu 
a  zahleděl  se,  bůhví  proč,  přímo  do 
Eliščina okna. Eliška na něj zahrozila 
a kluk jakoby v odpověď zamával sva-
zečkem smrkových větviček. To dívku 
zarazilo... A ještě víc to, že kluk přeběhl 
zasněžený parkový trávník a stoupl si 
na okraj chodníku v přímé lince s Eliš-
činým  oknem.  Ale  nemínila  se  vzdát 
–  znovu  na  něj  zahrozila.  Rozhodil 
rukama v němém gestu – proč?

Eliška sáhla po krabici s fixy a napsa-
la na čtvrtku v bloku: To se nesmí!!!

A  co?  –  rozhodil  zase  okulichova-
ný kluk na druhé straně ulice ruce do 
stran.

Trhat větve – odepsala Eliška a při-
tiskla blok k oknu.

„Já  je  nutně  potřebuju,“  zakřičela 

postavička  na  druhé  straně  ulice,  ale 
Eliška uslyšela jen poslední slovo.

A na co? – pokračovala v písemném 
rozhovoru.

„Na hrob, “ zakřičel v odpověď zase 
poskakující  kulich.  Dívka  se  zarazila 
a  chvíli  přemýšlela,  je-li  nyní  vhodné 
pokračovat  dál  v  konverzaci.  Pak  ale 
rychle  načmárala  čtyři  písmenka, 
jako by se bála, že změní rozhodnutí:  
Na čí?

„Na  mámin,“  zakřičel  zase  kluk 
a Elišce  zatrnulo. Takhle  se  to  pře-
ce  vyvíjet  nemělo! Tohle  tedy  určitě 
nepředpokládala. Nevěděla, co dál říci 
té červené postavičce na ulici a měla 
neurčitý  pocit,  že  by  se  tomu  klukovi 
měla  nějak  omluvit,  nebo  mu  projevit 
účast.. . Neudělala ale nic a jen upřeně 
koukala na toho poskakujícího človíčka, 
který  zůstal  stát  s mírně  zakloněnou 
hlavou a očima upřenýma na její okno 
s bleděmodrými závěsy.

Právě, když se Eliška odhodlávala, 
že tuhle podivnou rozpravu nějak skon-
čí, i když se jí vůbec nechtělo, začal kluk 
překotnými posunky naznačovat, aby za 
ním přišla ven.

Nemůžu – napsala velkými tiskacími 
písmeny na bílou čtvrtku.

A proč?  Rozhodila  zase  osůbka 
v červeném ruce ve známém gestu.

Jsem  nemocná,  načmárala  nako-
nec do bloku po chvíli rozmýšlení. Kluk 
chápavě pokýval hlavou a pak ze všech 
sil zakřičel: „Přijdu zase zejtra.“ Eliška 
radostně přikývla, i když jí nebylo jasné, 
proč by ten kluk v bambulatém kulichu 
vůbec měl chodit pod jejich okno. Dívala 
se,  jak  se  jeho  postavička  vyrábějící 
na  chodníku  další  řetízek  stop,  jako 
uháčkovaných  z  tmavě  šedé  bavlnky, 
zmenšuje, až v záhybu cesty zmizela 
docela.

Druhý  den  nemohla  Eliška  ani 
dospat  a  dopoledne  se  jí  vleklo  jako 
rozteklý turecký med. Ani na maminčin 
návrat nečekala s takovou netrpělivostí, 
s jakou dnes vyhlížela z okna do ulice. 
Konečně  se  na  rohu  objevila  známá 
postavička  a  zamávala  na  ni  jako  na 
starou známou. Kluk si nesl pod paží 
černou dětskou  tabuli  a  v druhé  ruce 
špalíček  bílé  křídy.  Fiškulín,  ocenila 
uznale Eliška.

Ahoj, jak se máš? – zaskvěl se na 
tabuli nápis z hrbolatých písmen.

Ahoj, docela dobře – odepsala mu 
Eliška a pak už se bílé čtvrtky a černá 
tabule jen míhaly. Eliška se dozvěděla, 
že  kluk  se  jmenuje  Filip,  že  chodí  do 
páté třídy, že žije s tatínkem v sídlišti za 
kopcem. A že byl také dlouho nemocný. 
Na oplátku mu prozradila, že ona bydlí 
s maminkou, že zatím do školy nechodí, 
protože se zotavuje po těžkém úrazu...

V následujících  dnech  si  takhle 
přes okno „povídali“ každé odpoledne. 
A objevovali, že mají stále víc společ-
ného – oblíbené knihy, zpěváky,  filmy, 
sportovce,  záhady,  zálibu  v  dějepise, 
zejména v antice.. . Elišce se zdálo, že 
Filip je přesně ta druhá půlka jejího já, 
jak kdysi četla ve starých indiánských 
bájích,  že  každý  má  někde  na  světě 
druhou polovinu své bytosti, ale že jen 
málokomu  se  podaří  ji  za  celý  život 
potkat. A pokud ji potká, je to ohromné 
štěstí. Tak ona tedy tohle úžasné štěstí 
má!

Blížil se Štědrý den a Eliška uvažo-
vala, že by měla Filipovi nadělit nějaký 
dárek. Usilovně přemýšlela, co by jejímu 
odpolednímu kamarádovi mohlo udělat 
radost, a hlavně, o co by nemusela říkat 
mamince. Probírala zpětně jejich dosa-
vadní rozhovory přes okno a pak  ji  to 
najednou napadlo... Ano, to bude ono!

„Podívej, koho ti vedu,“ křikla mamin-
ka z předsíně a Eliška se v očekávání 
otočila k otevírajícím se dveřím. Koho 
by  to  jen  mohla  přivést? Ve  dveřích 
se  objevil  Filip,  kterého  maminka 
s  úsměvem  strkala  před  sebou  jako 
nemotorného  medvídka.  Zamumlal 
něco  jako  ahoj  a  v  rozpacích  si  strhl 
čepici  z  hlavy.  Eliška  zůstala  zírat  na 
obrovskou  červenou  jizvu,  která  se 
táhla  přes  polovinu  oholené  hlavy 
s dorůstajícím chmýřím světlých vlasů. 
Ale  ani Filip  nemohl  odtrhnout  oči  od 
kolečkového křesla, ve kterém seděla 
Eliška s bezvládně visícíma nohama na 
stupátku. Oba strnuli uprostřed pohybu 
jako  v  pohádce  o Šípkové  Růžence. 
Teprve, když maminka popostrčila Filipa 
dál do místnosti, natáhl ruku s dárkem, 
který dosud křečovitě svíral pod paží, 
směrem k Elišce a zachraplal: „Veselé 
Vánoce.“  A Eliška  zůstala  nevěřícně 
zírat na knihu s nápisem Báje a mýty 
starého Řecka – přesně stejnou, jakou 
právě na klíně balila do vánočního papí-
ru pro Filipa...

Hanka Hosnedlová vánoční překvapení
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V kategorii do 13 let získala  
2. místo Zuzana Kneblová, 10 let, 
ZŠ Protivín

výtvarná soutěž 
„podZim – draci“

Velkou výstavu všech výkresů 
z výtvarné soutěže „Podzim – draci“ 
si budete moci prohlédnout v lednu 
a únoru 2017 ve vestibulu kina.  
Těšíme se na setkání s vámi. 

Pavla Lišková, knihovnice

Omlouváme se za chybný text 
v minulém čísle PL otištěného 
obrázku. 

Autorkou vítězného obrázku je 
Zdeňka Sládková, 4 roky – 2. MŠ. 

mo český rYBářský 
svaZ protivín 

oZnamuJe:
odevzdání povolenek za rok 
2016 v kanceláři MO ČRS Pro-
tivín – vždy od 17 do 18 hodin 
ve dnech 22. a 29. prosince  
2016, 5. a 12. ledna 2017

 výdej povolenek na rok 2017 
v kanceláři MO ČRS Protivín 
– vždy od 14 do 16 hodin 
ve dnech 7. ledna, 4. února,  
4. března a 1. dubna 2017.

Protivínské taekwondo navštívil s předstihem v pátek 2. prosince 
Mikuláš s čertem a andělem. Všem sportovcům nadělil po předne-
sení tradiční básničky nějaké dobroty. I z těch největších hrdinů byli 
najednou poslušné děti.  Klub Taehan Protivín se snaží dětem dopřát 
nejen pohyb, ale i nějakou zábavu.  

MIKulÁŠSKÁ
Již  po  sedmé  jsme  uspořádali 

mikulášskou  oslavu.  Oproti  letům 
minulým  jsme  se  sešli  v Pastelce. 
Děti  si  samy  nebo  za  pomoci  rodi-
čů  vyrobily  Mikuláše  nebo  anděla.  
V 18 hodin přišel Mikuláš s andělem. 
Pro mnohé děti to byla zkušenost úpl-
ně první, a tak se v jejich očích objevil 
strach. Naštěstí maminky a tatínci své 
holčičky  a kluky  podpořili,  pověděli 
básničku nebo zazpívali. Od Mikuláše 
a anděla potom děti dostaly nadílku. 
Poseděli jsme, popovídali u výborných 
perníčků, které přinesli Foučkovi, tep-
lý  štrúdl  upekli  Laukovi,  jiní  přinesli 
sušenky. Všem děkujeme. 

Mikulášskou  besídku  podpořila 
Komunitní nadace Blanicko-Otavská. 
Děkujeme.   M. Šálková

Krásné prožití 
vánočních svátků 

a úspěšný rok 2017 
přejí hasiči Záboří
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lékárna u Palmy, Protivín

Vážení zákazníci, 
poznejte věk svých cév a v pří-
padě  potřeby  zahajte  všechna 
preventivní  opatření  související 
s  vaším  životním  stylem  včas, 
abyste zabránili výskytu kardio-
vaskulárních chorob. 

zveme Vás do lékárny u Palmy 
v Protivíně do poradny pro 
cévní věk. 
V  týdnu  od  2.  –  6.  ledna  2017 
Vám  zdarma  změříme  pomocí 
speciálního přístroje Váš „cévní 
věk“. Vyšetření  trvá  přibližně   
10 minut,  je neinvazivní a bez-
bolestné. Více  informací Vám 
poskytneme v lékárně. Doporu-
čujeme se objednat. 

Přejeme Vám příjemné prožití 
vánočních svátků a těšíme se 
na setkání v novém roce. 

Váš kolektiv lékárny U Palmy

v pátek 2. prosince 2016, letos už po dva-
nácté, byly předány dárky dětem, které se 
léčí na onkologickém oddělení nemocnice 
motol. duší celého projektu je paní květa 
vejvalková. Po celý rok shromažďuje finanč-
ní prostředky od dárců a připravuje balíčky 
sladkostí, hraček a drobností pro potěšení 
malých pacientů i jejich maminek nebo 
tatínků, kteří je při léčbě doprovázejí. 

Žáci naší školy přispívali několik let 
svými výrobky, které připravili se svými 
učiteli. Přísná hygienická pravidla, jež je 
nutné na oddělení dodržovat, tento druh 
spolupráce již nedovolují. Pedagogům 
zůstala čestná možnost doprovázet hlavní 
organizátorku a pomoci s rozdělením dáreč-
ků na ambulanci a třech odděleních dětské 
onkologie. 

A tak jako každoročně nepostradatelný 
pan Chudomel naložil plné auto balíčků 
a bezpečně všechno a všechny dopravil do 
Prahy. Letos jelo ještě jedno auto z Písku 
s pomocnicemi paní Vejvalkové. Paní Ivana 
Vazačová a Jaroslava Zemanová aktivně 
pomáhají získávat další peníze. Chtěla bych 
všem sponzorům zprostředkovat atmosféru, 
která nás obklopila. Uzavřený svět nemoc-
ných nás svazoval. Návleky, dezinfekce 
rukou, rouška na obličej, bílý plášť. Nutný 
léčebný stereotyp ubíjí v dětech chuť si hrát 
a komunikovat. Každou akci uvolňující napě-
tí vítají děti, lékaři, zdravotní sestry i rodiče. 
Paní Vejvalkovou všichni pracovníci vítají 
jako svého blízkého přítele a pomocníka. 
Mnozí jí neřeknou jinak než „babička“. 

Rozzářené oči nad autíčky, jeřáby, 
panenkami, úsměvy při rozepínání a zkou-
mání batůžků. Radost z perníčků a čokolá-
dových dobrot. Zkoušení lampiček, ponožek 
a listování zábavnou knížkou. Tulení se 
k polštářku. To byla ta berlička, která pod-
pírala nás dospělé, abychom citově vypjaté 
chvíle s malými nemocnými zvládli. Nej-
větší odměnou pro nás bylo společné zpí-
vání v herně. Paní vychovatelka s kytarou, 
děti s chrastítky a my návštěvníci zvenčí. 
Na chvíli se dalo zapomenout na stojany 
s infuzemi, na chvíli si děti zpívaly s cizími 
dospěláky. A bylo veselo. „Vánoce, Vánoce 
přicházejí...“ rozdovádějí každého. 

Děkujeme touto cestou všem dárcům za 
jejich pomoc a Městu Protivín za záštitu. Přej-
me si společně, aby radost pomáhala překonat 
našim bližním těžké chvíle.     T. Vojtěchová

V úterý 6. prosince se v odpoledních hodinách v klubovně Domu zvláštního určení 
na Masarykově náměstí čp. 21 v Protivíně sešli k vánočnímu posezení osamělí senioři. 
Program s pásmem vánočních říkadel připravily s dětmi z 1. Mateřské školy Protivín paní 
učitelky Pavla Sajtlová a Eva Cimburová. Pěvecký sbor  ZŠ  Protivín, pod vedením paní 
učitelky Lenky Přástkové a za doprovodu pana učitele Michala Nováka, zazpíval a  děvčata 
seniorům předala malý dárek v podobě vlastnoručně upečeného vánočního cukroví.

VÁNOČNÍ POSEZENÍ PRO OSAMĚLÉ SENIORY

MikuláŠská nadílka V neMocnici MoTol
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 SpOleeNSK KRONIKa v sobotu 3. prosince 2016 jsme 
se naposledy rozloučili s paní 
mudr. marií němečkovou. 
Při své dlouholeté práci pro naše 
město, kde jako členka zastupitel-
stva i rady města a především jako 
předsedkyně sociální a zdravotní 
komise, se snažila pomoci občanům 
našeho města. Za tuto práci paní 
MUDr. Marii Němečkové vyjadřuji 
upřímné poděkování. 

Jaromír Hlaváč, starosta města

poděkování a přání do nového roku
Středisko křesťanské pomoci – Pastel-

ka a rodinné centrum děkují městu Proti-
vín a Komunitní nadaci Blanicko-Otavské 
za jejich podporu v uplynulém roce. Bez 
nich, bez dobrovolných dárců ani finanč-
ního zajištění od Evangelické církve 
metodistické by naše práce nebyla možná. 
Jim i všem čtenářům přejeme pokojné 
prožití vánočních svátků, pohodu, lásku 
a radost. V nadcházejícím roce přejeme 
všem, aby vládli v jejich životech mír, 
láska, porozumění a naděje. M. Šálková

Betlémské světlo si můžete v protivíně vyzvednout:
 v sobotu 17. prosince ve 12. 30 hodin na vlakovém nádraží v Protivíně
 a od pondělí 19. prosince v prodejně Jízdní kola Plíva 

zEMŘElI
✝  14. 11. jaroslav Mls
  70 let, Bor u Protivína
✝  25. 11. MuDr. Marie Němečková

  65 let, Protivín
✝  2. 12. jakub Kotlár
  27 let, Protivín
✝  8. 12. Marie havlátková
  65 let, Protivín

ŘÍMSKO-KATOlICKÁ 
FARNOST PROTIVÍN 

sobota 24. prosince 
  PŘEDVEČER 
  SLAVNOSTi NAROZENí PáNě, 
    Krč 21 hodin, 
  Protivín 22.30 hodin 
neděle 25. prosince 
  SLAVNOST 
  NAROZENí PáNě, 
    Protivín 9.30 hodin, 
  Myšenec 11 hodin 
  Heřmaň 16 hodin 
pondělí 26. prosince 
  SVáTEK SV. ŠTěPáNA
    Protivín, (sv. Anna) 18.15 hodin 

neděle 1. ledna 2017
  SLAVNOST 
  MATKy BOží PANNy MARiE 
    Myšenec 8 hod., 
    Protivín 9. 30 hod., 
    Krč 11 hod., Heřmaň 16 hod. 

EVANGElICKÁ CÍRKEV 
METODISTICKÁ PROTIVÍN

neděle 25. prosince od 10 hodin
  HOD BOží VáNOČNí
  Vánoční bohoslužba

sobota 31. prosince od 17 hodin
  ROZLOUČENí 
  SE STARÝM ROKEM

I v Domě s pečovatelskou službou v Protivíně přivítali advent krásnou výzdobou. V novém  parku u řeky se 
rozsvítil altán a přiblížil tak Vánoce na dosah.  Před samotným domem se pyšní krásně ozdobená jedlička, za 
kterou patří velké poděkování sponzoru, panu Martinu Langovi, starostovi  Žďáru. A ani mikulášská besídka naše 
seniory neminula. Děti z Mateřské školky Krč si pro ně nachystaly malé dárečky a dopolední vystoupení plné 
vánočních básniček a písní. 

Dovolte mi touto cestou všem popřát krásný adventní čas, pohodu a klid pod vánoční stromeček a šťastné 
vykročení do roku 2017.  Za organizační složku pečovatelská služba Olga Cvrčková 

POřAD VánOčních A nOVOrOčních BOhOSlUžeB

adventní čas v domě s pečovatelskou službou
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Novinky
městské
knihovny

dokončení z 11. stránky

Martina Riebauerová: osm múz mého 
života – rozhovory s věhlasným profesorem 
Josefem Kouteckým, zakladatelem české 
onkologie
Jo Beverly: ukradená nevěsta – příběh 
s trochou romantiky a erotického pod-
textu...

Jiří Hanibal: marie kristýna:nejmilejší 
dcera marie terezie – pohnuté, mnohdy 
dramatické osudy rakouské arcivévodkyně 
Marie Kristiny, dcery Marie Terezie a císaře 
Františka I. Štěpána
František Pon: kočkám chutná kaviár 
– kuchařka pro lidi a jejich kočky a něco 
navíc
Naoki Higashida: a proto skáču – vnitřní 
svět třináctiletého chlapce s autismem
Giuseppe Catozzella: nikdy neříkej, že 
se bojíš –  skutečný příběh mladé statečné 
Somálky
Louise Penny: oživlý kámen –  vrchní 
inspektor  Armand Gamache opět na scé-
ně
Markéta Zahradníková: postel hospoda 
kostel – Zbigniew Czendlik –  není vylou-
čeno, že vás zbaví některých předsudků 
a zkreslených představ, proto ji čtěte pouze 
na vlastní nebezpečí

Peter Mayle: podfuk s diamanty – pří-
ležitostný detektiv Sam Lewitt se opět vrací 
z Los Angeles do kouzelné a sluncem zalité 
Provence
Eduard Steun: šumavští rodáci vzpo-
mínají – příběhy z bouřlivých válečných 
i poválečných let
pro děti:
Jiří Černý, Lukáš Fibrich: obrázky 
z moderních československých dějin 
1945–1989 – bohatě ilustrovaný komiks 
provází dějinami poválečného Česko-
slovenska a érou totality ve všech jejích 
podobách
Jiří Černý, Pavel Zátka: obrázky z dějin 
zeměpisných objevů (a výletů) – komiks 
vás pobaví hravým, humorným a zároveň 
výstižným zpracováním
Petra Maria Schmittová, Christian Drel-
ler: kam chodí kosmonauti na záchod? 
– pohádky pro zvědavé děti

protivínsko na Začátku minuLÉho stoLetí
SPOlEČENSKý A SPOlKOVý žIVOT 
V PROTIVÍNĚ OD ROKu 1902 
– ČÁST DRuhÁ –  zIMA. 

Vzpomínky MUDr. Křišťana Pokorného, vrch-
ního železničního a obvodního lékaře v Protivíně.

Přišel  jsem  na  český  jih  z Příbramě  v roce 
1898  v září  do Vodňan.  Před  tím  jsem  projížděl 
Protivínem  do Vídně  v roce  1888  a v roce  1894 
jako  jednoroční dobrovolník na pochodu z Písku 
do Českých Budějovic a po prvé  jsem odpočíval 
na náměstí protivínském a v hostinci „U Pošty“ se 
občerstvoval (U Pexídrů č. p. 40). Tento odpočinek 
a pití  dobrého  protivínského  piva  se  ten-krát 
pochodujícímu  praporu  ii.  pěšího  pluku  z Písku 
zle  vyplatil,  neboť  pochod  do  kopce  zábořského 
a pochod  přes  Záboří  do  Strachovic  za  prud-
kého slunečního úpalu měl za následek asi deset 
případů slunečního úpalu, z nichž čtyři po nucené 
zastávce  v Strachovicích  následkem  ochuravění 
jsem  vezl  v povoze  plukovního  lékaře  do  Nákří, 
kde  jeden  z onemocnělých  vojínů  byl  až  do  
2.  hodiny  v noci  bez  vědomí.V Záboří  jsem 
načerpal ve statku Chalupských do dvou polních 
láhví  pitnou  vodu  pro  občerstvení  vojínů,  ale  na 
rozkaz  hejtmanův  jsem  ji  musel  vylít.  Jak  by  se 
nám  později,  když  vojáci  začali  úpalem  padat, 
hodila. 

V zimě, když napadlo hodně sněhu, pořádaly se 
v Protivíně tak zvané „sanice“ do okolí: do Vodňan, 
Skočic, Těšínova, Písku. Vodňanští zase pořádali 
sanice  do  Protivína,  Skočic,  Písku.  Obyčejně  je 
pořádal „Čtenářsko-zábavný klub“, který opatřoval 
zdarma  povozy  od  hospodářské  správy,  pivo-
varu  i od  sousedů.  V zimě  se  hrálo  v karty  ve 
všech hostincích, šachy hrával adjunkt technické 
finanční kontroly v pivovaře (státní úředník, který 
kontroloval  várky  v pivovaru  v Protivíně  a ve 
Vodňanech)  Gustav  Lindacker  s hos-podářským 
správcem Karlem Müllerem. 

Ve Vodňanech  i v Protivíně  zvykem,  že  určitý 
kruh osob,  jako úředníci,  lékaři, učitelé přicházel 
v předvečer  „na  černou  hodinku“  asi  na  dobu 
nejdéle dvou hodin (od 17 do 19) na sklenku piva 
a na pohovor. Ve Vodňanech to bývalo „U Mašků“ 
a „U Voskářů“,  v Protivíně  „U Ze-lenků“.  Po  19té 
hodině vystřídala  tento kroužek osob společnost 
jiná. V týdnu se společnosti scházely v tak zvaných 
„kasinech“ třikrát mimo neděle a svátky, které byly 
vždy dnem schůzek. „Kasina“ bývala v hostincích 
“U Zelenků“,  „U hvězdy“  (Böhmů)  a „U pošty“. 
V té době neholdovalo se ani turistice, ani sportu, 
později  teprve utvořil  se zde cyklistický kroužek, 
který podnikal společen-ské výlety do oko-lí, brus-
lilo se na kluzišti na rybníčku „Eliášku“, na umělém 
kluzišti  mezi  konírnami  a bednárnou,  vedle  kolejí 
železniční vlečky a řekou Blanicí. Také na rybníku 
u nádraží  se  bruslilo.  Kluziště  dávali  upravovat 
u nádraží úřednictvo dráhy, ve městě „Čtenářsko-
zábavný klub“. 

Dle originálních zápisků zpracovali 
Helena a Jaroslav Mašindovi

Na fotografii Protivín v roce 1910 
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foto 1 a 2 
 kaplička za Protivínem (směr Krč),  
 detail sv. Václav

foto 4 a 5  
 barokní kaplička u zámku, detail  
 socha sv. Jana Nepomuckého

foto 3 a 6 
 boží muka v Maleticích

CESTA K PROTIVÍNU… /Jiří Hladký/ 9. díl
BOžÍ MuKA, VýKlENKOVé 
A NÁVESNÍ KAPlIČKY

Krajina je podobná kůži. Ale tako-
vé, která kryje zemský povrch. Jed-
nou z jejich součástí jsou stavbičky 
a stavby stojící někdy osamocené 
v krajině, jindy jsou součástí vesnic-
kých návsí. Jsou důkazem toho, že 
krajina je živá a lidé, kteří v ní žijí, 
jsou ti,  jejich předkové tyto korálky 
navlečené na šňůrce historie vybu-
dovali.  Potvrzují  řemeslo  a  fortel 
svých stavitelů. Kameníci, zedníci, 
tesaři a mnoho dalších řemeslníků 
vložilo  do  nich  kus  svého  srdce 
a umu. Jsou dokladem jejich vztahu 
k rodnému kraji. 

BOžÍ MuKA 
Většinou stávají při cestách, po 

kterých se ubírali  obyčejní  lidé při 
svých  cestách  zemí.  Bylo  zvykem 
u nich pokleknout a pomodlit se za 
šťastnou cestu a za šťastný návrat. 
„Boží muka“ proto, že v jejich čtyřech 
výklencích byly obrázky z Kristova 
umučení. Ta nejstarší jsou kamenná, 
ta mladší zděná, většinou na čtver-
covém půdorysu. My máme štěstí, 
že v Maleticích při silnici na Selibov, 
máme  nejstarší Boží muka na okre-
se.  Jsou  datovaná  r.  1783.  Škoda 
jen, že je někdo „vylepšil“ vápenným 
nátěrem. Další stojí v Zelendárkách 
u tzv. „Reidova“ rybníka. V jejich ni-
kách najdeme postavy sv. Huberta, 
Petra, Eligia a Panny Marie. 

VýKlENKOVé KAPlIČKY
Uvnitř  nemají  prostor,  kam  by 

bylo  možno  vstoupit.  Nemají  žád-
né  vybavení mimo např.  nástěnné 
malby nebo obrázků, sošek a třeba 
i  svícnů.  Někdy  stojí  osamocené 
v krajině. Vždy stály u cest. To, že je 
dnes najdeme uprostřed pole nebo 
louky, je jen důsledek scelování do 
velkých „úrodných lánů“. Jindy jsou 
součástí  vesnicí  a  měst.  Zářným 
příkladem  je  právě  Protivín,  který 
má tyto kapličky hned tři. Stavby jsou 
zděné, omítané s bobrovkovou nebo 
prejzovou  stříškou.  Každá  z  nich 
měla svého patrona a byla někomu 
zasvěcena.  Dnes  u mnoha  z  nich 
toto  zasvěcení  nacházíme  pouze 
v dokumentech. 

 Až se budete toulat protivínským 
krajem,  zastavte  se.  Zastavte  se 
u božích muk nebo kapličky. Zavře-
te oči a představte si, jak před 100 
či 200 léty u nich klečeli nebo stáli 
vaši předci a věřili, že jejich prosby 
a  žádosti  dojdou  svého  naplnění. 
Zkuste to také. Třeba... 

Pokračování příště 
– návesní kapličky. 

    

❶

❷

❹
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Fotbalové informace
„a“  mělo odehrát poslední zápas 
v Čimelicích a rozloučit se se sezónou 
předehrávaným jarním zápasem s Tře-
boní. Bohužel počasí vše zhatilo. Do 
Čimelic sice hráči odjeli, utkání se však 
pro nezpůsobilý terén nehrálo. Krajský 
svaz sice jarní předehrávku zrušil, ale 
naše utkání nařídil odehrát. Zápas se měl 
sehrát na umělé trávě v Písku, nakonec 
se soupeř rozhodl hrát doma. Terén byl 
podstatně horší, než před týdnem, nehrál 
se fotbal, bylo to vodní pólo, ale to soupeři 
vyhovovalo. Trenér Kobetič to hodnotil 
slovy: „Domácí si líp poradili s prostře-
dím zápasu, proto získali tři body. Já jsem 
rád, že jsme zůstali zdraví a že už takový 
zápas hrát nemusíme...“
sk siko čimelice – Fk protivín 2:0 
(1:0) protivín: Hanus – Rothbauer, Miku-
lenka, Brož, Hála – Ruczkowski, R. Vojta 
(89. Slavíček), Fiala (40. Chalupa), Prášil 
– J. Vorel, Moravec (88. Sládek) 

„B“ svůj poslední mistrovský zápas 
– derby s Milenovicemi odehrálo. Terén 
nebyl ideální, rozmočený, zasněžený, ale 

ke cti všech aktérů je nutno říci, že bylo 
k vidění dobré, a hlavně z obou stran veli-
ce korektně vedené utkání. Hosté se zpo-
čátku lépe vyrovnali s terénem, dokonce 
si vypracovali vyloženou šanci, ale nedali, 
a přišlo pravidlo nedáš – dostaneš. Domá-
cí skórovali, do poločasu přidali ještě dva 
góly a ve druhé části si svůj náskok ještě 
pojistili. 
protivín – milenovice 4:0 (3:0) 
Branky: Sládek, T. Soumar, Kubička 
(pen.), Cvachovec
protivín: Kubička – Slavíček, Vilímek, 
Honzík, Srkal – Soumar, Kučera, Janeš, 
Cvachovec – Sládek, Vejšický (Timko, 
Jiroch, Vlášek)

Hned po návratu ze zápasu se sešli fotba-
listé „A“ i „B“, aby zhodnotili nadmíru 
úspěšnou podzimní sezónu. 
Trenér Kobetič hodnotil sezónu těmito 
slovy: „Se 4. místem jsme spokojeni, 
i když…vždy je co zlepšovat a vždy je 
třeba se na situaci ohledně umístění dívat 
střízlivě. Spokojenost je s počtem bodů, 
které jsme vybojovali v průběhu podzimu 

a mírná spokojenost i s prezencí naší hry 
v nejvyšší krajské soutěži.  Mužstvo má 
charakter a jsou v něm hráči, kteří jdou 
příkladem. Na našem vyhodnocení jsem 
vyzdvihl Radka Vojtu a Milana Brože. 
Jejich vztah k fotbalu a k mužstvu uká-
zala jejich touha hrát zápasy, do kterých 
nastupovali s handicapem, který mohl 
mít dopad na jejich zdraví. Ondřej Prášil, 
i když neodehrál všechny utkání, udržuje 
správný duch v mužstvu a jeho zarputilost 
je pro mužstvo výborným dopingem. 
Ale každý hráč má svoji důležitost pro 
mužstvo“. 
Jak bude vypadat zimní příprava na jarní 
boje:„Třikrát v týdnu trénink na umělce 
v Protivíně, zápasy na hlubockém zimním 
turnaji, kde jsou letos i divizní mužstva. 
Začínáme v neděli 5. 2. Vložíme do toho 
tradiční soustředění v Loučovicích a po 8 
týdnech se vrhneme, věřím, že připraveni, 
do odvetní části. Důležitá bude priorita 
hráčů, jakou dají fotbalu a tréninkovému 
procesu“. 
Pavel Burda, trenér B týmu:„Musím při-
znat, že druhé místo po polovině sezony je 
pro nás všechny velkým a příjemným pře-
kvapením. Obrovskou radost máme z pří-
stupu většiny hráčů, kteří tvoří osu týmu. 
Hráči si uvědomili, že fotbal je kolektivní 
hra a musí makat jeden za druhého. Od 
počátku jsme hráčům říkali, že nezáleží na 
tom, na jakém místě v tabulce budeme, ale 
především na tom, abychom z fotbalu měli 
všichni radost. Výsledkem je druhé místo 
a chuť na sobě i nadále pracovat. 
Velkou radost máme z toho, že za „B“ 
tým mají chuť hrát hráči z „A“ týmu. 
Totéž platí u mladších hráčů, a myslím tím 
hlavně dorostence, kteří svým přístupem 
a chutí k fotbalu byli pro nás všechny 
milým překvapením. Je jen na nich, jak 
se budou chtít i nadále zlepšovat“. 

Protože se blíží závěr roku, dovolte mi, 
abych za výkonný výbor FK Protivín 
všem členům klubu, příznivcům, čtená-
řům našich novin a všem občanům města 
popřál zdraví, štěstí a životní pohodu 
nejen o Vánocích, ale v celém příštím 
roce. Prožití každého dne s dobrými 
pocity a s úsměvem, životní elán a radost 
z aktivního života. Aby každý uměl po 
porážkách vítězit a po vítězstvích zůstat 
na zemi. Hodně zdraví a štěstí. 

Václav Křišťál

dKOV INZeRCe
  Prodám byt 2+1 v Protivíně, 

ul. Komenského, 48m2, nová 
střecha, zateplení a plastová 
okna. Cena 699 000 Kč. ihned 
volný. 

  Telefon 775 161 695

  Pronajmu byt 2+1 se zahrád-
kou a kůlnou. V případě zájmu 
volejte 777 071 810. 

  team Z V R P skóre B

  1  TJ Podolí II  13  12  0  0  51:10  38
 2 FK Protivín B 13 10 1 1 39:19 33
  3  TJ ZD Kovářov  13  8  3  1  36:20  29
  4  TJ Borovany  13  5  0  4  39:35  23
  5  Sokol Čížová B  13  7  0  6  37:35  21
  6  Sokol Záhoří  13  6  2  5  24:27  20
  7  TJ Králova Lhota  13  6  0  7  31:27  18
  8  TJ Hradiště B  13  5  2  6  29:31  17
  9  TJ Kostelec nad Vltavou  13  5  0  8  20:24  15
  10  Sokol Bernartice B  12  5  0  7  26:32  15
  11  Sokol Krč  13  5  0  8  28:38  15
  12  TJ Albrechtice n. Vltavou  12  4  0  8  23:39  12
  13  Blaník Milenovice  13  2  0  10  17:48  8
  14  SK Oslov  13  2  0  11  27:42  6

  team Z V R P skóre B

  1  FK Spartak Soběslav  15  10  4  1  33:12  34
  2  Sokol Želeč  15  9  4  2  35:14  31
  3  SK SIKO Čimelice  15  9  4  2  30:10  31
 4 FK Protivín 15 7 5 3 25:12 26
  5  SK Rudolfov  15  7  5  3  22:18  26
  6  FK J. Hradec 1910  15  7  4  4  23:15  25
  7  SK Otava Katovice  15  6  4  5  35:23  22
  8  Jiskra Třeboň  15  5  6  4  26:15  21
  9  TJ Hluboká nad Vltavou  15  6  3  6  22:23  21
  10  FC ZVVZ Milevsko  15  4  6  5  21:19  18
  11  FC Písek B  15  4  5  6  23:22  17
  12  TJ Osek  15  5  2  8  16:32  17
  13  Centropen Dačice  15  4  2  9  31:52  14
  14  FK Olešník  15  3  4  8  21:41  13
  15  SK Ševětín  15  2  1  12  11:36  7
  16  Sokol Planá nad Lužnicí  15  2  1  12  15:45  7

Tabulka KP po podzimní sezóně

Tabulka OP po podzimní sezóně
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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 9. ledna 2017 na adresu MěKS, Mírová 337, 398 11 Protivín, nebo emailem karfikova@kultura-protivin.cz. 
Knižní odměnu za správně vyluštěnou křížovku z listopadových Protivínských listů obdrží paní Tomková z Protivína. Blahopřejeme! 

policisté z obvodního oddělení pčr 
protivín pořádali v sobotu 3. prosince  
již 24. ročník halového fotbalového tur-
naje v sálové kopané, který od roku 2001 
nese název memoriál por. iva marka 
a por. daniela stýbla. 

Turnaje, který se konal ve sportovní hale 
ZŠ Protivín, se zúčastnili policisté Územní-
ho odboru PČR Písek, policisté z Českých 
Budějovic, Vodňan, Prahy, mužstvo Pivo-
varu Platan, mužstva Sponzorů, mužstvo 
Veteránů a ženstvo JAFA Protivín, celkem 
16 týmů. Vítězství a putovní pohár si tento 
rok vybojovalo mužstvo Místního oddělení 
PČR Praha – Řepy, druzí byli hráči Bonum 
team Písek a třetí se umístilo mužstvo  
oo pčr protivín. 

Pořadatelé touto cestou děkují všem, 
kteří se svou nemalou pomocí podíleli na 
uspořádání turnaje, na jeho bezchybném 
průběhu, na vyhlášení výsledků na bednárně 
Pivovaru Platan a následné volné zábavě 
s diskotékou pana Radovana Marka. 

Za pořadatele nprap. Jaroslav Pešek

XVI. rOčníK MeMOrIálU por. IVO MArKA  a  por. DAnIelA STÝBlA
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uzÁVĚRKA
pro dodání příspěvků

do lednových
„Protivínských listů“  

je 9. ledna 2017
do 12 hodin

NOVINY VYjDOu
v pondělí 20. 1. 2017 

V sobotu 26. listopadu se konal 
v Protivíně již devátý ročník ve 
sportovním boji taekwondo. letoš-
ního ročníku mezinárodního tur-
naje se zúčastnilo 14 klubů z celé 
České republiky a zahraničí. 

Ač  neradi,  tak  jsme  byli  nuceni 
odmítnout některé kluby z Maďarska 
a Rakouska, a to z důvodu nedosta-
tečné kapacity sportovní haly v Pro-
tivíně. Závodů se zúčastnilo nece-
lých 130 bojovníků a spolu s nimi se 
halou pohybovalo dalších cca 200 
lidí z doprovodu a diváků. Pro orga-
nizátory  to bylo opravdu na hraně 
únosnosti a někteří rodiče a přátelé 
taekwonda těmito závody trávili celý 
víkend již od pátku. Jsme však velice 
rádi, že o náš turnaj, který je zařazen 
do NTLM (národní  taekwondo  liga 
mládeže) je takový zájem a projevy 
uznání nad organizací od účastníků 
jsou pro nás velikou odměnou. Klub 
z našeho malého města se tak stá-
vá  známým  i  za  hranicemi  České 
republiky a s ním i město Protivín. 
Tento  turnaj ukazuje,  jak potřebné 
je udělat rekonstrukci sportovní haly 
a tím zajistit vhodnost pro takovéto 
události  a  využití  i  pro  jiné  sporty, 
kterým  rozměr  haly  nevyhovuje 
a nemohou turnaje v hale pořádat. 

Náš turnaj byl zaměřen nejen pro 
začátečníky a děti, které s taekwon-

dem  teprve  začínají,  ale  též  i  pro 
kategorie kadetů, kteří bojují o místo 
v národním týmu. Právě umožnit těm 
nejmenším a začátečníkům zkusit si 
opravdové závody vidíme jako smysl 
našeho  snažení  a  popularizace 
tohoto sportu. 

Děti z našeho oddílu se snažily 
a daly do bojů opravdu všechny své 
dovednosti. Příprava  na  trénincích 
se vyplatila. Všichni měli  ve svých 

skupinách opravdu hodně zápasů, 
ti nejmenší každý s každým. Posled-
ní  zápas  se  odehrával  až  v  18.00 
hodin večer. Kdo to nezkusil, tak si 
nedokáže  představit  složitost  boje 
po celém únavném dni. 
A zde jsou výsledky: 
1. místo Tom André Nickel         
2. místo  Martina  Babáková,  Nella 
Kalíšková,  Matěj  Baburek,  Aleš 
Benák, 
Ondřej a Miroslav Vinkelhofer, Jaro-
slav Korbel                                       
3. místo  Šimon  Svoboda,  Michal 
a Lukáš Matoušek   

Velké  poděkování  patří  všem 
rodičům, bývalým závodnicím a přá-
telům taekwonda za pomoc při orga-
nizaci turnaje. Bez jejich pomoci by 
se turnaj nemohl v takovém rozsahu 
uskutečnit.  Již  nyní  se  těšíme  na 
jubilejní 10. ročník v roce 2017 kona-
ný v Protivíně nebo jiné vyhovující 
hale.   MZ, JK

Úspěšně pokračovali stolní tenisté sla-
voje protivín v dalších kolech sezóny 
2016 – 2017. 

kraJský přeBor 
slavoj a : týn nad vltavou 10:5
(Dubský 4, Votava 2, Mareš 2, debly)
slavoj a : vodňany B 10:4
(Dunovský 3, Dubský 2, Mareš 2, Votava 
1, debly)

kraJská soutěž 
Slavoj B : Malovice 10:8
(Tománek 3, Šťastný st 3, Färber 2, Topin-
ka 1, debl)
vodňany c : slavoj B 6:10
(Šťastný st 4, Tománek 2, Topinka 2, 
Färber 1, debl) 

okresní soutěž
slavoj c : písek B 11:7
(Brabec 3, Macháček 2, Marková 2, 
Vařečka K. 2, debly)

S L A V O J E
PROTIVÍNStoLní teniS

svatkovice : slavoj c 0:18
(Marková 4, Kudelová 4, Brabec 4, Vařeč-
ka K. 4, debly)
slavoj c : písek c 17:1
(Kudelová 4, Brabec 4, Vařečka K. 4, 
Marková 3, debly)
mirotice B : slavoj d 3:15
(Färber 4, Lednický 3, Soumar 3, Polan-
ský 2, 2xWO, debl)
slavoj d : heřmaň 13:5
(Lednický 4, Soumar 4, Polanský 3, Vojta 
1, debl)
písek B : slavoj e 14:4
(Vařečka P. 3, Klárner 1)
slavoj e : svatkovice 12:6
(Klárner 4, Zoch 3, Vařečka O. 3, debly)
písek c : slavoj e 5:13
(Klárner 4, Šťastný ml. 4, Vařečka O. 3, 
Sochora 1, debl)
slavoj e : kovářov B  15:3
(Zoch 4, Vařečka O. 4, Šťastný ml. 3, 
Klárner 2, debly)

Karel Vařečka 

IX. ROČNÍK DěTSKéHO PROTIVÍN CuP 2016


