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Dovolte mi vás informovat o při-
pravované rekonstrukci této páteřní 
komunikace, která bude po dokonče-
ní významným dopravním zlepšením 
v našem městě. Avšak je nutné připravit 
se na poměrně složitou situaci, která 
po zahájení stavby nastane, protože 
kromě nové komunikace projekt též řeší 
kompletní výměnu vodovodu a kanali-
zace včetně přípojek, chodníky, nové 
parkoviště, veřejné osvětlení, plynovod, 
rozvody nízkého napětí a kanalizaci 
odvodňující komunikaci. V rámci 
stavby též dojde k úpravě křižovatek 
a navazujících chodníků ulic Palacké-
ho, Purkyňova, Studniční, Dvořákova, 
Oborská, Marty Krásové a platanové 
a lipové aleje k pivovaru.

V této chvíli je předpoklad zaháje-
ní prací v dubnu a dokončení se plá-
nuje na konec října. Podrobný postup 
prací může být řešen až ve chvíli, kdy 

REKONSTRUKCE SILNICE  
PRŮTAH MĚSTEM

Foto: M. Černá

budou známi zhotovitelé jednotlivých 
stavebních objektů. Práce budou pro-
váděny po jednotlivých etapách za plné 
uzavírky, přístup chodců bude umožněn, 
zásobování bude zajištěno provizorně 
po domluvě se zhotovitelem stavby.

Projektová dokumentace byla 
zveřejněna v rámci územního řízení 
v r. 2016 a stavebního řízení v r. 2017, 
přičemž stavba bude rozčleněna 
na dvě etapy:
I. etapa: 340 m – od Masarykova ná-
městí (prodejna masny) po budovu 
Policie ČR.
II. etapa: 300 m – od budovy Policie ČR 
po Náměstí sv. Anny.

Věřím, že se kromě nové vozovky, 
která vznikne, a výměně všech sítí, 
zejména zlepší možnost parkování vo-
zidel, protože vznikne několik desítek 
nových parkovacích míst.

Jaromír Hlaváč, starosta města

pokračování na straně 3  

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

Foto: R. Lenemajer

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZM PROTIVÍN
KONANÉHO DNE 30. LEDNA 2017

2.1. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje Smlouvu 
o společnosti uzavřenou dle § 2716 a násl. záko-
na č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 
znění, a ustanovení § 7 odstavce 2 zákona č. 
134/2016 Sb., o  zadávání veřejných zakázek, 
v  platném znění, ve  věci společného zadání 
výběrového řízení podlimitní veřejné zakázky 
na stavbu „Rekonstrukce silnice III/1404 – prů-
tah Protivín“ mezi městem Protivín a Správou 
a údržbou silnic Jihočeského kraje.

2.2. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje po-
skytnutí návratné finanční výpomoci ve  výši 
1.000.000,- Základní škole Protivín na financo-
vání projektu s názvem „Moderními metodami 
výuky ke zvyšování kompetencí“ do doby obdr-
žení dotace od MŠMT.

2.3. Zastupitelstvo města Protivín souhlasí s uza-
vřením úvěrového rámce na financování inves-
tičních akcí města na 3 roky a pověřuje starostu 
města a vedoucí finančního odboru k  jednání 
o  podmínkách úvěrového rámce s  Komerční 
bankou a.s. Návrh smlouvy bude předložen 
ke schválení na zasedání ZM.

2.4. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje Daro-
vací smlouvu o převodu movitých věcí č. SDA/

KHEJ/541/16 mezi Jihočeským krajem a městem 
Protivín, jejímž předmětem je darování movitých 
věcí v hodnotě 23.384,64 Kč za účelem materi-
álního vybavení jednotky Sboru dobrovolných 
hasičů Protivín a zplnomocňuje člena jednotky 
SDH Protivín pana Jelínka k  převzetí těchto 
movitých věcí a k podpisu této darovací smlouvy.

V územním obvodu Protivína bylo k 31. 
12. 2016 přihlášeno k trvalému pobytu 4 797 
obyvatel. Z tohoto počtu bylo 2421 mužů a 2376 žen.

  Celkem obyvatel Muži Ženy
Protivín 3 749 1893 1856
Chvaletice 88 43 45
Krč  213 119 94
Maletice 36 21 15
Milenovice 159 89 70
Myšenec 254 121 133
Selibov 72 35  37
Těšínov 84 34 50
Záboří 142 66 76

V roce 2016 se v Protivíně narodilo 47 dětí – z toho 
bylo 28 chlapců a 19 dívek.

V roce 2016 v Protivíně zemřelo 52 osob – z toho 
bylo 22 mužů a 30 žen.

Během roku se do Protivína přistěhovalo 127 osob 
a odstěhovalo se 108 osob.

V roce 2016 bylo na MěÚ Protivín uzavřeno 24 
sňatků.

Věková skladba obyvatel k 31. 12. 2016
Věk  Celkem osob Mužů Žen
0 – 5 let 256 136 120
6 – 17 551 287 264
18 – 29 673 365 308
30 – 39 636 340 296
40 – 49 754 395 359
50 – 59 599 303 296
60 – 69 689 331 358
70 – 79 435 189 246
80 – 89 177 69 108
90 – 99 26 6 20
100+ let 1 – 1

Bc. Olga Jandová, matrikářka

Počet obyvatel k 31. 12. 2016

RADA MĚSTA ZASEDALA
VYBRÁNO Z USNESENÍ RM 25. 1. 2017
– byla seznámena
 s výměrami pozemků pod komunikacemi v jednot-

livých katastrálních územích
 a ukládá
 finančnímu odboru – správě majetku pokračovat 

v  jednáních o  případných výkupech předmětných 
pozemků

– projednala a předkládá
 zastupitelstvu města Smlouvu o  společnosti uza-

vřenou dle § 2716 a  násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění, a ustanovení § 
7 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřej-
ných zakázek, v platném znění, ve věci společného 
zadání výběrového řízení podlimitní veřejné zakázky 
na  stavbu „Rekonstrukce silnice III/1404 – průtah 
Protivín“ mezi městem Protivín a Správou a údržbou 
silnic Jihočeského kraje
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 ZE ŽIVOTA ŠKOLY 

V rámci hodin tělesné výchovy jsme 
využili letošních sněhových i mrazivých 
podmínek a užili si zimních radovánek. 
S žáky 1. B a 3. A jsme vyrazili bobovat. 
I když je kopeček u zámku malý a mírný, 
všichni si sněhové nadílky užili a pobavili 
se při sjíždění na bobech či lopatách. Jedna 
vyučovací hodina utekla jako voda a niko-
mu se nechtělo zpátky.

S žáky 8. ročníků jsme pro změnu nazuli 
brusle a v rámci sportovní výchovy vyzkou-
šeli led na Eliášku při hokeji. Škoda, že už 
led povolil, bylo to velmi příjemné zpestření 
našich hodin.

ZIMNÍ RADOVÁNKY

V úterý 7. února proběhla na naší škole 
soutěž v recitaci. Zúčastnilo se celkem 
34 žáků a žákyň prvního stupně. Každý 
soutěžící přednesl jednu připravenou bá-
seň. Básničky měly různý obsah – zimní, 

RECITAČNÍ SOUTĚŽ o zvířatech, o přírodě, legrační. Zazněla 
i „Polednice“ od K. J. Erbena. Směrem 
k vyšším ročníkům se zvyšovala textová 
náročnost i počet slok. Všichni se snažili 
podat co nejlepší výkon. Nakonec bylo 
oceněno diplomy a malými odměnami 
18 nejlepších recitátorů. Zde jsou ti, kteří 
obsadili první místa v pořadí od prvních 
ročníků po páťáky: Tomáš Hauer, Lenka 

Kozová, Simona Svatošová, Nikola Vaina-
rová, Andrea Dušková.

Na závěr je třeba připomenout, že ne 
každý má odvahu sám takto vystoupit před 
ostatními, proto si všichni recitátoři zaslouží 
velké poděkování za své výkony a snahu co 
nejlépe předvést to, co umí.

Zdena Bízková

Lyžařský kurz
I letos jsme se vydali s žáky naší školy 

na lyžařský kurz. Konal se od 7. do 13. ledna 
na Kramolíně. Zúčastnilo se ho 29 žáků převážně 
ze sedmého ročníku. Letošní sněhové podmínky 
byly výborné a tak si všichni vyzkoušeli jak jízdu 
na sjezdových, tak i na běžeckých lyžích. Přes 
prvotní nezdary u začátečníků se nakonec všichni 
zdárně přenesli a měli dobrý pocit z příjemné 
jízdy na sjezdovce. SKI areál Lipno se postupně 
rozrůstá a nabízí návštěvníkům stále nové sjez-
dovky a atrakce. Využili jsme tedy postavený 
slalom pro veřejnost a uspořádali závody. V rám-
ci odpočinkového odpoledne jsme navštívili 
Aquapark Lipno. Některým lyžařům se do vody 
nechtělo a tak se vydali na procházku do městeč-
ka. Všichni jsme si příjemně odpočinuli. Týden 
rychle utekl a nastal čas vrátit se domů, někteří 
se těšili, jiní ne. Věříme, že i u začátečníků jsme 
vzbudili zájem o lyžování, a i když je to poměrně 
drahý koníček, že se k němu třeba jednou vrátí.

Mgr. Lucie Marková
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RADA MĚSTA ZASEDALA

– schvaluje
 předloženou zadávací dokumentaci pro veřejnou 

zakázku zadávanou formou zjednodušeného podli-
mitního řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek pro stavbu „Rekonstrukce silnice 
III/1404 – průtah Protivín“

– schvaluje
 kupní smlouvu na nákup požární cisterny
 a pověřuje
 starostu města jejím podpisem;
 zároveň bere na vědomí
 kladné stanovisko Centra pro regionální rozvoj ČR 

(MMR ČR) k veřejné zakázce a k předložené smlouvě

– schvaluje
 smlouvu o dílo na zhotovení „Územní studie Protivín: 

lokalita B12 – Hlinky, B16 – Za  ovčínem a  B13 – 
Na rybníčkách“

 a pověřuje
 starostu města podpisem této smlouvy

– vybrala
 jako nejvýhodnější nabídku pro stavbu „Protivín – 

Obnova kanalizace a  vodovodu v  ulicích Fučíkova 
a Ve  Školce“ nabídku firmy Š+H Bohunice, s.r.o. 
Temelín

– bere na vědomí
 zprávu z  provedených hlavních prohlídek mostů 

a lávky
 a ukládá
 OS TS odstranění náletových dřevin a  vegetace 

u jednotlivých mostů a přilehlých chodníků dle této 
zprávy

– souhlasí
 s tím, že ZŠ Protivín bude provádět v rámci projektu 

„Zkvalitnění zázemí pro výuku odborných předmětů 
na ZŠ Protivín“ stavební úpravy a technické zhodno-
cení v budově základní školy,

 souhlasí
 s provedením úprav venkovního prostranství na po-

zemcích p. č. 60/6 a 48/2 v k. ú. Protivín
 a souhlasí
 s uzavřením Dodatku smlouvy o výpůjčce majetku 

mezi městem Protivín a Základní školou Protivín

– projednala
 návrhy a důvody rekonstrukce tepelného hospodář-

ství v budově Základní školy Protivín
 a ukládá
 OVDŽP u  odborné firmy zpracování projektové 

dokumentace spolu s  rozpočtem této investiční 
akce a  předložit možné varianty řešení tepelného 
hospodářství v budově ZŠ

Zprávičky z modré 
mateřské školičky

Letošní zima nám přeje a děti si mohou stále užívat zimních radovánek na naší 
zahradě. Nejednou nám mráz vyčaroval ojíněná zákoutí, která jsme s radostí pozorovali.

Jako každoročně k nám zavítali zaměstnanci ZOO Dvorec u Borovan a opět nepřijeli 
s prázdnou. Přivezli nám ukázat Maru stepní, savce, který svým vzhledem připomínal 
spíše zajíce. Dalším překvapením byla Mangusta trpasličí, která je nejmenší psovitou 
šelmou. Děti se dozvěděly, kde tato zvířátka žijí a co mají nejraději k jídlu.

Mrazivé dopoledne nám zpříjemnilo Duo Bambini hudebním představením „Po-
pletené pohádky“. Jak to vlastně dopadlo s pohádkou Červená Karkulka, Šípková 
Růženka nebo Popelka? Zamotané pohádky děti rozpletly a vše dopadlo tak, jak mělo. 
Nechyběla ani veselá písnička, kterou si společně zazpívaly.

Před blížícím se PROTIVÍNSKÝM MASOPUSTEM, jehož téma byl Večerníček, 
si děti vyráběly jejich oblíbené večerníčkové postavičky (loutky), s kterými si mohly 
zahrát pohádku v „masopustní“ televizi.

Kolektiv 2. Mateřské školy Protivín

V pondělí 16. ledna se uskutečnilo okresní 
kolo olympiády z dějepisu. Zúčastnilo se ho 31 
zástupců ze základních škol v Písku a okolí. 
Tématem letošního ročníku bylo období vlády 
Marie Terezie a Josefa II. Žáci dostali podklady, 
ze kterých se připravovali již do školního kola, 
ale využili je i do kola okresního. Na pěkném 
6. - 7. místě se umístili se shodným počtem 66 
bodů Eliška Králová a Jan Novotný z 9. B. 43 
bodů pak získal Petr Štěpánek z 9. A.

Všem třem za přípravu na olympiádu a re-
prezentaci školy děkujeme.

OLYMPIÁDA Z DĚJEPISU
 ZE ŽIVOTA ŠKOLY 

z deníku
POLICIE ČR V PROTIVÍNĚ

Loupež
 Písečtí kriminalisté prošetřují pří-

pad loupeže v protivínském baru 
na Mírové ulici. Zatím nezjištěný 
mladý pachatel vešel dne 18. ledna 
pětatřicet minut po půlnoci do pod-
niku a zamířil rovnou k obsluze, 
po které s nožem v ruce požadoval 
vydání finanční hotovosti. Mladá 
barmanka muži ve strachu peníze 
vydala a pachatel z baru odešel.

Napadení v baru
 Protivínští policisté prošetřovali 

od posledního dne měsíce červen-
ce loňského roku případ potyčky 
v jednom z místních barů. Dva 
mladí muži s dalším dosud nezjiš-
těným pachatelem měli kolem půl 
třetí hodiny ranní po slovní rozepři 

napadnout čtyři z hostů. Během 
napadení létaly půllitry, padaly 
údery pěstmi i kopance do různých 
částí těl poškozených a vše skončilo 
zlomeninami, podlitinami, otřesem 
mozku i tržnými ranami.

 Na případu spolupracovali s proti-
vínskými policisty také kriminalisté 
a v úterý 17. ledna 2017 zahájil 
vyšetřovatel trestní stíhání dvou po-
dezřelých mužů, a to pro trestné činy 
ublížení na zdraví a výtržnictví. Vy-
šetřování napadení stále pokračuje.

Posprejované vagóny
 Protivínští policisté řeší od soboty 

14. ledna případ posprejovaných 
vagónů, které kdosi postříkal bar-
vou v době od pátečního odpoledne 
do sobotního rána. Dva odstavené 
vagóny stály na nádraží v Protivíně. 
Nezvaný „umělec“ vytvořil různé 
obrazce a nápisy a způsobil škodu 
5000 korun.

 Policisté na místě činu vše zadoku-
mentovali, provedli prvotní šetření 
a pokračují v objasňování případu.
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Dům dětí a mládeže v Písku chystá v rámci projektu 
„Chci rozumět svým vnoučatům“ 1. kolo jazykové výuky 
angličtiny pro seniory a vnoučata v Protivíně. Kurz je 
financován Jihočeským krajem a pro účastníky je zdarma! 
Písecký DDM tyto kurzy pořádá již 3. rokem, kurzy našly 
své místo i v DDM Milevsko a okolí a nyní je snaha rozšířit 
tuto aktivitu i v Protivíně. DDM zajišťuje pedagogy a učební 
pomůcky a potřebný materiál, poskytuje podklady pro výu-
ku a metodické listy. Jedná se o kurz složený z 10 lekcí po  
1 hodině. Výuka bude probíhat jednou týdně. Obě generace 
si zde mohou osvojit některé jazykové návyky a naučit se 
základní slovní zásobu ke zvládnutí běžných situací v cizině, 
ale také touto formou nabízíme smysluplné trávení volného 
času a posílení vztahu mezi prarodiči a jejich vnoučaty.

Přihlásit se mohou prarodiče s vnoučaty předškolního 
a mladšího školního věku – 5 až 10 let. Přihlášky budou 
k dispozici v Městské knihovně Protivín (pondělí, středa a pá-
tek 9 – 11 a 13 – 18 hodin) nebo na internetových stránkách  
www.mujbijak.cz/klient-474/kino-146

Místo konání: klubovna MěKS Protivín – (3. patro; vchod 
do knihovny)

Začínáme ve 2. polovině března!

Kontaktní osoba:
MěKS Protivín – S.Karfíková, 
e-mail: karfikova@kultura-protivin.cz, tel. 382 251 996

DDM PÍSEK ROZJÍŽDÍ SPOLU S MĚKS PROTIVÍN
JAZYKOVÉ KURZY PRO SENIORY A VNOUČATA V PROTIVÍNĚ

Tradiční setkání účastníků letní-
ho tábora na Kocandě Záhada Hla-
volamu 2016 a oddílu Kocanďáci, 
letos ve dnech 4. až 6. února. Ten-

Ledová Jihlava
tokrát uprostřed rozsáhlé kopcovité, 
lesnaté a rybničnaté Českomoravské 
vrchoviny, po obou stranách u bývalé 
zemské hranice mezi Čechami a Mo-

ravou, leží starobylé město Jihlava. 
Nejstarší horní město českých zemí.

Cesta vlakem sice chvilku trvala, 
ale pak nás Jihlava přivítala hezkým 
počasím. Po procházce městem ko-
lem opevnění, prohlídkou parku se 
sochou Gustava Mahlera, jsme na-
vštívili „Šatlavu“ – bývalé vojenské 
vězení s ukázkou nejen zbraní, ale 
i mučících nástrojů. Trochu jsme se 
báli ve strašidelném bludišti. Sobotu 
jsme začali prohlídkou jihlavského 
podzemí, kde nám průvodce přiblížil 
historii dolování stříbra a dalšího 
následného kopání chodeb pro skle-
pení. Na chvilku i zhasnul. Poté jsme 
uviděli fosforeskující nátěr druhé 
světové války.

Návštěva zoologické zahrady byla 
poučná i hravá na klouzačce. V jed-
nom z pavilonů jsme viděli odchovan-
ce z naší Krokodýlí ZOO. Odpoledne 
jsme strávili v Robinzonovi – na  
ostrově zábavy s množstvím atrakcí, 
prolézaček, klouzaček. V neděli jsme 
si užili ukázky středověké výstroje.

Poté už byl čas na balení a odjezd 
domů. V pořádku jsme se vrátili 
a těšíme se na připravované tábory 
Na Kocandě. Více www.kocandaci.cz.

Lenčík



PROTIVÍNSKÉ LISTY 5. stránka

Letošní protivínský masopust
Jeden z prvních letošních jihočeských 

masopustů se konal v sobotu 4. února 
2017 v Protivíně. Jeho tématem byl Večer-
níček, a tak se po městě proháněli Křemílek 
a Vochomůrka, Maková Panenka a motýl 
Emanuel, Krteček, Rumcajs, Pučmeloud, 
Bratři v triku a mnoho dalších.

Že šlo o významnou akci potvrzuje jak 
živý vstup redaktorky Českého rozhlasu 
v Českých Budějovicích, tak i reportáž 
v regionální Jihočeské televizi. Již po pá-
té zorganizovali celé zábavné odpoledne 
dobrovolníci ze Spolku fór Protivín. Klíče 
od města jim symbolicky na masopustní 
rejdění půjčila paní radní Dana Zoubková.

Je na místě poděkovat sponzorům, 
kterými byli společnosti OM Protivín 
a Gühring. Významnou pomoc při přípravě 
pak poskytli také Město Protivín, Technické 
služby města, Zahradní restaurace Belveder, 
Restaurace U Rychtářů, Fakulta rybářství 
a ochrany vod Jihočeské univerzity, Pekárna 
Klas Protivín, Písecký deník, ZŠ Protivín, 1. 
MŠ Protivín, 2. MŠ Protivín a pánové Pavel 
Šrámek a Zdeněk Staněk.

Všichni příchozí účinkující i diváci 
zaplnili náměstí a ve slunečném odpoledni 
si užili skvělou zábavu, kterou kromě domá-
cích masek podpořili také hosté z Milevska, 
Skal a Písku. S pohádkami „O ustrašeném 
čertovi“ a „O nahluchlé stařeně“ vystoupilo 
loutkové divadlo Nitka z Písku. Oba mode-
rátoři Petr Záleský i Michal Lyga odvedli 
vskutku profesionální výkon a zapojili pře-
devším děti do skládání papírových čepic 
a vystupování ve velké i obou malých tele-
vizích. Vždyť podtitulem byla televize jako 
způsob aktivního trávení volného času. To 
vše za podpory domácího DJ Radka Říhy. 
Sláva Polanský a jeho kapela Prácheňská 
pětka z Vodňan je také tradiční součástí 
odpoledne i večerní masopustní zábavy.

Určitě je na místě připomenout si i tra-
dici masopustu jako takovou. Masopust 
neboli karnevalové období bylo v minulosti 
období od Tří králů do Popeleční středy. 
Popeleční středou začíná postní období před 

Velikonocemi – letos 1. března 2017. Název 
karneval je synonymem masopustu (z ital-
ského carnevale, vlastně „maso pryč“). Dnes 
se jako masopust (nebo karneval) označuje 
zejména toto masopustní veselí.

Masopust, a zvláště několik posledních 
dní tohoto období, byl pro lidi v minulos-
ti oficiálním svátkem hodování, během 
kterého bylo třeba se dosyta najíst. Pak 
následoval dlouhý čtyřicetidenní půst. 
V době masopustu se na královském dvoře 
konaly hostiny, ve městech tancovačky, 
na vesnici vepřové hody. Těm, kdo se slávy 
nezúčastnil, se posílala bohatá výslužka, 
kdysi na Moravě zvaná šperky a v Čechách 
zabijačka. Výslužka většinou obsahovala 
ostatky, huspeninu, klobásy, jelítka, jitrnice, 
ovar, škvarky.

Těchto dobrot z kuchyně Zahradní re-
staurace Belveder pana Třeštíka a řeznictví 
pana Rychtáře bylo na náměstí mnoho, 

„Spolek“ také zajistil zdarma ochutnávku 
rybích specialit. Návštěvníci protivínského 
masopustu mohli ochutnat i masopustní 
speciál z pivovaru Lobkowicz.

Masopust končil v noci před Popeleční 
středou o masopustním úterý (letos 28. 
února 2017), kdy ponocný zatroubil na roh 
a rychtář všechny vyzval k rozchodu. Dru-
hý den (na Popeleční středu) naposledy se 
konzumovaly mastné rohlíky s kávou nebo 
mlékem, dopoledne ještě byla povolena 
kořalka. Oběd však už byl přísně postní, 
což většinou bývala čočka s vajíčkem, sýr, 
chléb, vařená krupice, pečené brambory.

Masopustní nedělí je letos 26. únor 
2017 (v sobotu 25. února 2017 je masopust 
v Milevsku, ve Skalách pak v sobotu 18. 
února 2017).

Za těch pár nadšenců ze Spolku fór 
Protivín

Pavel Koc

Foto J. Kvasnovský
Další fotografie od M. Himla, Jiřího Kvasnovského a Petra Stříže najdete  
na facebookovém profilu Spolek fór Protivín.

Římsko-katolická farnost Protivín 
děkuje všem občanům, kteří se podíleli 
na Tříkrálové sbírce, která se uskutečnila 
v Protivíně a okolních obcích ve dnech 12. 
a 14. ledna letošního roku.

Náš vřelý dík patří vedení Základní ško-
ly Protivín, všem šestnácti dobrovolníkům, 
kteří se aktivně zúčastnili a samozřejmě 
všem lidem dobré vůle, kteří do této sbírky 
přispěli finanční hotovostí. Vybraná část-
ka 27 tisíc korun je určena na charitativní 
účely. Ještě jednou vřelé díky za naše spo-
luobčany, kteří se ocitli v nouzi a pomoc 
druhých potřebují.

Římsko-katolická farnost Protivín

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA  
2017 – Poděkování
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SPOLEČENSKÝ A SPOLKOVÝ ŽIVOT 
V PROTIVÍNĚ OD ROKU 1902
– ČÁST ČTVRTÁ – NÁDRAŽÍ

Vzpomínky MUDr. Křišťana Pokorného, 
vrchního železničního a obvodního lékaře 
v Protivíně

Původní nádraží v Protivíně je dům 
č.p. 154, jemuž se říká „stará štace“, který je 
na levé straně státní silnice do Písku před 
první kolejí blízko hradla směrem k Čes-
kým Budějovicům. V čísle tom jsou tři byty 
a asi do roku 1938 tam byla kancelář trať-
mistrova, která téhož roku byla přemís-
těna do budovy (domku) mezi kolejemi 
a nádražním parkem. Proti domu č.p. 154, 
přes koleje směrem k Myšenci je č.p.155, 
kde bývala vodárna, do které se čerpala 
voda parním strojem. Ta byla později 
zrušena a novou čerpací stanici vystavěli 
na konci nádraží směrem k Heřmani, blíz-
ko „točny“, kde byla zřízena nová studna, 
kterou stavěl zdejší studnař Václav Jakš. 
Domek pro hradlo byl vystavěn později, 
od té doby se stavění výhybek řídí cen-
trálně z úřadovny výpravčího úředníka 
v nové nynější staniční budově č. 176. 
Budky, v níž bylo dříve hradlo a která je 
asi 50 metrů vzdálena od bývalé vodárny 
směrem ke Skalám, se užívá za skladiště 
pro šrouby a menší kovové součástky pro 
výměnu pražců, v čase nepohody se v ní 
ukrývají i dělníci, kteří pracují na vrchní 
stavbě trati.

Od bývalé stanice č.p. 154, směrem 
západním býval a je dosud parčík, který 
se stále zmenšuje, neboť do něho vyús-
ťuje úzkokolejná doprava výrobků ze 
slamárny Mikyškovy a  snad i  z Vlkovy 
cementárny. V parčíku býval také kužel-
ník pro železniční zaměstnance a jejich 
hosty. Za přednosty Pánka se v kuželníku 
ještě hrávalo.

Vedle parčíku je nová staniční budova, 
vystavená v  roce 1875, v níž na straně 
jižní jsou restaurační místnosti a čekárny, 
k nimž byly později při úpravě celé stanič-
ní budovy přemístěny záchody a trafika, 
která bývala ve  vestibulu, co má dnes 

PROTIVÍNSKO NA ZAČÁTKU MINULÉHO STOLETÍ

svou místnost vrátný, pak v prkenné bud-
ce na nástupišti asi v místech, kde je nyní.

Úřadovny jsou jako dříve v  části 
k severozápadu, vedle nich z bývalých 
záchodů byly upraveny popřípadě 
i přistaveny různé místnosti pro staniční 
služby.

V prvém poschodí nad restaurací je 
byt restauratéra a  byl tam i  pokoj pro 
železniční úředníky, kteří byli nuceni při 
svém jednání v Protivíně přenocovat.

Vedle v ostatní části 1. poschodí jsou 
byty úředníků a jedna místnost, jíž se po-
užívá pro školu při poučování personálu 
železničního, nyní zvláště ustanovenými 
železničními úředníky ze stanice. Dnes 
(roku 1940) se tam konají kurzy němčiny 
pro železniční zaměstnance z Protivína 
a  okolí. Na  jaře poučuje tam o  prvé 
pomoci před příchodem lékařovým 
železniční lékař a také tam železniční za-
městnance očkovával proti neštovicím.

První železniční lékař v Protivíně byl 
MUDr. Václav Říha, syn zdejšího souseda, 

který tu začal lékařskou praxi asi roku 
1879 jako železniční lékař. Měl přidě-
lenou trať Ražice – Hluboká (mimo) se 
strážními domky č. 183 – 210 a stanicemi 
Zliv, Nákří – Netolice (nyní Dívčice), za-
stávka Záblatíčko v té době ještě nebyla, 
Vodňany – Číčenice, zastávku Protivín 
a stanici Protivín, Ražice. Dráhu Protivín 
– Rakovník měl písecký lékař Dr. Pavelec 
a teprve od r. 1917 trať z Protivína do za-
stávky heřmaňské (mimo) byla přidělena 
k  obvodu protivínskému. V  listopadu 
1904 začal MUDr.  Říha churavět a  30. 
dubna 1906 byl pensionován. Místo že-
lezničního lékaře obdržel MUDr. Křišťan 
Pokorný, který byl roku 1926 jmenován 
zdravotním konsulentem a  měl přidě-
lených kolem 450 členů železniční ne-
mocenské pokladny. Dnem 31. března 
1939 byl MUDr.  Pokorný pensionován 
a nastoupil po něm MUDr. Alois Svoboda 
zprvu jako zástupce, později jako želez-
niční lékař. Jeho okrsek byl zmenšen 
o trať Protivín (mimo) ke Zlivi.

Vedle budovy staniční je malá za-
hrádka přednosty dopravního úřadu 
v Protivíně. Dále směrem k Ražicům je 
budova nádražního skladiště s  rozsáh-
lou rampou pro nakládání a vykládání 
strojů apod.

Dále od skladiště směrem k Ražicům 
je váha k vážení celých vagonů a od té asi 
50 m přes koleje točna na otáčení strojů. 
Za  ní je topírna, která byla přestavěna 
a  zvětšena. Vedle ní je nová vodárna 
s čerpadlem na pohon elektrický. Mezi 
kolejemi je nové vysoké hradlo, postave-
né místo dosavadního nevyhovujícího 
na straně u skladiště. Nové hradlo bylo 
vybudováno krátce po srážce vlaků po-
blíž starého hradla v září 1929.

Na pravé straně trati Rakovník – Pro-
tivín, která v roce 1875 byla v Protivíně 
připojena k trati Plzeň – České Budějovi-
ce, je budova č.p. 177, tak zvané kasárny. 
Budova je jednoposchoďová a  je to 
noclehárna pro personál vlakový a topí-
renský, který musí při výkonu své služby 
přespávati v  Protivíně. Dole jsou dva 
byty pro personál stanice protivínské.

Před budovou je kamenný obelisk, 
na  kterém bylo heslo císaře Františka 
Josefa „Vribus i unitis“, jež bylo po pře-
vratu roku 1918 odstraněno. Pomník ten 
byl postaven na paměť postavení dráhy 
Rakovník – Protivín.

Ježto budova nocleháren neposta-
čovala potřebě, koupila dráha vilu Terču 
č.p. 258 v  Nádražní ulici, která patřila 
staničnímu expedientu Antonínu Proko-
povi. V ní jsou jednak byty pro zřízence, 
jednak noclehárny.

Na zdejším nádraží se svítilo lampami 
petrolejovými, později bylo tam zavede-
no světlo elektrické…

Dle originálních zápisků zpracovali
Helena a Jaroslav Mašindovi
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Úvodem tohoto článku považujeme 
za vhodné uvést citaci předního odborníka 
z oboru myslivosti Josefa Žalmana z jeho 
publikace z let padesátých minulého sto-
letí: „Krmiti zvěř v době zimní jest nejen 
zákonitou povinností, nýbrž i věcí cti kaž-
dého, kdo se chce zváti myslivcem.“ Tento 
výrok považujeme za aktuální i v dnešní 
době a náš myslivecký spolek se jej snaží 
naplňovat v plném rozsahu. Na zajišťování 
krmiva vynakládáme nemalé finanční pro-
středky, které musíme nabývat brigádnickou 
činností, mimo jiné i na ziskových akcích 
pro spolek. Nakupujeme jadrná krmiva – 
pšenici, oves, případně ječmen a dále sůl 
a dle momentální potřeby i medikovaná 
krmiva. Objemné krmivo – seno a letninu 
si zajišťují členové MS ve své režii. Naše 
péče spočívá v zakrmování do jednotlivých 
krmných zařízení přidělených do péče 
jednotlivcům v celém revíru. Přikrmujeme 
samozřejmě zvěř drobnou (zajíc, bažant, 
kachna divoká) a zvěř spárkatou (zejména 
srnčí). Někteří jednotlivci i navíc zakládají 
přezimujícímu zpěvnému ptactvu do svých 
krmítek například slunečnici či jiná směsná 
krmiva a na vhodná místa zavěšují vyhle-
dávané lojové koule. Nutnost přikrmování 
pro nás vzniká již příchodem podzimu, a to 
v období, kdy jsou zemědělské pozemky 
sklizeny. Letošní zima vzhledem k nízkým 
teplotám a sněhové pokrývce si vyžádala 

Zimní přikrmování zvěře

z naší strany zvýšené náklady na zajištění 
krmiv, což se zákonitě projeví i na zvýšení 
příjmové stránky, to znamená na počtu 
odpracovaných brigád na příjmových ak-
cích pro spolek v letošním roce 2017. Jak 
úvodem uvedeno, je však naší povinností 
se o zvěř řádně postarat a toto bereme jako 
základ naší myslivecké činnosti.

MS Platan Protivín

BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ
Městská knihovna Protivín se jako kaž-

doročně zapojuje do celostátní akce Březen 
– měsíc čtenářů a připravuje pro návštěvní-
ky několik vylepšení a také zajímavé akce.

NEJLEPŠÍ ČTENÁŘSKÁ BABIČKA
Letos jsme se opět přihlásili k dalšímu 

ročníku celostátní akce na podporu čtenář-
ské gramotnosti. Cílem této aktivity je po-
silovat společenský význam a prestiž četby 
a ocenit ty, kteří služby knihovny nejvíce 
využívají a podporují ji. Tentokrát budeme 
vybírat nejlepší čtenářskou babičku, to je 
čtenářskou babičku, která knihovnu na-
vštěvuje se svým vnoučetem a mají nejvíce 
výpůjček. Vybraná babička získá hodnotnou 
knihu a bude se moci přihlásit do krajského 
kola. I tam na vítěze čekají krásné ceny 
a současně postoupí do celostátního kola, 
jehož vítězi bude předáno ocenění v rámci 
předávání cen Magnesia Litera v Národním 
divadle v Praze.

NEJLEPŠÍ ČTENÁŘ ROKU 2016
Jako každý rok vyhodnotíme nejlep-

šího čtenáře s největším počtem výpůjček 
za uplynulý rok 2016.

DĚTSKÝ KOUTEK
Budeme pokračovat ve vybavování 

dětského koutku. Pro nejmenší návštěvníky 

knihovny bude připraven hrací koutek, kde 
se děti budou moci zabavit hrou s novými 
stavebnicemi, malováním obrázků a skládá-
ním puzzlů s motivy pohádkových postav 
a zvířátek.

NOVÉ DESKOVÉ HRY
Protože novinka půjčování deskových 

her se setkala s velkým úspěchem, rozšíří-

me náš fond o další. Budou to jednak hry 
pro malé děti od 4 let, pro starší děti od 8 
let a také pro rodiče, kteří je mohou využít 
nejen pro hraní s dětmi, ale i jako zábavu 
pro sebe například při různých oslavách 
a setkáních.

RODIČE S DĚTMI DO KNIHOVNY
Roční registrace pro začínajícího čtenáře 

bude v měsíci březnu zdarma. Malý čtenář 
obdrží na památku upomínkový list.

KARNEVALOVÁ PESTRÁDA
Ve spolupráci s Městským kulturním 

střediskem Protivín uvádíme pro děti v ne-
děli 19. března od 16 hodin „Karnevalovou 
pestrádu“ Inky Rybářové. Děti se mohou 
těšit na parádní šou s písničkami, soutěžemi, 
tancem a hudbou.

KNIŽNÍ NOVINKY
O nabídce našich nových titulů pro 

všechny věkové kategorie se dočtete pra-
videlně v Protivínských listech a nově 
na webu MěK.

MAGNESIA LITERA – CENA  
ČTENÁŘŮ

Tradičně se budou čtenáři moci zapojit 
do celostátního hlasování o nejlepší knihy 
roku.

Pro dospělé:
Barbara Nesvadbová: Laskonky – krátké 
texty pro dlouhé večery
Paulo Coelho: Vyzvědačka – v románu 
ožívá skutečný příběh Maty Hari
Marlo Morgan: Poselství od protinožců 
– život australského domorodého kmene
Daniel G. Amen: Změňte mozek, změňte 
život - fascinující pohled do lidské mysli
Monika Peetzová: Sedm dní bez – úterní 
ženy se odjíždějí postit
Peter May: Umrlčí cesta – příběh sleduje 
tři nebezpečné cesty k šokující pravdě 
a ke zjištění, že nevědomost nás může stát 
život
Iva Karlíková: Muslimské peklo – skutečný 
příběh české ženy a její dcerky
Josef Formánek: Dvě slova jako klíč – 
laskavá kniha o podivuhodných osudech
Václav Křístek: Slon ve švestkovém sadu 
– utváří historie příběhy nebo příběhy tvoří 
historii?
Farida Khalaf, Andrea C. Hoffmannová: 
Dívka, která zvítězila nad IS – příběh 
Faridy, jezídské otrokyně

Novinky
městské
knihovny
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Na první besedě v dalším roce působ-
nosti PVK byl přivítán v pondělí 23. ledna 
2017 již podruhé Mgr. Zdeněk Bezecný, 
Ph.D. Tématem přednášky se stali Schwar-
zenbergové na Protivínsku. Ihned v úvodu 
zkonstatoval, jak ten čas rychle letí, že to je již 
téměř rok a půl, co zde přednášel o Schwar-
zenberzích a jejich rodu. A navázal prvními fo-
tografiemi, na nichž opět poukazoval na fakt, 
že město stále používá místo městského znaku 
znak schwarzenberský a že tím popírá platnost 
města jako původně královského.

Na začátku pan doktor připomněl, které ro-
dy vlastnily toto malé městečko před Schwar-
zenbergy. Zmínil rod Vratislavů z Mitrovic, či 
Trauttmansdorfy. Samotní Schwarzenbergové 
se dostávají do Čech po Bílé hoře, tedy po-
měrně pozdě. Jan Adolf ze Schwarzenbergu, 
mecenáš umění, jenž působil u císařského 
dvora, získává některá panství, mezi jinými 
panství Třeboň, a také knížecí titul. Rozšiřuje 
své panství o Hlubokou, jehož součástí byl 
i Protivín. Na konci 16. století je ale hlubocké 
panství pro dluhy prodáno a Protivín získává 
Malovec z Malovic, rytíř nevelkého věhlasu, 
majitel Dřítně u Hluboké a člověk, který si 
vydělával celkem solidně lichvou. Odděluje 
protivínské panství a prodává ho Mitrovicům.

Ferdinand ze Schwarzenbergu časem 
kupuje majetek v jižních Čechách, a to volné 
statky – Kestřany, Skočice, Drahonice atd., 
což je nedaleko Protivína. O ten měl velký 
zájem (v roce 1701 si dokonce nechal od své-
ho úředníka vypracovat popis protivínského 
panství. V něm se píše, že tohle panství slibuje 
slušný výnos, má dost větších sedláků a na-
víc pracovitých.) Protivín vlastnil v té době 
Trauttmansdorf.

Ten, kdo ale protivínské panství v roce 
1711 kupuje, je Adam František, barokní kava-
lír se vším všudy. Ve Vídni, kde působil u dvo-
ra, nechal postavit dva paláce. Městský palác, 
který stával nedaleko kapucínské hrobky habs-
burské, tu v současné době ale již nenajdeme. 
Když byl zbořen, část inventáře byl převezen 
právě k nám na Protivín (zrekonstruované 
pokoje kněžny). Koupě protivínského panství 
měla i určitou logiku. Navazovalo na hlubocké 
panství, bylo důležité na cestě do Prahy, prostě 
bylo určeno pro občasné pobyty. V Protivíně 
stály na náměstí jednopatrové domy, zástavba 
měla tedy venkovský charakter, řemesla se tu 
snoubila se zemědělskou výrobou. Protivín 
měl konečně i svůj kostel se špitálem, naproti 
zámku byl i hospodářský dvůr. Protivínští 
chtěli vykoupení z roboty, příchozí na trh se 
jim posmívali, že jsou robotující poddaní, 
což byl i jeden z důvodů, proč na tom tak 
lpěli. Vykoupili se v 18. století. Protivín byl 
spojen se statky, měl velkou rozlohu, jednalo 
se o středně velké panství. Zajímavé bylo 
sdělení pana doktora, že Schwarzenbergové 
při případné revoltě vyhrožovali, že prodají 
panství, když si jejich rodu poddaní neváží.

Po požáru města se na obnově podílí 
schwarzenberský stavitel Pavel Ignác Bayer, 
který dával dohromady kompozici náměstí. 
Z jeho počinů se dochovala fara, pan doktor 
v prezentaci ukazoval její plán a půdorys. 
Jak sám podotkl, nebyl to žádný zázrak 
architektury, takhle fary projektoval víckrát 
(př. v Ledenicích). Přestavba zámku byla ale 
značná. Nejdříve přišly na řadu interiéry, aby 
byl obytný a reprezentativní. Bayera po čase 
střídá Martinelli. Ten se stává osobním ar-
chitektem Schwarzenbergů. Měl na starosti 

dostavbu obou vídeňských paláců a celou řadu 
úkolů v Čechách. Obcestovával panství, vy-
pracovával rozpočty, kolik co bude stát a co by 
bylo třeba stavět. Fasáda protivínského zámku 
(včetně věžičky za hodinami) a hospodářská 
stavení v předzámčí byly v jeho režii. Součástí 
prezentace byly opět plány. Stavební rozmach 
končí v roce 1732, kdy umírá Adam Franti-
šek ze Schwarzenbergu v Brandýse na lovu. 
Správkyní majetku se stává Eleonora Amálie, 
po její smrti získává ve dvaceti letech správu 
nad panstvím její syn.

Další Schwarzenberg Jan Adolf se 
na cestách do Anglie zajímal kromě staveb 

budov také o stavby mostů, slévárny, což by 
od šlechtice nikdo nečekal. Zajímal se samo-
zřejmě o Oxford – ale o šlechtické chovy koní, 
ne o vzdělání. Jan Adolf, to není jen hlubocký 
zámek, ale i razantní změna schwarzenber-
ského hospodaření. Dokázal využít výzev  
19. století – století páry. Železnice, kam přišla, 
přinesla prosperitu a zisk, a tak byla zavedena 
i do Protivína, který se stal pro výhodnou 
pozici a dostupnost všemi směry spojnicí 
Plzně a Českých Budějovic. Jak podotkl pan 
doktor, za to století a půl se nezměnily příliš 
ani dojezdy vlaků. Pokrok je 1/4 hodina za sto 
let. Například dojezd na trati Vídeň - Krakov 
byl tenkrát 6 hodin 11 minut.

S železnicí souvisí také výstavba protivín-
ských podniků. První byl cukrovar – poklad 
českých zemí 19. století. Aby dosáhla cukrová 
třtina dostatečné cukernatosti, chce to počasí, 
jak řekl přednášející. Cukrovar spotřebovával 
materiál i z dalších statků a od drobných pěs-
titelů. Po polovině 70. let 19. století ale ztrácí, 
a tak je v polovině 80. let 19. století zavřen. 
Daleko úspěšnější byl pivovar, který tu byl 
provozován již od konce 16. století. K roku 
1598 se totiž vztahuje prodejní smlouva. Byl 
v areálu zámku, což přestalo v 19. století 
vyhovovat. Za městem, jak řekl pan doktor, 

byl postaven pivovar nový a až do začátku 20. 
století byl rozšiřován. Na velikost Protivína se 
vařilo 150 hektolitrů piva ročně. Patřil do dva-
cítky největších pivovarů vůbec. Podnikání 
bylo skoro vědecké – Schwarzenbergové spo-
lupracovali s odborníky v oblasti zemědělské, 
či pivovarnictví (př. Doktor Hrach, autor spis-
ku o moderním pivovarnictví, popsal vaření 
piva jako chemický postup.). Z piva se stal 
vývozní artikl, dostal se až do Nového Yorku 
a prodával se i na zaoceánských parnících. 
Schwarzenberských pivovarů bylo víc, např. 
Postoloprty, Třeboň, Černá na Šumavě, Lovo-
sice či Smečno. Jeden čas tu byla i mlékárna, 
jedna z největších. Byla zařízena podle švéd-
ského modelu (mlékárenská zařízení přivezli 
přímo ze Švédska), vyráběly se tu výborné 
sýry zejména „nymburského typu“.

Jeho synové pokračovali v podnikání, ale 
zajímali se i o památkovou péči. Adolf Josef 
se dokonce podílel na soupisu některých 
památek.

V souvislosti s tím se před přítomnými 
objevila na stěně promítnutá fotka Bayerovy 
fary, raně barokní kostel se špitálem a kap-
lankou. Jak řekl pan doktor Bezecný, tenhle 
komplex měl na mále. Od pol. 19. století 
přestal dostačovat kostel velikostí. V době 
výstavby tady bylo totiž kolem 350 obyvatel, 
na konci 19. století jich však bylo již kolem 
tří tisíc. Jeden z mužů, který je spjat s pře-
stavbou kostela, nebo novostavby kostela, byl 
Jan Sedláček – autor návrhu novogotického 
kostela. Náš původní barokní kostel považoval 
totiž za památkově nezajímavý. Promítnuty 
byly i návrhy nové podoby. Nápad nakonec 
nebyl realizován. Jedna z cest, jak zvětšit 
kostel a uspokojit památkáře, byla potom 
přístavba, která měla rozšířit kostel směrem 
ke špitálu – severojižní orientace hlavní lodi. 
Plán byl ještě propracován dalším architek-
tem (Dědek), ke stavbě ale nikdy nedošlo. 
Stejně to dopadlo i v Krči. Stavitel velice 
trpce nesl, že se mu nepovedlo realizovat své 
plány. „Sedláčka to otrávilo tak, že se nechal 
penzionovat“, prohlásil pan doktor. Nakonec 
se přednášející zmínil o škole, na které se 
oproti předchozím námětům Sedláček výrazně 
uplatnil. Na místě mělo původně vzniknout 
urbanistické předměstí. Jak okomentoval pan 
Bezecný stav zdejší alma mater, je hrozné, 
do jakého stavu se škola dostala, stejně tak 
kritizoval dvoubarevnost oken.

Schwarzenbergové vlastnili Protivín až 
do roku 1947, majetek jim byl pokrácen 
značně již po 1. pozemkové reformě (to jim 
zůstalo z cca 8,5 tisíce hektarů jen kolem 
400). Měli zámek, pivovar, revír, louku; 
ostatní velkostatky byly rozparcelovány, nebo 
vznikly zbytkové statky. Konec jejich majetku 
proběhl nadvakrát – počátkem 40. let (Adolf 
ze Schwarzenbergu odchází do Švýcarska.) 
a po válce. Otázkou totiž bylo, jak jejich 
majetek zestátnit – jeden Schwarzenberg byl 
za války v zahraničí a podporoval odboj, druhý 
v koncentračním táboře… Nakonec byl přijat 
zákon Lex Schwarzenberg, kterým se vyvlast-
ňuje majetek primogenitury hlubocko-krum-
lovské. A touto skutečností přednášku po dvou 
hodinách pan doktor ukončil, přičemž ochotně 
přislíbil do budoucna další historickou besedu.

Další beseda PVK byla naplánována 
na 16. 2. Sledujte kalendář akcí na https://
protivinnet.blogspot.cz/

Za PVK Petra Čecháčková

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

Filmy označené tímto symbolem jsou sledovatelné brýlemi 3D-technologie

středa 1. března v 19 hodin film USA
MOONLIGHT

Drama. 8 nominací na Oscara! Film B. Jenkinse vypráví nadčasový příběh hledání sebe sama a své sexuální 
identity ve třech životních etapách dospívajícího chlapce Chirona. Scénář vznikl podle divadelní hry Tarella 
Alvina McCraneyho, se kterým režiséra pojí rodná chudinská čtvrť Liberty City v Miami, jež v 80. letech 
nechvalně proslulo jako drogové překladiště.
Mládeži od 12 let přístupný, titulky, 111 minut, vstupné 80 Kč

pátek 3. března v 19 hodin film USA
KRUHY

Horor, který se odehrává 13 let po  událostech předchozího dílu. Nejdřív se podíváš. Potom zemřeš. 
Příběh o vraždícím filmu je považován jen za hororovou historku, přesto studentku Julii zneklidní změna 
chování jejího přítele Holta, který prý toto video viděl. Přes jeho varování se na něj zvědavá dívka podívá. 
Nepochopitelný sestřih zdánlivě nesouvisejících scén korunuje telefonát, ve kterém jí neznámý hlas oznámí, 
že přesně za týden zemře.
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 102 minut, vstupné 110 Kč

neděle 5. března v 16 hodin film USA
PSÍ POSLÁNÍ

Rodinný/komedie. Žádný pes tu není jen tak. Všichni psi jednou přijdou do nebe… Ale nejprve musí 
splnit své poslání. Podle stejnojmenného knižního bestselleru Bruce W. Camerona.
Mládeži přístupný, dabováno, 100 minut, vstupné 100 Kč

neděle 5. března v 19 hodin film ČR
VŠECHNO NEBO NIC

Romantická komedie o dvou majitelkách malého knihkupectví a jejich životních eskapádách s muži. Linda 
a Vanda jsou nerozlučné kamarádky, majitelky knihkupectví, ale jinak je každá jiná. Linda (T. Pauhofová) je 
rozvedená, vzdělaná, praktická, má malou dceru a pocit zodpovědnosti. Ten naopak chybí svobodné, veselé 
a nezávislé Vandě (K. Issová). V obchodě s nimi pracuje Edo (L. Kostelný), který touží po lásce na věky věků…
Mládeži do 12 let nevhodný, 107 minut, vstupné 100 Kč

středa 8. března v 19 hodin film ČR
MASARYK

Historické drama. Smrt Masaryka je dodnes zahalena tajemstvím. Mnohá tajemství se však skrývají 
i v jeho životě! Prožil život bohéma, miloval ženy, hudbu, velká gesta. V jeho srdci bojovala nespoutanost 
extravagantního umělce s povinností a morálkou úředníka, diplomata. Velkou část života procestoval, ale 
nikdy nezapomněl na republiku, kterou založil jeho otec Tomáš Garrigue.
Mládeži do 12 let nevhodný, 114 minut, vstupné 130 Kč

pátek 10. března v 19 hodin film USA/Německo
LÉK NA ŽIVOT

Mysteriózní thriller. Jste připraven, pane Lockharte? Tak začínáme… Mladý a  ambiciózní manažer 
Lockhart (Dane DeHaan) dostane od nadřízených jednoduchý úkol. Přivézt ze sanatoria pana Pembrokea, 
nepostradatelnou hlavu jejich společnosti. Léčebna, kam se před časem uchýlil, nabízí zázračné ne úplně 
běžné procedury a pobyt zde ne až tak úplně dobrovolný…
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 146 minut, vstupné 110 Kč

neděle 12. března v 16 hodin film USA
KUBO A KOUZELNÝ MEČ

Animovaný/ dobrodružný pro všechny. Kubo dokáže zavést své posluchače a diváky do dosud nepro-
bádaných světů, svézt je na mohutné vlně fantazie a vrátit zpátky na zem obtěžkané nezapomenutelným 
zážitkem. Tenhle talent pomáhá uživit chlapci sebe a  nemocnou matku. Den co den opouští jeskyni 
a ohromuje obyvatele svým vyprávěním, které končí vždy před západem slunce. Domů se musí vrátit před 
setměním, jinak by ho podle matky mohla stihnout strašlivá kletba. Jednoho večera se však vrátit nedokáže.
Mládeži přístupný, dabováno, 101 minut, vstupné děti 100 Kč/dospělí 120 Kč

neděle 12. března v 19 hodin film Francie
I DVA JSOU RODINA

Komedie/romantický. Vtipný a nonšalantní Samuel si užívá bezstarostný život na francouzské Riviéře. 
Jednoho dne ho navštíví víkendový flirt – Kristin a oznámí mu, že dítě, které drží v náručí, je jeho. Předá 
mu holčičku a uteče. Samuel vyráží s malou Glorií do Londýna, kde Kristin marně hledá…
Mládeži od 12 let přístupný, titulky, 118 minut, vstupné 100 Kč

středa 15. března v 19 hodin film USA
LION

Životopisný. 6 nominací na OSCARA. Pětiletý indický chlapec Saroo se ztratí ve vlaku, který ho odveze tisíce 
kilometrů od jeho domova a rodiny. Ocitne se v ulicích Kalkaty, kde se musí naučit sám a opuštěný přežít. 

Po strastiplné a nebezpečné cestě se na něj usměje štěstí a adoptuje ho manželský pár z Austrálie. O 25 
let později, vyzbrojen jen hrstkou nejasných vzpomínek, neochvějným odhodláním a revoluční technologií 
Google Earth, se vydává na dlouhou cestu za svou ztracenou rodinou v daleké Indii.
Mládeži od 12 let přístupný, titulky, 129 minut, vstupné 110 Kč

pátek 17. března v 19 hodin film USA
T2 TRAINSPOTTING

Drama/komedie. Na počátku byla příležitost a pak přišla zrada. Uplynulo dvacet let. Mnohé se změnilo, 
ale stejně tak zůstalo mnohé při starém. Mark Renton (Ewan McGregor) se vrací na jediné místo, které mu 
kdy bylo domovem. Očekávají ho i další staří známí: smutek, ztráta, radost, pomsta, nenávist, přátelství, 
láska, touha, strach, výčitky, heroin, sebedestrukce a smrtelné nebezpečí…
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 117 minut, vstupné 100 Kč

neděle 19. března v 16 hodin 
KARNEVALOVÁ PESTRÁDA – INKA RYBÁŘOVÁ
neděle 19. března v 19 hodin film Francie
ZA LÁSKOU VZHŮRU

Komedie/romantický. Diana (Virginie Efira) je krásná žena s vysokým pracovním postavením. Pracuje 
v renomované právnické firmě, má vynikající smysl pro humor a je zkrátka ženou, za kterou se každý muž 
otočí. Diana právě prošla nešťastným manželstvím a rozvodem, ale je opět připravena najít muže svých 
snů. Existuje však něco takového jako náhoda anebo osud?
Mládeži od 12 let přístupný, titulky, 98 minut, vstupné 100 Kč

středa 22. března v 19 hodin film USA
JACKIE

Drama. Když je JFK zvolen prezidentem USA, stává se Jackie Kennedy (Natalie Portman) jednou z nejmlad-
ších prvních dam v historii. Pro její vřelost, eleganci a vybraný vkus ji brzy obdivují miliony lidí po celém 
světě. Pak přichází okamžik, který všechno změní.
Mládeži od 12 let přístupný, titulky, 100 minut, vstupné 80 Kč

pátek 24. března v 19 hodin film USA
LOGAN: WOLVERINE

Akční/dobrodružný/fantasy. Jeho čas nadešel. Wolverine (Hugh Jackman) se vrací. Jenže je na tom 
nyní trochu hůř. Jeho schopnost uzdravování pomalu vyprchává a elánem také zrovna nehýří. Navíc je 
na vše skoro sám. Z X-Menů přežívá ještě Charles Xavier známý také jako Profesor X (Patrick Stewart), 
který je ale vážně nemocný…
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 131 minut, vstupné 120 Kč

neděle 26. března v 16 hodin film Francie/Kanada
BALERÍNA

Rodinný/aminovaný/dobrodružný. Příběh mladé osiřelé dívky Félicie, jejíž největší vášní je tanec. 
S pomocí svého nejlepšího přítele se snaží uprchnout ze sirotčince a vydat se na cestu do Paříže, kde na ni 
čeká mnoho nelehkých úkolů a zajímavých setkání.
Mládeži přístupný, dabováno, 89 minut, vstupné 100 Kč

neděle 26. března v 19 hodin film Německo
RANDE NASLEPO

Romantická komedie. I když svůj sen nevidíš, můžeš za ním jít. Vzrušující práce v luxusním hotelu – to 
je vysněná budoucnost, kterou si hýčká Saliya (Kostja Ullmann) už od dětství. Pak ale jako teenager začne 
ztrácet zrak, až nakonec vidí jen mlhavé světlo a matné obrysy.
Mládeži přístupný, dabováno, 111 minut, vstupné 120 Kč

středa 29. března v 19 hodin film Norsko
LVÍ ŽENA

Drama. Příběh děvčátka Evy, žijící na severu Evropy na začátku 20. století, které se narodilo s hyper trichózou 
– onemocněním, dík kterému po celém těle roste nadměrné množství chlupů. Odmala prochází bezúspěšně 
rukama doktorů. Rozhodne se, že svůj sen žít jako ostatní naplní za každou cenu…
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 118 minut, vstupné 120 Kč

pátek 31. března v 19 hodin film USA
ROZPOLCENÝ

Thriller je koncertem jednoho herce, Jamese McAvoye, kterému se podařilo vytvořit jedno z nejděsivěj-
ších monster, jaké se kdy objevilo na filmovém plátně. Tu pochybnou čest se s ním seznámit dostanou 
tři studentky, které původně vezl domů na prázdniny otec jedné z nich. Stačila chvilka a místo něj seděl 
za volantem podivný chlapík, který je místo vysvětlení uspal chemikálií.
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 116 minut, vstupné 100 Kč
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Vstupné 60 Kč

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK ZAHÁJEN
internetový předprodej: www.mujbijak.cz

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

Dům kultury Protivín
úterý 4. dubna od 19.30 hodin

Velkej flám
František Nedvěd & TIE BREAK

Vstupné v předprodeji 180 Kč / na místě 220 Kč
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Jaroslava Maidlová, rozená Novotná, 
bydlí větší část svého života v Prachati-
cích, narodila se ale roku 1925 ve vile 
Hygiea, Purkyňově ulici 255, v Protivíně.

Jak se dostala vaše rodina do Protivína?
Dědeček Křišťan Pokorný se po studiu 

lékařství na české fakultě v Praze stal prak-
tickým lékařem v Milíně, potom ve Vodňa-
nech a od roku 1902 byl jako obvodní lékař 
a potom vrchní železniční lékař v Protivíně. 
Zpočátku bydleli na náměstí v domě č. 32 
u Dvořáků, v roce 1907 postavil vilu 
Hygiea, pojmenovanou podle řecké 
bohyně zdraví a čistoty. V přízemí byly 
ordinace a v patře velký byt.

Dědeček byl pracovitý…
Vstával v létě už v půl páté, ráno 

stříhal na zahradě růže, každý den 
zapisoval venkovní teplotu. V zimě pro-
hrábnul stáložárná „americká“ kamna 
a přiložil koks v pokoji a ordinaci, kde 
se topilo. V půl šesté už chodili od vlaku 
nemocní železničáři. Ordinoval do 9 
hodin. My děti jsme se někam schovaly, 
abychom nepřekážely. V 10 hodin měl 
od babičky u stolu v kuchyni připravený 
„gábl“ - ledvinky, papriku, vzácněji 
párečky. Potom jel po pacientech. Jezdil 
až za Zliv, do Nákří, Kloubu, Pohorovic, 
obvod měl velký. Vozil ho dopravce 
Koštel, později syn Kristian, někdy jel 
i železniční dresinou. Neměl žádnou 
zdravotní sestru, všechno si vyřizoval 
sám, psal na stroji. Dělal zároveň po-
rodníka, operoval drobná poranění…

Když už jsem byla větší, jezdily 
jsme se sestrou Marií s ním a zapisova-
ly, kdo byl očkovaný proti neštovicím.

Bydleli jste ale také v domě č. 16 na ná-
městí, nyní stojí na jeho místě restaurace 
Blanice. Hodně lidí si myslí, že patřil 
Zvárům…

Zvárů měli drogerii zleva v přední části 
objektu směrem na náměstí, potom byl hos-
tinec U zeleného stromu, průjezd s bránou 
do dvora, vpravo holičství pana Holého 
a na konci zlatnictví pana Pelikána. Všechno 
to byli nájemníci, objekt patřil Novotným. 
Rod Novotných pocházel z Kukel, kde vlast-
nili mlýn na potoce pod Píseckými horami. 
Moje matka se tam přistěhovala, když se 
provdala 22. 2. 1922 za Jaroslava Novotného.

Uprostřed dvora rostl veliký kaštan, 
po kterém se jmenoval hostinec. Vpravo 
byla opravna strojů (autoopravna), sýpka, 
stodola, kde se v zimě mlátilo cepy obilí, 
chlévy a skladiště. My jsme bydleli v po-
schoďovém domě s pavlačí v levé zadní 
části dvora. Dole bydlel pekař Havlík, byla 
tam pec, police na kynutí chleba a krám 
do Mostecké ulice. V přístavku u našeho 
domu bydleli Andělů, pan Anděl měl povoz-
nictví a ve vedlejší stáji dva koně. Směrem 
k náměstí byly byty, za drogerií bydleli 
Zvárů, za hospodou rodina hospodského 
Vaňka. U Vaňků se v zimě dralo peří, děti 
si tam hrály a poslouchaly historky dra-
ček. V létě sedávali sousedé na schodech 
do dvora a chlapi vyprávěli o válce. Když 

Místo narození – Protivín
byly manévry, vojáci postavili na dvoře 
polní kuchyni a lidi si chodili pro polévku.

Jak to bylo s kázáním církve evangelické 
u vás na dvoře?

Na jaře roku 1922 se sešla evangelizační 
rada v Praze. Kazateli Josefu Bartákovi byla 
svěřena oblast práce v jižních Čechách. 
V Protivíně byly vylepeny a rozšířeny le-
táčky, že se budou konat v červnu večerní 
přednášky pod širým nebem. Kázání se ko-
nala na dvoře U zeleného stromu a měla vliv 

i na mého otce, takže vstoupil i s mamin-
kou do metodistické církve. V návaznosti 
na tento týden se začaly konat bohoslužby 
ve stanu u starého hřbitova u sv. Anny. 
Naproti tomuto místu pak byla zakoupena 
budova na zřízení modlitebny pro více než 
100 přihlášených členů. Slavnostně byla 
otevřena 26. listopadu roku 1922.

V roce 1922 byla také zahájena výstav-
ba sokolovny, slavnostní akademií byla 
otevřena 1. 2. 1923 po necelých šesti 
měsících...

Sokolovnu stavěl i můj otec Jaroslav No-
votný, hrál v Sokole divadlo. Maminka byla 
činná, vedla dorostenky, pracovala ve výbo-
ru. Hrála na piano, když se promítaly tehdy 
ještě němé filmy a při sletech hrála všem 
složkám ke cvičení. Na velký sokolský slet 
přijel až z Příbrami na koni s celou skupinou 
babiččin švagr Alois Řánek. Sokolové jezdi-
li i do Prachatic a dál na Šumavu do Zátoně 
lyžovat. Po válce jsme měli poukazy ze 
Sokola na látku na kroj a lyžařské oblečení, 
poukaz byl i na lyžařské boty.

Jaké akce se ještě v Protivíně pořádaly?
Na Den matek zorganizovala porodní 

bába Helena Vařilová průvod od nádraží 
na náměstí. Šly matky s kočáry a malými 
dětmi, i děti s kočárky a panenkami, v čele 
vezly čápa na kolečkách.

Čtyřikrát do roka se konaly trhy, na kte-
rých se handlovali i koně.

V hotelu Zelenka se pořádaly plesy, 
tanečníci řadovým tancem přešli náměstí 
až naproti k Böhmům do hotelu U hvězdy.

V zimě se chodilo bruslit na Eliášek, 
studenti hráli hokej. Prodávalo se tam ob-
čerstvení, čaj, lidé se setkávali. Brusle byly 
tenkrát šroubovací, se třemi želízky.

O církevních slavnostech Božího těla 
a Vzkříšení šlo procesí kolem náměstí, nebe-
sa nesli starostové okolních obcí Milenovic, 

Chvaletic, Myšence a Krče. U mlýna 
svítily krásné světelné girlandy, napá-
jené elektrickým proudem z elektrárny. 
Do elektrárny u mlýna jsme chodili pla-
tit panu Kloubkovi měsíčně za elektřinu 
10 korun. To už jsme bydleli ve vile  
Hygiea, protože tatínek zemřel v září 
1933 v 39 letech a maminka se bez fi-
nančního zabezpečení vrátila se dvěma 
dcerami domů. Já jsem měla dva dny na-
to osmé narozeniny, sestře bylo jedenáct.

Chodily jste tedy ještě do školy?
Z vily Hygiea jsme to měly blízko, 

chodily jsme „humny“ zadem. Hospo-
dář Dvořák, co měl dům na náměstí, nás 
odtud vyháněl.

Škola byla rozdělená – dívčí a chla-
pecká, obecná byla na 5 let, měšťanská 
škola 3 a později, když jsem do ní cho-
dila já, 4 roky.

V roce 1939 jsme ve škole měli kres-
lení, v kabinetě bylo školní radio, sešli 
se tam všichni kantoři a rozhlas hlásil, 
že se Slovensko odpojilo. Pamatuji 
si to dodnes, učitel Žáček to oznámil 
ve třídě. Začala okupace. Před školou 
byl u silnice patník, stáli tam Němci 
a mířili na nás zbraní.
Chtěla jsem dál studovat, ale učitelské 

ústavy byly zavřené. Prastrýc Msgr. Ema-
nuel Hrdlička působil ve Staré Boleslavi, 
bydlela jsem na probošství a v nedalekém 
Brandýse nad Labem absolvovala tříletou 
rodinnou školu.

V Českých Budějovicích jsem potom 
nastoupila do Ústavu pro vzdělání učitelek 
domácích nauk. První rok jsem dojížděla 
ranním vlakem v 6 hodin z Protivína, vla-
kům ale hrozilo bombardování a jezdily 
nepravidelně. Našla jsem si ubytování 
u Urválků, jejich syn byl potom, myslím, 
nechvalně známým prokurátorem v procesu 
s Miladou Horákovou. V Českých Budějovi-
cích jsem zažila i nálet na nádraží, pomáhali 
jsme vynášet věci z hořících domů. Ten den 
na mne čekala maminka v Protivíně, měla 
strach, přijela jsem domů až večer.

Studium v Českých Budějovicích se 
změnilo z dvouletého na tříleté a bylo 
ukončeno maturitou. Od roku 1946 jsem 
začala učit v Myšenci, Heřmani a Pasekách. 
Neučila jsem ale dlouho, vdala jsem se, 
přestěhovala do Prachatic.

A co rodný Protivín?
Protivín navštěvuji tradičně každým 

rokem o pouti, abych se setkala se známými. 
Je jich ale čím dál míň...

Zapsala Helena Mašindová, únor 2017
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Zima, zdá se, ustupuje. Chřipková epidemie už je prý také za svým 
vrcholem. Na začátku ledna tomu tak nebylo. Proto se víc než hodilo 
téma přírodních antibiotik. Toto léčivo bývá často s doplatkem, mnozí se 
mu brání, protože se domnívají, že je to příliš velký dryák pro lidské tělo. 
Nejsem odpůrce antibiotik, když píšu tento článek, čekám na výsledky 
a nemůžu se dočkat, že dostanu léky, které zaberou. Nicméně my jsme si 
povídali o česneku, cibuli, kapkách z máty, lnu, oregána a mnohých jiných. 
Lepší než nemoc je jí předcházet. Na tom se jistě shodneme. Proto nebylo 
vůbec na škodu nechat se inspirovat různými pomazánkami, polévkami 
a pochutinami, kterými se dá zpestřit náš jídelníček, když na nás něco leze 
nebo pravidelně je zakomponovat do našich stravovacích návyků.

Příště se sejdeme 6. března nad tím, jak na jarní detox. Těšíme se 
na vás v Pastelce od 17.30 hodin.

Mgr. M. Šálková

Přírodní antibiotika

Výstava svatebních  
oznámení aneb Najdete se?

Přeji všem mnoho zdraví do nového roku 2017 a dovoluji si informovat o fungování 
ordinací v roce 2017.

V  roce 2016 byly určité problémy s  plným provozem obou ordinací společnosti 
v Protivíně. Zapříčiněny byly vleklými zdravotními potížemi zaměstnanců a snad rok 
2017 bude i v této oblasti příznivější.

V roce 2017 chystáme změny, které by měly vést k dobrému fungování ordinací.
V současné ordinaci u nádraží jsou prostory v neuspokojivém stavu a neodpovídají 

požadavkům na ordinaci 21. století. Tato ordinace se zřejmě k 1. 2. 2017, nejpozději  
k  1. 3. 2017, přestěhuje do  zrekonstruovaných prostor administrativní budovy firmy 
PROTON, Švermova 899, Protivín.

Ordinační doba a zajištění lékaři po přestěhování ordinace bude následující:

ORDINACE VPL MASARYKOVO NÁM. 13, PROTIVÍN
(slouží i jako školící pracoviště pro přípravu praktických lékařů)
pondělí 7.00 – 12.00 hod. MUDr. Jan Kolář
 15.00 – 18.00 hod.  MUDr. Jan Kolář
úterý 7.00 – 11.00 hod.  dispenzární prohlídky diabetiků
 11.00 – 16.00 hod.  MUDr. Jan Kolář nebo MUDr. Ludmila Ježková

středa 7.00 – 13.00 hod. MUDr. Jan Kolář nebo MUDr. Ludmila Ježková
čtvrtek 7.00 – 13.00 hod.  MUDr. Jan Kolář
pátek 7.00 – 12.00 hod.  MUDr. Jan Kolář

ORDINACE VPL ŠVERMOVA 899, PROTIVÍN
pondělí 7.30 – 14.00 hod. MUDr. Tereza Kršková
úterý 7.30 – 13.00 hod. MUDr. Stanislava Mojžitová
středa 7.30 – 15.00 hod. MUDr. Stanislava Mojžitová, MUDr. Tereza Kršková
čtvrtek  7.30 – 15.00 hod. MUDr. Stanislava Mojžitová
pátek  7.30 – 12.30 hod. MUDr. Tereza Kršková

Prosíme pacienty, aby si vybrali, do které ordinace budou chtít docházet 
a při své návštěvě to sdělili zdravotní sestře. Pacienti v akutních případech 
mohou do obou ordinací.

V  případě nepřítomnosti v  dané ordinaci, zastupuje druhá ordinace. Pokud by  
nastala situace uzavření obou ordinací, péči poskytne MUDr. Vladimír Weber, Masarykovo 
náměstí 189, Protivín.

Doufám, že rok 2017 povede k plné spokojenosti našich pacientů.
MUDr. Jan Kolář, Zdraví-fit, s.r.o.

PROTIVÍNSKÉ ORDINACE VŠEOBECNÉHO PRAKTICKÉHO LÉKAŘE ZDRAVÍ-FIT.S.R.O.

V rámci Národního týdne manželství, které se koná pra-
videlně v týdnu, kdy mnozí slaví svátek svatého Valentýna, 
se naše středisko a mateřské centrum Pastelka opět zapojuje 
do této kampaně. Letos jsme ve spolupráci s městem uspořá-
dali výstavu svatebních oznámení, kterou můžete zhlédnout 
v kaplance až do konce února.

V rámci výstavy můžete porovnávat trendy, které se 
s časem vyvíjely. Pro páry, které uzavřely sňatek před pár 
lety, nebylo snadné si vybrat z velkého množství návrhů, 
kombinovat to či ono. Dnes, kdy téměř každá rodina vlastní 
svou tiskárnu, změna data, místa nebo verše neznamená 
téměř žádný problém. Jenže před dvaceti lety to tak snadné 
nebylo. Proto se také můžete podívat na přelepené datum. 
V době před sametovou revolucí se výběr omezoval na pár 
předtištěných formátů, kde se dalo pouze měnit jméno,  
datum a místo. A na změny už nezbývalo příliš místa ani času.  
Někteří si dokonce nechali vytisknout dvě varianty svateb-
ních oznámení, jednu tradičnější pro formálnější duše a od-
vážnější pro ty nekonformní. Najdete i vlastní návrhy, které 
se vskutku vyznačují originalitou a skvělým nápadem. Aby 
vám při prohlížení uběhl čas rychleji, máte možnost zodpo-
vědět tři otázky. Pokud odevzdáte formulář v kaplance, který 
tam také vyzvednete, 
zodpovíte správně ty-
to otázky, dostanete 
malou odměnu. Za-
pojit se mohou celé 
rodiny. A proč nese 
název aneb Najdete 
se? Protože mnozí jsou 
Protivínští.

Děkujeme všem, 
kteří ze svých sou-
kromých sbírek da-
li svatební oznámení 
k dispozici. Výstava se 
koná v rámci projektu 
Za jeden provaz podpo-
řený Komunitní Nadací 
Blanicko-Otavskou.

Mgr. M. Šálková
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               ZLEVA:

V pátek 20. ledna přivítal pan starosta Jaro-
mír Hlaváč v obřadní síni Městského úřadu 
Protivín další nové občánky našeho města.

Foto J. Mošovská

Foto J. Mošovská

Michaela Vokatá a Zdeněk Havrda  
s dcerou Viktorií, Lenka a Jan Vítkovi  
se synem Adamem, Petra Kovářová  
a Jiří Cvrček s dcerou Jasmínou, Tereza 
a Jan Macháčkovi s dcerou Simonou,  
Lenka a Tomáš Kropáčkovi se synem Hugem.

Jaroslava Plachá a Ladislav Křehlík  
se synem Ladislavem, Michaela Popelková 
se synem Ondřejem, Marie a David  
Linhartovi s dcerou Marií, Martina  
Jarošová a Jan Bernklau s dcerou Nelou, 
Veronika Smržová a Tomáš Monzer  
se synem Filipem, Lenka Dvořáková  
a Václav Záveský s dcerou Vendulou.

               ZLEVA

NARODILI SE

16. 1. 
dcera Ema Kůsová

Ivaně Míškové z Protivína

3. 2. 
dcera Annemarie Souhradová

Markétě Liškové z Těšínova

Při adventních návštěvách protivín-
ského hřbitova si mnozí z nás kladli 
otázku: „Kam zmizely tři dřevěné pra-
voslavné kříže?“ umístěné v pravé části 
hřbitova kousek od vchodu. Mnozí z nás 
ani nevěděli, proč zde byly.

V červenci roku 1921, jak praví 
zápis v kronice, byli v protivínském 
zámku ubytováni ruští utečenci, přes-
něji sedmičlenná skupina osob. Byl to 
Michael Skalon, bývalý generál Wran-
gelovy armády, jeho paní Kateřina, 
jedenáctiletý syn Nikolaj, pětiletá dcera 
Tamara, vychovatelka, sluha Krivov 
a s nimi princezna Volkonská, vdova 
po generálu. Syn se bohužel za pár let 
utopil pod Hájkem v řece. Žili zde a po-
stupně i umírali. Měli na protivínském 
hřbitově hroby s pravoslavnými kříži. 
Tolik historie.

Současnost byla taková, že dřevěné 
kříže byly odspodu uhnilé, proto byly 
odstraněny a uskladněny na technic-
kých službách. Po nějaké době o kříže 
projevilo zájem Prácheňské muzeum 
v Písku, které po prohlídce konstato-
valo, že kromě uhnilé části jsou jinak 
v poměrně dobrém stavu. Nicméně že 
by si zasloužily jak konzervační, tak 
restaurační zásahy, které jim mohou 
poskytnout. Prácheňské muzeum proto 
požádalo Město Protivín o darování 
těchto křížů do sbírky muzea – podsbír-
ky Etnografické.

Město Protivín vyhovělo žádosti 
muzea a darovalo kříže Prácheňskému 
muzeu v Písku, které je zrestauruje 
a uspořádá výstavu, kde tyto kříže bu-
dou opět k vidění.
Svatava Nečasová, FO-správa majetku

TŘI DŘEVĚNÉ  
PRAVOSLAVNÉ KŘÍŽE

SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

SDH Myšenec Vás zve na tradiční

HASIČSKÝ PLES
v sobotu 25. února 2017 od 20 hodin

v myšenecké hospůdce U Šípů
K tanci zahraje RECEPTOR

Vstupné 100 Kč
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PODZIMNÍ PROTIVÍNSKÝ HOKEJBAL
TJ Platan Protivín – HC Švantlův Dvůr 
Písek B 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Platan doma hostil dosud neporažený 
Písek, který chtěl svou sérii prodloužit. 
Vstup do utkání měli lepší právě Písečtí, 
kteří se dostali do vedení. O to ale ještě 
před koncem první třetiny přišli. V druhém 
dějství se opět dařilo lépe hostům, kteří 
se druhou brankou dostali do vedení 2:1! 
Platan měl posledních patnáct minut na to, 
aby alespoň vyrovnal. To se mu nakonec 
nepovedlo, naopak inkasoval. Domácí se 
museli smířit s porážkou 1:3!

HBC Falcon České Budějovice –  
TJ Platan Protivín 3:7 (1:2, 1:2, 1:3)

Falcon, který stále čeká na svou první 
výhru, přivítal Platan Protivín a chtěl zkusit 
bodovat, ale měl to těžké. Platan začal dobře 
a dostal se do vedení. Domácí sice dokázali 
vyrovnat, ale do konce třetiny opět inkaso-
vali. Druhá třetina měla podobný průběh, 
Protivín odskočil Budějovickým na rozdíl 
dvou branek. Když ani ve třetí třetině obrat 
nepřišel, mohl Platan pomalu slavit. Hosté 
si došli pro výhru 7:3!

Branky: Patrovský (Bárta, Janeček)PP, 
Patrovský (Bárta, Němeček), Smola (Něme-
ček, Patrovský) – Bican (Hrdina J.), Bican 
(Hrdina J.), Bíba (Kříž P.), Bican (Čekan, 
Plojhar) PP, Hrdina V. (Plojhar) PP, Hrdina 
J. PP, Bican (Stropnický)

TJ Platan Protivín – HBC Prachatice C 
8:2 (2:0, 3:0, 3:2)

Platan na svém hřišti hostil Prachatice 
C a cíl měl jasný – vyhrát. První branku 
utkání vstřelili právě domácí, kteří do kon-
ce třetiny neinkasovali a druhou brankou 
zvýšili na 2:0. Prachatice se nedokázaly 
prosadit ani po přestávce a Protivín byl ne-
milosrdný. Za záda prachatického gólmana 
poslal míček třikrát – stav 5:0. Třetí třetina 
přinesla prachatické snížení, hosté se přiblí-
žili k Platanu na rozdíl tří branek. Domácí 
se však nenechali zastrašit a dalšími třemi 
góly pojistili výhru. Konečný výsledek 8:2.

Branky: Trkola (Hrdina V.), Hrdina V. 
(Bican, Steinocher), Bican (Steinocher) SH, 
Klas (Pavlik V.) PP, Bican, Klas (Plojhar) 
PP, Vrzal (Bican), Hrdina V. (Klas, Trkola) - 
Kafka (Nechutný), Valenta Pavel (Schmidt)

HC Dranreb Nová Včelnice – TJ Platan 
Protivín 4:3 (1:0, 3:0, 0:3)

Dranreb vstoupil do zápasu s Protivínem 
lépe a jako první šel do vedení. Po přestávce 
včelnické motory ještě přidaly a skóre se 
vyšplhalo na 4:0. Vypadalo to, že je roz-
hodnuto, ale opak byl pravdou. Platan se 
nevzdal a začal Dranreb dotahovat. Vstřelil 
tři branky, což ale na vyrovnání nestačilo, 
a tak ze zápasu přesto odešel poražený. 
Konečný stav 4:3!

Branky: Vojta (Strašík, Sedlák), Vojta 
PP, Strašík (Vojta, Vácha), Kubín Mir. (Čaj-
ka, Bláha) – Steinocher (Hrdina J.), Bican 
(Trkola) PP, Plojhar (Koloušek)

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

Prachatickému béčku se vstup do zápa-
su povedl. Ve dvanácté minutě se domácí 

prosadili hned dvakrát! Stav 2:0 vydržel 
až do konce druhé třetiny, protože v druhé 
části žádný gól nepadl. Platan se nevzdával 
a stále se dral za vyrovnáním. Prachatice mu 
to ale komplikovaly čím dál tím víc. Ve třetí 
třetině zvýšily již na 3:0. Platan v závěru 
alespoň snížil. Konečný výsledek 3:1!

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

Platan začal zápas s Vikingy lépe a do-
stal se během první třetiny do vedení. Hosté 
po přestávce sice vyrovnali, ale Platan se 
chvíli na to prosadil znovu a opět se tak 
dostal do těsného vedení. Tento stav vydržel 
až do konce zápasu, Vikingové nedokázali 
vyrovnat ani v třetí části a domácí Platan se 
tak mohl radovat z výhry za tři body!

„Zápas se odehrál ne zrovna v ide-
álním počasí, ale přesto v regulérních 
podmínkách. A lépe začali domácí, když šli 
ve třetí minutě do vedení a zdálo se, že bez 
problémů potvrdí roli favorita. Tyto zápasy 
se soupeřem ale bývají co do výsledku dost 
vyrovnané a ani tentokrát tomu nebylo 
jinak. Přesto, že domácí měli po celou 
dobu mírnou převahu s množstvím šancí, 
hosté dokázali kontrovat a kuriózním gólem 

ve druhé třetině vyrovnat. Do konce druhé 
třetiny domácí šli opět do vedení, když míček 
zapadl za levou tyč Hlaváčovy branky a to 
bylo z pohledu branek do konce zápasu vše. 
Hosté mohli poděkovat především jmenova-
nému Hlaváčovi, který zachytal velice dobře 
a zachránil hosty od většího přídělu. Konec 
zápasu provázely i určité emoce, především 
ze strany hostujících hráčů. Jinak hosté 
odehráli zápas se ctí, ale domácí i díky pře-
vaze brali tři body,“ řekl k zápasu Miloslav 
Pexídr z Protivína.

Branky: Koloušek (Bican), Plojhar 
(Trkola, Klas) – Máče (Štěpánek, Hauser)

JARNÍ ZÁPASY ZÁKLADNÍ ČÁSTI:
4. 3. v 15 hod.

SK Suchdol nad Lužnicí B – TJ Platan Protivín
11. 3. v 13 hod. 

TJ Platan Protivín – SK HC Rosa
18. 3. v 10 hod. 

HC ŠD Písek B – TJ Platan Protivín
25. 3. v 13 hod.

TJ Platan Protivín – HBC Falcon Č. Budějovice
1. 4. v 10 hod. 

HBC Prachatice C –  TJ Platan Protivín
8. 4. v 13 hod.

TJ Platan Protivín – HC Dranreb City Nová Včelnice

Poř. Název týmu Z V VP R P Skóre Body

1. HC Švantlův Dvůr Písek B 11 11 0 0 0 100 : 22 33

2. HBC Prachatice B 11 8 1 0 2 43 : 27 26

3. SK HC Rosa České Budějovice 11 7 0 1 3 51 : 26 22

4. TJ Platan Protivín 10 5 1 0 4 38 : 29 17

5. C Dranreb Nová Včelnice 11 5 0 1 5 42 : 36 16

6. SK Suchdol nad Lužnicí B 11 4 1 0 6 34 : 49 14

7. HBC Vikings České Budějovice 10 2 0 0 8 28 : 38 6

8. HBC Prachatice C 10 1 1 1 7 28 : 65 6

9. HBC Falcon České Budějovice 9 0 0 1 8 18 : 90 1

KHbL – ČECHY JIH 2016 – 2017  •   Základní část po podzimu
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CESTA K PROTIVÍNU… /Jiří Hladký/ 11. díl
NÁVESNÍ KAPLIČKY
Dnes se podíváme na další čtyři kapličky v okolí.

SELIBOV (foto 1)

MALETICE (foto 2)

SKÁLY (foto 3)
Byla postavena okolo r. 1783 a  je zasvěcena 

Panně Marii Ustavičné pomoci. Její obraz se svým 
stylem velmi blíží pravoslavným ikonám. Pochází 
ze 13. století a  namalován byl na  Krétě. Od  roku 
1499 je uložen v Římě v kostele sv. Alfonse z Ligouri.

Poznáte ji mezi ostatními madonami. Vpravo 
od  ní (z  vašeho pohledu) uvidíte anděla s  trojra-
menným křížem a vlevo anděla se symboly Kristova 
umučení – kopím a houbou na tyči. V současné době 
je ústředním obrazem kapličky Svatá rodina.

CHVALETICE (foto 4)
Tato kaplička již představuje přechodový 

stupeň mezi kapličkou a  kostelíkem. Její interiér 
již pojme více lidí a i její architektura je honosnější. 
Nad hlavním vchodem v lunetě je nástěnná malba 
sv. Ludmily a na východní straně je znázorněn sv. 
Vojtěch. V  literatuře se ještě hovoří o  sv. Václavu. 
Kaplička byla přestavěna v roce 1935.

Sv. Ludmila (foto 5)
Pravděpodobně pocházela z  kmene Pšovanů, 

který sídlil na  Mělnicku. Byla ženou knížete Boři-
voje. Pokřtil ji sv. Metoděj. Byla babičkou a zároveň 
vychovatelkou sv. Václava. Vštěpovala mu lásku 
ke  všemu slovanskému včetně jazyka. Václavova 
matka Drahomíra nebyla spokojena s výchovou sv. 
Václava. Daleko více spoléhala na  svého druhého 
syna Boleslava. Tyto spory vyvrcholily odchodem 
Ludmily na hrad Tetín. Ale to Drahomíře nestačilo. 
Najala vrahy, kteří Ludmilu uškrtili jejím vlastním 

závojem. Pohřbili ji na Tetíně. Když Václav usedl 
na český trůn, nechal její ostatky převést do Prahy 
a uložit v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě. O jejím 
životě existuje několik legend. Patří mezi patrony ze-
mě české. Je také patronkou utiskovaných, neprávem 
trestaných a ponižovaných.

Jejími atributy jsou: knížecí šat a  čapka,  
kolem krku šátek, šál nebo provaz a Staroboleslavské 
palladium

Sv. Vojtěch (foto 6)
Narodil se roku 956 na  Libici (nedaleko Po-

děbrad) v  mocném rodu Slavníkovců. Studuje 
v Magdeburku. V roce 982 je po Dětmarovi zvolen 
druhým českým arcibiskupem ve věku 27 let. Snaží 
se o očistu církve. To se mu nedaří, rezignuje na post 
arcibiskupa a odchází do Říma. V roce 992 české po-

selstvo žádá papeže, aby přiměl Vojtěcha k návratu 
do  Čech. Vojtěch souhlasí s  podmínkou, že bude 
v Praze založen benediktinský klášter. To se podaří. 
Spory Slavníkovců s ostatní šlechtou vyvrcholí roku 
995, kdy je tento rod Přemyslovcem Boleslavem II. 
vyvražděn. Vojtěch natrvalo odchází z Čech. Odchází 
šířit křesťanství na území dnešního Polska. Dne 23. 
dubna 997 nalézá mučednickou smrt u pohanských 
Prusů. Jeho ostatky byly uloženy ve Hvězdně. Roku 
1039 je Břetislav I. Přenáší do rotundy sv. Víta.

Sv. Vojtěch spolu s Václavem a Vítem v  trojici 
hlavních patronů země české. Je hlavním patronem 
pražské diecéze.

Atributy: mitra, berla, pádlo, kámen, 7 kopí, 
halapartna, váhy, růže (symbol Slavníkovců), orel, 
Staroboleslavské palladium

O jeho životě koluje několik legend.
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Fotbalové informace
Pomaloučku se rozbíhá příprava všech 

mužstev na jarní sezónu.

„A“ tým zahájil v pátek 13. 1. na umělce. 
Kromě hráčů stálého kádru se v mužstvu 
objevily dvě nové tváře. I když pro protivín-
ské fanoušky zase tak nové nejsou. Z Písku 
se chtějí vrátit David Růžička, ročník 1997 
a Jaroslav Vojík, ročník 1998, další z dy-
nastie známé protivínské fotbalové rodiny. 
Oba prošli píseckými mládežnickými týmy 
a zahráli si s nimi nejvyšší soutěže. Jára už 
u nás hostoval v podzimní části postupové 
sezóny 2015/16. Trenér Kobetič si od jejich 
případného příchodu slibuje konečně rozší-
ření úzkého kádru, který jakákoliv absence 
velmi oslabuje.

Od 1. do 5. února absolvovali hráči 
tradiční soustředění v Loučovicích, kde 
nabírali vytrvalost a sílu nejen na hřišti, 
ale i v areálu rekreačního zařízení Ame-
nity u Lipenského jezera. Zde absolvovali 
nejen dvouhodinový kruhový trénink, ale 
i příjemnou relaxaci v místním wellness. 
Vyvrcholením této fáze přípravy byl první 
zápas na „Zimní hlubocké lize“ v neděli 5.2. 
Prověřil je ambiciózní domácí tým pod ve-
dením zkušeného lodivoda Františka Cipra.

TJ Hluboká n. Vltavou – FK Protivín 
1:3 (0:2)
Góly: 55. J. Valenta – 16. a 49. Prášil, 21. 
Brož (11).
Protivín: Hanus – Zach, J. Mikulenka, Brož, 
Hála – J. Vojta, R. Vojta, Zb. Vorel, Prášil – 
J. Vorel, Růžička. Střídali Fiala, Rothbauer, 
Vojík, Ruczkowski, Vl. Mikulenka. Trenér 
Juraj Kobetič.

Závěr nedělního programu obstarali do-
mácí, kterým se postavil Protivín. A nutno 
poznamenat, že úspěšně. Znovu se ukázalo, 
jak je pro krajského nováčka důležitá účast 
ostříleného borce Ondřeje Prášila, součas-
ného trenéra Písku. Protivín byl důraznější 
a po čtvrthodině hry se poprvé prosadil 
střelec utkání, zkušený Prášil. Svůj první 
úspěch zaznamenal po centru do šestnáct-
ky, kdy nasměroval míč za záda domácího 
gólmana. V první pětačtyřicetiminutovce 
ještě navýšil náskok Protivína Brož, když 
po faulu Legdana proměnil nařízenou 

 Nové posily před prvním zápasem na  
Hluboké. Vlevo J. Vojík, vpravo D. Růžička.

Hráči po závěrečném fotbálku  
na hřišti v Loučovicích.
Zleva stojící: J. Mikulenka, P. Sládek,  
M. Hanus, L. Ruczkowski, M. Brož,  
V. Rothbauer, M. Rajtoral, R.Vojta,  
J. Hornát, trenér J. Kobetič
Zleva klečící: Z.Vorel, D. Růžička,  
J. Vorel, M. Fiala, J. Moravec, 
L. Veselý, L. Hála, J. Vojík

penaltu. Hluboká nastoupila do druhého 
dějství s touhou po kontaktním gólu, který 
by ji vrátil zpět do zápasu, ale jejich snahu 
uťal krátce po začátku zahájení hry svým 
druhým gólem Prášil. Domácí už stačili 
jenom korigovat skóre vydařenou střelou 
Jakuba Valenty na konečných 1:3.

B tým se připravuje na sezónu zatím jen 
individuálně, společně s dorostenci, kteří 
absolvují svůj dlouhodobý turnaj v Oseku. 
Po dvou odehraných kolech turnaje se zařa-
dili do druhé poloviny tabulky a budou hrát 
finálovou skupinu o 6. – 10. místo.

Žáci a přípravky žádný oddech nemají. 
Poctivě makají celou zimu, i když přípravky 
jen jedenkrát týdně. Starší žáci hrají svůj 
turnaj též v Oseku a vedou si velmi dobře, 
postoupili do finálové skupiny.

Mladší žáci a přípravky hrají své tur-
naje v Týně a všechny tři týmy – ml. žáci, 
starší přípravka a mladší přípravka dohrály 
kvalifikační kola a budou hrát zápasy  
o 6. – 10. místo. Bohužel sestavy těchto 
týmů silně poznamenaly absence z důvodů 
velké nemocnosti kluků.

Václav Křišťál

KRAJSKÝ PŘEBOR
Slavoj A : Hluboká nad Vlt. B 10 : 4
(Dunovský 3, Votava 2, Dubský 2, Mareš 1, debly)
Hluboká nad Vlt. B : Slavoj A 6 : 10
(Dunovský 3, Šťastný st. 3, Votava 2, Mareš 1, debl)
Slavoj A : Kaplice A 10 : 7
(Votava 4, Šťastný st. 3, Dunovský 2, debl)
Slavoj A : Libín Prachatice C 10 : 1
(Šťastný st. 3, Dunovský 2, Votava 1, Mareš 1, 3 x WO)

KRAJSKÁ SOUTĚŽ
Borovany B : Slavoj B 6 : 10
(Šťastný st. 4, Tománek 3, Topinka 1, Vařečka P. 1, debl)
Křemže-Holubov A : Slavoj B 10 : 6
(Tománek 2, Färber 2, debly)
Slavoj B : Borovany B 10 : 8
(Tománek 3, Šťastný st. 2, Topinka 2, Vařečka P. 2, debl)
Slavoj B : Křemže-Holubov A 9 : 9
(Tománek 2, Šťastný st. 2, Topinka 2, Marková 2, debl)

Stolní tenis Slavoje Protivín
Další výsledky stolních tenistů Slavoje Protivín v této sezoně:

pokračování na následující straně  
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KŘÍŽOVKA O KNIŽNÍ ODMĚNU

Také letošní křížovky jsou věnovány moudrým výrokům známých osobností. Autor křížovek P. Šoba
Jedna 1. tajenka má sílu 2. tajenka.  Jack Canfield
Vyluštěnou tajenku zašlete do 6. března na adresu MěKS Protivín, Mírová 337, 398 11 Protivín, nebo e-mailem karfikova@kultura-protivin.cz
Knižní odměnu za správně vyluštěnou křížovku z lednových novin vyhrává paní Pavla Piklová z Protivína. Blahopřejeme!

Černý Dub A : Slavoj B 9 : 9
(Tománek 4, Šťastný st. 1, Topinka 1, Zoch 1, debly)
Nová Ves B : Slavoj B  10 : 8
(Tománek 3, Šťastný st. 2, Topinka 1, Marková 1, debl) 

OKRESNÍ SOUTĚŽ
Kovářov A : Slavoj C 9 : 9
(Macháček 3, Marková 2, Najmanová 2, Zeman 1, debl)
Kovářov B : Slavoj C 3 : 15
(Brabec 4, Macháček 4, Marková 3, Kudelová 3, debl)
Slavoj C : Mirotice B 17 : 1
(Brabec 4, Macháček 4, Marková 4, Kudelová 3, debly)
Slavoj C : Slavoj D 9 : 9
(Macháček 3, Marková 3, Najmanová 2, debl – Soumar 4,  
Vojta 2, Polanský 1, Koula 1, debl)
Heřmaň : Slavoj C 4 : 14
(Marková 4, Vařečka K. 4, Najmanová 2, Kudelová 2, debly)
Slavoj C : Mirovice 10 : 8
(Brabec 4, Vařečka K. 2, Najmanová 2, Marková 1, debl)
Mirotice D : Slavoj C 7 : 11
(Brabec 3, Macháček 3, Marková 3, Najmanová 1, debl)

Mirovice : Slavoj D 9 : 9
(Soumar 2, Polanský 2, Vojta 2, Koula 1, debly)
Slavoj D : Mirotice D 10 : 8
(Soumar 4, Polanský 3, Vojta 2, debl)
Slavoj E : Slavoj D 14 : 4
(Zoch 4, Klárner 4, Vařečka O. 3, Šťastný ml. 1,  
debly – Soumar 2, Polanský 1, Vojta 1)
Slavoj D : Mirotice C 15 : 3
(Soumar 4, Lednický 4, Polanský 4, Vojta 1, debly)
Kovářov A : Slavoj D 9 : 9
(Soumar 4, Lednický 3, Polanský 1, debl)
Mirotice B : Slavoj E 4 : 14
(Vařečka O. 3, Klárner 3, Šťastný ml. 2,6 x WO)
Slavoj E : Heřmaň 12 : 6
(Vařečka O. 4, Klárner 4, Šťastný 2, debly)
Mirovice : Slavoj E 15 : 3
(Vařečka O. 2, Klárner 1)
Slavoj E : Mirotice D 11 : 7
(Zoch 3, Klárner 3, Vařečka O. 2, Sochora 2, debl)

DIVIZE ŽEN
Slavoj : Kovářov 3 : 7
(Marková 1, Najmanová 1, Vaněčková 1)

Karel Vařečka

Stolní tenis Slavoje Protivín
  dokončení z předchozí strany   
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UZÁVĚRKA
pro dodání příspěvků

do březnových
„Protivínských listů“  

je 6. března 2017
do 12 hodin

NOVINY VYJDOU
v pondělí 20. 3. 2017 

Po vítězství v okresním i krajském kole 
ve florbalové soutěži „O pohár ministryně 
školství“, která se hraje jako Sportovní liga 
ZŠ, postoupily dívky 9. ročníků do kvalifi-
kace o republikové finále. To se uskutečnilo 
27. ledna v Plzni. Zde se děvčata utkala 
s vítězkami plzeňského kraje – 20. ZŠ Plzeň 
a Středočeského kraje – ZŠ Rudná. V prv-
ním utkání bohužel děvčata prohrála s bu-
doucími celkovými vítězkami 3 : 0. Chuť 
a náladu si dívky spravily v druhém utkání, 
kdy po velmi bojovném výkonu porazily 
domácí „Plzeňanky“ 3 : 2. Góly vstřelily 
Jana Roušalová, Anna Viktorová a Tereza 
Tröschelová. Po počátečním zklamání 
z nepostupového druhého místa si nakonec 
děvčata užila radost z celkového 5. – 10. 
místa mezi všemi školami v celé republice. 

FLORBALOVÝ ÚSPĚCH

Děvčatům děkujeme za bojovnost, nasazení 
a příkladnou reprezentaci naší školy i města, 
a gratulujeme k obrovskému úspěchu. Záro-
veň se sluší poděkovat i rodičům a známým, 
kteří s námi absolvovali cestu do Plzně 
a povzbuzovali děvčata z plných plic.

Složení družstva: Eliška Králová, 
gólmanka, Tereza Tröschelová, kapitánka 
a nejúspěšnější střelkyně v okresním i kraj-
ském kole, Anna Viktorová, Jana Roušalová, 
Kamila Macháčková, Maryna Muchychka, 
Laura Peroutková, Eva Roušalová, Nela 
Bartušková, Martina Janoušková, Denisa 
Marčenková, Nikola Lednická, která bohu-
žel těsně před RF onemocněla.

Ještě jednou moc děkuji za sportovní 
zážitek. 

Lucie Marková

Protivínští taekwondisté se zúčastnili náročného zimního 
soustředění s mistrem Young Jae Lee v Malých Svatoňovicích 
v Krkonoších. Každý den naši svěřenci absolvovali čtyři náročné 
tréninky, na kterých zdokonalovali své dovednosti technik ohledně 
poomsae (sestavy) a kyorugi (zápasy). Dále se věnovali intenzivní 
výuce sebeobrany a též se věnovali mogisul neboli bojovému umění 
se zbraněmi. Všem se velice líbilo a i mistr byl s naším výkonem 
spokojen. A aby toho nebylo málo, tak na závěr soustředění náš 
trenér Milan Zobal úspěšně složil zkoušky na další technický stupeň.

MZ, MP, JK

Na fotografii zprava: Milan Zobal, Martina Babáková, mistr Lee, 
Matěj Hudák, Miroslav Plundrich a Nella Kalíšková

Vážení přátelé a kamarádi basketbalu,
zveme vás na jubilejní 20. ročník 
basketbalového turnaje v Protiví-
ně, který se bude konat v sobotu  
11. března 2017 od 9 do 14 hodin 
v místní sportovní hale. Turnaje se  
zúčastní týmy z Litoměřic, Telče, 
Vodňan a Lišova. Těšit se tedy můžete 
na kvalitní basketbal doprovázený přá-
telskou atmosférou. Na turnaji nebude 
chybět ani drobné občerstvení v podo-
bě točeného piva, domácí sekané, ohřá-
tých párků a sladkých zákusků ke kávě. 
Díky kombinaci skvělého basketbalu 
a neodolatelného občerstvení nemáte 
jinou možnost, než na turnaj zavítat 
a užít si s námi příjemnou sobotu.

Turnaj pořádá BK Slavoj Protivín 
a všechny vás srdečně zve.

20. TRADIČNÍ TURNAJ 
V BASKETBALE

ZIMNÍ SOUSTŘEDĚNÍ


