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Pamětní deska pěvkyně Marty Krásové OZNÁMENÍ

S  platností  od  1.  ledna  2020  se 
mění  zákon  o  místních  poplatcích 
č. 565/1990 Sb. V souvislosti s tím dojde 
ke změně obecně závazných vyhlášek 
(dále jen „OZV“) města Protivín, kon-
krétně OZV o poplatku z pobytu, OZV 
o poplatku ze psů a OZV o poplatku 
za užívání veřejného prostranství. Tyto 
budou schvalovány na zastupitelstvu měs-
ta dne 12. 12. 2019 a poté v konečném 
znění zveřejněny na stránkách města 
Protivín www.muprotivin.cz a na vý-
věsních deskách města a v přilehlých 
obcích. V lednových Protivínských 
listech pak budou zveřejněny nejdůleži-
tější části OZV. Případné informace podá 
paní Tomšovicová, finanční odbor.

Žádáme občany, aby věnovali pozor-
nost tomuto oznámení, neboť dochází 
ke změnám týkajících se výše úhrad, 
osvobození, úlev apod.

Finanční odbor

Dovolte mi Vás informovat o přeměně 
pamětního místa na Svatoanenském náměs-
tí, které nám připomíná významnou proti-
vínskou rodačku, operní pěvkyni a členku 
Národního divadla paní Martu Krásovou. 

Tento zajímavý prvek ozdobil volné pro-
stranství u parku sv. Anny.

J. Hlaváč,
starosta města

V neděli 17. listopadu uspořádalo naše skaut-
ské  středisko  oslavu  30.  výročí  sametové 
revoluce. Sešli jsme se v parku u svaté Anny, 
kde se nachází již tři lípy svobody, které přímo 
vybízí k oslavě takto význačného jubilea. Slav-
nostní chvíli ještě umocnila státní vlajka, kterou 
přinesli manželé Mašindovi a s níž se účastnili 
demonstrace v Praze na Letné v listopadu roku 

1989. Při krátkém proslovu jsme si připomněli, že tu křehkou 
a těžce získanou svobodu stojí za to bránit, a že nás všechny čeká 
ještě mnoho práce a úsilí, aby nám spolu s demokracií vydržela co 

Oslava 30 let svobody v Protivíně

nejdéle. Zavzpomínali jsme i na všechno dobré, co nám posledních 
30 let přineslo. Jen málokdo se ubránil dojetí. Společně jsme si ještě 
zazpívali českou hymnu a zazvoněním klíčů jsme se pokusili ode-
hnat všechny „zlé démony“, kteří by mohli ohrozit naší společnost. 
Při drobném občerstvení, za které bych chtěla poděkovat všem, co 
ho připravovali, jsme si v přátelském duchu povídali a sváteční 
odpoledne nám velmi rychle uteklo. Věřím, že si všichni účastníci 
odnesli domů kromě trikolóry na klopě i dobrý pocit z příjemně 
stráveného slunného státního svátku.

Za Junák – český skaut, středisko Blanice Protivín
Alena Kulhová – Kaboš

Vlajka zapůjčená Jaroslavem Mašindou, se kterou byl na Letné 
v roce 1989, pokryla „lípu Svobody“ zasazenou v roce 1968.

Foto R. Lenemajer

UVNITŘ NOVIN NAJDETE PROGRAMY
• 1. 12. 2019  SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
• 1. 1. 2020  XVII. PROTIVÍNSKÝ NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
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 ZE ŽIVOTA ŠKOLY PODĚKOVÁNÍ ZŠ PROTIVÍN

RETROTÝDEN NA ZŠ

V týdnu předcházejícímu 30. výročí 
„Sametové revoluce“ se naše škola vrátila 
tak trochu zpátky v čase. Předskokanem 
událostí bylo kulturní představení s ná-
zvem  „Vévévé Československo“  a  záro-
veň  jsme  připravili  nástěnky  u  učebny 
Vv. Jedna ve stylu 80.  let, druhá pravý 
opak – jednalo se o plakátovou výstavu, 
kterou škole zaslala organizace Jeden svět 
na školách (JSNS), do jejíž výzvy jsme se 
přihlásili.

V pondělí 11. 11. žáci devátého ročníku 
připravili ve školní jídelně pro všechny re-
trosvačinu. Zároveň byla v pondělí otevřena 
i retrovýstava v aule. V průběhu celého 
týdne tam chodili naši žáci s připraveným 
pracovním listem, a tak jsme výstavu využili 
nejen jako přehlídku retro předmětů, ale 
i místo, kde se naši žáci přímo učili o době 
mládí svých rodičů. S barevným tiskem 
pracovních listů pro I. stupeň nám pomohli 
na Městském úřadě, děkujeme.

Odpoledne pak již tuto možnost ná-
vštěvy využili většinou rodiče, kteří přišli 
na konzultační hodiny. Patronát nad vý-
stavou si vzal Žákovský parlament, jehož 
zástupci byli k dispozici návštěvníkům, 
aby případně odpovídali na jejich dotazy. 
V pondělí to byli „deváťáci“, kteří dohlí-
želi na plynulost výstavy, protože od dvou 
do šesti přišlo na dvě stě návštěvníků. Zcela 
jistě to bylo i tím, že jsme začátek výstavy 
naplánovali cíleně na dobu rodičovských 
schůzek. Na výstavě byly k vidění: hračky 
(vláčky, panenky, kuchyňky), technika 
(walkman, vyvolávačka filmů, LP desky), 
sportovní věci (jen tenisových raket jsme 
měli 5) a dopravní prostředky (kola či babe-
ta až ze Záboří u Č. Budějovic). Mezi rarity 
bychom mohli zařadit např. vlašské oříšky 
s miniaturními šatičkami jako odměnu pro 
partnera v tanečních, metr, který stříhali 
vojáci na vojně, pasy s výjezdem v roce 

1989, vojenskou knížku, několik školních 
aktovek či puk z MS 1985, ucelenou řadu 
mincí a bankovek a hodinek. A bylo toho 
mnohem víc. V dalších dvou dnech urče-
ných pro veřejnost pak byla návštěvnost 
nižší, i tak dorazilo ještě zhruba na sto lidí.

V úterý se žáci mohli zúčastnit o velké 
přestávce hry „čára“. Pravidla jsme upra-
vili. Děti obdržely sadu 30 ks céček, které 
daroval škole v počtu 30 tisíc pan Lukáš 
Rajtoral. S těmi pak během několika kol 
házeli na „čáru“. Hráli jsme na chodbách 
školy a v tělocvičně. Kolo vyhrál a všech-
na céčka z daného kola získal ten, kdo byl 
nejblíže „čáře.“

Kvůli středeční akci jsme děti s předsti-
hem požádali, aby se zkusili doma podívat 
po starém oblečení svých rodičů. Nebo 
stačilo najít něco, co by připomínalo mó-
du 80. let. Děti navíc měly možnost zažít 
o velké přestávce „překvápko“, a to korzo-
vání. Na velkou přestávku bylo rozhlasem 
vyhlášeno procházení se na chodbě a děti 
tak zhruba 15 minut měly možnost zažít, 
jaké to bylo chodit kolem dokola na chod-
bě místo sezení v lavici. Nebylo tomu tak 
ve všech školách a většinou již ne na konci 
80. let, nicméně někteří rodiče i tento zvyk 
pamatují. Módní komise ve složení p. uč. 
Žofková a p. uč. Linhart se shodla na pořadí 
tříd: 1. místo: 9. B, 2. místo 9. A, 3. místo 
8. A. Třídy dostaly „retro odměnu“. Odměn 
pak využila i vedoucí školní družiny, která 
s dalšími vychovatelkami připravila pro děti 
v družině zážitkové odpoledne s názvem 
„Retrohrátky“. Her bylo nepočítaně od des-
kových (turnaj v „pexesu“, „Kloboučku, 
hop“…) či pohybových, kdy děti „skákaly 
gumu“, panáka či přes dlouhé lano. Podobně 
si užívaly i děti na hodinách tělocviku, např. 
skákání panáka v koridoru, hraní „školky“ 
s míčem aj.

Od počátku školního roku 2019/2020 
absolvují žáci 2. ročníku ZŠ povinný pla-
vecký výcvik. Náklady na lekce plavání 
jsou hrazeny z prostředků MŠMT, náklady 
na cestovné nesou rodiče dětí. Základní 
škola oslovila s žádostí o poskytnutí pří-
spěvku na uskutečnění této důležité složky 
vzdělávání nadaci KONABO.

Komunitní nadace Blanicko-Otavská 
nám vyhověla a poskytla dětem příspěvek 
na podporu školního projektu „Pohybem 
ke zdraví našich dětí 2. tříd“.

Tento příspěvek snížil finanční zatížení 
rodin a umožnil, aby se všechny děti mohly 
do projektu plavecké výuky zapojit.

Touto  cestou  veřejně  děkujeme  Ko-
munitní nadaci Blanicko-Otavské za její 
podporu.

za ZŠ Protivín T. Vojtěchová

Pokračování na straně 12   

Děti z dětských pěveckých sborů  
a žáci ZUŠ při ZŠ Protivín

Vás zvou na

Vánoční koncert
Kde?  

kostel sv. Alžběty na náměstí  
v Protivíně

Kdy?
čtvrtek 12. prosince v 18 hodin

Přijďte si nejen poslechnout,  
ale i zazpívat.

Dne 23.  října  se uskutečnil  tradiční 
sběr  papíru.  Vzhledem k jeho množství 
bylo auto přistaveno i druhý den. S nakládá-
ním pomáhaly třídy 8. A a 8. B. Děti třídily 
svázané noviny, letáky a knihy na papír 
a karton. Každý rok prosíme veřejnost 
o totéž, bohužel i letos se stalo, že jsme se 
zdrželi u nakládání právě z důvodu nutnosti 
dotřídit papír od kartonu, který je za jinou 
výkupní cenu. Přestože co do množství bylo 
papíru a kartonu dost, obdržela škola takřka 
o polovinu méně než v předchozích letech. 
Částku utrženou za papír škola využije 
na akce pro děti. Za spolupráci děkujeme. 
Nejlepším sběračem byla vyhlášena Kate-
řina Kandová (5. B), na druhém místě se 
umístil Josef Veselý (6. B) a na třetím místě 
pak Matyáš Staněk (2. A). Nejen oni, ale 
i žáci, kteří přinesli sběr nad 200 kg, obdr-
želi odměnu. Pořadí tříd bylo následující: 
1. místo: 6. B (108,626 kg/žák), 2. místo: 
5. B (102,679 kg/žák), 3. místo: 6. C (94,805 
kg/žák). Výše zmíněné třídy obdrží peněžní 
příspěvek na školní výlet.

P. Čecháčková

TRADIČNÍ SBĚROVÁ AKCE
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RADA MĚSTA ZASEDALA
VYBRÁNO Z USNESENÍ RM PROTIVÍN 30. 10. 2019
– byla seznámena
 s žádostí Fotbalového klubu Protivín, z.s. o prodloužení 

Smlouvy o výpůjčce pozemku p. č. 246/12 v kú. Protivín
 a ukládá
 finančnímu odboru – správě majetku zveřejnění záměru 

výpůjčky pozemku p. č. 246/12 v kú Protivín – změny 
dosavadní smlouvy na dobu určitou do 31. 12. 2030

– nesouhlasí
 se zřízením věcného břemene – služebnosti chůze 

a jízdy na pozemku parc. č. 2609 pro pozemek parc. č. 
2384/3 v kú Protivín

– souhlasí
 s  uzavřením Smlouvy o  budoucí smlouvě o  zřízení 

služebnosti inženýrské sítě za  účelem uložení vedení 
kanalizace, práva přístupu k  ní a  právo její opravy 
a údržby v pozemku parc. č. 2762/1 v kú Protivín, když 
právo služebnosti bude zřízeno bezúplatně

– schvaluje
 Smlouvu o  dílo podle § 2566 a  násl. zák. č. 89/2012 

Sb. mezi městem Protivín a  G-PROJECT, s.r.o. České 
Budějovice ve  věci zpracování žádosti o  dotaci a  ma-
nažerského řízení přípravy projektu – projektového 
záměru „Vodovod“

– akceptuje
 vybranou nejvýhodnější nabídku na dodavatele stavby 

„Protivín – chodník Marta Krásová“ předloženou firmou 
Jaromír Hlaváč – LEKO, Husova 389, 398  11 Protivín 
s nabídkovou cenou 1.568.317,60 Kč bez DPH

 a pověřuje
 místostarostku města podpisem předmětné smlouvy, 

a to za předpokladu schválení rozpočtu města pro rok 
2020, kde je tato investiční akce obsažena

– akceptuje
 vybranou nejvýhodnější nabídku na dodavatele stavby 

„Komunikace Myšenec – Chalupecká“ předloženou 
firmou Š+H Bohunice, s.r.o. Temelín 3, 373 01 Temelín 
s nabídkovou cenou 5.413.969,- Kč bez DPH

 a pověřuje
 starostu města podpisem předmětné smlouvy, a  to 

za předpokladu schválení rozpočtu města pro rok 2020, 
kde je tato investiční akce obsažena

– akceptuje
 vybranou nejvýhodnější nabídku na dodavatele stavby 

„Protivín – Parkoviště ul. Husova“ předloženou firmou 
Jaromír Hlaváč – LEKO, Husova 389, 398  11 Protivín 
s nabídkovou cenou 553.833,- Kč bez DPH

 a pověřuje
 místostarostku města podpisem předmětné smlouvy, 

a to za předpokladu schválení rozpočtu města pro rok 
2020, kde je tato investiční akce obsažena

– bere na vědomí
 zápis ze schůze zdravotní a sociální komise konané dne 

25. 10. 2019 
 a souhlasí
 s pronájmem uvolněného bytu v DZU (penzion), Masa-

rykovo nám. 33, Protivín
– souhlasí
 s poskytnutím finanční dotace z rozpočtu města na rok 

2019 z.s. Pohádkové podzámčí Selibov ve výši 6.000,- Kč 
na podporu projektu „Pohádkové vánoce – živý betlém“

Dobrovolný svazek obcí Blanicko-
-Otavského regionu se sídlem v Protivíně, 
jež sdružuje tři města – Bavorov, Protivín 
a Vodňany a osmnáct obcí – Albrechtice 
nad Vltavou, Bílsko, Číčenice, Dolní No-
vosedly, Drahonice, Heřmaň, Krajníčko, 
Krašlovice, Měkynec, Paseky, Pivkovice, 
Pohorovice – Kloub, Putim, Ražice, Skály, 
Skočice, Tálín a Žďár, si v roce 2019 připo-
míná 20. výročí od svého založení.

DSO  byl  založen  v  roce  1999,  za-
kladatelská  smlouva  byla  podepsána 
na městském úřadě v Protivíně. K  této 
příležitosti  byl  ve  čtvrtek  7.  listopadu 
2019 slavnostně zasazen v parku u kaple 
sv. Anny  v  Protivíně  pamětní  strom  – 

DSO Blanicko-Otavského regionu oslavil 20 let

kaštan  červený,  který  bude  toto  výročí 
připomínat. Na místě slavnosti připomína-
jící tuto událost přivítali přítomné současná 
předsedkyně svazku obcí Jana Študentová, 
starostka obce Tálín a starosta města Pro-
tivín Jaromír Hlaváč. Pozvání přijali jak 
současní, tak i bývalí představitelé svazku 
obcí včetně pracovníků a poradců svazku, 
kteří se podíleli během oněch 20 let na cho-
du organizace.

Po zasazení stromu se všichni přítomní 
přesunuli k neformálnímu posezení do re-
staurace na hřišti a užili si příjemný večer 
spojený se vzpomínkami na společně strá-
vené roky.

J. Němejc, Dis.

Začátkem listopadu zaznamenali proti-
vínští čtenáři uzavření knihovny. Navázali 
jsme na kompletní rekonstrukci 2. patra 
Městského kulturního střediska Protivín 
v roce 2018 a přistoupili k výměně a mo-
dernizaci již velmi opotřebeného interiéru 
knihovny. Jednalo se o výměnu regálů, 
výpůjčního pultu, pracovního stolu a stol-

ků pro čtenáře. Děkujeme městu Protivín 
za financování, realizačnímu týmu za per-
fektní práci při výrobě a montáži a rovněž 
zaměstnancům technických služeb Protivín 
za ochotnou pomoc. Věříme, že se nám po-
dařilo pro čtenáře vytvořit moderní, příjem-
né a přátelské prostředí. Těšíme se na Vás.

Sylva Karfíková

Knihovna v novém

Informace pro občany
Přemístění autobusové zastávky

Dne 1. 1. 2020 od 13.00 do 19.00 hodin 
bude z důvodu konání novoročního od-
poledne a ohňostroje přemístěna autobu-
sová zastávka z Masarykova náměstí do 
ulice Komenského. Náměstí bude rovněž 
uzavřeno pro parkování. 

FO-správa majetku
L. Štěpánová
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Na  počátku  letošního  roku  orgán 
životního  prostředí  Městského  úřadu 
Protivín, pověřen městem Protivín, spolu 
s Agenturou ochrany přírody a krajiny 
České  republiky,  projednaly  možnost 
revitalizace parku u kaple sv. Anny v Pro-
tivíně a aleje u Bramacu.

Revitalizace parku se rozdělila na dvě 
etapy, které byly postupně realizovány 
odbornou firmou.

V první části se jednalo o ošetření 
pravé části parku. Práce byly provedeny 
horolezeckou technikou. Dle stavu každého 
jedince došlo k ošetření odborným zásahem. 
Jednalo se o zásahy zdravotní, redukční 
a stabilizační řezy a to v zájmu vylepšení, 
udržení zdravotního stavu, vitality a bezpeč-
nosti stromů. Odborníci provedli probírku 
nejvhodnějších výhonů pro založení ideální 
koruny. Řezné rány a stará poranění zatřeli 
desinfekční látkou určenou k ošetřování 
stromů.

Revitalizace levé části parku se zrealizo-
vala a dokončila v měsíci listopadu. Jednalo 

Park u kaple sv. Anny v Protivíně a alej u Bramacu

se o kácení dvou suchých dřevin, které bylo 
provedeno horolezeckou technikou a bylo 
zajištěno odstranění pařezů. Dřeviny ohro-
žovaly svým prosychajícím stavem a u jed-
né dřeviny se jednalo o zeslabení nosnosti 
výraznou dutinou s houbovým napadením. 
U ostatních dřevin byly provedeny horo-
lezeckou technikou odborné zásahy druhu 
zdravotního, redukčního a stabilizačního, 
rovněž z důvodu vylepšení a udržení zdra-
votního stavu, vitality a bezpečnosti stromů.

Obdobný způsob a stejné provedení re-
vitalizace se zrealizovalo v aleji u Bramacu, 
jak z levé části, tak z části pravé na pozem-
cích města. Byla zde použita horolezecká 
technika pro zajištění stavu každého jedince 
odbornou firmu. U některých dřevin se zjis-
tilo opakované zasažení bleskem. Dřeviny 
byly zajištěny redukčním ořezem na torzo 
a zdravotními ořezy. U některých dřevin 
jsou provedeny bezpečnostní vazby.

Ing. Jaroslava Fialová, MPA
Městský úřad Protivín

Krádež čerpadla
 Během výlovu rybníka Rabyň škodil 

zloděj. Zatím nezjištěný pachatel si dne 
30. října dopoledne vyhlédl nákladní 
vůz rybářů a odcizil z něj benzinové 
vodní čerpadlo. Policisté případ řeší jako 
přestupek proti majetku.

Pomerančová kůra
 Dva muži z Protivína se měli v době 

mezi 25. až 29. říjnem letošního roku 
vloupat do skladové haly v obci Chva-
letice, kde odcizili nejméně 170 kilogra-
mů pomerančové kůry. Na Strakonicku 
se pak pokusili kůru prodat ve výkupně 
bylin, kde podezřelé zadrželi policisté.

 Případ řešili protivínští policisté ve spo-
lupráci s kriminalisty a dne 30. října 
vydal vyšetřovatel usnesení o zahájení 
trestního stíhání obou mladých mužů. 
Jeden z obviněných je dále stíhán 
na svobodě, na druhého podal vyšetřo-
vatel podnět k návrhu na vzetí do vazby.

Posprejovaný vagon
 V noci ze dne 24. na 25. října posprejo-

val zatím nezjištěný pachatel vagon 
v depu protivínského vlakového nádraží. 
Vandal postříkal levý bok osobního vla-
ku různobarevnými spreji. Policisté mís-
to činu ohledali, vše zadokumentovali 
a případ řeší pro trestný čin poškození 
cizí věci.

Okradl spolubydlícího
 Protivínští policisté prošetřují okolnosti 

krádeže na místní ubytovně. V noci ze 
dne 18. na 19. října zde měl během spán-
ku okrást cizince spolubydlící. Pachatel 
mu odcizil finanční hotovost, občanský 
průkaz, power banku i klíče od motocy-
klu a způsobil škodu za bezmála 9400 
korun. Po krádeži si zabalil své věci 
a ubytovnu opustil neznámo kam.

Pozitivní test na drogy
 Dne 14. října dopoledne kontrolovali 

dopravní policisté v Protivíně v Krčské 
ulici mladého řidiče s osobním automo-
bilem značky Volkswagen. U dechové 
zkoušky na alkohol muž ještě obstál, 
ale orientační test na drogy měl pozi-
tivní. Policisté případ prošetřili a předali 
správnímu orgánu.

z deníku
POLICIE ČR V PROTIVÍNĚ

SKP Pastelka velmi děkuje městu Pro-
tivín, Komunitní nadaci Blanicko-Otavské 
a všem dárcům, kteří podpořili jejich čin-
nost v roce 2019. Přejeme krásné, klidné 
a radostné prožití vánočních svátků. V době 
adventu hodně inspirativních nápadů bez 
stresujících a infarktových stavů. V nadchá-
zejícím roce kéž vás provází zdar, úspěchy, 
radost a samozřejmě Boží požehnání.

M. Šálková

Poděkování

Novinky
městské
knihovny

Pro dospělé:
Pavel Jansa: Dívka, která lhala – 
původní česká detektivka
Amanda Quick: Eclipse Bay Rodinná 
msta – rodiny Harteů a Madisonů se 
vždycky nenáviděly, Rafe a Hannah ale 
nenávist necítí
Amanda Quick: Eclipse Bay Úsvit – 
druhý díl trilogie

Amanda Quick: Eclipse Bay Léto – závěr 
trilogie
Dean Koontz: Město – talentovaný 
devítiletý klavírista na pozadí příběhu 
o zločinu objevuje hranici mezi 
skutečností a fantazií
Naďa Horáková: Ženy a lži – zavražděná 
adeptka na zástupkyni ředitele, padělání, 
podvodný prodej obrazů i rodinná tragédie
Gregg Loomis: Případ Pegasus – 
tajemství zaváté prachem staletí může 
otřást samotnými základy církve
Gregg Loomis: Akta Julián – jaké 
tajemství spojuje nacistického důstojníka 
a římského císaře?
Petr Eidler: Smrt konvertity – 
pětadvacetiletý Jiří Stein se rozhodne 
radikálně změnit svůj život
Petr Jirounek: Šestý smysl Dáši Koulové 
– česká detektivka
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Mrzne. Něco se děje. V ovzduší to začí-
ná vonět svobodou. Komunisti se srocujou, 
pořád se o něčem radí a v hlavním městě 
Praze to vře. Co se tu bude dít? Včera volala 
kamarádka Lada, že víkend bude divokej. 
Jinak je listopad dle indiánských mužů 
„měsíc bláznů“. Proto ho máme asi tak 
všici rádi. Venku popadává sníh a ženský 
nám nadávají, že jsme blázni. Zmrznete. 
Mají pravdu. Ale chuť na pravej svobodnej 
vandr máme pořád. Možná ještě větší než 
za mládí. Člověk stárne a váží si každý vol-
ný chvilky s partou fajn kamarádů. 

– Milouš Jakeš hovoří z „bedny“ k mla-
dým pionýrům a svazákům. Je to dojemné. 
Cestou potkávám dvě auta L.M.-milic. Směr 
Praha. Lada měla pravdu. Ve vlaku všici 
mluví o nadcházející svobodě. Jeden z ces-
tujících mě dává číst provolání k obnově 
Skauta – Junáka. Rád podepisuji. V Číče-
nicích na nádraží dokonce kupuji sešitové 
vydání „Chata v Jezerní kotlině“ od pana 
Foglara. Zdá se to až neskutečné. Snad se 
dožijeme konce bolševického bezpráví. 

– Naším cílem je Zlatej potok, který se 
vlévá do Vosí řeky u Blanice poblíž Bavo-
rova. Ne, to není nějaké trempské pojmeno-
vání, takhle se tento krásný potok opravdu 
jmenuje. Dříve se zde opravdu těžilo zlato. 
Někde v lesích jsou stále ukryta ložiska 
zlatého kovu. Vzhůru na Zlatej potok. 

L.P. 17. 11. 89 POSLEDNÍ TOTALITNÍ VANDR

30 LET OD SAMETOVÉ REVOLUCE V PROTIVÍNĚ
17. LISTOPAD
Byl sedumnáctý listopad
čas naděje a svobody
pak na hradě
král Václav sedí
však má to kaz
vskutku velikej
když Čalfa rudej
si vedle spokojeně medí.

Byl sedumnáctý listopad
my zasněženi spali
v lesích Šumavy
kde Zlatej potok teče
toť vandr poslední
rudýho totáče
kdo si to odskáče
kdo asi zapláče?

Byl sedumnáctý listopad
čas svobody
a voněl hebce
mokrým sněhem
klíče zvoní
všade v ulicích
a Karel Kryl
nás vítá zpěvem.

Byl sedumnáctý listopad
čas kabátů
co naruby
je móda nyní nosit
srp a kladivo
je skoro pryč
teď třešně od krve
nosí rudí bossi.

Byl sedumnáctý listopad
Naděje.
Snad budoucnost
nám vyjde.
Na hranicích je
vostnáč smotaný
a kdo chce
až k oceánu dojde.

Byl sedumnáctý listopad
den na který
zapomenout NELZE…

ŠERIF

– Vystupujeme v Chrobolech. Mrznoucí 
sníh ve sprškách nám žene vítr do tváře. 
U nádraží se koná vražda prasete. Jitrničky 
ještě nemají. Jdeme dolů okolo pastevec-
kých ohrad a těžce se probíjíme k řece. Je 
mlhavo a tak není vidět ani Knížecí stolec 
na jihu.

– Na campu „U kříže“ děláme oběd, 
čaj s rumem na malém smrčku, jak je zvy-
kem, zahoří i několik prskavek. Vánoce se 
kvapem blíží. Řeka nás vede dál. Jen suché 
rákosí slyšíš, jak jemně šustí ve větru. 
V dálce se ozval výstřel. Že by to konečně 
již začalo? 

– Celý den jdeme již po březích Zlatého 
potoka. Celý den pod šedým nebem listopa-
dového dne. Když sedíme u hřejícího grogu 
večer v hospůdce, dovídáme se, že v Praze 
bojují studenti. Ihned připíjíme na jejich 
statečnost, i když místní krčmář je jiného 
mínění. Pak přijíždí nočním vlakem vlaste-
nec – osadník Tom a víme vše! Kytary ožijí 
a až na několik „rudejch“ zpívá hospoda 
starou píseň „Masaryk nás volá, nás svolá-
vá…“ Lidičky, dožili jsme se SVOBODY. 
– Noc je mrazivá a Tom získává přezdívku 
Eskymo Welzl. Sen se stal skutečností. Je 
SVOBODA…

dle osadní kroniky T.O. Černý havran

Fotografie z předvolebního mítinku OF v Protivíně ze dne 27. května 1990. 
Snímky pocházejí z archivu ing. Miroslava Procházky.
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V říjnu se vrátilo babí léto. Krásné bar-
vy podzimu i počasí lákalo děti ven nejen 
dopoledne. Často si hrály na zahradě MŠ 
i odpoledne před příchodem rodičů. Nejen 
tvořením z písku, ale i hrami s listím daly 
prostor své fantazii. Počasí nás zklamalo jen 
v den, kdy nás měli navštívit "sokolníci" se 
svými svěřenci. Nakonec se umoudřilo a vše 
dobře dopadlo. Děti si mohly prohlédnout 
sovy, sýčka, orla a krkavce, pohladit si 
jejich peří a obdivovat jejich přelety nad 
našimi hlavami. Také se dověděly úžasné 
zajímavosti z jejich života. V říjnu se před-
školáci zúčastnili plaveckého výcviku. Ač 
cílem není takto malé děti naučit plavat, má 
tento kurz velký význam. Děti opustí strach 
z vody, učí se splývat, vydechovat do vody, 
ponořit hlavu ap. Navíc jsou v kolektivu 
a je legrace. Je nutné dodat, že kurz si hradí 
rodiče sami, proto závisí na jejich zájmu.

Od října pokračují v naší školce nad-
standardní aktivity pro předškoláky: Happy 
English, Veselé pískání a Barvička, které 
děti hojně využívají. Jednou týdně pro-
bíhají pro přihlášené předškoláky, kteří 
mají špatnou výslovnost, individuální lo-
gopedické chvilky, jež zaštiťuje logopedka 
Mgr. Čupová.

16. 10. k nám přijelo divadlo s pohádkou 
„Čert a Káča“, ve které byla napravena hu-
batá Káča a potrestáni nepoctiví a chamtiví 
lidé. Děti poznaly, že slušné chování je tím 
správným a bylo oceněno.

Ve dnech 23. a 24. 10. proběhlo na Měst-
ském úřadě v Protivíně vítání nově na-
rozených občánků. Naši předškoláci jim 
zazpívali a recitovali básničky, jimiž mile 
obohatili dopolední program.

Zprávičky z 2. Mateřské školy Protivín

Ať chceme nebo ne, podzim pokročil, 
venku je chladno, blíží se zima a my jsme 
začali chystat vánoční překvapení. O tom 
tedy zase příště.

za MŠ Ivana Byrtusová

Dva měsíce nového školního roku jsou 
za námi, adaptační období děti  zvládly 
dobře a už jsme stihli několik zajímavých 
akcí.

V říjnu děti zaujala šipkovaná. Při pro-
dlouženém pobytu venku nás čekaly pohy-
bové a poznávací úkoly zaměřené zejména 
na rozvoj environmentálního vzdělávání. 
Samozřejmě nechyběla odměna, kterou 
děti podle návodu venku našly. V říjnu naší 
MŠ navštívilo divadlo s pohádkou, kterou 
pozorně sledovaly i nejmladší dvouleté dě-
ti. Všichni už jsme se moc těšili na 31.10. 
na naši Večerní pohádkovou školku. Tato 
akce je již tradiční, ale pokaždé je jedinečná. 
Děti se v doprovodu rodičů i sourozenců po-
dívaly do tajuplné školky, která po setmění 
vypadá úplně jinak. Všude svítí jen malá 
světýlka, lucerničky, dýně a za chvíli už 
jsme u babky kořenářky, která nám dá 
ochutnat léčivé čaje, u netopýří paní musíme 
najít ztracenou dýni, vyrobíme si strašidýlko 
a už slyšíme hudbu – ve vedlejší místnosti 
tančí krásná Bílá paní a zve nás k sobě. Kdo 
má odvahu a vyjde po schodech kolem stra-
šidýlka, octne se u paní Meluzíny a ti nejsta-
tečnější zvládnou i návštěvu u čarodějnice, 
však tam také dostanou krásnou odměnu. Při 
odchodu čekala ještě sladká tečka – výborné 
netopýří a dýňové cukroví. Večerní školka 
se opravdu povedla a moc děkuji kolegyním 
a rodičům za jejich pomoc.

Lidé si nejvíce pamatují to, co prožijí – 
budeme se tedy v naší MŠ dál snažit, aby 
děti těch krásných zážitků měly co nejvíce.

Hana Červenková, MŠ KRČ

PODZIM V MŠ KRČ

V říjnu už podzim naplno rozehrál 
svoji barevnou písničku a i my v 1. MŠ 
jsme měli napilno. Nejprve jsme se hned 
na začátku října zapojili do výtvarného 
projektu „Papučový den“, který vznikl 
z iniciativy píseckého domácího hospice 
ATHELAS. Zapojily se děti ze všech 
tříd a jejich úkolem bylo jakoukoliv 
výtvarnou technikou vybarvit papírové 
papuče. 7. října zdobil písecký starý 
most 40 metrů dlouhý řetěz z bačkůrek 
z nejrůznějších materiálů od dětí ze ško-
lek a škol, které se do projektu zapojily.

Čtvrtého listopadu, když se už doce-
la setmělo, jsme se v naší školce sešli 
s dětmi a jejich rodiči, abychom osla-
vili „Svátek  strašidel“. Děti ze třídy 
Veverek a Soviček procházely třídami 
plnými duchů a pavouků, samozřejmě 
strašidelných jen tak akorát, aby se děti 
moc nebály. Atmosféru dokreslovaly 
dýně a všudypřítomná světýlka.

O týden později, na sv.  Martina, 
jsme se v šest hodin večer sešli před naší 

Podzim v 1. Mateřské škole Protivín
školkou. Rozsvítili jsme dětem papírové 
lampiony a vydali se na večerní vycház-
ku. Co kdyby nám během ní, když už 
je 11. listopadu, poslal Martin na svém 
bílém koni alespoň docela malou sně-
hovou nadílku...

A pak jsme pomalu, v očekávání ča-
su adventního, začali naší školku oblé-
kat do svátečního a v prosinci vánočního 
kabátu. Nejen v rámci doplňkových pro-
gramů jsme s dětmi připravili dekorace 
i dárky pro rodiče. Ti se ve třídě Koťátek 
a Žabiček do vyrábění aktivně zapojili 
na předvánočních dílnách. Děti ze třídy 
Veverek a Soviček pak rodiče pozvaly 
na besídky svých tříd, které byly jako 
každý rok milým, společně stráveným 
časem v naší školce v předvánočním 
shonu.

V novém roce přejeme všem rodi-
čům radost ze svých dětí a těšíme se 
na další příjemná setkání!

A.K.
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Na poslední říjnovou besedu Protivín-
ského vlastivědného klubu přijal pozvání 
Mgr. Jiří Hájek. Obyvatelům Protivína není 
neznámý – na protivínské škole učil 40 let. 
Nyní si může plně užívat svého koníčka – fo-
tografování. Již v dětském věku se seznámil 
(jako mnoho dalších) s Flexaretou, od té doby 
udělala fotografie obrovský skok do digitál-
ního světa. Dříve zabralo vyvolávání filmu 
a zhotovování fotografií hodně času, dnes je 
dílem okamžiku.

Mgr. Jiří Hájek používal téměř 20 let 
fotoaparáty Pentax, na kinofilm i posléze 
digitální. Na plnoformátový (full-frame) 
Nikon přešel v roce 2016 a po třech letech jej 
opustil, stejně jako zrcadlovky, a přešel do tá-
bora tzv. „bezzrcadlovek“. Snímač je stejný, 
jen hmotnost přístroje a objektivů je výrazně 
nižší. U celé výbavy, kterou vláčí po horách, 
to představuje zhruba 1,7 kg. Souběžně s tímto 
používal i fotoaparáty s menším snímačem. 
Pro řadu použití jsou plně dostačující. Vzor-
ky fotografií pořízených právě fotoaparáty 
s menším snímačem – tzv. 4/3 nebo APS-C 
nám Mgr. Jiří Hájek ukazoval, my jsme žádný 
rozdíl v kvalitě nepostřehli.

Na úvod pásma promítaných fotografií 
jsme nejprve navštívili svět zvířat. Všichni po-
znali sýkoru koňadru a modřinku z Píseckých 
hor, hůře už rákosníka, vzácnějšího konipase, 
i malého neposedného střízlíka. Krásné byly 
záběry vodních ptáků při západu slunce u ryb-
níka Řežabince. Fotografie ptáků jsou k vidění 
nyní i v protivínském infocentru, kde právě 
probíhá výstava Mgr. Jiřího Hájka pod názvem 
„Na větvi“. Zatímco ptáky fotil Mgr. Jiří Há-
jek teleobjektivem, pro fotografování hmyzu 
používá speciální makroobjektiv. Krásné 
exempláře barevných exotických motýlů byly 
z výstavy Fata morgana v botanické zahradě 
v Praze. (https://www.botanicka.cz/pro-nav-
stevniky/nase-expozice/sklenik-fata-morgana) 
Širokoúhlý objektiv se zase používá na fo-

FOTO TOULKY Jiřího Hájka

tografie přírodních scenerií. Promítli jsme 
snímky z portugalského Lisabonu a sopečných 
Azorských ostrovů, ležících v Atlantiku.

Zajímavé byly zvláště fotografie ze sever-
ní Itálie, z Dolomitů. Za 1. světové války zde 
probíhaly boje, kde na straně Rakousko-Uher-
ska bojovali i Češi. Za obtížných podmínek 
budovali bojová postavení v nadmořských 
výškách okolo 3 000 m. Vápencové pohoří je 
plné tunelů, umělých jeskyň a děr z té doby. 
V pohoří Marmoláda Rakušané v ledovci 
vybudovali celé vojenské městečko, ale 
při největším lavinovém neštěstí v Alpách 
přišli o 300 vojáků. Ústup ledovců dnes 
občas vyplavuje mrtvé, výzbroj a výstroj. 
Rakousko-Uhersko válku prohrálo, italská 
hranice byla posunuta severněji a v oblasti 
jsou dnes dvojjazyčné nápisy. Do hor se do-
stanete lanovkou, cesty jsou dnes opravené, 

některé výstupy však můžete podniknout jen 
s horolezeckou výbavou.

Poslední cestopisné putování bylo z letoš-
ního roku, z Alp na pomezí Rakouska, Itálie 
a Švýcarska. I na fotografiích jsme mohli 
vidět, jak stále odtávají ledovce.

Na závěr besedy zodpověděl Mgr. Jiří 
Hájek ještě dotazy ohledně fotografického 
vybavení.

Ti, kdo zůstali i po dvouhodinové přednáš-
ce, si mohli jako bonus vyslechnout autorův 
výklad k vytištěným fotografiím na papíru. 
Obdivovali jsme portréty, snímky z Vysokých 
Tater i Českého Krumlova.

Mgr. Jiřímu Hájkovi děkujeme za před-
nášku  a  přejeme  pro  fotografa  důležité 
„dobré světlo“.

za Protivínský vlastivědný klub  
Ing. Helena Mašindová

Na jaře jsme se v Pastelce zavázali, že 
do konce  listopadu ušijeme pro UNICEF 
pět panenek. Jsme rádi, že se zapojily seni-
orky z našeho města, paní Kupcová a Zborní-
ková. Do práce se pustily s velkým nadšením, 
jež je po celou dobu neopustilo. Scházely 
se každou středu dopoledne, během šití si 
povídaly, dávaly hlavy dohromady, jak mají 
postupovat, a radily se, jakým způsobem 
například udělat vlasy. Dokonce si panenky 
braly domů, kde si je předpřipravily na další 
týden, nebo je dodělaly podle toho, jak bylo 
potřeba. Později se k nim připojila ještě paní 
Opelková. SKP Pastelka tyto panenky bude 
předávat na regionálním setkání jihočeských 
mateřských rodinných center v Českých Bu-
dějovicích prezidentce UNICEF v ČR Pavle 
Gomba 6. prosince. Panenku si pak UNICEF 
prodá za šest set korun. Tato částka pokryje 
očkování jednoho dítěte v zemi třetího světa. 
Všem třem ženám patří velký dík, neboť 
během krátké doby ušily 18 panenek, takže 
místo pěti pro UNICEF jim věnujeme deset 
a zbylých osm prodáme za minimální částku 
200,- Kč a vybrané peníze darujeme domácí-
mu hospici Athelas v Písku.

Jsme moc rádi, že se do projektu podařilo 
zapojit ženy starší generace. Sice se scházely 

jen v nepatrném počtu, zato si rozuměly, poba-
vily se, zasmály a věřím, že se cítily užitečné. 
Jejich ochota pomoci a připojit se k dobré 
věci pomůže na světě deseti dětem, aby se 
nemusely potýkat s nemocemi, proti nimž je 

možné se očkovat, jenže ne všude si to rodiče 
mohou dovolit, protože v mnohých zemích 
třetího světa na to nemají finance a častokrát 
se k lékaři ani nedostanou.

M. Šálková
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V Galerii Mariánská v Českých Budějovicích vystavuje do 20. prosince 2019 také  
akademický malíř Petr Pfleger. Koná se zde již 23. ročník mezinárodní přehlídky  
současného výtvarného umění INTERSALON AJV. Určený formát 50x50 cm a téma  
„Roto-moto“ řešilo 27 výtvarnic a 46 výtvarníků z Česka, Francie, Itálie, Německa,  
Rakouska, Rumunska, Slovenska a Španělska.

Na snímku obraz „Na letišti“ (2019, olej, plátno, 50x50) ak. malíře P. Pflegera. 

Hastrmánci, čerti i ostatní pohád-
kové bytosti se již moc těší na Vánoce. 
Uklízejí světničky a medvědice Máša 
jim peče to nejlepší vánoční cukroví. 
A že nevíte, jaký stromeček si zdobí 
čerti, co mají hastrmani na stole při 
štědrovečerní večeři a jak se slavily Vá-
noce třeba v minulém století? Navštivte 
pohádkový  svět Vánoc  se  spoustou 
ozdobených živých stromečků v Po-
hádkové kovárně v Selibově u Písku.

Uvidíte zde ozdoby z různých pří-
rodních materiálů, betlémy i andělské 
scenérie a poznáte české vánoční zvyky 
a tradice. V tvořivé dílničce si mohou 
děti i dospělí vyrobit hezké vánoční 
dekorace a dárečky pro své blízké. 
Dospělí mohou ochutnat pekelně dob-
rý svařáček, menší návštěvníci třeba 
dětský punč.

Vánoční  výstavu, která nadchne 
nejen děti, ale i dospělé, můžete na-
vštívit ve svátečně nasvícené Po-
hádkové kovárně o předvánočních 
víkendech (23. a 24. listopadu, 30. lis-
topadu a 1. prosince, 7. a 8. prosince, 
14. a 15. prosince, 21. a 22. prosince) 
a také od 27. do 30. prosince, vždy od 11 
do 16 hodin.

V neděli 22. prosince 2019 se bude 
již tradičně před Pohádkovou kovár-
nou odehrávat Živý betlém – biblický 
příběh o narození Spasitele. Předsta-
vení se konají každou hodinu v době 
od 13 do 17 hodin (začátek posledního 
představení v 16 hodin). Příchozí budou 
mít možnost odnést si domů neobyčejný 

VÁNOČNÍ POHÁDKOVÁ KOVÁRNA 
V SELIBOVĚ U PÍSKU

zážitek, vánoční náladu i pravé Betlém-
ské světlo.

Více informací lze získat na  
telefonních číslech: 724 913 100 
a 604 900 985 nebo e-mailu:  
info@pohadkovakovarna.cz.  
Další informace jsou také na  
webových stránkách Pohádkové  
kovárny či facebookovém profilu  
Pohádková kovárna.

Novinky
městské
knihovny

Pro dospělé:
Hana Whitton: Větrná hůrka rodiny 
Brontëových – příběh sourozenců 
Brontëových, spisovatelek Emily, 
Charlotty a Anny i jejich nadaného bratra 
Branwella
Jitka Prokšová: Slupky minulosti 
– nenaplněná láska, posedlost prací, 
podezření ze zneužívání, sexuální 
vydírání, to vše se probírá na meditačním 
kurzu
Lubomír Macháček: Pokušení 
s Kolombínou – soubor amatérských 
divadelních nadšenců nebo studio, kde se 
produkuje pornografie?
Nelson Demille: Panter – úkolem agentů 
protiteroristické jednotky je dopadnout 
představitele al-Káidy pod přezdívkou 
Panter. Dokáží poznat, kdo jsou spojenci 
a kdo nepřátelé?
Jana Benková: Uličnice – Světlana si 
doslova a do písmene zahrává s osudem
Whitney G.: Turbulence – bouřlivá láska 
plná vzestupů, pádů a otoček, zkrátka 
turbulence
Amanda Quick: Dívka, která věděla 
příliš mnoho – okouzlující ráj skrývá 
velice nebezpečná tajemství a minulost 
může každého dohonit a stáhnout pod 
hladinu
Wolfgang Behringer: Čarodějnictví 
Globální historie – zásadní kniha pro 
všechny zájemce o historii čarodějnictví 
a magie



prosinec 2019

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

Filmy označené tímto symbolem jsou sledovatelné brýlemi 3D-technologie

neděle 1. prosince v 16 hodin 

NEPROMÍTÁ SE – SLAVNOSTNÍ 
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
neděle 1. prosince v 19 hodin film ČR
ŽENSKÁ NA VRCHOLU

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

středa 4. prosince v 19 hodin film ČR/Francie
JIŘÍ TRNKA: NALEZENÝ PŘÍTEL

Dokument. Příběh Jiřího Trnky, jednoho z největších českých umělců 20. století, od jehož smrti 
v prosinci uplyne padesát let. Jeho osobnost a tvorbu si připomeneme díky dokumentárnímu 
filmu vytvořenému v česko-francouzské koprodukci.
Mládeži přístupný, 80 minut, vstupné 120 Kč

pátek 6. prosince v 19 hodin film USA
DOKTOR SPÁNEK OD STEPHENA KINGA

Horor/thriller. Film navazuje na děj filmu Osvícení (Stanley Kubrick) popisující hrůzné události, 
ke kterým došlo před 40 lety v hotelu Overlook. Hlavní role ztvárnili Ewan McGregor (Star Wars) 
a Rebecca Ferguson (Mission Impossible, Největší showman).
Nyní dospělý Dan Torrance (McGregor) se usilovně snaží vyrovnat se svým hrůzným zážitkem.
Mládeži od 15 let přístupný, titulky, 152 minut, vstupné 120 Kč

neděle 8. prosince v 16 hodin film ČR
PAT A MAT: KUTILSKÉ TRAMPOTY

Loutková animace. Pat a  Mat se vracejí! Pat a  Mat přicházejí ve  zcela nových kutilských 
trampotách! Pro naše kutily není žádná komplikace překážkou a žádná výzva dostatečně velká. 
Série příběhů, která vyvolá úsměv na tvářích dětí i dospělých.
Mládeži přístupný, 63 minut, vstupné 120 Kč

neděle 8. prosince v 19 hodin film ČR
ŠPINDL 2

Komedie. Silvie je úspěšná lékařka a věří, že konečně našla recept i na šťastný vztah. Renata 
je manželka známého spisovatele, ve svých kurzech dodává dalším ženám odvahu a sílu k lep-
šímu životu, ale v jejím vlastním životě jeden osudový prvek schází. Herečka a tanečnice Eliška 
stojí na začátku slibně rozjeté kariéry, ale komplikuje se jí vztah s přítelem – muzikantem…
Mládeži od 12 let přístupný, 107 minut, vstupné 130 Kč

středa 11. prosince v 19 hodin film Francie
VÝJIMEČNÍ

Komedie. Od autorů komedií Nedotknutelní a Dokud nás svatba nerozdělí přichází se zatím 
nejosobnějším projektem, plným naděje a nečekaného humoru. S neopakovatelnými výkony V. 
Cassela (Černá labuť) a R. Kateba (30 minut po půlnoci) natočila tentokrát sehraná francouzská 
dvojice Toledano-Nakache skutečný příběh o přátelství, houževnatosti a mimořádné obětavosti.
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 114 minut, vstupné 110 Kč

pátek 13. prosince v 19 hodin film USA
ČERNÉ VÁNOCE

Horor. Když do univerzitního městečka dorazí na Vánoce místo Ježíška maskovaný zabiják, 
budou si jeho obyvatelky přát jediný dárek – přežít. Černé Vánoce jsou remakem oblíbené 
hororové klasiky, v níž místo cukroví „voní“ krev.
Studentka Reily (Imogen Poots) má po  lehce traumatickém zážitku ze střetu s  opačným 
pohlavím pifku na všechny chlapy a její spolubydlící na koleji ji v tom mohutně podporují…
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 98 minut, vstupné 120 Kč

neděle 15. prosince v 16 hodin film USA/Kanada/Jižní Korea/V. Británie
SNĚŽNÁ MELA

Animovaný/dobrodružný/komedie. Napínavé a zároveň veselé dobrodružství polárního lišáka 
Bleska, který má velký sen, stát se nejlepším arktickým kurýrem. Jeho první zásilka ho ale zavede 
do tajuplné polární pevnosti, kde prohnaný zloduch Otto Von Walrus spřádá plány na zničení 
Arktidy. Blesk a jeho přátelé se rozhodnou jej zastavit, a tak začíná jedna velká sněžná mela.
Mládeži přístupný, dabováno, 95 minut, vstupné 120 Kč

neděle 15. prosince v 19 hodin film Francie
BÍLÁ JAKO PADLÝ SNÍH

Komedie. Krása mladé Claire vyvolává u nevlastní matky Maud nepotlačitelnou žárlivost, která 
ji dovede až k naplánování její vraždy. Před smrtí ji na poslední chvíli zachrání tajemný muž a po-
skytne jí úkryt na svém statku. Claire se rozhodne ve vesnici zůstat a způsobí tím velký rozruch…
Mládeži od 12 let přístupný, titulky, 112 minut, vstupné 110 Kč

středa 18. prosince v 19 hodin film Brazílie
BOŽÍ LÁSKA

Drama. Brazilský režisér Gabriel Mascaro (Neonový býk) se vrací na plátna českých kin s fu-
turistickým dramatem nabitým elektrizující vášní a vírou v radikální, svobodnou a oddanou 
Boží lásku. Kdo miluje, ten se dělí.
Mládeži od 18 let přístupný, titulky, 101 minut, vstupné 100 Kč

pátek 20. prosince v 19 hodin film USA
STAR WARS: VZESTUP SKYWALKERA

Dobrodružný/fantasy. Lucasfilm a režisér J. J. Abrams znovu spojují síly, aby diváky vzali na epic-
kou výpravu do předaleké galaxie ve filmu Star Wars: Vzestup Skywalkera. Ve strhujícím závěru 
stěžejní Ságy Skywalkerů se zrodí nové legendy a odehraje se konečný boj za svobodu galaxie.
Mládeži přístupný, dabováno, 155 minut, vstupné 150 Kč

neděle 22. prosince v 16 hodin film Norsko/Kanada
TROLLOVÉ A KOUZELNÝ LES

Animovaný/dobrodružný. Odpradávna leží kdesi v hlubokých lesích království trollů. Mimo 
dosah a zájem lidí si v přítmí a stínu užívají spokojeného života a veselí pod vládou krále Gromma. 
Jednoho dne ovšem oblíbený král díky zradě a nastražené pasti zkamení a na jeho syna Tryma čeká 
velké dobrodružství. S pomocí přátel musí projít zakázaným kouzelným lesem a zachránit krále.
Mládeži přístupný, dabováno, 90 minut, vstupné 120 Kč

neděle 22. prosince v 19 hodin film USA/V. Británie
LAST CHRISTMAS

Romantická komedie. Kdyby Bridget Jonesová hledala ještě větší zoufalku, než je ona sama, 
v Kate (E. Clarke) by se určitě trefila do černého. Ta holka sice vypadá jako roztomilý diblík, ale 
ve skutečnosti je magnetem na špatná rozhodnutí všeho druhu – nerozumí si s vlastní rodinou, 
nevyzná se sama v sobě, neumí si najít normálního chlapa…
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 103 minut, vstupné 120 Kč

středa 25. prosince 

NEPROMÍTÁME – SVÁTEK
pátek 27. prosince v 19 hodin film USA
JUMANJI: DALŠÍ LEVEL

Dobrodružný/akční/komedie. Martha, Bethany a Fridge se vracejí zpět do hry, aby našli 
Spencera, který záhadně zmizel. Zjistí však, že se hra změnila, a že přežít ve světě Jumanji bude 
mnohem náročnější. Jumanji už totiž není jen džungle, jsou to i rozpálené pouště či zasněžená 
pohoří plné nových nebezpečných nástrah.
Mládeži přístupný, dabováno, 123 minut, vstupné 120 Kč

neděle 29. prosince v 16 hodin film USA
ŠPIÓNI V PŘEVLEKU

Dobrodružná animovaná komedie. Když nejlepší špión hledá dokonalé maskování, může 
narazit na určité potíže. Zejména, pokud jej dostane do parády geniální vynálezce, který je 
schopen pěkných úletů. A to někdy doslova.
Mládeži přístupný, dabováno, 100 minut, vstupné děti 130 Kč/dospělí 150 Kč

neděle 29. prosince v 19 hodin film ČR/SK
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK

Romantický/komedie. Film se odehrává v pohádkově zasněžených Vysokých Tatrách, kde 
se na jednom místě sejde parta kamarádek, jejich blízcí i úplní cizinci. Každý z nich tu má svůj 
vlastní příběh. Během několika dní dovolené bude někdo z nich čelit především trapasům, 
jiný zas životním výzvám nebo změnám, někdo bývalým a jiný naopak budoucím láskám.
Mládeži od 12 let přístupný, 95 minut, vstupné 130 Kč
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telefony: 382 251 806, 382 251 996, 734 271 080 • e-mail: knihovna@kultura-protivin.cz • karfikova@kultura-protivin.cz

úterý 3. prosince od 19.30 hod.
Dům kultury Protivín

Aneta Langerová
Koncert za doprovodu kapely a smyčcového tria.

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

neděle 19. ledna od 16 hodin
Divadlo KAPSA Andělská Hora 

„O chaloupce z perníku“

Vstupné 50 Kč

pátek 13. prosince 2019 od 19 hodin
kostel sv. Alžběty Protivín

Jakub Jan Ryba

Česká mše vánoční
„Hej Mistře“

Účinkují: Písecký komorní orchestr  
a Písecký pěvecký sbor SONITUS  
Diriguje: Václav Kraus, sbormistr  

Píseckého pěveckého sboru SONITUS
Vstupné: 80 Kč

Na rok 2020 připravujeme:
• 7. února •

divadelní představení „Smím prosit“ 

• 26. března •
„Poslední zvonění“ – Travesti skupina Screamers

TERMÍM ZAHÁJENÍ PŘEDPRODEJE 
NA UVEDENÁ PŘEDSTAVENÍ 

OZNÁMÍME NA INTERNETOVÝCH  
STRÁNKÁCH A PLAKÁTECH

VYPRODÁNO
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Vestibul Domu kultury Protivín
listopad – prosinec 2019

od 15.30 hod. 
divadelní představení Půjdem spolu do Betléma

Pořádá MěKS Protivín.
Vstupné 50 Kč

sobota 30. listopadu
Dům kultury Protivín

od 13 hod. • Vánoční trh ZŠ Protivín
od 14 hod. • Vystoupení dětí For Body studia

Dne 19.11.2019 žáci z prvního ročníku a ze třídy 2.B pomáhali 
zasadit u školy „LÍPU SVOBODY“, která bude připomínat 30. výročí 
sametové revoluce. 

Mgr. Jiří Hájek

Výstava Moje fotografie 
„Alpské trojmezí“

 ZE ŽIVOTA ŠKOLY 
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 ZE ŽIVOTA ŠKOLY 
RETROTÝDEN NA ZŠ

Už během týdne děti slýchávaly o vel-
ké přestávce nejznámější písničky 80. let. 
Ve čtvrtek však všechny přivítal sestřih nej-
známějších písniček z předrevolučních dob. 
Ten udělal žák 9. ročníku Adam Karásek. 
Z každé písně vybral nejznámější pasáž, 
a ty pak abecedně seskládal. Adam proložil 
sestřih písniček krátkými sekvencemi, napří-
klad reklamou, nebo hlášením o nedostatku 
toaletního papíru. Mezi hity zařadil: „Holky 
z naší školy“, „Non stop“, „Dávej, ber“ 
a další. Čtvrteční den završila svou účast 
na retrotýdnu i naše školní jídelna se svým 
jídelníčkem ve stylu 80. let. A tak na děti 
čekala následující jídla: sekaná svíčková 
a houskový knedlík; karbanátky z rybího 
filé a bramborová kaše; štěpánská pečeně 
„UHO“, rýže; púchovský perkelt (guláš) 
a halušky; lívance se skořicí. Ve čtvrtek se 
kuchařky nastrojily do dobových zástěr, 
do vlasů si vetkly ozdobnou krajku tak, jak to 
bývalo zvykem, a dětem společně s profesi-
onálním kuchařem připravily slovenský den. 
Přeci jen jsme byli Československo. Kromě 
perkeltu na děti ve čtvrtek ještě čekaly „zlatý 
demikát s bryndzou“ a „makové pupáky“.

V průběhu celého týdne pak děti díky 
přihlášce do projektu JSNS sledovaly 
v hodině občanské či rodinné výchovy film, 
který mapuje cestu k listopadu '89 a události 
bezprostředně po něm. Na tento film pak 
v pátek navázali dva pamětníci, a to paní 
Marie Hlaváčová (bývalá učitelka na naší 
ZŠ) a pan Jiří Jarolímek (bývalý ředitel ZŠ 
Protivín). Oba dva vyprávěli žákům 9. roč-
níku své vzpomínky na dobu před 30 lety. 
Za ochotu zúčastnit se besedy děkujeme.

Učitelé se snažili učit bez současné tech-
niky a tak trochu „postaru“. Mnohé děti byly 
překvapeny tím, co všechno museli jejich 
rodiče zvládat a rády se prý vrátí k tomu, 
na co jsou zvyklé.

Na závěr bych ráda poděkovala všem, 
kteří mi pomohli s realizací výstavy či ce-

lého retrotýdne. Velký dík patří také těm, 
kteří neváhali a dětem půjčili předměty, 
které mohly být vystaveny. Počet předmětů 
překonal mé očekávání, bylo jich přes 400. 
Celý retrotýden měl za cíl dětem připome-
nout dobu, kdy jejich rodiče byli ještě dětmi. 
Snad se nám to podařilo a vlastně takovou 
trochu netradiční formou jsme si připomněli 
30. výročí „sametky“. Zcela jistě bychom 
nechtěli, aby se některé věci vrátily…

P. Čecháčková

NÁVŠTĚVA V ARBORETU

Žáci 4. tříd se 21. října zúčastnili akce 
„Den stromu“ v Arboretu lesnické školy 
v Písku. Na několika stanovištích se mohli 
žáci seznámit s ptačím světem, stavbou 
stromu, lesními škůdci, ekosystémem lesa 
a se zástupci největších zelených obrů. 

  Dokončení ze strany 2

Na stanovištích je doporovázeli sokolníci, 
včelaři, trubači a kynologové – žáci les-
nické školy. Žáci si tak prostřednictvím 
lesní pedagogiky a formou zajímavých 
soutěží a her zopakovali a prohloubili učivo 
přírodovědy.

Novinky
městské
knihovny

Pro dospělé:
Dean Koontz: Nejtemnější večer roku 
– nejtemnější chvíle nastává těsně před 
úsvitem
Mary Higgins Clarková: Každý něco 
skrývá – Kate se v kómatu vybaví, co 
jako dítě vytěsnila z mysli. A někdo 
za žádnou cenu nechce, aby vzpomínka 
vyšla najevo
Blanka Svobodová: Zn. Blondýna hledá 
… – veselý příběh o tom, co se může 
a nemůže stát během dvaceti čtyř hodin
Inna Rottová: Třicet sezon lásky – 
o životě jaký je
Zuzana Petráčková: Hledám tě – čtyři 
příběhy o hledání spřízněné duše
Laura Madeleine: Cukrářova dcera – 
Paříž na počátku 20. století
Fiona Mcintosh: Tajemství parfému 
– sňatky z rozumu, válka, rozkrývání 
pravdy a několik velkých tajemství
Alissa Johnson: Šlechtic ze žaláře – 
historický román pro ženy
Alissa Johnson: Jako pravá dáma – 
osudy Winnefred, která od třinácti let žije 
v chudobě se svou guvernantkou
Barbara Cartland: Vítězství lásky – 
hrabě z Danesbury se zoufale snaží 
uniknout z tenat krásné lady Alice, která 
se rozhodla za něj provdat



PROTIVÍNSKÉ LISTY 13. stránka

Je pondělí 28. října, státní svátek a je 
volno, jak s ním naložit. Na Louckém 
mlýně, kam často jezdím za kamarády, 
jsem si přečetl pozvání na otevření no-
vé dřevěné rozhledny ve Vodňanských 
Svobodných Horách a bylo rozhodnuto. 
Sešli jsme se před kostelem u hodin v 11 
hodin. Já Jirka, Jitka, moje paní, švagrová 
Jana a Pavla a moc nás potěšil kamarád 
František-Šlupka, botanik z Prahy, rodák 
z nedaleké Heřmaně. S velikou rados-
tí jsme šlápli do pedálů 
a hurá za poznáním. Směr 
Milenovice kolem Mašindů 
cihelny, přejeli jsme naší 
krásnou řeku Blanici, kde 
jsme se ještě nedávno u jezu 
koupali. Vesnička má hezky 
opravenou kapličku a sta-
vení jsou opravená. Další 
hezká vesnička Čavyně je 
taky hezky upravená. Jsou 
zde krásné kamenné zídky, 
nasucho vyskládané, taky 
hezká kaplička a hurá no-
vou cyklo stezkou směrem 
k Louckému mlýnu, kde 
je vždy veselo a točí se tu 
dobré pivo Polička. Také tu 
mají dobré párky a točí tady 
kamarád Luboš z Vodňan. 
Pokračujeme dál po cyklo-
stezce okolo řeky proti prou-
du. Jedeme okolo Mlýna, 
který je jako z pohádky 
a zde se k nám přidává ka-
marádka Máša, zdravotní 
sestra, které jede kolo sa-
mo. Má natrénováno, jezdí 
totiž z Protivína do Vodňan 
a zpět každý den od jara 
do podzimu. Ve Vodňanech 
jsem dostal nějakej hlad 
a tak hurá k Soudku. Dali 
jsme si něco malého a malé 
pivo, poděkovali a kudy 
dál. Okolo školy směr okolo 
Sadů přes koleje do vesničky 
Stožice. Je to rodiště spiso-
vatele Holečka, hezky opravená kaplička, 
mají zde taky setkání heligonek. Jedeme 
do kopce, nahoře to vedeme, Mášenka to 
vyjede až nahoru, kamarád botanik nám 
cestou ukazuje přírodní rostliny, jmenuje 
je česky, latinsky, zná snad všechny, co 
zde rostou, prostě umí. Z dáli už je vidět 
cíl naší cesty. Stále stoupáme vzhůru 
a ve vesničce Křepice odbočujeme vpravo. 
V Křepicích ve dvacátých letech minulého 
století se našlo opravdové zlato a prý tu 
i byla zlatá horečka, JE prý to i největší 
kus zlata nalezený v naší republice. Kdo 
ví. Cesta stále stoupá a už potkáváme 
turisty, kteří už nahoře byli. Jeden starší 
pán vyprávěl, že se na Haniperku našli 
DIAMANTY velké jako pěst a Karel, král 
český, za ně postavil Karlův most. Kdo ví. 
Kousek za kapličkou sv. Linharta po žluté 

Výlet na novou rozhlednu ve Vodňanských Svobodných Horách

Foto David Rošický

značce jsme vlevo stoupali k vysněnému 
cíli. Byla zde zaparkována spousta aut 
i motorek. Vodňanský hory jsou krásný, 
vidět je daleko a vysněnej cíl už se blíží, 
my jdeme nahoru a ostatní už dolů. Všude 
usměvavé tváře, jeden známý, co maluje 
turistické značky, jeho paní připravuje 
jídlo v protivínském belvederu, potkáváme 
kamaráda Ivana s manželkou, co má hezky 
opravený statek v Budičovicích, za chvíli 
se zdravíme s Jarkou Pixů s manželem. 

Jarka píše o mlýnech na řekách moc hez-
ky, taky o tvrzích a zámečcích v blízkém 
okolí. Moc hezky se to čte. Cesta lesem 
pořád vzhůru a už je to tady. Nestor tu-
ristiky a trempingu Věrka Boušků s kolem. 
Zdravíme kamarádku a zase smích. Tři 
Cyklorafandy Hela, Jana z Babky a Jana 
ze školky. Velkej smích a kde jsme a že je 
tam hodně lidí, že už je snědeno a vypito. 
To nám ale nevadí, stoupáme stále vzhůru 
a najednou, kde se vzal, kamarád Jirka 
Bodláků z Netolic se dvěma dětmi. Hned 
bylo veselo a František botanik hned natr-
hal trávu a kluci kolem něj a už hádali a už 
jsme tady nahoře. Před námi stojí krásná 
dřevěná rozhledna, má 4 betonové patky 
a je vysoká 24,5 metru. Děkujeme městu 
Vodňany i ostatním sponzorům, že na ni 
hodně přispěli. Je zde ještě fronta, pouští 

nahoru po 10 lidech, ale 
nevadí. František botanik už 
na lavičce má své trávy a Va-
šík s Honzíkem hádají, co to 
je a moc je to baví. Připojila 
se i asistentka botanika Jana 
a i ona zná. Pozoruji, jak 
fronta opadá a vzhůru na-
horu. Rozhledna má několik 
pater, je celá dřevěná a je 
sešroubována pozinkova-
nými šrouby. Klobouk dolů 
před staviteli této nádhery. 
Nahoře překrásný výhled, 
Bavorov-Vodňany-Protivín-
-Paseky-věže Temelína-Hlu-
boká, prostě nádhera. I malý 
Vašík s Honzíkem se dívají 
do okolí. Je 28. říjen a nám 
všem září oči štěstím. Dolů 
jdeme opatrně a čteme si ce-
duli vzniku rozhledny. Ještě 
se na ni podíváme zezdola 
a už uháníme domů. Pod 
lesem jestě malý krámek se 
zdravou výživou. Dostáváme 
dobrý čaj a kávu a přejeme 
majitelům, ať jim to šlape. 
Odemykáme jízdní kola a je-
deme dolů směr Pražák, kol 
židovského hřbitova, u hřiš-
tě vpravo a cyklostezkou 
k Vodňanům. Jedeme kolem 
dvou rybníků Na Trubách, 
prý zde ještě vede vodovod 
dřevěný, který napájel kašnu 
na náměstí. Voňany projíž-
díme už se stmívá, Loucký 

Mlýn a už jsme doma. Chvíli posedíme 
na Zastávce s dobrým pivem a setkává-
me se s Honzíkem Vaňatů, který také byl 
na kole na rozhledně. Ujeli jsme celkem 
35 kilometrů, převýšení 240 metrů. Tak 
zase někdy, krásná přírodo. Do Nového 
roku 2020 přejeme zdravíčko, na cestách 
přírodou ať svítí sluníčko.

Za cyklopoutníky z Protivína zdraví
Jirka Plívů kola jízdní

Do výšky 640 metrů sahá vrch Svobod-
ná hora, které se říká také Haniperk. 
Stojí  mezi  Bavorovem  a  Vodňany 
na  Strakonicku.  V  pondělí  28.  10. 
na státní svátek tam slavnostně otevřeli 
rozhlednu,  která  měří  26  metrů  a  je 
podobná té na šumavském Boubíně.
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V neděli 27. října 2019 se v Protivíně, v za-
plněném kostele sv. Alžběty Portugalské, 
uskutečnila slavnost žehnání nového zvonu, 
který nechalo zhotovit pro zrekonstruovanou 
hřbitovní kapli město Protivín. Plášť zvonu 
nese latinský nápis MORTUS PLANGO 
(mrtvé oplakávání) a PROTIVÍN 2019. 
Váží 39,5 kg, zní v tónu C3, jeho průměr je 
39,5 cm a je vybaven lineárním pohonem 
pro každodenní zvonění. Byl požehnán 
protivínským knězem Janem Mičánkem 
a do zvonice na protivínském hřbitově byl 
zavěšen a poprvé rozezněn symbolicky 
v předvečer Památky zesnulých v pátek 
1. listopadu, a to přímo jeho tvůrcem, zvo-
nařem Michalem Votrubou. Setkání s tímto 
mladým jihočeským zvonařem jsme využili 
k vyzvědění všeho, co toto staré řemeslo 
obnáší. Zvonařů je v naší zemi pomálu 
a není divu, že při vzniku takového díla, 
které provází několik generací, je zapotřebí 
především preciznosti, trpělivosti a znalosti 
materiálů, aby zvon zvonil tak, jak má…
Jak  jste  se  ke  zvonařství  dostal?  Je  to 
přece jen nevšední povolání…
Zřejmě jsem to měl nadělené do vínku, 
zvony mě totiž fascinovaly už od dětství. 
Při každém výletu jsem musel vylézt na věž 
a vše okouknout. Když mi bylo deset, na-
chomýtl jsem se ke svěcení zvonu, následně 
jsem si o zvonech začal shánět literaturu 
a snažil se přečíst, co se dalo. Hledal jsem 
příběhy starých zvonařů a jejich mistrov-
ských děl a zajímaly mě i církevní stavby.
Takže  stát  se  zvonařem  byl  sen,  který 
jste  proměnil  ve  skutečnost.  Školy  ale 
nenabízí obor zvonař?
Zvonařství jako obor ne, ale mám průmys-
lovku v Brně, kde byl obor odlévání kovů.
(V roce 2016 byl tento obor zrušen pro 
nedostatek studentů.) Zde projdete všemi 
technologiemi a ty jsem si pak vyzkoušel 
sám doma. Spoustu věcí jsem vyčetl a také 
se poučil z historie - zvonařská technologie 
se používala již ve středověku pro zvony, 
děla i kulaté hmoždíře, je vhodná pro kru-
hové věci. Byli mistři, kteří dělali i fontány 
tímto způsobem, u nás třeba Zpívající fon-
tánu na Pražském hradě. U Pernerů, což je 
rod, který u nás vyrábí zvony již tři sta let, 
jsem viděl technologii a řekl jsem si, že to 
zkusím.
Zní to jednoduše, ale stát se zvonařem tak 
jednoduché a rychlé nebude, že?
Přesně tak, trvalo mi pět let, než jsem vše 
procvičil. Na střední škole mi řekli, jak 
upravit materiál a další triky, aby byl odli-
tek kvalitní. V roce 2002 jsem udělal první 
formu, která se mi povedla, v roce 2007 
jsem odlil první zvon požadované kvality.
Byl již tehdy o Vaši práci zájem?
Byl. Odlil jsem jeden a hned jsem dělal čtyři 
další. Nyní mám práce na dva roky dopředu 
a jsem za to hodně rád.
Aby ne, však jste ve svém mladém věku 
hodně šikovný. Kolik je v Česku vlastně 
zvonařů?
Celkem čtyři – dva na Moravě, jeden pra-
cuje převážně v Holandsku a já jsem mezi 
nimi nováček. Zvonů se u nás vyrobí ročně 
odhadem přes stovku, část z nich putuje 

POVÍDÁNÍ NEJEN O PROTIVÍNSKÉM ZVONU S MISTREM ZVONAŘEM

do ciziny. Není to levná záležitost, ale mají 
vysokou kvalitu.
Jaký byl Váš první větší  zvon? A kolik 
jste jich již vytvořil?
Tak to byl soběslavský téměř stokilový 
Petr Vok. A hned po něm další do koste-
líku v Řípci. Když jsem dělal zvon pro 
Šimpach, tak jsme ho odlévali přímo tam, 
před lidmi. Celkem jsem jich vyrobil kolem 
170, nejmenší váží 5 kg, největší má 411 kg 
a spatříte ho v Loučimi u Domažlic.
A to vše děláte sám?
Pomáhá mi samozřejmě rodina, zvon ta-
kové velikosti bych ani sám neodlil. Táta 
se mnou postavil i první formu. Hodně lidí 
se mě ptá, jestli máme rodinnou tradici. 
Nemáme, jsem samouk a první. V Táboře 
bývali zvonaři v 16. století, jinak tu v okolí 
nikdy zvonařská tradice nebyla. Až budu 
mít děti, rád bych, aby o tohle řemeslo měly 
zájem. Nedá se ale do něj nutit, člověk se 
s tím musí narodit.
Asi jste to vysvětloval již mnohokrát, ale 
přesto – povězte nám, jak se vyrábí zvon?
Vše začíná jednoduše – výkresem. V po-
měru jedna ku jedné se narýsuje žebro, to 
je vlastně tloušťka, zvonu a vznikne tak jeho 
profil. Kdybychom ho rozřízli jako dort, tak 
uvidíme sílu zvonu. Zvon se ladí na papíře, 
protože podle žebra se dělá tón. Když je pak 
dílo odlité, tak s ním moc nesvedeme. Ve vý-
kresu se určí a navrhne zvuk a udělají se dvě 
šablony z plechu, pro vnitřek a venek zvonu. 
Ve venkovní šabloně musí být všechny záře-
zy, které dělají na zvonu linky. Rozdíl mezi 
těmi šablonami dá nakonec profil zvonu 
a ten profil dává zvuk. Čím je žebro silnější, 
tím je tón vyšší. U zvonu, který má dvacet 
centimetrů v průměru, je tloušťka minimálně 
centimetr a půl, ale jsou i menší, bronz má 
schopnost zaběhnout až do půl milimetru. 
Každý zvonař má jiné profily, podle toho 
lze také poznat, kdo zvon dělal.
Tak a co dál, když již máte připravené 
šablony?
Pak se začne skládat jádro, neboli vnitřní 
profil zvonu. Na to mám takové speciální 
malé cihličky – kdyby byl zvon z jednoho 
kusu hlíny, tak popraská. Ty ,,cihličky“ jsou 

jen vysušená jílovitá hlína nakopaná kousek 
za obcí. Do těchto cihel se můžou přidat 
obilné plevy, jíl tomu pak dává pevnost 
a písek zajišťuje, že se hlína nesmršťuje 
a nepraská. Hotové jádro z cihel se musí 
nechat samozřejmě vyschnout, zvon o prů-
měru 50 centimetrů schne třeba dva týdny. 
Vše se dělá na stolici, která má uprostřed 
tyč a na které je upevněná šablona z plechu. 
Aby se proces trochu urychlil, postaví se 
pod stolici malá pec, na kterou se formy 
položí a do níž se dávají brikety nebo koks. 
Pak se forma musí zadrátovat – zaváže se 
do mřížky, aby držela a vytvoří se tak profil 
vnitřku. Mažu hlínu, točím okolo tyče šab-
lonou z plechu, uhlazuji vrstvy a dělám si 
tak přesný rozměr, jaký potřebuji. Do hlíny 
v dalších vrstvách na mřížce se přidávají 
plevy a koňské žíně. Při vypalování vše 
shoří a vznikne místo nich komůrka, díky 
které forma může dýchat. Na poslední 
vrstvu se nanese jemná hlína s grafitem, je 
to takové blátíčko, do kterého se přidává 
trochu piva – hlína vykvasí, díky cukrům 
lepí a když uschne, je hrozně tvrdá. Tady už 
máme hotový profil zvonu zevnitř.
Máme  tedy  i  vnitřek  zvonu,  co  přijde 
na řadu teď?
Aby se vrstvy neslepily, musím jádro natřít 
vepřovým sádlem nebo grafitem. Nyní 
připevním druhou šablonu na vytvoření 
profilu zvenku. Začne se dělat košile, neboli 
falešný zvon. Nanese se opět několik vrstev 
z hrubé hlíny, na košili se nažehlí milimet-
rová vrstva včelího vosku s parafínem. Zvon 
je již hladký, není na něm nic. Do linek se 
umístí výzdoba podle přání zadavatele, 
písmenka se odlévají do matrice nebo se 
řežou skalpelem. Reliéf na zvonu je dělaný 
zvlášť. Model se udělá z plastelíny a polije 
kaučukem, do formy se nalije vosk a poté se 
nalepí na model zvonu. Je to titěrná práce. 
Na voskový zvon se nasadí koruna – to je 
to, za co zvon visí. Na ní se připevní nálitek 
a výfuky také z vosku. Pak se falešný zvon 
opět musí natřít hlínou a zase se nanáší vrst-
vy s koňskými žíněmi. Formujeme negativní 
otisk zvonu.
Kolik vrstev má takový plášť zvonu?
Je to různé, někdy třeba i padesát. U proti-
vínského zvonu jich bylo čtyřicet.
To vypadá, že výroba zvonu trvá roky?
I to se může stát, ale obvykle je to několik 
měsíců.
Tak  teď  již  máme  jádro,  falešný  zvon 
i plášť, ale je to stále jen kus hlíny...
Je v něm i nálitek a kanálky, můžeme 
ho vypálit. U malého zvonu v okružích, 
u velkého zvonu na peci s koksem to trvá 
i šest hodin, než je forma propálená. Zpevní 
se, zmizí z ní voda a můžeme ji rozebrat. 
Abychom odlili pravý zvon, tak musíme 
falešný sundat. Model se rozebere jako 
takový klobouk a nebo ho rozbijete. Tím 
se odstraní vlastní síla zvonu, takže když 
se plášť a jádro vyčistí, máte negativní zvon 
s písmenky a chodbičkami, kudy teče kov.
Do  tohoto  negativního  zvonu  se  tedy 
nalije zvonařský bronz…
Ano, a protože kov se smršťuje a mění ob-
jem tak, aby neubylo ve zvonu, dá se tam 
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nálitek, zasype se žhavým uhlím a když 
zvon tuhne, tak se to tím dosazuje. Když 
zchladne, vykopeme ho. Nesmí se pohnout, 
pak by byl špatný zvuk. A musí se nechat 
zchladnout postupně, třeba celou noc, ně-
kdy i celé dny. Kdyby se zchladil rychle, 
praskl by. A aby byl zvon lesklý, tak se 
obrousí a vyleští. Každému písmenku se 
udělá hrana, doladí se detaily. Musí se vy-
leštit a voskem zakonzervovat, kdyby zůstal 
obroušený, za pět minut by začal oxidovat. 
A až nyní je zvon na světě a zbývá ho jen 
vysvětit.
Kde získáváte bronz na vylití zvonu?
Nyní se pořídí již hotová slitina, ale dříve se 
musel bronz natavit z mědi a cínu. Když je 
měď roztavena v tavící peci, přidá se cín, ten 
má totiž o tisíc stupňů nižší tavící teplotu.
Bojíte se? Nespálil jste se někdy?
Nebojím, kdybych se spálil, tak nemám 
prsty. Ale slyšel jsem, že se někdo polil, 
špatně formu sešroubovali, otevřela se, do-
stala se chlapovi na břicho a byl zpopelněný 
na místě. Jsou to šílené teploty – kdyby to 
stříklo do očí, nechci ani pomyslet… Při lití 
je ale bronz lepší než hliník. Když stříkne 
bronz, tak se udělá kapička a od kůže odletí. 
Ale hliník když kápne, chytne se a pálí, 
odtrhnete ho leda s kůží. Člověk si prostě 
musí dávat pozor…
A teď, když jste prozradil tajemství vý-
roby, neobáváte se konkurence?
Já to lidem rád vysvětlím, ale nemyslím si, 
že by se do toho někdo pustil. Je to náročné 
a člověk se to učí roky, ne-li celý život.
Michale, děkujeme Vám za milé povídání 
a především za zhotovení toho krásného 

zvonu pro protivínskou hřbitovní kapli. 
A protože se blíží čas vánoční, popřejme 
si navzájem, ať nám všem zní jen zvonky 
štěstí…

Tereza Procházková

Z historie zvonařství v Česku
Historie zvonů sahá až do 3. tisíciletí před 
naším letopočtem v Mezopotámii. První 
odlévané zvony pořizují křesťanští mniši 
v pátém století a o sedm století později zís-
kávají svůj charakteristický zvonovitý tvar. 
I přesto, že zvony mají dlouhou historii, až 
do 12. století se zvony pro české svatostánky 
odlévaly v cizině. Jejich vrchol v našich kon-

činách nastal po třicetileté válce a do země 
začali přicházet i zvonaři z Německa. O tom, 
že zvon by měl být v každé obci, rozhodla 
císařovna Marie Terezie. Zvon měl varovat 
před nebezpečím ohně všechny obyvatele. 
Zvonaři tak měli o práci postaráno. Avšak 
během první i druhé války byla zvonařská 
díla z velké části zlikvidována, kov byl potře-
ba pro výrobu zbraní. Bývalý režim kostelům 
moc nepřál a tak se jim hlas zvonů navrací 
někdy až nyní. Pokud by obce měly zájem své 
svatostánky obnovovat, v naší zemi najdou 
jen čtyři zvonařské dílny. Jednou z nich je 
právě ta v jihočeských Myslkovicích, kde 
žije Michal Votruba.
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POZVÁNKA
na 12. členskou schůzi SZP Protivín

Spolek Svaz zdravotně postižených Pro-
tivín srdečně zve své členy na 12. člen-
skou schůzi, která se koná v úterý 
17. prosince od 13.30 hodin v restauraci 
U Rychtářů. Občerstvení zajištěno, hud-
ba pana Josefa Nováka.
Těšíme se na Vaši účast.

D. Hlouchová,
SZP Protivín

Ve dnech 23. a 24. 10. 2019 přivítal starosta  
města Jaromír Hlaváč nové občánky Protivína.

1. fotografie (zleva)
Hana a Zdeněk Peroutkovi se synem Tomášem,  
Marie a David Linhartovi se synem Davidem,  
Marie a Miroslav Neškodných se synem Václavem,  
Tereza Křiváková a Ladislav Müller se synem  
Ladislavem, Miluše Daneková a Václav Kovářík s dcerou 
Ivanou, Kristína a Michal Dlouhých s dcerou Eliškou

2. fotografie (zleva)
Lenka Vítková s dcerou Annou, Sandra Vlasatá  
a David Vejvoda se synem Janem, Michaela Hodálová 
a Josef Potenec se synem Tobiášem, Veronika  
a Tomáš Monzerovi s dcerou Terezou, Vendula  
Kmochová a Vojtěch Urban s dcerou Vendulou,  
Lucie a Jakub Bílkovi s dcerou Nikolou

3. fotografie (zleva)
Nikola Bečvářová a Jan Hornát s dcerou Jasmínou,  
Iva Brabcová a Michal Komrska se synem Štěpánem, 
Pavla a Martin Fialovi se synem Michalem, Monika 
Marešová s dcerou Natálií, Monika a Jiří Profantovi se 
synem Tadeášem, Pavla a Lukáš Skalovi s dcerou Hanou, 
Michaela Šírerová a Michal Kotlár se synem Lukasem

TŘÍKRÁLOVÁ 
SBÍRKA

Ve dnech 1. až 14. ledna 2020 pro-
běhne v našich městech Tříkrálová 
sbírka,  ke  které  se  tradičně  při-
pojuje  již  několik  let  i  Protivín. 
V těchto dnech budete moci spatřit 
nejen v samotném městě, ale i při-
lehlých obcích „Tři krále“ – koled-
níky s kasičkami Oblastní Charity 
Písek. Akci organizuje Římsko-ka-
tolická farnost Protivín ve spolupráci 
s Junákem Protivín.

Městské kulturní středisko Protivín
a Městská knihovna Protivín

budou ve dnech 

od 19. 12. 2019 do 2. 1. 2020 
uzavřeny. 

Těšíme se na Vás v novém roce.



PROTIVÍNSKÉ LISTY 17. stránka

  SPOLEČENSKÁ KRONIKA  
NARODILI SE

	 23.	10.	dcera	Natálie	Vargová
	 Bc.	Denise	Hečkové	z	Protivína

	 30.	10.	syn	Dominik	Vorel
	 Michaele	Dubské	ze	Skal

	 11.	11.	syn	Kevin
	 Zdeňce	Červeňákové	z	Protivína

ZEMŘELI
	 21.	10.	Miloslav	Man

	 85	let,	Protivín

	 23.	10.	Marie	Prokopová
	 82	let,	Protivín
	 3.	11.	Miloslava	Dlesková

	 71	let,	Protivín
	 11.	11.	Ing.	Karel	Šatava

	 nedožitých	71	let,	Myšenec
	 12.	11.	Emilie	Cimburová

	 91	let,	Protivín
	 12.	11.	Marie	Vařečková

	 89	let,	Protivín

Dne 24. listopadu 2019 by oslavil 100 let 
pan Václav Hrčíř.
Miloval koleje, létání, studánky.
Vzpomeňte s námi na kamaráda, který uměl 
pomáhat všem.

Kamarádi z Protivína

VZPOMÍNKA 
NA KAMARÁDA

Přijměte  pozvání  Římskokatolické 
farnosti  Protivín  na  „Vánoční  koncert 
Protivínské scholy“.

Koncert  se  uskuteční  ve  vánočně 
vyzdobeném kostele Sv. Alžběty Portu-
galské  26.  prosince  od  18  hodin. Zazní 
koledy, vánoční písně a vánoční příběh. 
Během celého večera se budeme zamýšlet 
nad uváděnými koledami, které nás sezna-
mují s vánočním příběhem.

Všichni jste srdečně zváni.
Vstupné je dobrovolné.

Pozvání na vánoční koncert

Tradiční koncert
pátek 27. prosince od 18 hodin 

Vánoční houslové  
souznění s koledami 

Tradiční vánoční koncert v kostele sv. 
Jiljí v Heřmani u Písku.

Evangelická církev metodistická
Bohoslužby v prosinci 2019

Srdečně zveme

1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. 12. • 9.00 hodin
„Stejně vzal po večeři i kalich a řekl: Tento kalich je nová smlouva, zpečetěná mou krví; 
to čiňte, kdykoli budete píti, na mou památku.“
Slavnostní bohoslužba s vysluhováním sv. Večeře Páně

2. NEDĚLE ADVENTNÍ 8. 12. • 9.00 hod.
„Proto Kristus říká, když přichází na svět: „Oběti ani dary jsi nechtěl, ale dal jsi mi tělo.“ 
Bohoslužba s památkou sv. Večeře Páně

3. NEDĚLE ADVENTNÍ 15. 12. • 9.00 hod.
„Vím, že přichází Mesiáš, zvaný Kristus. Ten až přijde, oznámí nám všecko.“
Bohoslužba s kázáním

4. NEDĚLE ADVENTNÍ 22. 12. • 9.00
„Kdo však činí pravdu, přichází ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány 
v Bohu.“ 
Bohoslužba s poselstvím

STŘEDA 25. 12. BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ • 9.00 hod.
„Jákob pak měl syna Josefa, muže Marie, z níž se narodil Ježíš řečený Kristus.“
Bohoslužba s poselstvím

NEDĚLE 29. 12. • 9.00 hod.
„Štěpán byl obdařen Boží milostí a mocí a činil mezi lidem veliké divy a znamení.“
Bohoslužba s poselstvím

Korespondenční „Biblický kurz“ je možno objednat na farním úřadě.

Naše knihkupectví nabízí Bibli a jinou duchovní literaturu. Diakonie ECM poskytuje 
pomoc všem potřebným, obětem šikany, závislým a maminkám v nouzi. Možnost domluvit 
schůzku v naší klubovně nebo přímo u vás doma. Svatby, křty, církevní pohřby. Bohoslužby 
můžete navštívit i v našich sborech v Týně nad Vltavou a ve Vimperku. Najdete nás také 
na facebooku: Evangelická církev metodistická Protivín

Pořad vánočních  
a novoročních bohoslužeb
ŘÍMSKO-KATOLICKÁ 

FARNOST Protivín

úterý 24. prosince
Předvečer slavnosti Narození Páně
Krč 21 hod.
Protivín 22.30 hod.

středa 25. prosince
Slavnost Narození Páně
Protivín 9.30 hod.
Myšenec 11.00 hod.
Heřmaň 16 hod.

čtvrtek 26. prosince
Svátek sv. Štěpána
Protivín 9.30 hod.

středa 1. ledna
Slavnost Matky Boží Panny Marie
Jako obvyklou neděli tedy:
Myšenec 8 hod.
Protivín 9.30 hod.
Krč 11.00 hod.
Heřmaň 16.00 hod.

Příležitost ke svátosti smíření:
čtvrtek 19.12 v Krči od 16 hod.
pátek 20.12 v Protivíně od 16 hod.



PROTIVÍNSKÉ LISTY 18. stránka

Blíží se advent. V mnohých domovech 
zavoní jehličí, rozsvítí se svíčky na věnci, 
v oknech, na domech a dokonce i v ně-
kterých zahradách budou blikat a svítit 
světýlka. Naše domácnosti provoní vanilka, 
ořechy i čokoláda. Možná se někteří za-
balíme do deky s teplým nápojem v jedné 
a s knihou v druhé ruce. Budeme čekat 
na slavnostní chvíli Štědrého večera. Rodiče 
budou plesat nad rozjasněnými a radostný-
mi tvářemi svých malých dětí. Ne všude ale 
bude taková výjimečně radostná atmosféra. 
Někdo bude možná sám, opuštěný a smutný. 
Marně bude čekat na pozvání k bohatě pro-
střenému štědrovečernímu stolu obklopen 
svými milovanými. Všude kolem něj budou 
zářit světla okolních bytů a domů, ale v jeho 
domově tomu tak nebude. Tam bude smutno 
a temno. I v mnohých lidských srdcích bývá 
na Vánoce smutno a temno, ačkoliv to vy-
padá, že se všichni kolem radují. Přesto tu 
zůstává poselství jedné hvězdy, která kdysi 
svítila nad Betlémem. To světlo nezhaslo, 
ale vzejde každému, kdo tomu světlu otevře 
své srdce a uvěří, že i pro něj září. Zpíváme 
koledu „Narodil se Kristus Pán, veselme 
se.“ Ale kdo chápe skutečně to, co se zde 
zpívá? Jen ten, kdo uvěřil, kdo opravdově 
poznal a zakusil, že i pro něj se narodil 
Kristus Pán.

SKP Pastelka přeje vám všem, abyste 
měli světlo, které by vám svítilo v roce 
2020, abyste viděli na cestu, po níž máte 
jít a vyhnuli se tak zbytečným klopýtnutím 
a pádům.

M. Šálková

Adventní zamyšlení

Zveme Vás do podkroví kaplanky na výsta-
vu fotografií členů Protivínského fotoklubu 
(viz foto). Výstava potrvá do 31. 12. 2019.
Od 26. 11. 2019 do poloviny ledna bude-
me vystavovat betlémy ze sbírky manželů 
Vojíkových.
Můžete nás navštívit ve všední dny 
od 8 do 16 hodin.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Pozvánka 
do kaplanky

Vánoční obchůzka obecního ponocného 
ve Skalách a v Budičovicích

Štědrý večer, první a druhý svátek vá-
noční, bude tradičně zpestřen obchůzkou 
obcí ponocným.

Štědrovečerní obchůzka začne troube-
ním ve 21:00 hodin u kapličky sv. Panny 
Marie Ustavičné Pomoci ve Skalách, zapá-
lením svící Betlémským světlem a modlit-
bou za všechny zemřelé z obce Skály. Poté 
trasa ponocného bude pokračovat do osady 
Budičovice se zastavením u vánočního 
stromu ve Skalách.

Na návsi v Budičovicích u kapličky sv. 
Jana Nepomuckého bude ponocný troubit 
ve 21:30 hod. Po zapálení svící a modlitbě 
za zemřelé z osady Budičovic, Božovic 
a Dvorců, bude pochůzka pokračovat zpět 
do obce Skály s posledním zastavením, a to 
u „Stromu republiky“.

Ve středu 25. a ve čtvrtek 26. prosince 
začne obchůzka s troubením ve stejný čas 
jako na Štědrý večer a to ve 21:00 hodin.

V úterý 31. prosince 2019 v 23:59 hodin 
se ponocný pochůzkou obcí Skály a Budi-
čovice rozloučí se starým rokem a přivítá 
rok nový 2020.

Požehnané Vánoce, mnoho zdraví, Bo-
žího požehnání a všeho dobrého v Novém 
roce 2020

Vám přeje Petr Hanus
zvoník, ponocný ve Skalách  

a kostelník na sv. Jiljí v Heřmani u Písku.

Na  konci  října  jsme  v  prostorách 
fary  Evangelické  církve  metodistické 
přivítali  spoluzakladatelku domácího 
hospice Athelas v Písku, paní Miladu 
Štojdlovou. S velkým zaujetím jsme 
poslouchali, o čem práce hospicové a pa-
liativní péče je, komu je určená, za jakých 
podmínek, kdy a jak kontaktovat taková 
zařízení. Téma péče o umírající a smrti 
v naší společnosti zůstává stále velkým 
tabu. Lidé se o tom nechtějí bavit, zabře-
dávat do tohoto tématu. Mnoho lidí ho 
vytěsňuje, ačkoliv smrt patří k životu a ni-
kdo z nás se jí nevyhne. Nedá se říct, že si 
myslíme, že když o tom nebudeme mluvit, 
že se nám smrt blízkého člověka vyhne, 
protože víme, že to tak není. Na druhou 
stranu se tak ovšem chováme, vyhýbáme 
se této otázce. Pro mnohé lidi je to velmi 
citlivé téma právě ve chvíli, kdy musejí 
pečovat nebo řešit otázku péče o blízkého 
člena rodiny. Podle statistik asi 76% lidí 
si přeje umřít doma, ale skutečnost je 
taková, že 70% jich umírá v nemocnicích 
nebo ústavních zařízeních. Velmi stručně 
se dá říci, že paliativní a hospicová péče 
je určena umírajícím a těm, kteří trpí 
bolestmi. Podle mého názoru se jedná 
o úžasnou pomoc rodinám i klientům, 
protože medicína dnes umožňuje zmír-
nit bolesti, utrpení a ulehčit pacientovi 
od potíží, které ho kvůli onemocnění 
trápí. Personál hospicové a paliativní péče 
se nestará pouze o klienta, ale stává se 

Hospicová a paliativní péče na Písecku
oporou celé rodině. Mnozí lidé o tomto 
druhu péče pořádně nevědí, a ti, kteří mají 
nějaké ponětí, zpravidla dlouho váhají, 
kdy a zda vůbec mají hospic kontakto-
vat. Kdo se však rozhodl, zvedl telefon 
nebo přímo navštívil kontaktní místo, 
využil jejich služeb, pak neznám nikoho, 
kdo by toho litoval, nedoporučil nebo se 
rozhodl, že je již nikdy více neosloví. 
Nést tíhu bolesti a utrpení totiž nemusí 
sami, ale co je hlavní, vidí, že se bolest dá 
většinou snížit. Nikdo z nás totiž nechce 
vidět blízkého trpět. Nedílnou součástí 
je i péče o duši člověka. Je důležité, aby 
umírající nezůstával sám a mohl odejít 
z tohoto světa smířen se všemi, na nichž 
mu záleží. Držet milovaného člověka 
za ruku, být mu blízko do poslední chví-
le, říct mu, že ho milujete, nebo požádat 
o odpuštění a nechat ho odejít, to jsou 
významné okamžiky. Ne vždycky to 
jde starat se o blízkého člověka doma, 
ale pokud to je možné, nebojme se toho 
a využijme této služby, která je pro nás. 
Ti, kteří v hospicích pracují, mají široká 
srdce, jež jsou masitá, neobrostla tukem, 
ani nezkameněla.

Besedu podpořila Komunitní nadace 
Blanicko-Otavská z grantu Osvěta hospi-
cové a paliativní péče. Děkujeme.

M. Šálková
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 ZE ŽIVOTA ŠKOLY HALLOWEEN

Halloween je původem anglosaský 
svátek připadající na 31. října a slavící se 
především v anglicky mluvících zemích. 
V poslední době však začíná nabírat 
na popularitě i u nás. Kromě vyřezávání 
dýní a strašidelné výzdoby domů a míst-
ností je zvykem, že se děti oblékají do více 
či méně hrůzostrašných kostýmů a ob-
cházejí v nich okolí s prosbou o koledu 
„Trick or treat“.

My jsme se letos, stejně jako minulý 
rok, také zapojili. Žáci si mohli po „hal-
loweensku“ vyzdobit své třídy, v někte-
rých hodinách se o tomto svátku dozvěděli 
mnohé zajímavé věci, v jiných se v duchu 
Halloweenu učili matematiku či český 
jazyk. Ať tak, či onak, zapojili se jak ti 
nejmenší, tak také někteří učitelé a my 
jim za spolupráci a odvahu moc děkuje-
me. Jsme rádi, že jsme si mohli všichni 
společně užít trochu té ponuré strašidelné 
atmosféry a na fotkách ji posíláme trochu 
také vám.

Zuzana Křišťálová

Je tomu již čtvrt století, co se scházejí 
čtyři bývalé spolupracovnice, ale pěkně 
popořádku. Vyučily jsme se obor „Dámská 
krejčová“. Pracovaly jsme v KS Protivín 
v Oděvní tvorbě. V 90. letech komunální 
služby ukončily činnost. Tím skončila i tato 
provozovna.

Nejdříve jsme šily doma, každá z nás 
si založila svou živnost. Postupem času 
jsme si našly jinou práci. Jediná, co zůstala 
věrná šití, je písecká Maruška. Dvě už jsme 
důchodkyně, i když ještě pracující.

Občas jsme se potkaly a stále si slibova-
ly, jak se sejdeme. A jednou na podzim roku 
1994 jsme se opravdu sešly… dvě Marušky, 
Hela a Jitka. Setkání bylo srdečné, veselé 
a tak vznikl nápad, že se budeme scházet 
vždy u každé dvakrát do roka, na narozeni-
nách a o svátku. A tak to je do teď.

V lednu má narozeniny Jitka, v únoru 
má svátek nejmladší Maruška, v březnu 
mám narozeniny já a nejstarší Maruška, 
v květnu narozeniny Hela. A je tu léto, 
v srpnu slaví svátek Hela, v září mám 
já – Marie, ke konci měsíce září oslavuje 
narozeniny Maruška z Písku a konec roku 
zakončíme v prosinci svátkem Jitky.

A tak se navštěvujeme dvakrát do roka 
u Jitky v Myšenci, dvakrát u Marušky v Pís-
ku, dvakrát v Protivíně u hřiště u Marušky 
a dvakrát u Hely v Protivíně v Luční ulici.

Oslava začíná přípitkem, pak si dáme 
kafíčko a každá se chce blýsknout, tak upeče 
nový zákusek.

Za tu dlouhou dobu jsme už ochutnaly 
tolik dobrých dortů, rolád, řezů a zákusků.

PŘÁTELSTVÍ 
NAD ZLATO

Pak jsou chlebíčky, jednohubky, miniří-
zečky a párečky, někdy grilujeme masíčko 
a zeleninku. Jako poslední dobrůtkou bývá 
zmrzlinový pohár. Při jídle a pití probereme 
své rodiny, děti, dnes už i vnoučata, každá 
poví, co je nového. Oslavenkyně dostane 
vždy kytici a malý dárek. Ale to nejhlav-
nější, musíme se vyfotit a fotografie putují 
do kroniky. Příští rok už začnu psát čtvrtou.

Občas do kroniky nahlédneme, prohlíží-
me fotky a to je pak haló, přece jen se za 25 
let leccos změnilo. Vždy se se smíchem 
shodneme ,,Čím jsme starší – tím nám to 
víc sluší! "

Prožily jsme tolik krásných posezení, 
spoustu legrace. Když oslava končí, tak už 
plánujeme, kdy bude další a moc se těšíme.

Je moc příjemné, když se kamarádky 
takhle schází. Hlavně protože každá z nás 
prožila i něco smutného, a když člověk ví, že 
je někdo s ním, že jej vyslechne, že mu pora-
dí, pomůže, pochopí, pak i ta bolest není tak 
silná. ,,K čemu je zlato, když není přátelství.“

Přála bych každému, ať není nikdy sám, 
ať má vždy komu se svěřit, popovídat si.

Moc si přejeme, aby naše přátelství 
trvalo co nejdéle. Tak hurá do dalších let.

M. Jandová
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V pondělí 4. listopadu navštívil naše 
taekwondisty v nových prostorách pat-
ron oddílu korejský mistr Lee Youn Jae. 
Seminář začal v obvyklém čase tréninku 
v 16 hodin. Hlavní cílem byly základní 
techniky a zdokonalování nabytých vědo-
mostí. Po první části tréninku v 18 hodin 
menší a začínající cvičenci skončili a mistr 
se věnoval vyšším páskům, kde se hlavně 
probíraly techniky vyšších sestav a hodno-
tily se uplynulé závody. Trénink byl velice 
poučný a pro některé cvičence i fyzicky 
velice náročný. Cvičilo se až do 20 hodin. 
Někteří členové oddílu po čtyřhodinovém 
cvičení měli opravdu dost. Na závěr se vše 
zopakovalo a mistr rozdal domácí úkoly, 
co se mají cvičenci naučit a zdokonalit. 
Mistr vyjádřil radost nad tím, že i do bu-
doucna budeme reprezentovat protivínské 
taekwondo na soutěžích a tím i jméno jeho 
školy Taehan.

MZ, JK, EK

Fotbalové informace
„A“
FK  Slavoj  Č.  Krumlov  –  FK  Protivín 
0:1 (0:0)
Góly: 47. Hrynevich.
ČK: 0:1 (68. Hrachovec)
V 66. min. neproměnil domácí Kabele 
penaltu.
Protivín: Hanus – Rothbauer (11. Dan), 
Vojta, Uhlík, Zach – Hrynevich (78. Jiskra), 
Bečvář, Vorel Zbyněk, Nedvěd – Říha (30. 
Hrachovec), Blažek (86. Kasík). Trenér 
Miroslav Říha.
Nejlepší hráči: Trnka – Hanus, celý tým
Miroslav Říha, trenér Protivína: „K vidění 
byl spíš taktický boj než pohledný fotbal, 
ale přesto to byl pro diváka zajímavý zápas 
díky emocím až do konce zápasu. Do zápasu 
jsme nevstoupili dobře a do 15. minuty pře-
žily dvě příležitosti domácích. Po té se hra 
vyrovnala a obě mužstva se spíše soustředila 
na to, aby neinkasovala. K vidění byly pouze 
pološance a střely ze střední vzdálenosti. 
Naopak vstup do druhého poločasu se nám 
vydařil a vstřelením gólu jsme domácí hráče 
zaskočili a i nadále byli aktivnější. Zlomový 
moment zápasu přišel v polovině druhého 
poločasu, kdy výborný Hanus chytil pokuto-
vý kop, a když ještě v 68. minutě byl omylem 
vyloučen náš hráč Patrik Hrachovec, bylo 
zaděláno na obrovský týmový výkon. V zá-
věru nás domácí sevřeli v pokutovém území, 
ale vyrovnat se jim již nepodařilo.“

FK Protivín – TJ Sokol Lom 0:0
Protivín: Hanus – Vojta, Uhlík, Zach – 
Dan (72. Říha), Bečvář, Zb. Vorel, J. Vorel. 
Nedvěd – Hrynevich (46. Jiskra), Blažek 
(46. Kasík).
Nejlepší hráči: Hanus, Zach, Uhlík, Vojta 
– Chylík, Šimák
Miroslav Říha, trenér Protivína: „Další 
spíše taktický zápas, kdy obranné činnosti 
obou týmů předčily myšlenky, nápady a in-
dividuální schopnosti útočících hráčů. První 
poločas ještě nabídl nějaké šance na obou 
stranách, které zůstaly nevyužity. Celkově 
ale hosté působili kompaktněji a jistěji. 
Po změně stran jsme byli deset, patnáct 
minut aktivnější a vypadalo to, že bychom 
se mohli nadechnout k nějakému náporu, ale 
zkušení zadáci soupeře společně s výborně 
hrajícím Šimákem si nenechali vzít taktovku 
zápasu ze svých rukou a zápas se dohrál 
mezi šestnáctkami bez vyložených šancí. 
Celkově asi spravedlivá remíza.“

TJ Dražice – FK Protivín 0:3 (0:0)
Góly: 50. a 73. Nedvěd, 54. Zb. Vorel
Protivín: Hanus – Dan, Vojta, Uhlík, Zach 
(62. Jiskra) – Kasík (46. Hrachovec), Beč-
vář, Zb. Vorel, Blažek (46. Nedvěd) – Říha 
– J. Vorel (75. Hrynevich).
Trenér Miroslav Říha.
Nejlepší hráči: Vlašin – Zb. Vorel, Říha, 
Nedvěd
Miroslav Říha, trenér Protivína: „První 
půlhodina byla vyrovnaná, spíše kopaná 
z obou stran. Až poté jsme našli odvahu 
na kombinační hru a měli více ze hry, ale 
brzdilo nás špatné řešení předfinální fáze. 
Do druhého dějství jsme vstoupili lépe než 
domácí a v 50. minutě se nám podařilo 

vstřelit vedoucí gól. Jeden ze dvou rozho-
dujících momentů přišel v 54. minutě, kdy 
se Zbyňa Vorel z přímého kopu nádherně 
trefil a zvýšil na rozdíl dvou branek. Druhý 
rozhodující moment byl, že se nám podařilo 
přečkat následující tlak domácích, a když 
jsme v 73. minutě vstřelili třetí gól, bylo 
o vítězi rozhodnuto.“

FK  Protivín  –  FC  ZVVZ  Milevsko  1:1 
(0:1)
Góly: 81. Nedvěd – 31. Sedlák.
Protivín: Hanus – Dan, Vojta, Uhlík., Jiskra 
(62. Blažek) – Hrachovec (74. Hrynevich), 
Bečvář, Zb. Vorel, Nedvěd – J. Vorel – Ka-
sík.
Trenér Miroslav Říha.
Nejlepší hráči: Hanus, J. Vorel, Bečvář – 
Komárek
Miroslav Říha, trenér Protivína: „Celkově 
se jednalo o slušné fotbalové utkání, kdy se 
obě mužstva snažila hrát kombinační fotbal. 
První poločas jsme si vytvořit nějaké nebez-
pečné situace před soupeřovou brankou, ale 
zrovna tak jsme udělali spoustu individuál-
ních chyb a nabídli soupeři několik brejko-
vých situací. A po jedné z nich přišlo jeho 
vedení. Ve druhém dějství jsme zpřesnili hru 
a po zásluze vyrovnali. Nakonec mohla obě 
mužstva strhnout vítězství na svoji stranu, 
ale nestalo se.“

„B“
Protivín – Kostelec nad Vlt. 3:2
Branky: Jaroš, Uhlík, Blažek
Protivínští už během zápasu vedli 3:0, po-
tom usnuli na vavřínech a soupeř snížil. Víc 
už mu ale domácí nedovolili.
Putim – Protivín 1:4
Branky: Jiskra, Kasík, Ion, Burda
Domácí vstřelili branku hned v úvodu 
utkání. Hosty to nerozhodilo, do poločasu 
vyrovnali a ve druhém už byli jednoznač-
nými pány na hřišti.
Protivín – Čížová B 9:0
Branky: Hrynevich 3, Hrachovec 2, Hanus 
2, Cvachovec, Novotný
Domácí si s chutí zastříleli, byli jednoznač-
ně lepší, a nejen proto, že soupeř odehrál 
zápas v 10 hráčích. A to ještě hostující 
gólman svými vynikajícími zákroky odmítl 
dvouciferný výsledek.
Záhoří – Protivín 3:0
Hosté se v tomto utkání nepotkali s nejlepší 
formou, chyběli zejména pendlové z A. Do-
mácí toho dokázali využít a zvítězit.
Protivín – Albrechtice 2:1
Branky: Kasík 2
Domácí byli po celý zápas týmem, který 
udával tón a rytmus hry, ale místo alespoň 
4, vstřelili pouze 2 góly. Hosté v závěru 
utkání po rychlém brejku snížili a Pro-
tivínští se do konce utkání strachovali 
o vítězství.

Ženy
Sez. Ústí – Protivín 9:0
Kaplice – Protivín 4:1
Branka: M. Bártová
Hradiště – Protivín 3:0
Protivín – Domažlice 0:2

Dorostenci starší
Vimperk – Protivín 12:2
Branky: M. Urban 2
Protivín – Meteor Tábor 1:7
Branka: Morej
Čtyři Dvory – Protivín – 7:1
Branka: M. Urban
Protivín – Slavia ČB 3:3 (pen. 5:4)
Branky: Klarner, Sháněl, Morej
Protivín – Vodňany 2:4
Branky: Pikl, M. Urban

Dorostenci mladší
Vimperk – Protivín 12:0
Protivín – Meteor Tábor 3:7
Branky: Král, Jirášek, M.Urban
Čtyři Dvory – Protivín 2:2 (pen. 7:6)
Branky: Král, Pikl
Protivín – Slavia ČB 0:4
Protivín – Vodňany 8:0
Branky: Pikl 2, Sochora 2, M.Urban 2, 
Jirášek, Sháněl

Žáci starší
Týn nad Vlt. – Protivín 7:1
Branka: Handschuh
Vodňany – Protivín 0:7
Branky: Král 5, Hodinka, Jirášek
Protivín – Blatná 3:1
Branky: Král 2, Matoušek
Netolice – Protivín 0:6
Branky: Jirášek 3, Kříž 2, Král
Protivín – Týn nad Vlt. 6:0
Branky: Král 3, Jirášek 2, Maňhal

Žáci mladší
Týn nad Vlt. – Protivín 2:11
Branky: Kříž 3, Klinkáček 3, Chalupský 2, 
Niebauer, David, Kozma
Vodňany – Protivín 3:5
Branky: Niebauer 2, Kříž 2, Chalupský
Protivín – Blatná 1:8
Branka: Chalupský
Netolice – Protivín 2:2 pen. 5:6
Branky: Niebauer, Kříž
Protivín – Týn 7:0
Branky: Štěpka, Pikl, Niebauer, Jíra,  
Kozma, Kříž, Novák

Václav Křišťál

POD TAKTOVKOU  
KOREJSKÉHO MISTRA
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KŘÍŽOVKA O KNIŽNÍ ODMĚNU

Také letošní křížovky jsou věnovány moudrým výrokům známých osobností. Autor křížovek P. Šoba
Měli bychom si všichni uvědomit, že 1. – 3. tajenka.  „Každý den s citátem“ Petr Havránek. 
Vyluštěnou tajenku zašlete do 6. ledna 2020 na adresu MěKS Protivín, Mírová 337, 398 11 Protivín, nebo e-mailem karfikova@kultura-protivin.cz
Knižní odměnu za správné vyluštění minulé křížovky získává paní Mikšíčková z Českých Budějovic. Blahopřejeme!

Pro dospělé

Marek Kerles: Povolání přírodovědec 
– přírodověda stále zůstává fascinujícím 
dobrodružstvím
Miroslav Vejmělek: Historie lesů Písecka 
a Strakonic – vznik státních lesů 
v Jihočeském kraji
Petr Porcal: Smrtí vše nekončí – 
publikace věnovaná Petru Polcarovi, 
odborníkovi na italskou renesanci
Jan Štifter: Kathy – Kathy žijící 
ve smíšeném manželství se šumavským 
Němcem čekají na konci války zásadní 
rozhodnutí

Novinky
městské
knihovny

Jaroslava Pixová: Zpívající řeka 
od Smetiprachu po Zvíkov – další kniha 
oblíbené autorky

Pro děti:
Hana Jovanovičová: 103 fantastických 
pokusů – jak experimentovat se zvukem, 
vodou a vzduchem
James Patterson: Nejhorší školní rok 
Můj brácha je vypečený sedmilhář – 
komu budete věřit? Hrdince knihy nebo 
jejímu ulhanému bratrovi?,
James Patterson: Můj nejhorší školní 
rok Jak jsem přežil šikanu brokolicí 
a Hadí kopec – během letních prázdnin 
bude pěkně dusno, až nedýchatelno
Jennie K. Brownová: Poppy Borůvková, 
narozená v pondělí – Poppy by měla 
umět přemisťovat předměty z místa 
na místo jen silou vůle a má odjet na letní 
školu, aby své umění zdokonalila. 
Na stejné místo ale míří i její úhlavní 
nepřítel, dokonalá Elli
Zuzana Pospíšilová: Prázdninové 
pohádky – sladší než prázdniny samotné 
jsou prázdniny s pohádkou

Jennie K. Brownová: Poppy Borůvková 
Poprask na Akademii – Poppy je 
nadšená. Zjistila, že má dvě mimořádné 
schopnosti

UZÁVĚRKA
pro dodání příspěvků

do lednových
„Protivínských listů“  

je v pondělí 6. 1. 2020
do 12 hodin

NOVINY VYJDOU
v pondělí 20. 1. 2020  
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Skvělá reprezentace města Protivín v Praze

UKONČENÍ SEZÓNY 
MINI DOKOPNOU  

MINI FOTBALISTŮ 
FK PROTIVÍN

Protivínští taekwondisté se zúčastnili 
o víkendu 7. ročníku Korea Ambassadors 
– PRAG OPEN. V sobotu 2. a v neděli 
3. listopadu probíhaly závody v taekwon-
du  ve  sportovním  boji  a  technických 
sestavách.  Turnaje se zúčastnilo celkem 
400 závodníků z klubů z Čech, Slovenska, 
Slovinska, Maďarska, Polska a Německa.

Za náš protivínský oddíl nastoupili 
kromě zkušených závodníků i nováčkové. 
V sobotu se utkali ve sportovním boji a to 
ve složení: Nela Štěrbová, Nella Kalíšková, 
Václav Strnad, Jiří Vaněček, Jiří Jáchym 
Melichar a Ondřej Hudák. Jako první 
nastoupili Jiří Jáchym Melichar a Václav 
Strnad. Oba se probojovali do finálových 
bojů, kde nováček Václav Strnad vyhrál 
a zvítězil ve své kategorii. Jiří Jáchym Me-
lichar nestačil na svého soupeře a skončil 
na krásném druhém místě.

Též nováček Nela Štěrbová se probo-
jovala do finále, ale tam podlehla své sou-
peřce ze Slovenska a skončila na krásném 
druhém místě. Ondřej Hudák se probojoval 
do semifinále a získal bronz. Stejně tak i Jiří 
Vaněček a Nella Kalíšková.
Umístění sportovní boj:
Václav Strnad  . . . . . . . . . . . . . . . 1. místo
Nela Štěrbová . . . . . . . . . . . . . . . 2. místo
Jiří Jáchym Melichar . . . . . . . . . . 2. místo
Nella Kalíšková . . . . . . . . . . . . . . 3. místo
Jiří Vaněček . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. místo
Ondřej Hudák . . . . . . . . . . . . . . . 3. místo

V neděli se pokračovalo bojem v tech-
nických sestavách.

Zde opět naši svěřenci bodovali. Tech-
nické sestavy jsou velice náročné na přes-
nost, koordinaci pohybu a fyzickou zdat-
nost. I v nejpočetnější kategorii se Nikola 
Zobalová neztratila a skončila na čtvrtém 
místě a stejně tak Jiří Vaněček a Matěj 

Hudák. Nella Kalíšková bojovala o medaili 
a bylo z toho krásné třetí místo. Jiří Jáchym 
Melichar svojí kategorii vyhrál.
Umístění technické sestavy:
Jiří Jáchym Melichar . . . . . . . . . . 1. místo
Nella Kalíšková . . . . . . . . . . . . . . 3. místo
Nikola Zobalová, Anežka Veněčková,  
Jiří Vaněček, Ondřej Hudák  . . . . 4. místo

Poděkování  patří  všem  rodičům 
za dopravu členů našeho oddílu na zá-
vody.

MZ, JK, EK

Malí fotbalisté 
ročník 2015/2016 
dostali, po trénin-
cích na fotbalovém 
hřišti, od podzimu 
prostor v tělocvič-
ně základní školy. 
Zde 11. listopadu 
ukončili s trenéry 

a rodiči svoji sezónu mini dokopnou. Dostali 
diplomy a sladké odměny s pochvalou a přá-
ním hodně chuti do další sezóny, ve které 
budou zase společně pokračovat.

trenéři malých fotbalistů


