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Vánoční jedlička je překrásná

Jedlička, anděl, sněhulák a kůň se zim-
ním spřežením tvoří krásnou vánoční kulisu 
protivínského náměstí. Na 1. adventní nedě-
li byl za doprovodu Tiché noci rozsvícen náš 
ozdobený vánoční strom a posléze i ostatní 
světelné dekorace. I když jsme nemohli 
uspořádat tradiční program, bylo u stromku 
živo a veselo a myslím si, že jsme si tento 
moment užili. „Touto cestou“ Vám přeji 
prožití nadcházejícího adventu a vánočních 
svátků ve zdraví, klidu, bez strachu i přehna-
ných obav a věřím, že se budeme probouzet 
ve svobodné zemi, tak jak jsme byli zvyklí. 
Svoboda je to nejvíc, co máme a nesmíme 
si jí nikým a nikdy nechat vzít.

Jaromír Hlaváč,
starosta města

S lítostí musím oznámit, že novodobá 
porevoluční tradice, kterou je každoroční 
slavnostní vítání nového roku zakončené 
ohňostrojem, bude po 18 letech částečně 
přerušena. Nemožnost potkávání se a shro-
mažďování lidí má za následek nutnost 
posunutí vítání nového roku v Protivíně 
na pozdější termín, který byl vybrán 
„na apríla“, tudíž 1. 4. 2021. Věřím, že se 
nám díky sponzorům podaří přivítat, i když 
netradičně, nový rok 2021 až v tomto čase, 
avšak se vším, co k tomu patří, včetně kul-
turního programu zakončeného ohňostro-
jem. Naší tradici si vzít nedáme.

Jaromír Hlaváč,
starosta města

1. leden v Protivíně 
„bez ohňostroje“

VÁNOČNÍ VÝZDOBA  
NAŠEHO MĚSTA SE POVEDLA

Velké poděkování patří týmu pracovníků OS Technické služby Protivín 
za překrásnou vánoční výzdobu, která zdobí naše město a zároveň panu 
Veselému za výběr „naší“ jedličky.

Jaromír Hlaváč,
starosta města

Foto: Lenčík
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 ZE ŽIVOTA ŠKOLY 
ZPĚT DO ŠKOLNÍCH LAVIC

Návrat do školy se děje velmi pomalu. 
Při distanční výuce jsme zjistili, že někte-
rým dětem se daří učení v klidu domova 
dobře. Převažují však ti, kteří se při online 
hodinách shodli na tom, že už chtějí zpět 
do školy. Chybí kamarádi, chybí legrace - 
živý kontakt je přece jen něco jiného.

Od středy 18. listopadu jsme přivítali 
prvňáčky a žáčky druhých tříd. Teprve 30. 
listopadu se k nim mohli přidat zbývající 
prvostupňoví žáci, deváťáci a v rotačním 
režimu v lichém týdnu sedmáci. V sudém 
týdnu je vystřídají děti z osmého a šestého 
ročníku. Při online výuce využívala celá 
škola prostředí MS Teams. Počítače pro děti 
byly k zapůjčení ve škole. Samozřejmě to 
nebyla žádná nejmodernější technika. Vět-
šina rodičů si poradila jinak. Během týdne 
se do vysílání podařilo zapojit i nejmladší 
děti. Paní učitelky volily práci v menších 
skupinách po kratší dobu, aby udržely 
pozornost dětí. Starší žáci měli vytvořeny 
distanční rozvrhy hodin, výuka navazovala 
předmět po předmětu. Samozřejmě odpa-
daly výchovy a povinně volitelné předměty. 
Jsme si vědomi, že bez spolupráce rodičů 
by výuka na dálku nefungovala. Děkujeme.

Otevření školy není jen návrat k pre-
zenční výuce, nejobtížnější je dodržet pra-
vidla stanovená ministerstvy zdravotnictví 
a školství. Žáci jednotlivých tříd se nesmí 
potkávat. Skupiny musí zůstat homogenní 
při výuce i při odpolední školní družině. Při 
výuce na to nejvíce doplácejí cizí jazyky, 
kde se dělíme v ročníku na 3 i více sku-
pin. To teď není možné, třída musí zůstat 
pohromadě. Chvíli potrvá, než si sladíme 
vědomosti, ale to jistě překonáme.

Zabezpečení hygienických požadavků 
v budovách (třídy, chodby, toalety, jídelna, 

kuchyně) zvládáme velmi dobře díky práci 
všech správních zaměstnanců. Složité je vy-
dat za těchto podmínek obědy. Museli jsme 
vytvořit jiný rozvrh pro výdej jídel. Aby se 
děti nepotkávaly… aby u stolů neseděly růz-
né třídy… aby nestála řada čekajících vedle 
stolů, kde se už jí… Stejně náročné je za-
bezpečit provoz ranní a odpolední družiny. 
Děkujeme všem za spolupráci a pochopení.

Návrat k normálnímu životu přišel 
v čase adventu. Čas, kdy přemýšlíme nad 
ubíhajícím rokem, je opět tady. Využívám 
tedy příležitosti a přeji protivínským obča-
nům klidné dny a pevné zdraví.

za ZŠ T. Vojtěchová

odstávají uši. Mají malé oči, ve kterých 
je vidět zlo.

Jeho obydlí je velmi zvláštní. Žije vět-
šinou v dřevěných, ale i polorozpadlých 
chalupách někde uprostřed či na konci lesa. 
V té chalupě má spoustu lektvarů na život, 
smrt atd. A hlavně kouli, která věští budouc-
nost. To nejhlavnější – jeho nejlepší přítel 
je černá kočka.

Nosí staré roztrhané hadry.
Na sobě velký černý klobouk ve tvaru 

kužele. Dlouhý roztrhaný kabát, špinavý 
od všeho možného. V ruce nosí kouzelnou 
hůlku, se kterou čaruje. Většinou chodí 
v černých malých botách.

Postava čaroděje se mi líbí jak osobnos-
tí, tak jako člověk. Ráda se dívám na pohád-
ky, kde hrají čarodějové.

Š. B.

Brumbál
Albus Brumbál se celým jménem jme-

nuje Albus Percival Walfrie Briar Brumbál. 
Je to postava z filmové ságy Harry Potter. Je 
to mocný kouzelník a dělá funkci ředitele 
ve Škole čar a kouzel v Bradavicích. Je to 
vedlejší postava, kterou ztvárnil nejprve 
Richart Harris, poté Michael Gabon.

Brumbál má obličej „nepravidelného 
tvaru“. Obličej má poměrně vrásčitý a ble-
dý. Má malé oči, které jsou černé jako noc. 
Nad nimi se klene husté šedé obočí. Jeho 
nos je delší a trochu baňatý. Tváře a bradu 
mu zakrývají dlouhé šedé vousy, které nosí 
sepnuté. Vlasy, stejné barvy jako vousy, 
jsou vlnité a dlouhé. Na hlavě nosí kulatý 
čepec. Nejčastěji je oblečen do dlouhého 
kouzelnického hábitu, který mu zakrývá 
celé tělo a sahá až na zem.

Albus Brumbál byl velice milý a hodný. 
Při nebezpečných situacích zachovával klid-
nou hlavu a byl velice rozvážný. Pokaždé 
přemýšlel, jak nejvíce pomoci, aby vše 
dobře dopadlo. Brumbál byl hodně odvážný 
a nasadil i život pro druhé. Věřil tomu, že 
jim tímto pomůže.

Tato postava se mi líbí pro její kladné 
vlastnosti, které pomáhaly ostatním. Je to 
jedna z mých oblíbených postav.

H. K.

Rolf
Rozhodl jsem se psát o dánském mla-

díkovi jménem Rolf. V knize nikde nebylo 
přesně určeno, jak Rolf vypadá, ale mohu 
říci, že je vysoký, silný, dlouhé vlasy má 
svázané do copu, což ladí s jeho hnědýma 
očima a vousy.

Rolf je velmi ambiciózní a stále si jde 
za svým cílem, až to skoro hraničí s tvrdo-
hlavostí. Také je velmi věrný svým jarlům, 
ale jen do té doby, co po něm žádají věci, 
které neuškodí jeho pověsti. V takovém 
případě je ochoten i zradit.

Rolf se v roce 868 přidal k velké pohan-
ské armádě potom, co ho doslova zachrání 
ze šibenice. On za to věrně slouží svým 
zachráncům. Poznává syny Rogvara Lodb-
noka a spřátelí se s schovancem nejstaršího 
z nich – Hastejnem. Spolu s nimi dobude 
město York a stane se pravým Vikingem. 
Poté sbírá bohatství, aby mohl svou matku 
vykoupit z otroctví.

Š. A.

ZE ŠKOLNÍCH 
PRACÍ

Slohové práce třídy 8. A, které napsali 
žáci během distanční výuky.

Seznámení s čarodějem
Postava čaroděj je shrbený muž, který 

má magické schopnosti a spoustu moud-
rosti. V pohádkách bývá často označován 
za zlou, nepřející postavu. Když se řekne 
čaroděj, lidé si představí nebeského muže, 
který kouzlí, a spoustu pohádek či filmů. 
Muž, který nahání strach.

Každý čaroděj má velký nos a jednu 
velkou bradavici na nose. Mají dlouhé 
bílé vousy a dlouhé černé kudrnaté vlasy. 
Po těle jim roste rašeliník. Většinou jim 



PROTIVÍNSKÉ LISTY 3. stránka

Zrekonstruovaná část vozovky v Krči 
dotvořila nový vzhled malebné vísky, kde 
se postupně podařilo opravit jak fasádu 
školky a hasičské zbrojnice, tak i přilehlých 
skladovacích prostor, a dále byl vybudován 
přístřešek pro hasičský přívěs. Zároveň zde 
vzniklo i nové dětské hřiště. Stavební úpra-
vy se děly také v útrobách školky, kde prošlo 

Náves v Krči „jako nová“

rekonstrukcí vnitřní sociální zařízení pro 
naše nejmenší. Dokreslením celého nového 
areálu je nové kované oplocení a terénní 
úpravy včetně kamenného obložení histo-
rické studny. Věřím, že naše Krč je nyní zase 
o trochu hezčí a oku milá.

Jaromír Hlaváč,
starosta města

Zapomíná na syny
 Dva nezletilí synové, o které se stará ba-

bička, jsou již dlouhé měsíce bez podpory 
své matky. Protivínští policisté prošetřují 
od konce listopadu 2020 případ, kdy 
matka na své syny zřejmě zapomíná již 
od jara loňského roku, od kdy si neplní 
svou vyživovací povinnost vůči dětem. 
Výši výživného matce určil soud a dluh 
na výživném se do dnešních dní vyšplhal 
na bezmála 40 000 korun.

Výtržnictví před prodejnou
 Policisté vyjížděli v sobotu 7. listopadu 

dopoledne k místní prodejně, kde došlo 
ke konfliktu mezi třemi ženami. Dvě 
aktérky měly mít nejprve slovní rozepři 
s další ženu, kterou měly také fyzicky 
napadnout. Mělo dojít na strkanici i kopy 
a tahání za vlasy. Konflikt zastavil až 
svědek, který se do rozepře vložil. Další 
svědkyně pohotově přivolala policisty, 
kteří případ prošetřovali pro výtržnictví.

Vloupání do vozidla
 Protivínští policisté prošetřují případ 

vloupání do osobního automobilu značky 
Škoda Felicie. Zatím nezjištěný pachatel 
do vozu vnikl v noci ze soboty 7. na neděli 
8. listopadu a odcizil z něj křovinořez 
značky Hecht a motorovou pilu značky 

z deníku
POLICIE ČR V PROTIVÍNĚ

Echo. Automobil stál na Blanické ulici 
před ubytovnou.

 Na místo činu vyjížděl také kriminalistic-
ký technik, který zajistil stopy, policisté 
okolnosti vloupání dále prošetřují.

Opět přepravky
 Počátkem listopadu kdosi škodil v areálu 

místního pivovaru. Zloděj odcizil 37 piv-
ních přepravek včetně prázdných lahví. 
Škoda dosahuje k 6 000 korun.

RADA MĚSTA ZASEDALA
Z USNESENÍ RM 2. 12. 2020
– souhlasí
 s pronájmem nebytových prostor v čp. 43 Selibov
 a ukládá
 finančnímu odboru – správě majetku zveřejnění 

záměru pronájmu těchto nebytových prostor, a  to 
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc

– souhlasí a sděluje,
 že zájem ze strany města Protivín o  realizaci proti-

povodňových zařízení, v  plánu společných zařízení 
označených jako SO6 a SO8 v kú Milenovice, stále trvá

– souhlasí
 s navrženým Rozpočtem města na rok 2021
 a doporučuje
 zastupitelstvu města jeho schválení
– bere na vědomí
 zápis č. 9 z jednání komise bytové, místního hospo-

dářství a dopravy ze dne 24. 11. 2020
 a souhlasí
 s pronájmem bytu č. 1, 3+1 o celkové vým. 104,35 m2, 

na adrese Protivín, Palackého 572
– vybrala
 jako nejvýhodnější nabídku pro stavbu „Výměna oken 

ZŠ Protivín“ nabídku účastníka Ing. Václav Pekárek, 
Chlumec  71, 373 41 Hluboká nad Vltavou s nabídkovou 
cenou 5 975 789,- Kč bez DPH

 a pověřuje
 starostu města podpisem smlouvy po  schválení 

rozpočtu města pro rok 2021 zastupitelstvem
– souhlasí
 s přijetím dotací a  jejich zahrnutím do rozpočtu dle 

přiloženého materiálu
– souhlasí
 s  odpuštěním nájemného za  období od  21.  10. 

do  3.  12.  2020 za  pronájem nebytových prostor 
u nájemců, kteří nemohli v souvislosti s vyhlášením 
nouzového stavu provozovat své činnosti

– projednala
 návrhy ředitelek obou mateřských škol, jichž je město 

Protivín zřizovatelem, na uzavření škol v době vánoč-
ních prázdnin 2020

 a souhlasí
 s  přerušením provozu obou škol dle předložených 

návrhů
– bere na vědomí
 informaci o svolání veřejného zasedání Zastupitelstva 

města Protivín na den 17. 12. 2020 od 18 hod. do ki-
nosálu MěKS Protivín

!OZNÁMENÍ!
Plánujete prodat Váš DŮM,CHATU,CHALUPU, BYT?

Využijte našich 18-ti let zkušeností v této oblasti, zejména však znalosti prodeje  
DOMU, CHAT, CHALUP, BYTŮ v tomto regionu. Zároveň Vám doporučujeme využít  

této doby pro prodej nemovitostí, kdy ceny nemovitostí k prodeji  
jsou na nejvyšší úrovni za poslední období. 

My Vám zajistíme rychlý a výhodný prodej Vaší nemovitosti, nebo víte-li o někom,  
kdo prodává ve Vašem okolí DŮM, CHATU, CHALUPU, BYT a Vy nám ho doporučíte,  

tak Vám po prodeji této nemovitosti bude vyplacena  

odměna ve výši nejméně 4.000,-Kč.
Naše služby zajišťujeme až do domu!

Zajistíme Vám kompletní právní servis.
VOLEJTE KDYKOLIV 608 95 90 91

REALITNÍ KANCELÁŘ SCHÁNĚLEC A SYN
Masarykovo nám.19, Protivín

www.rkschanelec.cz
rkschanelec@rkschanelec.cz PI



PROTIVÍNSKÉ LISTY 4. stránka

Zprávičky z 2. Mateřské školy Protivín

V listopadu byl krásný podzim a tak 
se přirozeně nabízelo téma „Podzimní les, 
Plody lesních stromů“ a „Jak se zvířátka 
a stromy chystají na zimu“.

Naše nejmenší děti z Kuřátka poslou-
chaly pohádky, básničky a písničky o pod-
zimu, hrály si na zajíčky a myšky, hledaly 
na obrázcích berušky, které budou v zimě 
spinkat. Po třech měsících ve školce jsou 
velmi dobře adaptované a dělají pokroky. 
Třída Berušek si vytvořila svůj „Les“ 
ve třídě. Vystavila si kůru různých stromů, 
jehličnaté i listnaté větvičky mnoha stromů, 
všelijaké šišky, šípky, jeřabiny. To vše děti 
porovnávaly, určovaly rozdíly, povídaly 
zážitky, výtvarně z nich tvořily. Natíraly 
šišky, lepily listy. Dověděly se, jak se zví-
řátka chystají na zimu. Připravily na zahradě 
z proutěného košíku domeček pro ježečka, 
aby měl v zimě kde spát. Tak snad ho nějaký 
ježek najde. Držme palce!

Starší děti ze třídy Včelky a Motýlci 
se věnovaly hravou formou tématu výlovu 
rybníků. Včelky si hrály na rybáře a lo-
vily zlatou rybku mezi štikami a kapříky. 
Motýli jako rybáři vylovili rybník a třídili 
ryby podle druhu do kádí. Také výtvarně 
ztvárnili, jak přezimují ryby, které v ryb-
níce zůstanou, nebo si hráli na zvířátka při 
dramatizaci pohádky Budka v poli. Děti 
ve starších třídách si přiblížily legendu o sv. 
Martinovi. Včelky dramatizovaly příběh 
o vojákovi Martinovi, který mečem rozpůlil 
svůj plášť a daroval ho žebrákovi a jak to 
bylo dál.....? Vyráběly podkovu z alobalu, 
kterou rozklepaly kladívkem, podělily se 
o svatomartinský maxi rohlík, vyzkoušely 
si draní peří a dověděly se o užitku husího 
peří. Motýlci kreslili legendu o sv. Mar-
tinovi a žebrákovi, hráli hru „Martin jede 
na bílém koni“, vyráběli podkovu z papíru, 
potom svatomartinskou papírovou husu, 
ke které se váže pověst a tradice.

za MŠ Ivana Byrtusová

HOUBAŘENÍ
I když je prosinec, dovolte malé 

ohlédnutí za pozdním létem. Letošní 
počasí, velké sucho, nám houbařům 
tady na Protivínsku moc nepřálo. 
O kousek dál na Šumavě více napršelo 
a hříbečky se místy objevily, i když je-
jich kvalita nebyla stoprocentní. Protože 
my houbaři jsme tak trochu sběrem hub 
posedlí, stačilo obětovat den dovolené 
a vyrazit na Tachovsko. Krásné, zdravé, 
čisté lesy a příjemná procházka na svě-
žím vzduchu. Vyjet na houby tak daleko 
se vyplatilo. Byl to přímo hříbkový 
„masakr“. Krásné, hlavně zdravé hřiby 
kam se podíváš. Pohlazení po duši a ra-
dost, že jsou v košíku, že rodina, přátelé 
a kamarádi budou mít houbové hody.

J. B.
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Novinky
městské
knihovny

Pro dospělé:
Sabrina Jeffries: Tajemství flirtu – 
román pro ženy
L. S. Hawker: Nadechni se – říkali, že je 
ozbrojená, říkali, že je nebezpečná, měli 
pravdu
Jindřiška Ptáčková: Homunkulus 
– v Praze byla zavražděna bohatá 
podnikatelka
Ben Sanders: Zlo – krutý boj mezi 
svědomím a pomstou
Sabrina Jeffries: V bouři – první svatební 
noc strávená na útěku
Jan Bauer: Kdo po Žižkovi – životní 
příběh Prokopa Holého řečeného Veliký
Sabrina Jeffries: Vášnivý duel – další 
román pro ženy od oblíbené autorky
Roman Cílek: Smyčka se stahuje – 
zkušený autor popisuje poslední měsíce 
druhé světové války
Stanislav Češka: Ukradená vražda – 
rybář, který zdánlivě zmizel beze stopy…
Roman Cílek: Syndrom odumřelé duše – 
původní česká detektivka
Randy Susan Meyersová: Vdova z Wall 
Street – dokonalé manželství je založeno 
na lži
Veronika Černucká: Přichází čas pomsty 
– několik zavražděných a záhadný vzkaz 
na místě činu
Daniela Mičanová: Smrt v recepci – 
původní česká detektivka
Petr Bým: Vražda v dívčí garsoniéře – 
vražda mladé ženy zpočátku vypadá jako 
čin sexuálního devianta
Zuzana Beranová: Všechny vůně 
Afriky – dobrodružství české úřednice 
na konzulátě v Keni
Zuzana Beranová: Poslední nosorožec – 
tentokrát Zimbabwe
Alison Blissová: Na velikosti záleží – 
romance se smyslem pro humor
Radka Zadinová: Přežít svou smrt – 
příběh dvou sester
Jana Semschová: V hlavní roli vražda – 
česká detektivka
France Carp, Shirlex Coillot: Cvičení pro 
pohodlné – po ty, které nerady cvičí
Gunther Karsten: Mějte paměť jako 
slon – praktické tipy a triky, které můžete 
využít v běžném životě
Richard Sklář: Anděl smrti – román 
v syrovém severském stylu
Radkin Honzák: Jak přežít léčení – 
veselé čtení o bolestech
Carol M. Cramová: Toskánské věže – 
příběh mladé svérázné ženy – malířky
S. Craig Zahler: Špinavý kšefty 
na North Ganson Street – nesourodá 
dvojice detektivů řeší případ brutální 
vraždy policistů
Naďa Horáková: Tajnosti sborovny 
– autorka s učitelskou praxí předkládá 
trefné postřehy a příběhy učitelů i žáků
Sabrina Jeffries: Ve vichru – romantický 
příběh

Období adventu v 1. Mateřské školy Protivín 

První tři měsíce letošního školního 
roku utekly jako voda a děti v naší ma-
teřské škole již naplno prožívají těšení 
se na Vánoce. Ve všech třídách jsou jejich 
prosincové činnosti zaměřené jak jinak než 
na zimu, Mikuláše s čerty a Ježíška s na-
dělováním dárků. Aby si čekání na Štědrý 
den děti co nejvíce užily a zkrátily, trávily 
advent jen samými příjemnými činnostmi. 
Malovaly, kreslily, stříhaly a vyráběly třeba 
čerty v pekle, andílky, papírové sněhové 
vločky, vánoční kapry, ozdoby na strome-
ček, zasněžené domy či stromy. Učily se vá-
noční a zimní básničky, poslouchaly koledy 
a pohádky, pracovní listy pro nejstarší děti 
byly též s náměty vztahující se k Vánocům.

Během adventu, za přičinění dětí, celá 
naše školka získala výzdobou zimní a vá-
noční atmosféru. První prosincový týden 

čekaly děti Mikuláše s nadílkou. Ten však 
letos do budovy nemohl přijít, tak jen nechal 
sáčky s dobrotami a ovocem za dveřmi. 
V některých třídách dostaly děti též „čer-
tovský dopis“ a plnily úkoly, které jim kníže 
pekel Lucifer ve svém psaní uložil.

Vrcholem však vždy bývá vánoční 
nadělování. V každé třídě jsou tak děti 
překvapeny novými hračkami, které před 
odchodem na zimní prázdniny naleznou 
pod stromečkem.

Čas ukrajuje poslední dny letošního 
roku. Byl to rok pro všechny nelehký a vá-
noční svátky budou možná v některých 
rodinách jiné, než na jaké jsme byli zvyklí. 
Přesto se na ně jistě těšíme a přejeme všem, 
aby byly radostné, klidné a spokojené.

za všechny zaměstnance 1. MŠ  
Eva Cimburová
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Malá zpověď průvodce kulturou
Průvodce programem, konferenciér, spíkr, 
hlasatel, moderátor – to všechno jsou výrazy 
označující člověka, který je prostředníkem 
mezi diváky nebo posluchači a zábavou, 
hudbou či jiným pořadem. Do skupiny 
této specifické profese se řadí i Daniel 
Čechtický z Tábora, kterého Protivínští 
znají z významných akcí, jimiž je už roky 
mistrně provází. Letošní prázdniny však 
proběhly bez tradičních srpnových oslav 
založení města. Ani na přelomu roku jeho 
hlas však neuslyšíme. Ne, že by Dan neměl 
zájem se s protivínským publikem v zim-
ním svátečním čase setkat, ale tentokrát se 
korona postarala o to, že se ani oblíbené 
tradiční dění prostě konat nebude. A když už 
nemůžeme Dana slyšet, tak si s ním alespoň 
popovídáme přes noviny…

Začněme třeba tím, jak jste se k této 
nezvyklé profesi vlastně dostal?
Připadá vám tak nezvyklá? To by 
bylo na dlouhé povídání, trochu 
to zkrátím. Od zájmu o hi-fi 
techniku (domácí audio) byl jen 
krůček k diskžokejovi, a protože 
jsem byl vždy ukecaný (slovy 
učitelů a profesorů), moderování 
mi do toho dobře zapadá. Nebylo 
to cílené a kariérní, ale tak nějak 
to samo vyplynulo a samozřejmě 
v tom sehrála roli i náhoda – bez 
ní by to nešlo – tedy doslova 
náhodná setkání.

Jaké je vaše původní povolání? 
Má nějakou souvislost s vaší 
současnou pracovní náplní?
Původní povolání je v mém 
případě zajímavý „terminus tech-
nicus“. Jelikož jsem s diskotéka-
mi začal už během střední školy 
a pokračoval nárazově i během 
VOŠky, tento vlak už se nezasta-
vil. Pracoval jsem v cestovní kan-
celáři s autobusovou dopravou, 
v rodinné firmě se nedostávalo 
zaměstnanců, po škole jsem na-
stoupil jako posila, protože jsem 
měl pojem o provozu a nebylo 
potřeba mě extra zaučovat. Ale 
akcí přibývalo a já si dny dovo-
lené vždy vyplýtval jako půldenní 
nebo jednodenní volna, abych se 
mohl věnovat moderování a dis-
kotékám i během týdne. Proto 
jsem po několika letech z firmy 
odešel.

Mohl byste jmenovat první ak-
ce, které jste moderoval a kde 
to bylo?
Nevzpomenu si přesně na první akce, které 
jsem moderoval, provázanost mluveného 
slova a pouštění cédéček je zřejmá, a pro-
tože jsem dělal obojí, nebylo to nikterak 
zvláštní. Jistě ale vím, kdy jsem poprvé 
moderoval maturitní ples, bylo to v lednu 
2001 u nás v Táboře. Mou bývalou spo-
lužačku tehdy oslovili studenti septimy 
našeho gymnázia a samotné se jí do toho 

nechtělo – nabídnuté parťáctví jsem tedy 
přijal. Jako absolventi téže školy jsme byli 
mezi svými. Já se tou dobou už na plesech 
pohyboval a po kapelách dohrával závěreč-
nou diskotéku, stejně jsem zakončil i tento 
premiérový večer.

Jak jste se cítil, když jste poprvé držel 
v ruce mikrofon a lidé sledovali vaše 
slova? Měl jste trému?
Trému mají všichni a mají ji téměř pokaždé, 
přiznávají to i ostřílení profíci, jen je různě 
velká či malá. Ani já nejsem výjimkou, 
záleží na akci i publiku, pravidelně navště-
vovaná místa, kde se člověk cítí jako doma 
a těší se tam – jako já vždy do Protivína, 
a to bez nadsázky – určitě nejsou stresující.

Když jsem si na webu přečetla výčet 
všech akcí, ke kterým nabízíte svůj slov-

ní doprovod, byla jsem překvapená šíří 
vašeho rejstříku působnosti. Můžete je 
pro čtenáře alespoň stručně vyjmenovat?
Má působnost má široký záběr, ale ne vše 
je jen o mluveném slovu, spousta je v kom-
binaci s funkcí DJ nebo obecně technickým 
zajištěním, převážně s ozvučením. Maturitní 
plesy, firemní večery, různé společenské 
události, přehlídky, taneční soutěže, spor-
tovní a kulturní akce, pořady pro děti, 

soukromé oslavy a svatby. Snad jsem na nic 
nezapomněl…
Na tanečních soutěžích mě najdete za mix-
pultem ve zvukové režii, stejně tak třeba 
na triatlonu se starám o ozvučení a závody 
komentuje profesionál působící v tomto 
oboru. Naproti tomu jsou pak dny otevře-
ných dveří nebo dětské dny, kde připravím 
i zvuk a poté se chopím mikrofonu.

Které z těchto aktivit jsou vám nejbližší, 
které vás nejvíc těší?
V úvodu jsem zmínil hi-fi, to skutečně stálo 
u zrodu, a zájem o techniku přetrvává, proto 
mě baví akce, kde je možné se realizovat 
v tomto směru. Během let jsem zdatně 
plnil sklad reproboxy, mixpulty, přehrávači 
a bezdrátovými mikrofony a podobně – ko-
legové tvrdí, že jsem sběratel, a mají pravdu!

Když se jedná o sálové pořady, 
je logické, že posluchači se sou-
střeďují na vaše slova a sdělení. 
Ale co třeba při městských nebo 
jiných slavnostech pod širým 
nebem, kde ta pozornost vůči 
mluvenému slovu je poněkud 
menší – vadí vám to, nebo to 
berete jako samozřejmost?
Neřekl bych, že je pozornost 
na takových akcích menší, mož-
ná lidé v pohybu – u stánků 
a na atrakcích – tolik nevnímají 
a baví se, ale diváci u pódia ano. 
Protivínské slavnosti dokáží „při-
kovat" návštěvníky u hlavní scény 
na delší čas, protože v pauzách 
mezi kapelami je připraven pro-
gram složený především z vy-
stoupení místních klubů a spolků, 
tam je podpora diváků vždy znát. 
Jinak je jasné, ze se davy různě 
střídají, přicházejí nové skupin-
ky, a proto je třeba informace 
neustále opakovat a připomínat, 
občas působím jako „íčko“ a od-
povídám (i mimo éter) na dotazy 
týkající se fungování stanovišť 
nebo časového harmonogramu, 
a to k tomu patří, zvlášť když 
se pohybuji před pódiem a mezi 
lidmi.

Je zákonité, že nevstupujete 
na pódium nebo k mikrofonu 
bez přípravy. Musíte vědět 
podrobnosti o tom, co budete 
uvádět, apod. Spokojíte se 
s podklady od zadavatele, nebo 
si doma ještě prostudujete další 
dostupné materiály, abyste byl 

co nejlépe připraven?
Samotný program by byl opravdu málo. 
Pokud se jedná o kapely a veřejně dostupné 
informace o nich, stejně tak např. o spor-
tovních klubech – tedy náplň protivínských 
letních slavností – dá se většinou vše snadno 
najít na internetu a vypsat si to podstatné. 
U firemních a soukromých akcí je třeba 
požádat o konkrétní materiály nebo absol-
vovat schůzky, aby měl moderátor „náboje“, 

Nový rok 2012
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které může použít. A pak záleží na tom, co 
člověku v hlavě utkví do další akce.

Zastavme se na chvíli u hudebních po-
řadů. Nesporně je paleta těchto progra-
mů žánrově dost pestrá, orientujete se 
ve všech prezentovaných žánrech?
Dotaz nemoderátorský, předpokládám… 
Považuji se za univerzálního diskžokeje, 
laicky řečeno od oldies po současnost, 
ale na úrovni mainstreamových žánrů. 
Nemám vyloženě vyhraněný styl a také se 
do fajnšmekrovských oblastí nepouštím. 
Svého času se používalo označení „rádiový“ 
DJ, ale s rozmachem technologií a internetu 
už to za chvíli bude zastaralý výraz. Není 
reálné být všeználkem.

Máte ještě jiné osobní koníčky – zbývá 
vám na ně čas?
Na podobné otázky vždy odpovídám tím, že 
mi můj koníček přerostl přes hlavu a stal se 
prací, práce je tedy mým koníčkem. Hudba 
a související technika převládají, vyloženě 
další zájmy nemám. Samozřejmě jsem jako 
každý kluk tíhnul k autům a dodnes mě tento 
sektor zajímá, ale ani označení „rekreační 
zájem“ by v této souvislosti neuspělo.

Moderátor má být vtipný, zábavný a po-
hotový. Ale občas se stane, že člověka 
uprostřed mluveného slova něco doslova 
zaskočí. Máte nějaký takový zážitek nebo 
zážitky?
Určitě taková situace nastala několikrát, 
ale v hlavě mám právě Protivín… Už ne-
vím, kdy to bylo, ale na Nový rok tu před 
ohňostrojem tehdy hrála ABBA (World Re-
vival), myslím, že tenkrát poprvé. Proběhla 
zvuková zkouška, aby se naladily vymrzlé 
nástroje, vyrazil jsem na pódium, abych 
přivítal obecenstvo a kapelu ohlásil, ale ta 
mi za zády pomalu zmizela pryč – muzikanti 
se šli do šatny převléknout a zůstaly tam se 
mnou pouze vokalistky. Každý moderátor 
ví, jak jsou v takových chvílích vteřiny 
dlouhé. Zpěvačky mi navíc „daly košem“, 
když jsem je požádal o podporu, aby zkusily 
sólo, nebo třeba s diváky nějakou písničku. 
Dobře, řeknete si, co třeba vtip, ale samo-
zřejmě vás nenapadá nic kloudného a ne-
dvojsmyslného, co by se hodilo prezentovat 
odpoledne a před dětmi, které na vás hned 
z první řady mávají… Už nevím, ale něja-
kou anekdotu jsem nakonec řekl, kapela se 
dostavila a já si ohromně oddechl.

Momentálně je živá kultura utlumená 
protikoronovými opatřeními, ale mnozí 
umělci se snaží využívat sociálních sítí 
k různým audio nebo video nahrávkám, 
jimiž se pokouší pobavit veřejnost a neu-
strnout. Děláte nebo dělal jste také něco 
podobného?
Nedělal. Do videa bych se ani nepouštěl, 
mám přece jen raději živé publikum, a opro-
ti muzikantům bych neměl co sdělit. Obdi-
vuji profesionály za mikrofonem v rádiu 
a před televizní kamerou, že dokáží mluvit 
„do zdi“ a přitom k tisícům posluchačů 
a diváků.

A na závěr – co je vaším největším snem, 
když pominu přání všech lidí na světě 
týkající se ukončení boje s covidem 19?
Největší sen… Nic hvězdného mě nena-
padá, když pominu nějakou parádní profi 
techniku, kterou bych si chtěl pořídit, tak 
v rámci profese dělat to, co mě baví, ještě 
dlouhou dobu – což koliduje právě se zmíně-

Malá zpověď průvodce kulturou

PŘEDPLATNÉ PROTIVÍNSKÝCH LISTŮ 2021
Také pro rok 2021 je možné si zakoupit zvýhodněné předplatné regionálního 
měsíčníku Protivínské listy. Cena za 11 vydávaných čísel novin činí včetně 
poštovného 165 Kč.
Úhradu je možné provést v MěKS Protivín nebo po dohodě na účet. Informace 
na tel. 382 251 996 nebo 382 251 806.

nou aktuální krizí, kdy tento rok z hlediska 
naplánovaných akcí v podstatě neproběhl…

Děkuji za rozhovor.
Díky i vám, snad se příští léto v Protivíně 
na slavnostech potkáme, když to letos 
nevyšlo.

H. Hosnedlová

Milí diváci divadelních, hudebních  
a filmových představení,

milí čtenáři knih a Protivínských listů,
přejeme Vám do roku 2021 hodně zdraví  

a pohody o vánočních svátcích.
Věříme, že se brzy budeme setkávat  

při kulturních akcích. 

Kolektiv MěKS  Protivín
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Fotografie protivínského zámku, vydaná 
Rudolfem Rybákem, byla odeslána z Pro-
tivína 21. srpna 1930. Srdečné blahopřání 
k jmeninám zasílají spolu s upřímnými 
pozdravy ze svého „letního“ bytu Václav 
a Marie. Pohlednice odešla na tuto zají-
mavou adresu: P.T. pan Ludvík Zadražil, 
místodržitelský rada v Praze – Královských 
Vinohradech, třída maršála Foche.

Zkratka P.T. Je z latinského „pleno titu-
lo“ – „plným titulem“. Používá se v osobní 
korespondenci nebo oslovení, zastupuje 
výčet všech hodností a titulů. Místodržitel-
ský rada Zadražil byl v Rakousko-Uhersku 
vysoce postaveným úředníkem, v roce 1930 
už byl zřejmě ve výslužbě. Místodržitel za-
stupoval v létech 1850 – 1918 v Království 
českém císaře a hájil zájmy ústřední vlády. 
Měl dohled nad policií, dopravou, tiskem, 
církví, živnostmi, divadlem, sporty, kontro-
loval tak veřejný život v zemi.

Fochova třída, nyní Vinohradská, byla 
pojmenována podle francouzského maršála 
Ferdinanda Foche (1851 – 1929). Byl fran-
couzským národním hrdinou z první světové 
války. V železničním vagónu v Compiègne 
přijal německou kapitulaci. V listopadu 
1918 tam došlo k podpisu příměří, ale Foch 
tušil, že tahle porážka není pro Německo 
definitivní. Nic z jeho návrhů se nepromítlo 
do Pařížské mírové dohody, z čehož byl 
Foch zklamán. „To není mír, to jen pouhé 
příměří na dvacet let,“ řekl tehdy. Fochovi 
nikdo nevěřil, ale přesně za dvacet let vy-
pukla druhá světová válka…

Vinohradská třída měnila svůj název 
osmkrát. Z původně obchodní cesty, ve-
doucí z centra východním směrem, se 
stala městská třída. Měří čtyři kilometry 
a patří k nejdelším v Praze. Na Fochovu 
třídu byla pojmenována v roce 1922, kdy 
se připojily Královské Vinohrady a Žižkov 
k Velké Praze. Sotva si na název lidé zvykli, 
nastala opět změna – za nacistické okupace 
to byla pro změnu Schwerinova. Po druhé 
světové válce krátký čas opět „Fošovka“, ale 
po roce 1948 přišel na řadu generalisimus 
Stalin. Nakonec se zrodil neutrální název 
Vinohradská, který vydržel dodnes.

Adresát celkem méně častého pohledu 
na Protivín u malého splavu má jiné sta-
rosti. Do penzionu Dagmar v Jáchymově 
zasílá choti právního zástupce velevážené 
paní Vízkové shodou okolností také 21. 
srpna roku 1934 strýc František z Protivína 
tuto informaci: „Milá Boženko! Náš stolní 
kuželník byl dělán rovněž podomácku, ze-
ptám se však ve Vimperku v hotelu Hvězda, 
mají-li adresu dodavatele, od něhož jej 
koupili, požádám pana hoteliera, aby ti 
poslal adresu přímo do Jáchymova. Ode 
všech pozdravy.“

Na farní úřad do Českých Velenic byla 
odeslána pohlednice zámku o anenské 

Staré pohlednice Protivína  
a jejich odesílatelé v novém Československu 2.

 D
ÍL

pouti v roce 1934 paní Anně Dvořá-
kové. „Velevážená Pani! Vše nejlepší 
k ct. (ctěným) jmeninám, mnoho zdraví 
a spokojenosti přeje Vám ze srdce Spil-
ková a všichni ze zámku. Uctivý pozdrav 
p. faráři.“

Asi v roce 1935 byla odeslána se znám-
kou Bedřicha Smetany fotografie vchodu 
protivínského zámku do Příbrami. „Milá 
Helo! Sedíme již v Písku při ½ l protivínské-
ho piva a čekáme, až kolem pojede stěhovací 
vůz. Tedy už jsme se vystěhovali. Ani si 
nedovedeš představit, co to bylo za práci. 
Nevím, jak to přežiji, než se usadíme. Měla 
jsem tam 2 dny tu slečnu, nadřely jsme se 
obě moc. Věruška byla vždy odpoledne 
u našich. Otec naříkal, co dá opatrování. 
Co ty, jak se máš? Napiš nám!“ Růža a Pe-
pa závěrem sdělují: „Tvoje skříň zůstala 
v Protivíně.“

Do Modřan u Prahy míří asi v roce 1936 
podle poštovního razítka a 50 haléřové 
známky s vyobrazením Štefánika pohledni-
ce protivínského náměstí. Na snímku GRA-
FIE PLZEŇ můžeme vidět obchod Antoní-
na Andrleho, hostinec U pošty, kožešnictví 
Františka Urchse, bývalou Laniarovu lékár-
nu U palmy a za domem Antonína Kolafy 
vykukuje věž kostela sv. Alžběty. Na rubové 
straně pohlednice je text: „Jeníčku! Už se mi 
trochu stýská, po neděli asi přijedu. V pátek 
jsem byla s hochy na houbách, odpoledne 
jsme je měli k večeři. Odpoledne jsem byla 
na hřbitově, je to nový hřbitov v lese. Je to 
nádherný hřbitov. V sobotu jsem byla v obo-
ře, dopoledne pršelo. Jsem s mojí dovolenou 
spokojena. Pusu posílá Růža.

Nákladem Rudolfa Rybáka byla vydána 
další pohlednice s částí protivínského zám-

Pokračování na straně 9   
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ku. V červenci 1938 píše Sylva Š. majitelce 
realit do Tuchoměřic u Prahy: „Milá slečno! 
Prosím za prominutí, že jsem Vám neode-
psala na Váš lístek z Jugoslavie. Dostala 
jsem jej na poslední chvíli… Odjela jsem 
o měsíc dřív než ostatní a tím pádem jsem 
zapomněla se s Vámi vyrovnat…“ Na po-
hlednici je známka s Edvardem Benešem, 
vydaná Českou poštou v roce 1934. Pro 
zajímavost – úplně stejná fotografie zámku 
je na pohlednici vydané ORBISem – pře-
skočili jsme několik desítek let do roku 1962 
a můžeme zakončit stále aktuálním textem: 
„Milá teto Helo! Vánoční pozdrav i novo-
roční Vám zasílají… Nestůněte snad? Že se 
neozvete? Já nemám ani čas! Rýmu jsem 
měla tři neděle a už asi znovu přijde jiná. 
Kapličtí jedou na Moravu, a tak budeme 
doma sami. K Evě je to daleko, v té zimě. 
Zdraví Vás N. z Budějovic.“

Hezké Vánoce 2020 přeje z Protivína 
H. Mašindová

  Dokončení ze strany 8

Staré pohlednice 
Protivína  

a jejich odesílatelé 
v novém 

Československu

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
Aktuální informace o představeních naleznete  
na internetových stránkách www.mujbijak.cz  
telefony: 382 251 806, 382 251 996, 734 271 080 

e-mail: knihovna@kultura-protivin.cz • karfikova@kultura-protivin.cz

Vážení návštěvníci a čtenáři Protivínských listů,
pod tímto titulkem Vám každý měsíc v novinách nabízíme vstupenky na kulturní 
akce v Městském kulturním středisku Protivín. Bohužel vzhledem k současné 
situaci jsme byli nuceni zrušit nejen listopadové pořady a kino, ale i plánované 
akce na prosinec 2020.
Věříme, že vám budeme moci v příštím roce nabídku vynahradit. Nové termíny 
plánovaných akcí jsou v jednání.

INFORMACE KE VRACENÍ  
ZAKOUPENÝCH VSTUPENEK

– Vstupenky zakoupené ONLINE – Potvrzující email o zakoupených vstupen-
kách prosíme zaslat na e-mail knihovna@kultura-protivin.cz. Vstupenky budou 
stornovány a refundovaná částka bude zákazníkovi připsána na bankovní účet, 
ze kterého dané vstupenky zaplatil. Takto zaevidované žádosti o refundaci plateb 
budou systémem zasílány do platební brány. Po schválení refundace platební 
bránou bude divák informován e-mailovou zprávou o částce, která mu bude vrá-
cena na bankovní účet do 3 pracovních dní (v souvislosti s hromadným rušením 
představení v době nouzového stavu se může lhůta pro vrácení platby opozdit 
v závislosti na množství refundací).
– Vstupenky zakoupené na pokladně KINA nebo v knihovně budou vyplaceny 
v hotovosti nebo převodem na zvolený bankovní účet po jejich předložení.

PI
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S přibývajícím věkem jako by se čas 
zrychlil. Nabírá stále ostřejší tempo. Už tři 
čtvrtě roku žijeme ve stínu pandemie koro-
naviru. Doba zastavení, zpomalení. Alespoň 
pro některé a alespoň částečně. Koronavir 
se skloňuje ve všech pádech, zabírá přední 
stránky tisku, internetu, rozhlasové i tele-
vizní zpravodajství. Protože jsme na něj 
upozorňováni v médiích, ale také při vstupu 
do veřejných budov a obchodů, není nikoho, 
kdo by o něm nevěděl. Dalo by se říct, že má 
skvělou reklamu. Škoda, že advent a Vánoce 
takto vnímány nejsou. Proto aspoň vám, 
čtenářům těchto řádků chci popřát zastavení 
a odpočinutí. Blížíme se do doby adventu. 
Času rozjímání, přemýšlení, očekávání 
Oprostěme se od strachu, pocitu bezmoci 
a beznaděje. Já se těším, jak si v nadchá-
zejících dnech sednu s šálkem teplého čaje 
se skořicí, zabalím se do deky, usednu 
do křesla, na nohy si obleču teplé pletené 
ponožky, které mi poslala paní Noemi Sup-
ková z Moravy a ve svých devadesáti šesti 
letech dokáže něco, co já se nenaučím asi 
nikdy. Budu si číst pěknou knihu s humor-
nými příběhy nebo s příběhy, které potěší 
na duši i na duchu. S dětmi společně upe-
čeme vánoční cukroví, budeme ochutnávat 
při dlouhých večerech a budu doufat, že 

Můj advent
něco zůstane i na Štědrý den. Ale jak říká 
jedna naše známá, která už peče dlouho pro 
svá vnoučata, takže moudrosti má víc než 
já: „Když jim to chutná, ať si dají. Cukroví 
se má jíst, když je na něj chuť.“ No řekněte 
sami, nezní to moudře? A jaké osvobo-
zení to přináší. Těším se, jak si vyrobíme 
adventní věnec, zapálíme postupně všechny 
svíčky, přečteme si něco z Bible a budeme 
se těšit na sváteční okamžiky. Myslím, že 
koronavirus nebude tématem číslo jedna. 
Odložíme ho někam do posledního šuplíku 
v hlavě a v srdci necháme místo pro pokoj, 
radost, naději a lásku. Možná, že se nebu-
deme moci účastnit slavnostního rozsvícení 
stromečku, přesto ale věřím, že na náměstí 
se každý večer rozzáří slavnostní a teplou 
atmosférou pro každého z nás. Můžeme se 
na něj chodit dívat, kochat se krásou, která 
na nás bude kývat z výšky. Tu radost nám 
nebude moci nikdo vzít ani upírat. A když se 
vrátíme domů, můžeme přemýšlet o tom, že 
je toho spousta, za co můžeme být ve svých 
životech vděční a že jsme velmi požehnaní 
mnohými věcmi. Žijeme v krásné zemi, nesu-
žují nás války ani násilnosti a žije se nám 
taky krásně. Mně teda určitě ano.

Krásný advent vám všem, milí čtenáři.
Mgr. M. Šálková

Deset milionkrát, pět set dvacet jedna 
tisíc krát nám odbyly rafičky celou, sedm set 
osmdesát osm tisíc čtyři sta krát vykoukly 
kukačky ze svého domečku, přivítali jsme 
více než tisíc návštěvníků, do muzea při-
bylo dvacet čtyři nových exponátů (včetně 
věžního stroje značky Ludwig Hainz Prag).

Připravili jsme pro vás nejednu akci 
od divadelního představení pro nejmenší, 
přes loučení s létem pro větší až po „Va-
lentýnský večer“ pro všechny zamilované, 
či speciální noční prohlídku muzea. Takový 
byl rok 2020 v Království času.

V příštím roce se můžete těšit kromě 
Halloweenu, jenž jsme museli odložit, 
na další putování s Bájou či již v únoru 
chystáme masopust. Dále je v přípravě 
menší rekonstrukce kavárny, díky níž by 
měl vzniknout nejen nový koutek pro děti, 
ale potěšíme zejména starší občany dík no-
vému prostoru, jenž tu vznikne, pro klidné 
posezení nad kávou.

Jelikož se blíží Vánoce a nový rok 
2021, chtěli bychom tímto všem poděko-
vat za krásný rok, jenž jsme s vámi strávili 
a do příštího vám přejeme jen to nejlepší.

V tomto adventním čase se na sváteční 
dni můžete naladit naší vánoční výzdobou 
a ochutnat náš vánoční punč.

Zastavte se na chvíli.
Království času

Království času
V protivínské zvonici
byly zvony mlčící…
ni ve svátek, ni v neděli
Protivínem nezazněly
tóny jejich hlučící.

Zazvonily v sobotu,
nedělaly dobrotu…
jeden v druhý těžce bily
a tu lidé usoudili:
„Bůh šle na svět trampotu!“

A když přišla neděle
smutno bylo v kostele…
než slunéčko za věž zajde,
mnohý švarný junák najde
svoji milou z ocele.

V protivínské zvonici
dál spí zvony mlčící…
srdce jejich však se třese,
když se tichou nocí nese
nářek matky plačící…

V Protivíně se po několik let před 
světovou válkou nezvonilo, protože 
věžička na děkanském kostele byla 
chatrná. Počalo se zase zvonit v sobotu 
před anenskou poutí dne 25. července 
1914. Zvony byly špatně zavěšeny 
a při zvonění jeden do druhého vráže-
ly. To mnozí pověrčiví lidé považovali 
za špatné znamení. A náhodnou shodou 
okolností druhého dne v neděli 26. čer-
vence 1914 byla vyhlášena mobilizace, 
předcházející světové válce. V zimě 
v roce 1915 byla v 1. zajateckém pluku 
v asijském městě Taškentě, v hlavním 
městě Turkestanu, zakládána kronika, 
již psal učitel a dramatický spisovatel 
Rudolf Robl z Mikulovic u Pardubic. 
Na jednom z prvních listů oné kroniky 
byla básnička „Protivínské zvony“, 
kterou napsal Robl podle vypravování 
Jana Founěho ml.

R. Robl:
Protivínské zvony

pondělí 21. 12. 2020
od 9 do 11 hod.
od 13 do 18 hod. 

středa 23. 12. 2020  
až pátek 1. 1. 2021
ZAVŘENO

od 4. 1. 2021
OTEVŘENO

Městská knihovna Protivín

OTEVÍRACÍ DOBA 
NA KONCI ROKU
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Informace z kaplanky Protivín

Moje teta Marie Hlaváčová mi psala 
ve svých téměř 90 letech dopisy, které 
obsahovaly mimo jiné i různé vzpomínky 
na dobu jejího dětství a mládí prožitého 
na Strakonicku, konkrétně ve vesnici Jem-
nice u Strakonic.

Vzpomínky Marie Hlaváčové,  
roz. Kozlíkové, nar. 1918
Takto vzpomínala na čas kolem Vánoc:

„Jak jsme prožívaly jako děti Mikuláše? 
Moc jsme se na něj těšily – přišel a přinesl 
plno sladkostí. Samozřejmě i s čertem, 
a toho jsme se bály. To jsme se ze strachu 
modlily a pletly celou modlitbu. Když 
Mikuláš odešel, maminka říkala: „Dejte 
si punčochu každý za okno, Mikuláš vám 
tam nadělí.“ Ráno jsme byly nedočkavé, 
co tam máme – to bylo ve špičce punčochy 
kousek uhlí, dva brambory, trochu sušených 
švestek, oříšky, pár datlí a navrch byl perní-

Vánoční vzpomínky mé tety
kový Mikuláš. To bylo radosti, víc než dnes 
některé děti mají – byly jsme vychované 
skromně. Pak jsme se těšily na Vánoce. Ta-
tínek přinesl z lesa krásný stromeček, byla 
to voňavá jedlička, navrch krásně zelená, 
vespod bílá – to bylo z ní vůně, to už dnes ty 
stromečky nejsou. Přišel Štědrý večer. Před 
večeří jsme všichni klečeli na zemi, tatínek 
předříkával modlitbu a my jsme odříkávali. 
Po modlitbě byla večeře – houbový kuba, 
omáčka byla černá, byla ze švestek, oříšků, 
mandlí, rozinek, sirupu, byla velice dobrá. 
V ní měl být kapr, ale byly jsme malé, rodiče 
měli starost, abychom nespolkly kostičku, 
tak tatínek zabil králíčka a byl v omáčce. 
K ní byla vánočka, maminka je pekla v peci 
a bylo jich vždy sedm. Pak přišlo nějaké to 
vánoční pečivo a čaj, který byl s citrónem. 
Stromeček byl ustrojený jen obyčejně – ne 
jak dnes mají děti – nahoře byla kolekce 
a dole bylo cukroví, co maminka upekla, 

nějaký ten oříšek zabalený v pozlátku, ba-
lené kostky cukru a nějaká jablíčka. Řetěz 
jsme si udělali sami z ozdobného papíru. 
Bylo plno sněhu, to byly krásné Vánoce. Též 
přišel pastýř, troubil vánoční píseň Nesem 
vám noviny. Za přání k novému roku dostal 
nějakou výslužku. Po večeři jsme všichni 
zpívali vánoční písně Narodil se Ježíšek, 
Slyšte, slyšte pastuškové a také Já bych rád 
k Betlému, k Ježíšku malému, mám doma 
žežuličku a tu mu odnesu. Bude žežulička 
vyrážet Ježíška, u hlavičky jeho sedávat, pět 
peněz mu bude kukávat, pět peněz, pět pe-
něz, zdráv buď Ježíšku dnes. Copak já dám 
Ježíškovi, když v kapsičce nic nemám, mám 
já jenom dva Krejcárky, ty já mu s radostí 
dám. A já mu dám ještě více, dvě jehnice 
i s vlnou, aby se mohl náš Ježíšek ohřáti 
před zimou…“

Jitka Pavlíková

Milí přátelé, návštěvníci kaplanky,
v době uzávěrky Protivínských listů stále 
platí, že vás nemůžeme pozvat do galerie 
ani do muzea, takže uvádíme pár tipů 
na dárky pro vaše bližní nebo pro sebe, 
které u nás můžete pořídit:

• Členové Protivínského fotoklubu vydali 
krásný nástěnný kalendář na rok 2021 
s motivy našeho města a okolí.

• Pro milovníky umění nabízíme knihu 
Proměny Marty Krásové – publikace 
o životě protivínské rodačky.

• Setkání se Zrzavým – nevšedně zpra-
cované vzpomínky mnoha lidí na Jana 
Zrzavého z doby, kdy působil ve Vodňa-
nech. Autorka Martina Havlínová, žijící 
tamtéž, knihu vydala ke 130. výročí 
malířova narození.

• A stále máme v prodeji knihu Století 
fotbalu v Protivíně.

Těšíme se na vaši návštěvu letos 
do 23. prosince a v roce 2021 se uvidíme 
opět od 4. ledna 2021.

Přejeme všem klidné prožití vánočních 
svátků ve zdraví a ve společnosti vašich 
blízkých.
V novém roce ať jste zdrávi a máte radost 
ze života.

Kolektiv pracovnic protivínského  
Turistického informačního centra.



Panenky pro domácí hospic Athelas v Písku

PROTIVÍNSKÉ LISTY 12. stránka

Když se řekne myslivec, lidé si představí 
leccos. Nejčastěji však zeleného chlapíka 
s flintou.

Lovení zvěře je ale tou poslední činností, 
které předchází dlouhodobá péče o krajinu, 
likvidace černých skládek a především péče 
o zvěř.

V dnešní kulturní krajině zatížené přede-
vším intenzivním zemědělstvím a dále pak 
rostoucí dopravou klesá druhová rozmani-
tost flóry i fauny. Vedou monokulturní lány 
bez plevelů, klesá schopnost krajiny zadržet 
vodu, mizí hmyz, trhají se potravní řetězce... 
Stavy divoké populace koroptve polní jsou 
alarmující, početnost bažanta obecného 
a zajíce polního neustále klesá.

Členové mysliveckého spolku Protivín 
umisťují celoročně v krajině krmná zařízení 
vč. napajedel, svou brigádnickou činností 
shromažďují finanční prostředky na nákup 
krmiva i nákup drobné zvěře, kterou se 
snaží vypouštět do volné přírody. Zároveň 
regulují stavy přemnožené černé zvěře, 
které jednak vyhovují výše uvedené změny 
krajiny, a jednak sama výrazně snižuje počty 
zvěře drobné.

Právě v těchto dnech jsou členy spolku 
vypouštěny v okolí Protivína bažantí slepič-
ky, kterým se při troše štěstí podaří na jaře 
vysedět malá bažantí kuřátka.

Jako jedno z možných a praxí ověřených 
opatření vítáme zakládání biopásů a vhod-
ných políček pro zvěř některými vlastníky 
hospodářských pozemků.

Myslivecký spolek Platan Protivín

Bažantí slepičky se aklimatizují před vypuštěním ve voliéře mysliveckého spolku. Připrave-
na jsou i další krmná zařízení.

Podzimní koronavirová pandemie už 
takovou vlnu solidarity a dobrovolnictví 
jako ta jarní nepřinesla. Přesto se mezi 
námi najdou lidé, kteří mají touhu pomáhat 
prostě v krvi. Paní Zborníková ušila několik 
panenek. Část z nich věnovala organizaci 
UNICEF a další část byla prostřednictvím 
Pastelky zanesena do domácího hospice 
Athelas. Kvůli omezením se nemůžeme 
setkávat osobně, ale paní Zborníková nele-
nošila. Ve volných chvílích usedala k šicímu 
stroji a šila u sebe doma. Obličeje nakreslila 
paní Kupcová. Jsme jim nesmírně vděční, 
protože domácí hospicová péče je stále více 
žádaná. Díky osvětě a hlavně jejich skvělé 
práci se o jejich práci dozvídá stále více 
lidí. Proto jsme rádi, že můžeme být malou 
kapkou v moři, která ovšem může tvořit 
celý oceán. Panenky předáváme hospici 
a na nich je, jak s nimi naloží. Je možné si 
panenku koupit a přispět na jejich činnost, 
ale také víme, že panenky mohou posloužit 
některým klientům jako hračka, která jim 
připomíná blízkou osobu nebo jim vrací 
vzpomínky na krásný čas rodičovství.

Těšíme se, že se zase budeme moci schá-
zet, šít, povídat. Být zkrátka spolu. Věříme, 
že koronavirová pandemie jednou odezní 
a šikovné ženy seniorky se třeba sejdou 
v Pastelce a vytvoří zase něco krásného, 

užitečného a druhým prospěšného. Já se 
těším, že se budou šít chňapky do kuchyně, 

které ocení nejedna hospodyňka.
Mgr. Miluše Šálková

A díky vám všem dalším za každé krmít-
ko, pítko, okrasný keř s bobulemi, nepoko-
sený kout zahrady, hromadu neuklizeného 

roští (nebo uklizený hmyzí hotel)… I tak 
se dá pomáhat.

za myslivecký spolek Platan Protivín 
Pavel Koc
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Letošní rok byl pro nás všechny 
rokem, který nám dal zabrat. Prav-
děpodobně nikdo z nás si nedovedl 
představit změny, které nás potkaly. 
Komplikace nás čekaly v osobním 
i pracovním životě a nás v různých 
spolcích také nemožnost pořádat 
akce pro děti i ostatní spoluobčany. 
Přišli jsme tak o jeden ročník akcí, 
které mají svou historii a také smysl 
pro společnost.

My Kocanďáci jsme ovšem opti-
misté a pevně věříme, že se v roce 
2021 sejdeme opět společně při 
různých příležitostech bez výraz-
ných omezení. Těšíme se na se-
tkání s kamarády, které jsme letos 
nemohli vidět a hlavně na setkání 
s Vámi všemi. Přeji Vám tak klidné 
a pohodové Vánoce, šťastný nový 
rok 2021 a hlavně dobrou náladu 
a pevné zdraví.

za všechny Kocanďáky Tomáš

PF 2021 KOCANĎÁCI

V době, kdy rtuť na teploměru vystou-
pá maximálně k nule, a později spíše jen 
k záporným číslům, nelze toho na Kocandě 
příliš mnoho podnikat. A tak dáváme i naší 
základně možnost odpočinout si, nechává-
me přírodu zamaskovat naše stopy, které zde 
od jara do srpna zanecháváme. Nástupiště 
před vůdčákem v létě bez jediného stébla, 
udusané desítkami nohou, které se přes něj 
za tu dobu proběhnou, se nechá zapadat 
listím, posléze sněhem, aby na jaře mohlo 
opět zarůst trávou. Střechy budov zase čás-
tečně pokryje mech a spadané větve a šišky 
ze stromů, jenž už tolik let nad nimi ční. 
Příroda ostatně vždy najde způsob, jak se 
vypořádat se zásahy, které učiníme v jejím 
království, a milosrdně nám propůjčuje kaž-
dý rok část svého území k našim potřebám. 
Pravda, někdy nám zanechá překvapení 
například v podobě spadlého stromu, ale to 
už k životu v lese patří. Nám ovšem v těchto 
časech nezbývá nic jiného než vzpomínat 
na proběhlé tábory, oživovat si všechny 
zážitky a těšit se a plánovat rok následující. 
Zkusíme tedy v následujících měsících zde 
s vámi sdílet vzpomínky jednotlivých účast-
níků na jimi vybrané jedno léto na Kocandě.

Jedno léto na Kocandě – 2012 Večerníčky
Jedenáct let trávit část léta tím stejným 

způsobem. Jedenáct let jezdit na čtrnáct 
dnů na jedno a to samé místo, do stanu, 
bez internetu, bez počítače, bez kamarádů, 
se kterými se vídám celý rok ve škole. Ne 
vždycky jsem se tam těšil. Párkrát jsem 
zkusil i s bráchou nadhodit před rodiči, 

Jedno léto Na Kocandě
že bychom letos o prázdninách Kocandu 
vynechali. Věděl jsem, že těmi čtrnácti dny 
přicházím o některé zážitky, které prožívají 
společně moji spolužáci, o fotbalová sou-
středění a zápasy. Jednou o tohle všechno 
nepřijít. Ne vždycky jsem se těšil.

V roce 2012 to ale bylo jinak. Tou dobou 
jsem už měl skvělé kamarády právě i na tom 
místě, Na Kocandě. Byli (a jsou) to skvělí 
kamarádi, na které jsem se naopak těšil 
celý rok a ohromně mě mrzelo, že jsme žili 
každý v jiném městě. Tou dobou jsem už 
také věděl, že člověk nemusí být vždycky 
u všeho, že má fotbalová kariéra zůstane 
v podobě dětských snů a že zprávy na Fa-
cebooku vydrží nepřečtené i déle než jen 
pár hodin. Tou dobou to byl můj poslední 
rok Na Kocandě, kdy jsem se mohl tábora 
účastnit ještě jako dítě. Jako ten, kdo se 
primárně nemusí starat, ale bude o něj sta-
ráno, budou pro něj připraveny skvělé hry, 
bude mu podáváno výborné jídlo a bude 
moc poměřovat své síly s dalšími dětmi. 
Byl jsem tehdy hodně soutěživý a prven-
ství v CETEHu (celotáborová etapová hra) 
pro mě znamenalo hodně. Tou dobou ale 
většina mých přátel už nejezdila na tábor 
v roli účastníků, ale jako instruktoři nebo 
vedoucí. Vnímal jsem tedy ten rozdíl, kdy 
já mohu hrát to, co oni tak pracně připra-
vují a vymýšlejí. Zároveň jsme ale nemohli 
společně trávit tolik času, kolik bychom 
chtěli. Byl to tedy pro mě zvláštní rok. 
Naposledy jsem mohl zabojovat a společně 
s družinou vyhrát CETEH a bezstarostně si 
užít tábor. Na druhou stranu jsem se už už 

těšil, jak budu moct se svými přáteli opět 
trávit čas, a hlavně se podílet na přípravě 
a běhu tábora. Celý tábor pro mě tak měl 
speciální náboj.

Jestli je něco konkrétního, co mi zůstalo 
v hlavě z tohoto roku, jsou to jednoznačně 
motivační scénky a kostýmy. CETEHem 
tehdy byly Večerníčky, a i když jsem z toho 
nebyl zprvu nadšený, to, jaké kostýmy si 
všichni vedoucí připravili a jak je pak použi-
li, na mně zanechalo ohromný dojem. Jeden 
den jsme měli možnost vidět Rákosníčka, 
pak Manku s Rumcajsem, Trautenberka 
nebo Pata a Mata. Nechyběl dokonce ani 
Večerníček s jednokolkou! Fakt, že tihle 
lidé jsou ochotní trávit tolik ze svého vol-
ného času, aby si připravili kostýmy, které 
užijí třeba jen jeden den, pro mě znamenalo 
hodně. Ještě více mě to utvrdilo v tom, že 
spolupodílet se na přípravě tábora je něco, 
čemu se chci rozhodně také věnovat.

Čas mnoho ze vzpomínek už obrousil 
natolik, že jednotlivé hry, prospané noční 
hlídky, vedené rozhovory, prozpívané veče-
ry u táboráku splývají do jednoho velikého 
spletence zážitků. Pro mě ale i tak rok 2012 
zůstane výjimečný právě proto, že tehdy 
jsem opravdu zatoužil spojit s Kocandou 
i další roky, další čtrnáctidenní ve stanu, bez 
internetu, bez počítače, ale už s kamarády, 
se kterými toho naštěstí mohu prožívat 
více, než léto na Kocandě a vytvářet pro 
děti místo, na které se mohou (byť ne úplně 
pokaždé) těšit, stejně jako kdysi já.

Jan Kubíček,
hlavní vedoucí 3. běhu LT Na Kocandě
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Bylo chladné listopadové ráno a já jsem 
na protivínském nádraží netrpělivě vyhlí-
žela rychlík od Prahy. Když se konečně 
z amplionu ozvalo hlášení o příjezdu vlaku, 
přesunula jsem se z čekárny na nástupiště, 
aby mi nikdo z vystoupivších neproklouzl. 
Tamhle je! Osoba v delším kabátu a plete-
né čepici s bambulí mi zamávala a dala se 
do běhu směrem ke mně. Po několika mě-
sících a snad nekonečném domlouvání mi 
měla konečně dorazit kamarádka Martina 
z Prahy. Známe se již několik let, vídaly 
jsme se každé prázdniny v Protivíně, kam 
jezdila Martina za svojí tetou, ale pracovní 
povinnosti nám znemožňují vídat se častěji. 
Dnes máme v plánu setkání po dlouhé době, 
které jsme se rozhodly spojit s vycházkou 
po okolí. Cesta na náměstí nám utekla, 
ani nevíme jak, protože jsme ji vyplnily 
vyprávěním o novinkách, málem jsme 
i přehlédly již nainstalovanou krásnou vá-
noční výzdobu. Než se vydáme na toulky 
Protivínskem, posvačíme u Martininy tety. 
Teploměr ukazuje pouhých sedm stupňů 
Celsia, proto jsme se ještě rozhodly uvařit 
si do termosky teplý čaj. Pak už nám nic ne-
brání vydat se na cestu. Zamíříme přes most 
do Blanické ulice a pokračujeme po naučné 
stezce Zelendárky. Po pravé straně míjíme 
Rabyni a na břehu obdivujeme, jak se 
na rákosí podepsala počínající zima – je 
krásně ojíněné, sluníčko také 
již pomalu začíná ukazovat 
svou přívětivou tvář, nedá 
nám to a pořídíme si několik 
snímků krajiny na památku. 
Na křižovatce za rybníkem 
zamíříme doprava a vystou-
páme do kopce ke studánce 
Bílé srdce. Je odtud krásný 
výhled, Protivín jako na dla-
ni. U kříže někdo položil 
kytičku slaměnek převá-
zaných stříbrnou stužkou. 
Nejsme jediní návštěvníci, 
kteří se sem zatoulají… 
Když se dosyta vynadívá-
me, pokračujeme po louce 
směrem ke Žďáru, až se na-
pojíme na pěšinku do kopce 
a za chvilku už jsme v lese 
pod Rabyní – tentokrát však 
kopcem, jehož vrcholovou 
nadmořskou výšku mapy 
uvádějí jako 503 metrů nad 
mořem. Pokračujeme les-
ní pěšinkou po vrstevnici, 
na zemi jako Indiáni zjišťu-
jeme, že nedávno tudy jeli 
jezdci na koních. Nemusíme 
ale přikládat uši na zem, 
stačí nám k tomu pohled 
na otisky kopyt. Sem do lesa 
ještě zima nepronikla v celé 
své parádě, místy se musíme 
vyhýbat bahnitému terénu. 
O tom, že přes týden to 
zde takzvaně žije, dokládají 
i stopy práce lesních dělníků 
a těžké techniky. Na nasklá-
daných kládách na chvíli 

PŘEDZVĚST VÁNOC
odpočíváme, zahřejeme se teplým čajem 
a dle našeho dávného zvyku si povídáme 
vtipy, které jsme se za poslední dobu na-
sbíraly. A když už nám dochází, zavelíme 
k odchodu. Po pár minutách svižné chůze 
se dostáváme na kraj lesa. Otevírá se nám 
výhled na Temelín, dominantu zdejšího 
kraje, ať se podíváte snad z kterékoli strany 
chcete. Vyrušíme zajíce, zaběhne do vysoké 
trávy a za chvíli zmizí v oplocené oboře, 
kterou máme po pravé ruce. Sestupujeme 
z mírného kopečka, až dojdeme na silnici 
vedoucí z Nové Vsi. Na rozcestí stojí kříž, 
u kterého někdo zapaluje svíčky a také 
sem nosí květiny. Je tu pěkně. Jednoduchá 
lavička stojící opodál nabízí k posezení, 
ale to necháme raději až na teplejší počasí. 
Zatím jsme nikoho z pěších nepotkali, zde 
již doklady civilizace pociťujeme, to když 
nás míjí několik osobních automobilů v re-
lativně krátkém časovém intervalu.

Naše cesta se již pomalu, ale jistě 
stáčí směrem k Protivínu, opět se vracíme 
na naučnou stezku. Tuto cestu mám ráda, 
v červnu zde krásně kvetou třešně, v ohradě 
se pasou koně. Po levé straně míjíme statek 
U Říhů, známý z filmu Duhová kulička 
režiséra Karla Kachyni z roku 1985. Krátce 
se zastavíme u dubů stojících v blízkosti 
dalšího křížku s nápisem „Chvála Kristu“. 
Zde najednou Martina povídá: „Představ si, 

jaké by to tu bylo, kdyby byl sníh. Všude 
bílo, cesta by pomalu nebyla vidět… mohly 
bychom sem o Vánocích zajít a nějak si to 
tu vyzdobit. Tomuhle stromku by nějaká 
ozdoba vyloženě slušela,“ dodává a ukazuje 
na malý stromek v povzdálí, schovaný mezi 
duby. Chvilku se dohadujeme, jestli vůbec 
o Vánocích bude sníh a že ty zimy už nejsou 
to, co bývaly – znáte to. Ale přiznávám, že 
by to bylo pěkné. Tak se necháme překva-
pit, jestli se alespoň malé sněhové nadílky 
dočkáme… Čas na naši společnou vycházku 
se neúprosně krátí, procházíme kolem roz-
cestí u Jalovčí ke Švarcenberskému rybníku, 
procházíme Bečelovem k bývalému židov-
skému hřbitovu s nově upravenou obvodní 
zdí a vracíme se zpět do Protivína. Zde už 
potkáváme kromě aut i pěší, ať už turisty 
nebo obyvatele mířící na nákup, je klasický 
všední den, náměstí plné. Zamáváme tetě 
do okna a já se vydám Martinu doprovodit 
na nádraží. Domluvíme se, že ještě jeden 
výlet v letošním roce podnikneme. A bude-
-li sníh, zajdeme si ozdobit  „náš“ stromek. 
Pak už si zamáváme a každá se vydáme zase 
za tím svým koloběhem každodenního živo-
ta. O měsíc později, kdy jsme si předběžně 
naplánovaly další výlet, mi Martina volá, 
že dorazit nemůže, mají v práci uzávěrku 
projektu, bude Protivínem pouze projíždět. 
Nedá se nic dělat, na viděnou v novém roce, 

slibujeme si. Blíží se třetí 
adventní neděle – stříbrná 
– a předpověď počasí dává 
naději na příchod svatého 
Martina na bílém koni, byť 
se zpožděním. Ať už opravdu 
sníh bude nebo ne, naplánuji 
si v neděli po obědě delší 
vycházku. Společnost mi 
dělá pouze čtyřnohý parťák 
Hugo. Obloha je zatažená, 
ale zatím se nic nesype. Vy-
dávám se v opačném směru 
než posledně, procházím 
kolem Švarcenberského ryb-
níka a zpomaluji až u dubů. 
Zatímco Hugo prozkoumá-
vá terén na opačné straně 
silnice, pohled mi zamíří 
ke stromku, který jsme plá-
novaly zdobit. A najednou 
nevěřím svým očím! Musím 
popojít blíž, abych si ověřila, 
že mě zrak neklame. Na vět-
vi se houpe velká stříbrná 
vánoční koule. Náhodný 
kolemjdoucí by si jí ani 
nemusel všimnout, možná 
pouze kdyby svítilo sluníč-
ko – to by házela do okolí 
prasátka. Takhle je ze silnice 
nenápadná. Objeví ji jen ten, 
kdo ví, co hledat. Obracím 
se na zpáteční cestu, beru 
do ruky mobil a v tu chvíli 
na mě padá první sněhová 
vločka…

Krásné Vánoce všem!
Kateřina Cimburová
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Radostné Vánoce Vám chceme přát,
aby člověk člověka měl rád,

aby jeden druhému více štěstí přál,
aby nový rok 2021 za vše krásné stál.

Klidné a spokojené prožití vánočních svátků, 
pevné zdraví, veselou mysl a hodně úspěchů  

v novém roce přejí všem čtenářům  
Protivínských listů členové výboru Spolku  

Svaz zdravotně postižených Protivín.

PODĚKOVÁNÍ  
ZA FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY

Ř í m s ko k ato l i c k á  f a r n o s t 
Heřmaň u  Písku děkuje všem 
dobrodinc ům z  Protivína 
a  okolí za  finanční pomoc při 
záchraně historických varhan 
kostela sv. Jiljí. Historické varhany 
z let 1781 a 1882 obsahují celkem 
369 dřevěných a  cínových píšťal, 
vyrobil je varhanář Bedřich Semrád 
ze Sedlce. Na záchranu varhan se 
vybrala potřebná částka 265 000 Kč 
za necelé dva roky, pomocí adopce 
píšťal,  benefičních koncer tů 
a  darů od  dobrodinců. Oprava 
začne na jaře 2021 a bude hotova 
do prosince 2021. Varhany poprvé 
slavnostně rozezníme o Vánocích 
v  roce 2021. Děkuje všem Petr 
Hanus,  kostelník a  iniciátor 
záchrany varhan v Heřmani.V roce 2020 využil Protivínský vlas-

tivědný klub možností, které mu dovo-
lovala opatření proti nemoci Covid-19. 
Začátkem roku (v lednu a únoru) jsme se 
sešli na besedách v klubovně domu s pe-
čovatelskou službou. V březnu měla násle-
dovat druhá část přednášky RNDr. Karla 
Pecla o rezervaci Řežabinec, bohužel se již 
z důvodu pandemie nemohla uskutečnit. 
Museli jsme také odložit konání výroční 
členské schůze. O prázdninách, v době uvol-
nění, jsme podnikli dva úspěšné autobusové 
zájezdy. První byl do blízkých Vodňan, dru-
hý do zámku Mitrovicz. Na konci září jsme 
uspořádali v salonku restaurace U Rychtářů 
přednášku o protivínských zvonech s Pet-
rem Hanusem. Po ní následovala členská 
schůze PVK, takže jsme stačili schválit 
zprávu o činnosti za rok 2019, zvolit podle 
stanov na další tři roky výbor a odsouhlasit 
plánované akce. Druhá vlna koronaviru však 
opět přerušila naši činnost.

Nyní přejeme všem hezké Vánoce 
a těšíme se, že se ve zdraví zase sejdeme 
v příštím roce 2021.

za PVK H. Mašindová

Protivínský vlastivědný 
klub v roce 2020

Rok 2020 se nám chýlí ke svému 
závěru. Pro celý svět se stal 

jiným, hektickým a koronavirová 
pandemie ho nejen poznamenala, 
ale mnohým lidem změnila život. Až 
se budou děti dalších generací učit, 
v učebnicích dějepisu pravděpodobně 
bude vedle moru, cholery a španělské 
chřipky zmíněná i tato pandemie. 
Chceme za SKP Pastelka poděkovat 
všem, kteří se v letošním roce podíleli 
na chodu Pastelky. Všem lektorům 
i dobrovolníkům. Děkujeme infocent-
ru Kaplanka za jejich dlouholetou spo-
lupráci a pomoc, za možnost výstav. 
První jsme zahájili hned na začátku 
roku. Celý leden probíhala výstava 
perinatálního hospice Dítě v srdci. 

Na ni navázala výstava věnovaná 
10. výročí naší činnosti. Jsme rádi, 
že v „Kaplance“ pracují paní Laňo-
vá a Rybáková, které svou ochotou 
a vždy dobrou náladou pozvednou 
ty, kdo infocentrum navštíví. Spolu-
pracovat a setkávat se s nimi je vždy 
povzbuzením. Takže děkujeme, milé 
dámy. Velké poděkování patří všem 
ženám, které se přidaly k šití roušek. 
Přestože se jednalo v naprosté většině 
o seniorky, nebály se, s rouškami šily 
a šily a šily. Děkujeme také za zapůj-
čení šicích strojů.

Naše práce by byla těžko mysli-
telná a realizovatelná bez finanční 
pomoci. Proto velmi děkujeme všem 
dárcům. Poděkování patří také 
Evangelické církvi metodistické, 
městu Protivín a Komunitní nadaci 
Blanicko-Otavské. Všechny tyto 
organizace nás podprují po řadu let 
a my jsme za to velmi vděční.

Přejeme všem krásné a poklidné 
Vánoce. Kéž je můžete prožít s vědo-
mím toho, že jste milovaní, potřební 
a že někomu na vás záleží. Vánoce 
budou pravděpodobně trochu jiné, než 
jak jsme zvyklí, protože se nebudeme 
moci tolik scházet. V adventní době 
budou chybět tradiční akce, ale jak 
psala ve svém článku na Novinky.
cz Dana Sokolovská: „Možná je čas 
vrátit se ke křesťanským tradičním 
hodnotám Vánoc.“

V roce 2021 ať vás provází milost, 
radost a pokoj. Pokoj, který převyšuje 
všeliký lidský rozum a kterým nic 
neotřese. A samozřejmě ať jste zdraví.

Mgr. Miluše Šálková
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PODĚKOVÁNÍ
Staršovstvo farnosti Evangelické církve meto-
distické děkuje všem, kteří podporují službu 
církve. Uvědomujeme si, že v čase ekonomické 
krize je zvláště cenný každý dar, který jste 
věnovali pro naši činnost. Poskytnutí daru 
ECM potvrdíme jako dar na charitativní účely, 

EVANGELICKÁ CÍRKEV METODISTICKÁ
farnost Protivín, Mírová 171

Srdečně zveme na bohoslužby  
v prosinci a lednu

IV. ADVENTNÍ NEDĚLE 20. 12. v 9.00 hod.
„Vím, že přichází Mesiáš, zvaný Kristus. Ten až přijde, 
oznámí nám všecko.“
Bohoslužba s kázáním (kazatel Novák R.)

PÁTEK 25. 12. – Boží hod vánoční v 10.00 hod.
„Milovaní, milujme se navzájem, neboť láska je z Boha 
a každý, kdo miluje, z Boha se narodil a Boha zná.“
Bohoslužba s poselstvím (kazatel Novák R.)

NEDĚLE 27. 12. v 9.00 hod.
„Kéž rostete v  milosti a  v  poznání našeho Pána 
a  Spasitele Ježíše Krista. Jemu buď sláva nyní a  až 
do dne věčnosti.“
Bohoslužba s poselstvím (laická kazatelka)

PÁTEK 31. 12. od 16.00 hod.
ROZLOUČENÍ SE STARÝM ROKEM
Přijďte si zavzpomínat, zazpívat a důstojně se roz-
loučit s rokem 2020.
Všem přítomným vyprosíme požehnání do nového 
roku.

NEDĚLE 3. 1. v 9.00 hod.
„Neboť toto jest má krev, která zpečeťuje smlouvu
a prolévá se za mnohé na odpuštění hříchů.“
Bohoslužba s  památkou sv. Večeře Páně (kazatel 
Novák R.)

NEDĚLE 10. 1. v 9.00 hod.
„Volej ke  mně a  odpovím ti. Chci ti oznámit veliké 
a nedostupné věci, které neznáš.“
Bohoslužba s kázáním (br. Novák R.)

Kursivou uvedené verše vybrány z Bible (ČEP).

Sbor Týn nad Vlt.
Bohoslužby od 14.00 hod.
Sbor Vimperk
Bohoslužby od 9.30 hod.

Domácí skupinky – Biblické hodiny
– Písek – vždy ve středu od 10.00 hod.
– Týn nad Vlt. – každou středu od 19.00 hod.

Diakonie ECM poskytuje pomoc všem potřebným, 
obětem šikany, maminkám v  nouzi, drogově 
závislým.
Svatby, křty, církevní pohřby.

Kontakt: farní úřad 737 540 022
kazatel: 775 941 105; FB: ecm Protivin
email: protivin@umc.cz

který je možno odečíst od základu daně podle 
§15, odst. 1.
Přejeme vám a  také ostatním Protivínským 
pokojný a  úspěšný rok 2021. Hospodin všem 
bohatě odplať a požehnej.

Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj…
Daleko dříve než vánoční stromečky se v  našich 
rodinách stavěly betlémy. Za tento zvyk vděčíme sv. 
Františkovi z Assisi. Jesličky, zobrazení narození Kris-
ta v Betlémě, se díky františkánům rychle rozšířily. 
I dnes se lidé rádi jdou podívat na jesličky do kostela. 
Co nám však obraz dítěte v jesličkách říká? V naroze-

ném dítěti zjevil Bůh svoji nesmírnou lásku k nám 
hříšným. Bůh dává skrze svého Syna do pořádku to, 
co bychom my sami nikdy nebyli schopni napravit. 
Ježíš Kristus přichází s nabídkou smíření mezi Bohem 
a člověkem. Vánoční událost vybízí také ke smíření 
mezi lidmi navzájem. Nenechme si ujít tuto příleži-
tost! Bůh chce svým pokojem uzdravovat to, co je 
mezi námi dosud v nepořádku. Boží pokoj pak bude 
naplňovat a proměňovat celý náš život.
Pane Ježíši Kriste, děkujeme Ti za  to, že dnes 
smíme slavit svátek Tvého narození. Prosíme 
Tě, daruj nám svůj pokoj a  ochotu ke  smíření 
s Tebou i se svými bližními. Amen. 

=RiN=

Rok s rokem se sešel a čas ponoc-
ného po roce nadešel. Jako každý rok 
již tradičně bude o Vánocích prochá-
zet obcí skalský ponocný Petr Hanus.

Štědrovečerní obchůzka začne 
ve 20.45 hodin v kapli sv. Panny Marie 
Ustavičné pomoci ve Skalách na návsi 
zapálením svící Betlémským světlem 
a modlitbou za všechny zemřelé v re-
publice, které se Vánoc nedočkali. 
Po zvonění zvonem v kapli a troubení 
bude ponocný Petr Hanus pokračovat 
obchůzkou do osady Budičovice se 
zastávkou s troubením u vánočního 
stromu ve Skalách.

Na návsi v Budičovicích u kaple 
sv. Jana Nepomuckého bude ponocný 
troubit ve 21.15 hodin. Po zapálení svící 
a modlitbě za zemřelé z obce Skály 

 Vánoční obchůzka ponocného  
ve Skalách a Budičovicích

a osad Budičovice, Božovice, Dvorce 
a Radany bude pochůzka pokračovat 
zpět ke kapli do obce Skály se zasta-
vením u „Stromu republiky“ na návrší 
Skal a Budičovic.

V pátek a sobotu 25. a 26. prosince 
začne obchůzka s troubením od kap-
le ve Skalách o 45 minut dříve a to 
ve 20.00 hodin. Troubení na návsi v Bu-
dičovicích se uskuteční ve 20.45 hod.

Ve čtvrtek 31. prosince 2020 v 23.59 
hodin se ponocný pochůzkou obcí Skály 
a Budičovice rozloučí se se starým ro-
kem a přivítá rok nový 2021.

Požehnané Vánoce, pevné zdraví, 
Boží požehnání a vše dobré v novém 
roce 2021 Vám přeje Petr Hanus, zvo-
ník, ponocný ve Skalách a kostelník 
na sv. Jiljí v Heřmani u Písku.
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  SPOLEČENSKÁ KRONIKA  
NARODILI SE

	 20.	11.	syn	Gavin
	 Magdaléně	Takáčové	z	Těšínova

ZEMŘELI
	 8.	11.	Jana	Šimonová

	 91	let,	Protivín
	 15.	11.	Marie	Šindelářová

	 85	let,	Protivín

	 21.	11.	František	Skala
	 77	let,	Protivín
	 22.	11.	Zdeňka	Kordulová

	 96	let,	Protivín
	 11.	11.	Libuše	Jarošová

	 nedožitých	98	let,	Protivín
	 26.	11.	Václav	Vlasák

	 85	let,	Protivín

Dne 4. listopadu oslavila naše kamarádka 
krásné sedmdesáté narozeniny.
Do dalších let jí přejeme stálé zdraví, hodně 
životního elánu a ještě spoustu najetých 
kilometrů na kole.

Kamarádky z Cyklorafandy.

Gratulace

Spolek Svaz zdravotně postižených 
Protivín se každoročně schází ke své třetí 
členské schůzi v prosinci, tzn. v období 
adventu. Je to nekrásnější období roku. 
Advent – přeloženo z latiny znamená očeká-
vání. A když něco nebo na někoho čekáme, 
jsme vždycky plni těšení a radosti. Měli 
bychom toto období brát a prožívat jako 
milost, jako dar pro vlastní vnitřní uklidnění 
a bilancování.

Naše doba tohle nerespektuje. Stále před 
klidem rozjímání a očekávání převažuje 
konzumní způsob života. Davy lidí oblé-
hají pulty supermarketů, plné košíky zboží 
přetékají potravinami. Vše okolo nesvědčí 
o tom, že se věnujeme také svému svědomí. 
Sháníme další dárky, stromeček mezi nimi 
není skoro ani vidět, a stůl se jídlem pro-
hýbá. A jsou u nás i mnozí, kteří se kvůli 
Vánocům zadluží a další roky mají značné 
problémy se splácením.

Zažila jsem mnohé adventy a Vánoce, 
moc ráda na ně vzpomínám, ať už na ty 
první dětské, kdy nám radost – opravdovou 
radost udělal balíček s doma vyrobenými 
rukavicemi, čepicí nebo šálou. A když byly 
pod stromečkem navíc pastelky, náčrtník 
nebo omalovánky, tak to už byl bonus navíc. 
Na stromečku byla červená jablíčka a bíle 
zdobené perníčky a když se zapálily svíčky, 
byl pro nás jako zázrak.

A moje děti měly radost z plyšáka a poz-
ději hlavně z knih. Které z dětí by dnes mělo 
radost z takovýchto dárků? Vládnou mobily 
a další elektronika. Ale kam až se budou 
tyto požadavky zvyšovat? A mají z těchto 
drahých dárků děti opravdovou radost? My 
ji měli i z těch maličkostí a radostí, asi mezi 

Předvánoční zamyšlení
námi panovalo to zvláštní fluidum – láska. 
Radost z maličkostí: třeba, že dnes svítí 
sluníčko, že uvidíme rozkvétat barborku, 
kterou jsme si uřízli na svátek sv. Barbory 
4. prosince, že jmelí má spoustu bílých 
kuliček. Dokážeme-li se dívat takto na svět, 
určitě nám bude ihned lehčeji u srdce.

Bible říká:
Kdybych mluvil jazyky lidskými i anděl-

skými, ale lásku bych neměl, jsem jenom 
dunící kov a zvučící zvon. Kdybych měl 
dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím 
a obsáhl všechno poznání, ale lásku bych 
neměl, nic nejsem. A kdybych rozdal všech-
no, co mám, ano, kdybych i sám sebe vydal 
k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to 
neprospěje.

Láska je trpělivá, nezávidí, láska se 
nevychloubá a není domýšlivá, nejedná 
nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se 
vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze 
špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. 
Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, 
láska má naději, láska vytrvá.

A tak zůstává víra, naděje a láska, ale 
největší z té trojice je láska.

Na závěr vám chci popřát, abyste zbytek 
adventu i celé vánoční svátky prožili v kli-
du, v pokoji, ve zdraví a lásce. A stejné přání 
platí i pro celý nastávající nový rok – aby 
byl klidný, zdravý, spokojený a láskyplný.

A svět lásku potřebuje!

Zdeňka Vojtová

ŘÍMSKOKATOLICKÁ 
CÍRKEV PROTIVÍN

Plánované vánoční bohoslužby.
24. 12. ve 20 hod. –  
Protivín, kostel sv. Alžběty,
Vigilie slavnosti Narození Páně  
v provedení dětské bohoslužby.
24. 12. ve 21.30 hod. – Krč
Vigilie slavnosti Narození Páně

25. 12. Slavnost Narození Páně
v 9.30 hod. – Protivín, kostel sv. Alžběty
v 11 hod. – Myšenec
v 16 hod. – Heřmaň

V ostatních dnech, s výjimkou 1. led-
na 2021, budou bohoslužby podle obvyk-
lého pořádku:
pondělí a středa v 17.00 hod. – Protivín, 
kostel sv. Anny
úterý v 9.30 hodin – Protivín,  
kostel sv. Alžběty,
čtvrtek a pátek v 17.00 hod. – Protivín, 
kostel sv. Alžběty
sobota v 17.00 hod. - Protivín, kostel  
sv. Alžběty – dětská nedělní bohoslužba

1. 1. 2021 – Ve svátek Slavnost Panny 
Marie Matky Boží jsou bohoslužby jako 
obvyklou neděli:
v 8 hod. – Myšenec
v 9.30 hod. – Protivín, kostel sv. Alžběty
v 11 hod. – Krč
v 16 hod. – Heřmaň

Betlémské světlo si můžete vyzvednout:
– v sobotu 19. prosince ve 12.31 hodin na vlakovém nádraží v Protivíně
–  ve dnech 21. – 23. prosince v prodejně Jízdní kola Plíva Protivín
–  ve středu 23. prosince v kostele sv. Alžběty Protivín

 Uzávěrka Vydání
č. 1 4. 1. 18. ledna
č. 2 1. 2. 15. února
č. 3 1. 3. 15. března
č. 4 6. 4. 19. dubna
č. 5 3. 5. 17. května
č. 6 31. 5. 14. června

 Uzávěrka Vydání
č. 7/8 2. 7. (pá) 19. července
č. 9 6. 9. 20. září
č. 10  4. 10. 18. října
č. 11 1. 11. 15. listopadu
č. 12 29. 11. 13. prosince

Harmonogram vydání Protivínských listů 2021 (změna termínu vyhrazena)
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Naše letošní cyklosezona byla po-
znamenána koronavirem. Až do konce 
června jsme jezdily pouze v okolí Proti-
vína. Vždycky jsme objevily nové cesty 
a místa, kde jsme ještě nebyly. Například 
naučná stezka od Benešovského mlýna 
k Červenému mlýnu nebo od Chvalešovic-
kého zrušeného nádraží přes les na Fanfíry, 
dále třeba ze Sudoměře přes les na Sedliště, 
o kterém jsme ani nikdy neslyšely. Jezdily 
jsme převážně „polňačkama“ a lesem, 
abychom se co nejméně potkaly s lidmi. 
Většinou jsme v lese nevěděly, kde jsme 
a bylo zajímavé nechat se překvapit, kde 
vlastně vyjedeme. Pokud jsme opravdu 
bloudily, přišla na řadu navigace v mobilu, 
ale většinou jsme to nechaly na náhodě. 
Naším úkolem od Nadace JC je před zahá-
jením sezony zkontrolovat stav a označení 
části trasy „Okolo Písku“. Máme na starost 
úsek od Nové Vsi přes Protivín až do Ražic. 
Vylepily jsme poškozené značky a zajistily 
postavení sloupku u nádraží. Naší první 
větší akcí byla prvomájová jízda přes 
Vodňany, Stožice, Křepice, Bavorov – 
přestávka na kávu a dál přes Čepřovice 
do zahradnictví Střítež. Je 
to vyhlášené zahradnictví, 
ale jeho věhlas nás moc 
neoslnil. Přesto jsme kaž-
dá něco koupila. Vracely 
jsme se přes Radějovice, 
Netonice a Drahonice. 
Na návsi jsme si daly kávu 
a čokoládu z drahonické 
pražírny. Odtud pak už 
po známé cestě do Klou-
ba, Chvaletic a Protivína. 
Ujely jsme 60 km. Další 
akce, tentokrát od Nadace 
JC, byla jízda „Kam oko 
ze Zlaté hory dohlédne“. 
O této akci bylo již psá-
no prázdninovém čísle. 
Na červencové svátky 
jsme měly plánovanou ně-
kolikadenní cestu do Varn-
sdorfu a okolí. Koronavir 
naše plány změnil. Sedět 
jsme doma nechtěly, tak se 
naším cílem stala milova-
ná Šumava a její krásná příroda. Narychlo 
jsme zajistily ubytování v chatce v kempu 
Boubínské léto v Zátoni. Výlet jsme začaly 
tradiční sobotní kávou ve Vodňanech. Od-
tud vlakem do Volar a pak už pouze na kole. 
Během tří dnů jsme navštívily sklářské 
muzeum v Lenoře, sovinec na Borové Ladě, 
jelení a rysí výběh na Kvildě. Měly jsme 
štěstí, byly vidět laně s mláďaty. Konečně 
jsme také navštívily našeho dobrého kama-
ráda Míru Sládka na jeho chaloupce v No-
vých Hutích. Cestu domů jsme kombinova-
ly s vlakem. Z kempu na kole do Černého 
Kříže na nádraží. Tady nás mile překvapila 
retro kavárnička vytvořená v nefunkční 
vlakové služebně a čekárně. Kromě dobré 
kávy tu pan provozovatel nabízí spoustu her 
a zábavy, které zpříjemní čekání na vlak, 
a to nejen dětem. I my jsme si při čekání 
zahrály. Vlak nás dovezl do Černé v Pošu-
maví a odtud jsme jely na kole okolo Lipna 

Cyklorafandy – naše letošní jízdy
až na hráz. Do Vyššího Brodu jsme se prvně 
vydaly po levém břehu Vltavy. Cesta to byla 
pěkná, ale místy nebezpečná. Terén byl dost 
písčítý s vyjetými kořeny a příkrými srázy. 
Ve Vyšším Brodě nás zaujaly rafty a v hlavě 
se nám zrodil plán, na pro nás adrenali-
nový zážitek vyzkoušet si jízdu na raftu.
Další čtyřdenní cesta vedla opět do Chebu.
Tentokrát jsme navštívily Ašsko. Město 
Aš už dávno není ošklivým pohraničním 
městem. Domy s honosnými fasádami jsou 
krásně opraveny (samozřejmě ne všechny). 
Ve městě je plno parkových úprav. Z města 
jsme pokračovaly na rozhlednu Háj, odkud 
je možno přehlédnout celé Ašsko. Dál jsme 
pokračovaly na Vernéřov, Házlov, hrad 
Seeberg do Františkových Lázní. Opět 
jsme zavzpomínaly na zdejší pobyt v láz-
ních. Daly jsme si tu hodně pozdní oběd 
a do Chebu jsme se vrátily přes Ameriku 
a Komorní Hůrku. Další den jsme jely vla-
kem do Karlových Varů. Měly jsme v plánu 
projet poslední úsek Ohře z Varů do Kláš-
terce nad Ohří. Tato část nám chyběla. 
Před jízdou jsme si zašly na kávu kousek 
od kolonády a vypadalo to, že otevřeli jen 

pro nás. Všude bylo liduprázdno. Vyjely 
jsme kolem Ohře do Kyselky. Mattoniho 
vila je v dezolátním stavu, i když to vypadá, 
že se snad začne opravovat. Několik lázeň-
ských domů je na tom stejně. Pouze jeden 
je krásně opravený a je v něm hotel, toho 
času zavřený. Po cestě do Klášterce jsme 
v řece viděly čápa černého. Pro naše nadše-
né focení zřejmě neměl pochopení a raději 
odlétl. V Klášterci jsme si zašly do zámku 
na trasu porcelánový okruh. Průvodkyně 
byla odborníkem ve své profesi. Její výklad 
nás zaujal a inspiroval k návštěvě podniko-
vé prodejny při porcelánce „Thun“. Jasně, 
že jsme si tu něco málo koupily. Do Chebu 
jsme se vracely už vlakem, protože na ta-
chometrech nám blikala sedmdesátka a to 
už jsme měly dost. Poslední den jsme jely 
vlakem do Svojšína. Odtud na kole do Stří-
bra, okolo Hracholusské přehrady přes 
Křimice do Plzně. Cesta byla dost náročná.

Ve Stříbře jsme prohlédly náměstí, 
daly si kávu a pokračovaly podél řeky 
Mže. Cestou kolem přehrady nás zastavilo 
volání. Byla to Věry kolegyně z práce, která 
tu má chatu. Zase jedna z milých náhod. 
Dál jsme jely lesní cestou, která byla dost 
poničená těžbou dřeva. Převážnou část cesty 
jsme kola vedly. Odměnou nám byl pohled 
na krásný pňovanský železniční most přes 
přehradu. Součástí mostu je zavěšená lávka 
pro pěší a cyklisty. Téměř před Plzní v Kři-
micích nás zastavil zákaz vjezdu na cyk-
lostezku. Prvního kolemjdoucího jsme se 
zeptaly, jestli projedeme. Řekl, že autem 
nelze, na kole ano. Asi po cyklostezce místní 
jezdili i autem! V pánovi Věra poznala pa-
na hraběte Lobkowice, majitelé Křimické 
zelárny. Pro jistotu se ho zeptala, jestli se 
třeba nemýlí. Pán s úsměvem přisvědčil. 
Zakázaný úsek jsme bez problému projely 
a nádraží v Plzni už bylo na dohled. Vlak 
nám jel během dvaceti minut, takže skvělé 
načasování.

Během července jsme já a Jana J. dva-
krát pobyly se svými vnoučaty na karavanu 
v Suchdole. Větší děti už jezdily na kole, 

nenší s námi na sedač-
kách. Bylo to moc fajn 
a rok od roku je to s nimi 
zajímavější. Před poutí 
se koná v Čížové tradiční 
akce „Jihočeskou krajinou 
za šunkovou vidinou", kde 
nemůžeme chybět. Letos 
jsme jely jen dvě, Jana J. 
a já. Počasí se vydařilo 
a vidina šunky v cíli k po-
hodě ještě přispěla.

V srpnu jsme usku-
tečnily celodenní výlet 
vlakem bez kol. Jely jsme 
do Vyššího Brodu, pro-
hlédly jsme si klášter a za-
šly jsme pro informace 
ohledně raftů. Rozhodly 
jsme se, že do toho půjde-
me a to brzy. Pak už jsme 
pokračovaly podle plánu. 
Autobusem do Rožmber-
ka. Tady jsme si prohlédly 
zámek, daly si oběd a už 

jsme zase spěchaly na vlak. Rožmberská 
zastávka je pět kilometrů od města po hlavní 
silnici, takže jsme se pěkně prošly.

Čtrnáct dní na to jsme se do Vyššího 
Brodu vrátily, tentokrát na raft. Ani jedna 
z nás v raftu nikdy neseděla. Mladíci v ob-
sluze se mírně usmívali, ale byli velmi milí. 
Oblékli nás do vest, vybavili pádly a vypus-
tili nás vstříc dobrodružství. Plavba byla 
úžasná, vody ani málo ani moc. Jezy jsme 
zvládly bez vykoupání a nadšené z plavby, 
jsme zakotvily v Rožmberku. Hned jsme 
věděly, že se za rok vrátíme na plavbu delší.

Začátkem září jsme strávily týden u Má-
chova jezera, pochopitelně s kolem. Cesta 
tam byla plná komplikací kvůli výlukám. 
Do Prahy jsme jely přes Plzeň, dál do Mladé 
Boleslavi a odtud na kole až do Starých 
Splavů (opět výluky). Cestou nás chytla 
prška, takže jsme přijely promoklé, k údivu 
všech kolemjdoucích. Ptali se, kdeže jsme 
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to zmokly, že tu už delší dobu nepršelo. 
Ubytování jsme měly v hotelu Bezděz 
s polopenzí a volným vstupem do bazénu. 
Každý den jsme vyjely do okolí. Navštívily 
jsme hrad Houska s jeho pověstným peklem, 
na hrad Bezděz jsme vystoupaly po náročné 
kamenité cestě. Výhled do okolí stál za to. 
V Doksech jsme zašly do zámku, který má 
ve vlastnictví město a snaží se ho neustále 
opravovat a vylepšovat. Taktéž je tomu 
s památníkem K. H. Máchy. Další jízda byla 
do České Lípy se zastávkou v Zahrádkách. 
Zde se učili zahraniční studenti češtinu 
(Mireček z básníků). Zámek není přístup-
ný, je v soukromém vlastnictví. Okolo je 
krásný park s památnou lipovou alejí. Dále 
prohlídka České Lípy - v ten den tu na ná-
městí nebyla ani noha. V Zákupech jsme 
šly na prohlídku do zámku na Valdštejnský 
okruh. Zámek je moc pěkný a stojí za ná-
vštěvu. Zpět jsme se vracely přes Mimoň. Ta 
nás nijak nezaujala. Po návratu jsme bazén 
vyměnily za vykoupání v jezeře. Nebyl tu 
vůbec nikdo. Pláže byly prázdné, takže jsme 
si připadaly, že jezero nám patří. Ve středu 
jsme nechaly kola odpočinout a vlakem 
jsme jely do Liberce. Tady jsme měly schůz-
ku s děvčaty z Jičína (Tam jsme byly loni.). 
Lanovkou jsme vyjely na Ještěd, navštívily 
botanickou zahradu, náměstí a jeho okolí. 
Byl to hezký výlet s přáteli. Večer jsme si 
opět zaplavaly v jezeře. Předposlední den 

jsme objely celé jezero. O prázdninách 
není možnost jen tak se v jezeře vykoupat. 
Všechny přístupy jsou přes brány kempů 
a jsou zpoplatněny. My jsme měly štěstí, 
bylo září a tudíž po sezoně. Pobyt tady se 
nám moc líbil a každý den nás na našich 
cestách doprovázel majestátný hrad Bezděz, 
viditelný ze všech stran. Cestu domů jsme 
volily opět vlakem a na kole. Na vlak jsme 
jely ze Starých Splavů do Štětí na kole, 
skoro padesát km. Z Prahy jsme opět k vůli 
výlukám jely tentokrát přes České Budějo-
vice. Domů jsme přijely pozdě večer.

Hned druhý den ráno nás čekala Cesta 
k Protivínu. Věra s Janičkou H. jely tradičně 
padesátku. Já s Janou J. jsme poprvé zapo-
jily naše vnuky a otestovaly jsme jejich vý-
konnost na dvacítce. Akce se jako obvykle 
líbila a kluci už se těší na příští rok.

Podzim jsme věnovaly rozhlednám. 
První byl Boubín. Vlakem jsme jely na Ku-
bovu Huť a odtud pěšky na rozhlednu. Bylo 
krásně, takže výhled nezklamal a byly vidět 
i Alpy. Obyčejně chodíme zpět přes Idinu 
pilu do Zátoně. Dnes jsme to zkrátily a vrá-
tily jsme se na Kubovku. Další rozhledna 
byla Haniperk, ta je blízko, proto jsme jely 
na kole. Počasí nám opět přálo, takže jsme 
se pokochaly pohledem do okolí. I v nouzo-
vém stavu bylo na rozhlednách hodně lidí. 
V plánu máme ještě rozhlednu na Libíně, 
zvládnout ji chceme ještě v prosinci.

Nyní naše kola necháme na chvilku 
odpočinout a budeme se věnovat našim 
rodinám a přípravě Vánoc.

Všem našim čtenářům, a nejen jim, 
bychom rády popřály v téhle divné době 
hodně zdraví a v příštím roce snad už 
bude líp.

CYRA

Cyklorafandy – naše letošní jízdy

PI
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Fotbalové informace
Významná utkání a osobnosti  

na protivínském hřišti – 3. část

POKRAČOVÁNÍ ZAJÍMAVOSTÍ Z HISTORIE U PŘÍLEŽITOSTI 
100 LET OD ZALOŽENÍ OFICIÁLNÍHO FOTBALOVÉHO SPOLKU 
SK PROTIVÍN.

Pokračování na následující straně   

26. 6. 1965 – kvalifikace o I. ligu do-
rostu TJ Slavoj Protivín – Spartak 
Pelhřimov 0:1 (0:0)

Krajský přebor, který naši dorostenci 
hráli celá šedesátá léta poměrně úspěš-
ně, byl rozdělen v Jihočeském kraji 
do dvou skupin. Vítězové skupin sehráli 
dvoukolové finále a úspěšnější mužstvo 
postupovalo do nejvyšší dorostenecké 
soutěže v ČSR – dorostenecké ligy. 
Po podzimní části sezóny 1964 – 65 
byli naši dorostenci na prvním místě 
tabulky skupiny B, když všechna utkání 
vyhráli. Na jaře pod vedením trenéra 
Františka Honzíka v dobrých výkonech 
pokračovali. V klíčovém utkání porazili 
svého největšího soupeře ve skupině 
Spartak Strakonice – 2:0. Náskok, 
který po tomto utkání měli, udrželi až 
do konce soutěže a svoji skupinu vy-
hráli. K postupu do dorostenecké ligy 
museli být ještě úspěšní v kvalifikaci. 
Soupeřem jim bylo mužstvo Spartaku 
Pelhřimov. Dobré výkony našich doros-
tenců lákaly na hřiště stále více diváků. 
Na jejich utkání jich chodilo často více, 
než na zápasy prvního mužstva. Protivín 

žil doslova dorosteneckým fotbalem. 
Celé mužstvo se připravovalo na kva-
lifikační utkání velice pečlivě. Trenér 
Honzík se jel také na soupeře do Pelhři-
mova podívat. Tato, v dnešní době běžně 
používaná praxe u všech trenérů, byla 
v Protivíně činem takřka revolučním. 
První utkání se hrálo v Pelhřimově. 
Naši zahráli dobře a vybojovali slibnou 
remízu 0:0. O utkání napsala Jihočeská 
pravda: „První utkání o titul krajského 
přeborníka o postup do dorostenecké 
ligy skončilo nečekaně remízou, když 
domácí hráli nervózně. 200 diváků, pís-
kal Žák z Ratibořských Hor.“ Výsledek 
přinášel naději. Odveta se hrála v Proti-
víně 26. 6. 1965. Jak dopadla, nechme 
komentovat opět Jihočeskou pravdu. 
„Slavoj Protivín – Spartak Pelhřimov 
0:1 (0:0). Před 500 diváky si domácí 
udržovali mírnou převahu. Tři minuty 
před koncem však vystihl pelhřimovský 
Burian špatně zahranou malou domů 
a vstřelil branku, která zajistila Sparta-
ku titul krajského přeborníka a postup 
do dorostenecké ligy…“
Po utkání bylo v kabině našich hráčů 
velice smutno, mnozí se nestyděli ani 

1965 dorost TJ Slavoj – účastník kvalifikace o I. Ligu
Stojící zleva: Nováček, V. Vojík, Vašek, Johanna, Záhorka, trenér Honzík
Sedící zleva: Jos. Vojík, Heřman, Jar. Vojík, Zíka, Jíra Leží: Jar. Staněk

za slzy. Dorostenecké mužstvo tvořili 
tito hráči: Staněk, Zikuda, Vojík Josef, 
Vojík Václav, Vojík Jaroslav, Vašek, 
Heřman, Johanna, Nováček, Záhorka, 
Zíka a Jíra. Většina z nich přešla v další 
sezóně do A mužstva dospělých, kteří 
v roce 1968 vybojovali pro naše město 
poprvé v historii účast v krajském pře-
boru. Z tohoto mužstva byli vybráni Jo-
sef Vojík a František Záhorka do repre-
zentační jedenáctky Jihočeského kraje.
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  Dokončení z předchozí strany

30. 7. 1972 – o pouti TJ Slavoj Proti-
vín – Viktoria Žižkov 2:5 (0:3)

60. léta byla ve znamení tradičních 
pouťových turnajů „O křišťálový pohár“. 
Ten byl putovní. Když jej v roce 1971 
vyhrála Dukla Písek potřetí, stal se jejím 
vlastnictvím, a výbor oddílu kopané TJ 
Slavoj Protivín zahájil éru pouťových 
utkání se soupeři zvučných jmen. Prv-
ním z nich byla Viktoria Žižkov, klub 
se slavnou tradicí, do jehož kádru se 
po návratu z belgického Mechelenu 
zařadil legendární Andrej Kvašňák.

TJ Slavoj Protivín před pouťovým utkáním s Viktorií Žižkov v čele s Kvašňákem
Zleva stojí Bílek, F. Kubička, Záhorka, Jar. Vojík, Jíra, Nečas, Nováček, Moc, Čibera,  
Jos. Vojík, rozhodčí Maruna

28. 7. 1974 TJ Slavoj Protivín – LIAZ 
Jablonec 1:7 (1:3), branka Moc

Tým Jablonce, který byl v sezóně 
1974/75 nováčkem 1. ligy, v té době 
trénoval Ladislav Novák, dlouholetý 
kapitán československého reprezen-
tačního týmu a stříbrného medailisty 
z Chile. Traduje se jeho gentlemanské 
vystupování a historka s neatakováním 
zraněného Pelého při zápasu s Brazílií 
ve skupině obletěla svět. V kádru byl 
i Jiří Vošta, pozdější gólman Slavie 
a Vodňan, (pro dříve narozené – poz-
dější zeť známého protivínského řezníka 
pana Jirky). Dalšími známými tvářemi 
byli další pozdější slávisté Lochman 
a Rudolf Svoboda.
Když jsme s Pavlem Mocem připravo-
vali již dříve zmiňovanou knihu, chtěl 

k zápasu nějaké informace. Já jsem mu 
psal, že mi tenhle zápas nějak vypadl 
z hlavy a v archivu toho moc nemám, 
nevím ani, kdo za nás dával gól. A on 
mi obratem odpověděl tak, že už si 
to budu pamatovat do smrti. Cituji: 
„Ještě k zápasu s Jabloncem, kde ne-
víš, kdo dal gól. Tak ti to připomenu: 
Hráli jsme v I. půli na branku k lesu. 
Po levém křídle utekl tehdy mladičký 
19letý Václav Křišťál a poslal prudký 
polovysoký centr před bránu Jablonce, 
kterou hájil Jiří Vošta. Na centr naběhl 
tehdy také mladík, 20letý Pavel Moc 
a z voleje placírkou míč usměrnil 
Voštovi k tyči. Vyrovnali jsme na 1:1. 
Tož tak…“ Jen jsem si pomyslel, že 
tehdy byl Křišťál ještě 18letý, když 
jsem „listopaďáček“.

Pokračování na následující straně   
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Fotbalové informace
  Dokončení z předchozí strany

27. 7. 1975 o pouti TJ Slavoj Proti-
vín – Škoda Plzeň 1:3 (0:2), branka 
Pěkný

Další pouťový zápas s vynikajícím li-
govým soupeřem. Hvězdou tehdejšího 
mužstva Škody Plzeň byl 11ti násobný 
reprezentant František Plass, který 
zkoušel štěstí ve Spartě, tam se mu však 
nedařilo. Vrátil se domů a opět zářil 
jako meteor. Zařadil se mezi hráče, kteří 
zářili v domácím prostředí a přestupem 
do renomovaných pražských klubů si 
ublížili. Další osobností týmu byl bran-
kář Josef Čaloun, dlouholetá plzeňská 
stálice, rodák ze Zlivi.

TJ Slavoj společné foto s účastníkem 
1. ligy LIAZ Jablonec
V tmavších dresech stojí zleva: V. Vojík,  
J. Färber, Jar. Vojík, Veselý, A. Žák,  
Jos. Vojík, J. Tík, mezi dvěma jabloneckými 
hráči vykukuje Kolařík, Staněk, Nečas
Sedící zleva: Nováček, vedoucí týmu 
Lukáš, trenér V. Křišťál st., Křišťál ml.,  
S. Färber, Jíra.
Z tohoto snímku se nějak vytratil  
V. Eibl, dnešní sekretář JčFS  
v Č. Budějovicích. Do utkání ale zasáhl. 
V teplákové soupravě uprostřed stojí 
Jiří Vošta.

Referát o zápasu v tehdejší Jihočeské 
pravdě

Moje vzpomínka se váže k později zmí-
něným teplákovým soupravám. Bylo to 
asi poprvé, kdy jsme k zápasu vyběhli 
jako tým ve společném jednotném 
oblečení. Ta výsada patřila jen hráčům 
A týmu. Ta hrdost, že jsem součástí toho 
týmu se znakem Protivína na prsou! 
Dnes je naprostou samozřejmostí, že 
ve společném oblečení vybíhají i žáci 
a přípravky, ale nás to nabíjelo a moti-
vovalo. Chtěli jsme v tom „Áčku“ být!

Vysvětlení k tomu 60. výročí oslav. 
Představitelé TJ Slavoj Protivín brali 
rok 1915 jako rok založení fotbalu 
ve městě. Ano, v roce 1915 vznikl první 

A TJ Slavoj o pouti s prvoligovou Škodou Plzeň. Protivínští jsou v tepláko-
vých soupravách.
Zleva stojí: Nováček, Tík, J. Färber napůl zakrytý Pěkným, A. Žák, Kolařík,  
Jar. Vojík, P. Moc, Dostálek
Sedící zleva: Jos. Vojík, Jíra, S. Färber, Křišťál, Macháč, Z. Moc, Staněk
František Plass sedí vlevo od S. Färbera, Josef Čaloun drží kolem ramen  
Radka Jíru.

Referát k zápasu v Jihočeské pravdě

fotbalový kroužek, ale neoficiální. Naši 
fotbaloví předkové slavili jako rok za-
ložení až rok 1920, kdy se SK Protivín 
stal oficiálním spolkem se stanovami 
a zároveň členem fotbalového svazu 
a jihočeské župy fotbalové. V rámci FK 
v této tradici pokračujeme.

Přijmeme šikovnou šičku, 
švadlenu, krejčovou  

se smyslem pro detail.
Vyučení v oboru není nutné.
Jedná se o šití sportovních  

produktů (trička, dresy,  
trenýrky, teplákové soupravy). 

Mzda 16 – 20 tisíc Kč  
podle zručnosti.  

Příspěvek na dopravu. 
Lokalita Protivín.  

Jednosměnný provoz.
Nástup možný ihned. 

Kontakt:
Petr Bečvář – BESPO

e-mail: bespo@bespo.cz
Telefon: +420 736 634 043 PI



PROTIVÍNSKÉ LISTY 23. stránka

KŘÍŽOVKA O KNIŽNÍ ODMĚNU

Také letošní křížovky jsou věnovány moudrým výrokům známých osobností. Autor křížovek P. Šoba
Nemá smysl, 1. – 3. díl tajenky, co nemůžeš změnit. Nech to být, a pokračuj dál.
Vyluštěnou tajenku zašlete do 4. ledna 2021 na adresu MěKS Protivín, Mírová 337, 398 11 Protivín, nebo na e-mail karfikova@kultura-protivin.cz
Knižní odměnu za správné vyluštění křížovky z minulých novin získává  Jindřiška Šťastná z Písku. Gratulujeme!

V listopadu jsme se rozloučili s bý-
valým brankářem A týmu Slavoj Pro-
tivín Gustavem Čiberou. Kvůli krizo-
vému stavu jsme ani fyzicky nemohli, 
takže jen ve vzpomínkách.

Vášnivý rybář Gusta nebo taky „Či-
buk“ postupoval hráčskými kategoriemi 
od žáků až po A tým. Fotografie v ar-
chivu to dokazují. Za A jej můžeme 
vidět na fotografii z roku 1972 o pouti 
s Kvašňákem. Pak se v sestavách obje-
voval a mizel podle toho, jestli Protivín 
nějakého brankáře měl, či ne. Vždy byl 
připraven naskočit a zapojit se do týmu. 
Znovu začal chytat stabilně jako „mazák“ 
v týmu trenéra Černého na počátku 80. 
let. Pak ale přišel Vašek Mikšíček a jiného 
gólmana do branky skoro nepustil. Z vý-
še uvedených důvodů nemá Gusta svou 
statistiku nijak ohromující. Ale to vůbec 
nevadí. Vždycky, když chytal, byl oporou. 

Odešel Gustav Čibera
Pak vypomáhal v okolních sousedních 
klubech. Na fotbal chodil pravidelně dál, 
nejen na Áčko, ale na i zápasy, ve kterých 
hráli jeho dva synové, Gusta a Jirka, v nej-
slavnějším období SK Skály. A později, 
když v Protivíně už nastupovali jeho 
vnuci, Jára a Tadeáš Vojíkové.

Rád bych se s Gustou rozloučil 
úsměvnou historkou a věřím, že se na mne 
ve fotbalovém nebi nezlobí. Už jen proto, 
že tady v týmu nikdy nezkazil žádnou 
legraci.

Hráči v poli to mají jednodušší, 
vždycky si vzpomenou na nějaký slavný 
gól, u gólmanů je to horší. Tam si všichni 
pamatují spíše na nějakou minelu, než zá-
krok, který zachránil vítězství. Stejně tak 
u Gusty. Takže skoro nikdo z pamětníků 
té doby si nevzpomene, kde nám vychy-
tal body, ale na Milevsko skoro všichni. 
V přátelském zápase nám domácí sázeli 

gól za gólem, my už byli zdecimovaní 
a čekali na konec. Gusta chytil míč a chtěl 
jej vyhodit na pravou stranu. Stoper Jarda 
Vojík ale zakřičel, že ne! Gusta změnil 
své rozhodnutí, jenže hlava chtěla, ale 
ruka šla dále. Paže opsala velký oblouk, 
Gusta ji nemohl zastavit, míč z ruky vy-
klouzl a dokutálel se do branky. Potupný 
vlastenec! Ale byl to asi šestý gól a tolik 
nebolel, jako kdyby padl jediný v mis-
trovském zápasu. A pak už se jen tradoval 
jako kuriozita.

Gusto, ať tě tam nahoře takové góly 
nepotkají. Díky za vše, co jsi pro proti-
vínský fotbal vykonal, čest Tvé památce.

za výbor FK Protivín Václav Křišťál
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Projekty FK Protivín přináší finance pro sportování mládeže Novinky
městské
knihovny

UZÁVĚRKA
pro dodání příspěvků

do lednových
„Protivínských listů“  

je v pondělí 4. 1. 2021
do 12 hodin.

NOVINY VYJDOU
v pondělí 18. 1. 2021  

Sháním ke koupi byt nebo rodinný dům 
v Protivíně a blízkém okolí. Za dobrý 
tip nabízím finanční odměnu až do výše  
4 tisíce korun. Kontakt 725 838 719

Pronajmu byt 2+1 v Protivíně. 
Tel. 739 023 756

Řádková inzerce

PI

FK Protivín na pod-
zim 2019 a na začát-
ku letošního roku po-
dal několik projektů.
Z nich byly podpo-
řeny: Projekt „Můj 
klub“ byl zaměřený 

na práci s mládeží. Klub získal finance 
na odměny mládežnických trenérů, na je-
jich další vzdělávání, na pokrytí nákladů 
na pronájmy tréninkových ploch, startovné 
na turnajích a nákup sportovního materiálu.
I v projektu u Nadace ČEZ „Podpora 
mládežnických družstev FK Protivín“, 
již podle názvu zaměřeného taktéž na práci 
s mládeží, byl klub úspěšným žadatelem. 
V rámci tohoto projektu získal klub finance 
opět na trenéry, nákup dresů a tréninkových 
pomůcek, na další pronájmy ploch.

Chceš také nosit takové triko a stát 
se hrdým členem našeho sportovního 
oddílu? I  v  dnešní těžké době „covi-
dové“ se snažíme trénovat. Neváhej 
a přijď mezi nás poznat bojové umění 
Taekwondo. Kontaktuj nás pro bližší 
informace na tel. 605 736 874.

Protivínští taekwondisté i v karanténě 
se snaží trénovat dle toho, jak jim to vládní 
nařízení umožňují. V předstihu se po jed-
notlivcích připravují na  vyšší technické 
stupně. Příkladem je Nella Kalíšková. Ta, 
pokud to vládní opatření dovolí, bude 
v  lednu 2021 skládat zkoušky na  1kup 
a bude krůček od získání černého pásku.

Ke konci listopadu nám vládní nařízení 
povolilo trénovat ve  skupinách po  šesti, 
a tak se přidali i starší cvičenci. Tito budou 
skládat také zkoušky a pilně se připravují. 
Doufejme, že již brzy se budou moci přidat 
i  ti nejmladší a  nováčci, kteří letos přišli 
do  oddílu. Celý oddíl se těší, aby mohl 
trénovat společně se svými kamarády 
a  připravovat se snad již na  kontaktní 
soutěže a ne jen online.

MZ a JK

Pro dospělé:
Ali Land: Mučednice – nové jméno, nová 
rodina, ale je možné uniknout běsům?
Jan Bauer: Spiklenci obruče a kladiva – 
za vlády krále Václava IV.
Karel Hvížďala: Vlčice – rozhovory 
s Magdou Vašáryovou a Ivou Brožovou
Vladimír Plešinger: Amazonie a řeky 
příběhů – sedm příběhů mužů a žen 
o dobývání ryzí džungle
Daniela Kovářová: Smrt v justičním 
paláci – kriminální příběh z atraktivního 
prostředí
Steve Hamilton: Druhý život Nicka 
Masona – jeho svoboda netrvala ani 
minutu
Steve Hamilton: Plán úniku – bude to 
bolet jako čert
Sibel Hodge: Za tebou – ohlédni se, 
někdo je ti v patách
Petr Dvořáček: Neobjevené památky – 
100 atraktivních památek, které by neměli 
uniknout naší pozornosti
Paula Pryke: Květinové vazby – oslava 
krásy květinových dekorací
Alena Isabella Grimmichová: Výtvarný 
rok – tvoření podle kalendáře

Pro děti:
Zvířata – život na statku a venkově – 
průvodce malého objevitele
Taťjana Macholdová, Jan Nejedlý: 
Pohádkové tvoření – 52 výtvarných 
projektů
Jitka Horová: Ateliér výtvarných 
nápadů – tvoření z odpadových materiálů 
a přírodnin
Veronika Kirchnerová, Radka Rubešová: 
Hravá tvoření pro malá stvoření – 
techniky práce s textilem, papírem, ovčím 
rounem
Alexandra Niklíčková: Jak pan doktor 
léčil zvířátka – první čtení s velkými 
písmenky
Zuzana Pospíšilová: Proč – proč je něco 
tak, a ne jinak?
Alexandra Niklíčková: Zvířátka ve škole 
– první čtení s velkými písmenky
Michaela Dodo Dostálová: Dodíkovy 
pohádky z Lesního království – jaká 
tajemství skrývá lesní říše?

FK Protivín byl úspěšný u dotačních ti-
tulů Jihočeského kraje. Z jeho rozpočtu 
byly podpořeny projekty:
„Výměna odvodňovacích žlabů“, jehož 
realizace proběhla v měsíci srpnu 2020. 

V rámci tohoto projektu byly vyměněny 
stávající nezakryté, hluboké a nebezpečné 
odvodňovací žlaby ve výběhových zónách 
na delších stranách hřiště za nové, zakryté 
a bezpečnější.
„Zlepšování podmínek pro další rozvoj 
mládežnického fotbalu v Protivíně“, který 
stále probíhá a bude ukončen v červnu 2021. 
I tento projekt řeší náklady mládežnických 
týmů. Například z nich byly hrazeny nákla-
dy na poháry, medaile a úhrady rozhodčích 
na mládežnických turnajích „O stoletý 
pohár“.
FK Protivín se neustále snaží formou tako-
výchto projektů získávat finance na zlepšo-
vání podmínek pro sportování svých členů. 
Bez dotačních titulů by náklady na chod 
klubu byly neúnosné a tyto výše uvedené 
výdaje by musel přesunout na rodiče nebo 
by je vůbec nerealizoval.

Václav Křišťál


