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V tomto čase, kdy je z části paraly-
zován život,  se naše město připravuje 
na rozsáhlé investice, které by rádo zre-
alizovalo za pomoci různých dotačních 
titulů v následujících dvou letech. Poda-
li jsme velké množství žádostí a věříme, 
že naše projekty budou úspěšné. Jedná 
se  o  programy  napříč  všemi  oblastmi 
od obnovy infrastruktury, přes školství 
a sport, až po rekonstrukci části náměstí, 
a některé další.

Mezi  nejvýznamnější  akce  patří 
rekonstrukce  koridoru  a  vstupního 
parteru ZŠ, obnova vodovodního přiva-
děče Na Radování, rekonstrukce zázemí 
ve  sportovní  hale,  vybudování  parko-
viště a sociálního zařízení na hřbitově, 
přestavba nevyužívané kotelny na halu 
pro  ping  pong,  revitalizace  náměstí 
a prostoru před kinem, vybudování ša-
ten ve sportovním areálu, rekonstrukce 
ulice Rabiňská včetně chodníku a veřej-
ného  osvětlení,  rekonstrukce  komuni-
kací v Záboří ke Brožům, rekonstrukce 
hasičské zbrojnice v Záboří.

Jedná  se  o  rozsáhlé  investiční  ak-
ce,  které  bychom  v  tomto  počtu  bez 
dotačních  titulů  sami  nezvládli,  a  tak 
věříme,  že  budeme  mít  štěstí,  a  naše 
úspěšnost bude vysoká. Dotace ve výši 
65 – 70 %  je pro nás velmi zajímavá, 
a tak i v případě 100% úspěšnosti jsme 
připraveni zbylých 35 – 30 % dofinanco-

Město Protivín chce masivně investovat
vat s vědomím, že jde o velké množství 
vlastních prostředků. Naše ekonomická 
situace si to může dovolit, rozhodli jsme 
se  tedy  nic  nerušit  i  za  předpokladu 
poklesu příjmů cca o 12 mil, a pokračo-
vat přesně tak, jak jsme se v minulosti 
rozhodli. Zastavení investičních akcí by 
v kontextu znamenalo ztrátu pracovních 
míst a zvýšenou nezaměstnanost, a  to 
připustit nechceme.

Velké  vytížení  tak  zároveň  čeká 
zejména na odbory stavební a finanční 
MěÚ a OS Technické služby.

Ohledně běžných oprav očekáváme, 
že největší prostředky vložíme do oprav 
komunikací  a  rekonstrukcí městských 
bytů.

Jaromír Hlaváč,
starosta města Pokračování na straně 3   

Krajina kolem Blanice. Foto: Ing. H. Mašindová

Při  výkonu  své  činnosti  na  úseku  po-
vodňové ochrany  zajišťuje město Protivín 
specializované  činnosti  na  rozvojových 
a koncepčních programech této oblasti dle 
platného zákona o vodách č. 254/2001 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů a navazujících 

Povodňová ochrana a aktualizace  
povodňového plánu v roce 2021

vyhlášek – mimo povodeň a v době povod-
ně.  Odbor  výstavby,  dopravy  a  životního 
prostředí předkládá radě města k projednání 
a  schválení  aktualizaci  krizového  štábu 
a  povodňové  komise  města  pro  lokální 
varovný  systém  LVS  Blanice  a  následně 
zajišťuje a předkládá aktualizaci Povodňo-
vého plánu Protivín.

V současné době se provádí aktuali-
zace Povodňového plánu města Protivín 
pro rok 2021 a následující, jejímž pod-
kladem jsou povodňové plány vlastníků 
nemovitostí v záplavovém území. Všichni 
vlastníci nemovitostí v záplavovém území 
byli v průběhu ledna a následně i v průběhu 
měsíce února obeslány s výzvou k aktua-
lizaci jejich povodňového plánu. Jedná se 
o  zaregistrování  povodňového  plánu  ze-
jména nových vlastníků, změna telefonních 
kontaktů a osob zapojených do povodňové-
ho  plánu  každé  nemovitosti  v  zátopovém 
území.  Tato  data  budou  z  odevzdaných 
povodňových plánů zapracována do celko-
vého Povodňového plánu města Protivín pro 
záplavové území Blanice a SMS varovného 
systému povodně města Protivín.

Městský úřad Protivín
odbor výstavby, dopravy  

a životního prostředí
Ing. Fialová Jaroslava, MPA

RADA MĚSTA ZASEDALA
VYBRÁNO Z USNESENÍ RM 13. 1. 2021
– schvaluje
 nabídku na zpracování projektu opravy mostu Kloko-

čín pro stavební povolení, rozšířenou o soupis prací 
od Projekční kanceláře PRIS spol. s r.o., Osová 20, Brno

– schvaluje
 cenovou nabídku GK Plavec – Michalec, s.r.o. Písek pro 

projekt „Zpevněná plocha v ul. Sportovní“
– schvaluje
 návrh na revitalizaci památkově chráněné Platanové 

aleje dle nabídky předložené firmou Stromy od A – Z, 
výškové práce, Bohuslav Řepka, Smrkovice 82, Písek

– schvaluje
 návrh na odborné ošetření stromů ve Švehlově parku 

dle nabídky arboristické firmy Stromy od A – Z, výškové 
práce, Bohuslav Řepka, Smrkovice 82, Písek

– bere na vědomí
 zápis z komise pro posuzování majetkových převodů 

ze dne 20. 12. 2020 a
 1) nesouhlasí
 s prodejem části pozemku p. č. 1527/16, ostatní plocha, 

jiná plocha v kú Protivín
 a nedoporučuje
 ZM prodej předmětné části pozemku ke schválení
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 ZE ŽIVOTA ŠKOLY 

VÝMĚNA OKEN NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

V nesnadném období distanční výuky 
se stále snažíme o moderní výuku. S pou-
žitím nejnovějších metod při odstraňování 
logopedických  obtíží,  při  kompenzaci 
poruch  učení,  při  začleňování  integrova-
ných dětí do kolektivu třídy nám pomáhá 
spolupráce se specialistkami ze Speciálního 
pedagogického  centra  pro  poruchy  řeči 
a sluchu v Českých Budějovicích.

Navazujeme tak na práci našich učitelů 
při připomínkování metodik a diagnostiky 
specifických poruch učení pro Univerzitu 
Palackého v Olomouci.

Již  druhým  rokem  se  mohou  děti 
z prvních a druhých tříd těšit na zajímavou 
hodinu  plnou  didaktických  her.  Při  nich 
dokáže specialista poradit, jak dále pracovat 
se třídou, případně s jednotlivcem. Samo-
zřejmostí  je dodržení všech hygienických 
požadavků a pravidel. Hodina byla radostí 
pro děti. Učitelům přinesla inspiraci, nové 
pomůcky i povzbuzení do další práce. Pra-
covnice SPC ocenily tvořivý a zodpovědný 
přístup třídních učitelek, vychovatelek a asi-
stentek k péči o rozvoj všech dětí.

za ZŠ Tamara Vojtěchová

VÝSLEDKY OLYMPIÁDY 
V ČESKÉM JAZYCE

SPOLUPRÁCE ŠKOLÁKŮ A UČITELŮ SE SPECIALISTY
Poprvé v historii se letošní „Olym-

piáda v českém jazyce“, která je urče-
na pouze pro žáky 8. a 9. tříd, konala 
formou online. Školní  kolo  proběhlo 
již  26.  listopadu.  Čtrnácti  soutěžícím 
přišel na jejich emailové adresy odkaz. 
Rozkliknutí odkazu odstartovalo jejich 
dvouhodinové snažení v jazykové a slo-
hové části.

Školní  kolo  vyhrála  Monika  Kro-
páčková  z  9.  B,  těsně  za  ní  Kristína 
Vojíková z 9. A a třetí příčku obsadila 
Anna Koblencová z 9. A. Všechny  tři 
postoupily do okresního kola.

Do poslední chvíle zadavatel DDM 
České Budějovice netušil, zda krajské 
kolo  bude  prezenčně,  či  distančně. 
Rozhodnutí  –  forma  distanční,  navíc 
z domu, nikoli ze školy – přišlo čtyři dny 
před termínem olympiády. A výsledky? 
Velmi dobře si vedla Kristína Vojíková, 
která  po  první  –  jazykové  –  obsadila 
2. místo. Slohová část pak ale s body 
zamíchala.  Přesto  se  dívky  v  okresní 
konkurenci 23 nejlepších češtinářských 
talentů neztratily.

Celkové 5. místo  (ztráta  pouhých 
dvou  bodů  na  celkovou  vítězku)  zís-
kala Kristína Vojíková z 9. A, 10. 
místo obsadila Anna Koblencová z 9. 
A a 12. – 16. místo Monika Kropáč-
ková z 9. B.

Všem  třem  soutěžícím  gratuluji 
nejen k pěknému výsledku, ale i k tomu, 
že zvládly soutěžit v  těchto ztížených 
podmínkách.

Lenka Přástková, vyučující Čj

Škola se rozzářila novou fasádou 
a střechou. Teď nastal čas v rekonstrukci 
pokračovat.

Historickou budovu naší školy nemohou 
navštěvovat žáci z důvodu vládních opatření 
proti epidemii Covid -19. Prezenční výuku 
mají  jen  děti  z  prvních  a  druhých  tříd, 
které se zdržují pouze v pavilonu I. stupně 
a v pavilonu ŠD a ŠJ. Ve škole však není 
klid, děti byly vystřídány řemeslníky. Vyu-
žíváme uzavření školy, abychom v letošním 
roce  stihli  výměnu  oken.  Práce  probíhají 
za  přísných  hygienických  podmínek.  Ře-
meslníci se nepohybují v prostorách, kam 
mají přístup děti.

První okna jsou připravena k výměně. 
Panují  obavy  z  komplikací  při  realizaci, 
ale  naši  řemeslníci  jsou  odborně  zdatní. 
Všichni věříme v úspěch. Je důležité sladit 
harmonogram prací všech profesí – truhlářů, 

elektrikářů, zedníků, malířů. V tom je spo-
lehnutí na zúčastněné firmy pana Třeštíka, 
pana Piláta, pana Zítka, pana Pekárka. Vede-
ní města a školy spolupracují, aby nepřišel 
na zmar ani jeden den. Začíná se pracovnou 
Výtvarné výchovy a kabinetem Přírodopisu. 
Vystěhování pomůcek a nábytku, demontáž 
interaktivní i běžné tabule…a spoustu dal-
ších přípravných prací zajišťuje pan školník 
Pozdílek. Pomůcky a sbírky si pedagogové, 
kteří jsou správci sbírek a kabinetů, zabez-
pečují sami. Při probíhající distanční výuce 
to není právě jednoduché.

Před námi  je organizačně náročné ob-
dobí. Všichni už si dlouho přejeme návrat 
zpět do školních  lavic.  Jakmile  to situace 
umožní, přijdou do tříd děti. Stavební práce 
se přeruší a budou pokračovat v době letních 
prázdnin.

za ZŠ Tamara Vojtěchová
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Dluží na výživném
  První den  tohoto  roku přijali  proti-

vínští policisté oznámení od místního 
otce, který se stará o dceru, výživné 
od matky dítěte mu však chybí. Žena 
zřejmě neplatí výživné již od května 
roku 2020 a dluh na výživném se tak 
vyšplhal na 20 000 korun.

Objasněné případy vloupání
  Protivínští policisté i písečtí krimina-

listé pracovali od 6.  ledna na přípa-
dech vloupání do objektů v Protivíně. 
Ve středu 20. ledna vydal vyšetřovatel 
usnesení o zahájení  trestního stíhání 
místního muže středního věku, který 
má mít případy na svědomí.

  Muž se měl násilně dostat do prostor 
prodejny krmiv, které prohledal, a pak 
i do vedlejšího baru, kde měl odcizit 
peníze, poškodit stolní fotbal, Jukebox 
i automat na cigarety, zajímal se o za-
řízení, která mají mincovníky.

  Celkem za sebou nechal škodu za bez-
mála 15 000 korun, a  to především 
na poškozeném zařízení.

  Kriminalisté  případ  dále  vyšetřují, 
k tíži pachatele je také to, že měl činy 
spáchat v době vyhlášeného nouzové-
ho stavu.

Narazil do přístřešku
  Naštěstí jen majetkovou škodou skon-

čila dopravní nehoda, ke které došlo 
dne 11. ledna po patnácté odpolední. 
Řidič s nákladním automobilem znač-
ky Daf při couvání narazil do střechy 
přístřešku u benzínky. Způsobil  tři-
cetitisícovou škodu. Policisté případ 
vyřešili uložením pokuty.

Venčil bez vodítka
  Pravidla pro pohyb psů na veřejném 

prostranství upravuje obecně závazná 
vyhláška města Protivín. Dne 14. led-
na večer řešili policisté oznámení, kdy 
měl majitel většího psa venčit na volně 
přístupném dvoře bez vodítka, přestu-
pek zpracovali  a předali  správnímu 
orgánu k dalšímu projednání.

Vloupání do vozidla
  Sobotní odpoledne dne 16. ledna vy-

užil dosud neznámý pachatel k tomu, 
aby  se  vloupal  do  zaparkovaného 
osobního vozidla značky Fiat Punto. 
Majitel vůz v době od 13:30 do 14:30 
hodin nechal zaparkovaný nad obcí 
Protivín, v místě zvaném Na Babce, 
když  se vrátil, měl poškozené  levé 
přední okno. Pachatel z automobilu 
odcizil  finanční hotovost,  turistické 
boty a klíče.

z deníku
POLICIE ČR V PROTIVÍNĚ

RADA MĚSTA ZASEDALA

  Dokončení ze strany 1

 2) nesouhlasí
 s prodejem části pozemku p. č. 1012/1, ostatní plocha, 

ostatní komunikace v kú Chvaletice u Protivína
 a nedoporučuje
 ZM prodej předmětné části tohoto pozemku ke schvá-

lení
 3) nesouhlasí
 s prodejem části pozemku p. č. 660/4, ostatní plocha, 

ostatní komunikace v kú Milenovice
 a nedoporučuje
 ZM prodej předmětné části pozemku ke schválení
 4) nesouhlasí
 s prodejem pozemku p. č. 831, ostatní plocha, mani-

pulační plocha o výměře 965 m2 v kú Milenovice
 a nedoporučuje
 ZM prodej tohoto pozemku ke schválení
 5) souhlasí
 se směnou pozemku p. č. 185/4, vodní plocha o výměře 

2006 m2 v kú Krč u Protivína za pozemek p. č. 481/9, 
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 101 m2 
v kú Těšínov u Protivína s doplatkem

 a ukládá
 finančnímu odboru – správě majetku zveřejnění 

záměru směny těchto pozemků
– souhlasí
 s pronájmem části pozemku p. č. 1840, ovocný sad 

o vým. cca 20 m2 v kú Maletice
 a ukládá
 finančnímu odboru – správě majetku zveřejnění 

záměru pronájmu části tohoto pozemku
– souhlasí
 s  přijetím finančního daru ve  výši 1.000,- Kč 

od Mgr. Blanky Pudíkové a s jeho následným použitím 
na financování vzdělávání, příp. na financování dalších 
aktivit ZŠ Protivín (ust. § 20 odst. 8 z. č. 586/1992 Sb.)

– souhlasí
 s tím, aby Fotbalový klub Protivín, z.s. podal žádost 

o dotaci na projekt, jehož záměrem je vybudování 
dvou místností v půdním prostoru fotbalových šaten 
v Městském sportovním areálu v Protivíně, a to v rámci 
Dotačního programu Jihočeského kraje pro rok 2021 – 
Podpora sportu, opatření č. 1: „Rekonstrukce a opravy 
objektů sportovišť a zázemí“

 a zároveň
 souhlasí s dofinancováním akce z rozpočtu města dle 

přiloženého položkového rozpočtu

VYBRÁNO Z USNESENÍ RM 27. 1. 2021
– souhlasí
 s postoupením Smlouvy ze dne 23. 6. 2014 o nájmu 

a  poskytování služeb, jejímž předmětem je správa 
soustavy veřejného osvětlení včetně dodávky energie 
a údržby

 a schvaluje
 Dodatek č. 10 této smlouvy, kterým původní pronají-

matel (postupitel) ECOLED veřejné osvětlení s.r.o., se 

UZÁVĚRKA
pro dodání příspěvků

do březnových
„Protivínských listů“  

je v pondělí 1. 3. 2021
do 12 hodin.

NOVINY VYJDOU
v pondělí 15. 3. 2021  

sídlem Karlovarská 1104/14, Ruzyně, 161 00 Praha, 
IČO: 291  46  411 postupuje předmětnou smlouvu 
na pronajímatele nového (postupníka) EXX HOLDING 
a.s., se sídlem Praha 6 – Ruzyně, Karlovarská 1104/14, 
okres Hlavní město Praha, PSČ 16100, IČO: 257 73 411

 a zároveň pověřuje
 starostu města podpisem předmětného dodatku
– schvaluje
 Smlouvu o dílo podle § 2586 a násl. zák. 89/2012 Sb., 

Občanský zákoník, mezi městem Protivín a G-PROJECT, 
s.r.o. České Budějovice ve věci zpracování žádosti o do-
taci a zkompletování přílohy žádosti o dotaci v rámci 
projektového záměru „Rekonstrukce chodníků“

 a pověřuje
 starostu města jejím podpisem 
– Usnesení č. 18/2021 – Rada města Protivín
 schvaluje
 Smlouvu o dílo podle § 2586 a násl. zák. 89/2012 Sb., 

Občanský zákoník, mezi městem Protivín a G-PROJECT, 
s.r.o. České Budějovice ve věci zpracování žádosti o do-
taci a zkompletování přílohy žádosti o dotaci v rámci 
projektového záměru „Rekonstrukce hasičské zbrojnice 
Záboří“

 a pověřuje
 starostu města jejím podpisem
– Usnesení č. 19/2021 – Rada města Protivín
 schvaluje
 Smlouvu o dílo podle § 2586 a násl. zák. 89/2012 Sb., 

Občanský zákoník, mezi městem Protivín a G-PROJECT, 
s.r.o. České Budějovice ve věci zpracování žádosti o do-
taci a zkompletování přílohy žádosti o dotaci v rámci 
projektového záměru „Revitalizace náměstí“

 a pověřuje
 starostu města jejím podpisem
– Usnesení č. 20/2021 – Rada města Protivín
 schvaluje
 Smlouvu o dílo podle § 2586 a násl. zák. 89/2012 Sb., 

Občanský zákoník, mezi městem Protivín a G-PROJECT, 
s.r.o. České Budějovice ve věci zpracování žádosti o do-
taci a zkompletování přílohy žádosti o dotaci v rámci 
projektového záměru „Mosty a lávky“

 a pověřuje
 starostu města jejím podpisem
– Usnesení č. 21/2021 – Rada města Protivín
 schvaluje
 Smlouvu o dílo podle § 2586 a násl. zák. 89/2012 Sb., 

Občanský zákoník, mezi městem Protivín a G-PROJECT, 
s.r.o. České Budějovice ve věci zpracování žádosti o do-
taci a zkompletování přílohy žádosti o dotaci v rámci 
projektového záměru „Rekonstrukce základní školy“

 a pověřuje
 starostu města jejím podpisem
– Usnesení č. 22/2021 – Rada města Protivín
 schvaluje
 Smlouvu o dílo podle § 2586 a násl. zák. 89/2012 Sb., 

Občanský zákoník, mezi městem Protivín a G-PROJECT, 
s.r.o. České Budějovice ve věci zpracování žádosti o do-
taci a zkompletování přílohy žádosti o dotaci v rámci 
projektového záměru „Revitalizace veřejné zeleně před 
kulturním domem“

 a pověřuje
 starostu města jejím podpisem
– Usnesení č. 23/2021 – Rada města Protivín
 schvaluje
 Smlouvu o dílo podle § 2586 a násl. zák. 89/2012 Sb., 

Občanský zákoník, mezi městem Protivín a G-PROJECT, 
s.r.o. České Budějovice ve věci zpracování žádosti o do-
taci a zkompletování přílohy žádosti o dotaci v rámci 
projektového záměru „Modernizace zázemí pro stolní 
tenis“

 a pověřuje
 starostu města jejím podpisem
– Usnesení č. 24/2021 – Rada města Protivín
 schvaluje
 závěrečné úpravy rozpočtu města Protivín na rok 2020 

zpracované v souladu se skutečností dle přílohy
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Lednové zprávičky z 2. Mateřské školy Protivín

Po Novém roce se do školky vrátily děti 
plné zážitků z vánočních prázdnin a hrdě 
se o ně podělily s kamarády i učitelkami. 
Tak  jsme se dověděli,  jestli Ježíšek splnil 
jejich přání a jaké to bylo. V následujících 
dnech jsme se vrátili ke školnímu progra-
mu  a  dalším  tématům,  např.  o  příchodu 
Tří králů  se děti dověděly  legendu a  také 
lidovou tradici. Dramatizovaly tuto situaci 
jako  scénku,  kreslily  a  tvořily  královské 
koruny. Dalším tématem byla zvířátka v lese 
v zimním období a jak jim lidé pomáhají, 
když jim přinesou do krmelce potravu. Děti 
určovaly, co si myslí, že je pro ně vhodné 
a  co ne. Také  jsme  si  povídali  o  nutnosti 
přikrmování ptáčků, co jim sypat do krmítek 
a co ne, protože jim to škodí. Ptáčkové nám 
za to budou na jaře a v létě zpívat a to bude 
moc  hezké.  Děti  malovaly,  vystřihovaly 
a nalepovaly zvířata a ptáčky. Razítkovaly 
stopy  zvířátek,  porovnávaly,  rozlišovaly 
a přiřazovaly, ke komu patří.

V  lednu  konečně  napadl  sníh,  který 
vydržel  delší  dobu.  Děti  mohly  14  dní 
na  školní  zahradě  bobovat  nebo  sjíždět 
na  lopatách  a  vydovádět  se  při  hrách  se 
sněhem.  Sníh  jsme  využili  i  k  pokusům. 
Vyráběli jsme si zmrzlinu a místo chlazení 
v lednici jsme použili velkou nádobu plnou 
sněhu smíchaného se solí, což byl pro děti 
zajímavý experiment. Musely rychle šlehat, 
aby se smetanová zmrzlina povedla. A co 
myslíte? Všem chutnala!

V lednu dále pokračovaly v naší školce 
nadstandardní aktivity: flétnička, angličtina, 
logopedie a barvička.

Nyní začaly jarní prázdniny, ale školka 
zavřená není. Dle potřeb rodičů budou ně-
které děti chodit do školky. Po prázdninách 
se opět všichni sejdeme a budeme se připra-
vovat na karneval. Už se těšíme!

za MŠ Ivana Byrtusová

Co dělá Spolek Svaz zdravotně postižených Protivín v současné době?
V podstatě to, co většina naší země – 

přežívá. Vzhledem k nákaze covidem je 
v podstatě veškerá společenská činnost 
zakázána, aby se omezilo šíření nákazy. 
Protože se nesmí scházet lidé, nemůže 
se pro ně nic organizovat. Každoročně 
už přibližně v tuto dobu připravujeme 
první – jarní – členskou schůzi spolku. 
Lidé  se  na  ni  těší  –  pro  některé  je  to 
setkání po dlouhé době a také příležitost 
na kousek řeči. Paní předsedkyně vždy 
jen krátce připomene činnost loňského 
roku  a představí  plán pro  rok  letošní. 
I pro rok 2021 máme připravené plány, 
ale  bohužel  jen  na  papíře. Nebudeme 
vás  s  nimi  seznamovat  teď,  když 
nevíme, zda a kdy se uskuteční. Sliby – 

chyby. Ale jak uvidíme byť jen nepatrný 
bod  světla na konci  toho pomyslného 
tunelu, hned budeme jednat. Bude-li to 
možné, neošidíme vás ani letos o nic.

Zatím  tedy  musíme  žít,  jak  se  dá 
a jak nám to vláda dovolí. Většina lidí 
to nese dost těžce a mnohdy se objeví 
i  jejich  horší  stránky.  Snažme  se  být, 
prosím,  nad  věcí  a  vzdorovat  stresu. 
Mně se  třeba osvědčila v  těžké chvíli 
modlitba,  někdo  si  může  zazpívat  – 
i když jen sám pro sebe – na veřejnosti 
je to zakázáno, někdo usedne ke svému 
hudebnímu  nástroji  a  zahraje  si  svou 
oblíbenou písničku nebo skladbu, jiný 
vezme do  ruky staré  fotky a znovu si 
oživí hezké okamžiky, které jsou na nich 

zachyceny, nebo sáhne po milé knížce, 
kterou už četl víckrát, ale vždycky se při 
ní dokáže zasmát. Někdo si vygruntuje 
byt, anebo si udělá pořádek sám v sobě. 
Ani  taková  „inventura“  není  marná. 
Prostě  žijme  tak,  jak  umíme  (a  teď 
i musíme), dělejme to, co umíme – i při 
ruční práci se člověk dokáže odreago-
vat a hlavně se nepřestávejme mít rádi 
a až přejdou tyhle nešťastné těžké časy, 
buďme zase LIDMI !

Přejeme vám všem, aby  to, co nás 
teď tlačí k zemi, brzy skončilo a život 
nás zase těšil.

za výbor Spolku SZP Protivín
Zdeňka Vojtová
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Život v Mateřské škole Krč

Maruška Linhartová
Zdeněček Peroutka, Štěpánka Zemanová, 
Emička Dubová

Frída Karltreu, Maruška Linhartová,  
Zdeněček Peroutka

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává  

slepičky typu Tetra hnědá,  
Dominant všechny barvy,  

Green Shell – typu Araukana  
a Dark Shell – typu Maranska.

Stáří 16 – 20 týdnů,  
cena 185 – 229,- Kč/ ks.

Prodej:  
12. března 2021 od 9.20 hod.  

– Protivín u vlakového nádraží

Výkup králičích kožek.  
Cena dle poptávky.

Informace:  
pondělí – pátek od 9 do 16 hod.

Telefon:  
601 576 270 nebo 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz

PI

Od začátku tohoto školního roku jsme 
pro naše děti v MŠ Krč připravili malou 
změnu programu. Jednou týdně máme 
prodloužený pobyt venku a tzv. řízenou 
činnost s dětmi provádíme v přírodě.

Po téměř půl roce můžeme potvrdit, že 
si děti na tyto aktivity nejen dobře zvykly, 
ale jsou u nich velmi oblíbené. V Krči máme 
výhodu, že projdeme vesnicí a jsme na lou-
ce. Děti mají volný prostor pro různé pohy-
bové aktivity, při kterých se rozvíjí zejména 
jejich obratnost a vytrvalost. Máme možnost 
sledovat proměny přírody během celého ro-
ku. Na jaře je louka plná pampelišek, v létě 
si na ní odpočineme, uděláme si „piknik“, 
na podzim se  tu proháníme s draky a  teď 
v zimě si užíváme sníh a sáňkování. Letošní 
sněhová  nadílka  je  dobrá,  proto  chodíme 
na  louku  s  lopatkami  a  vznikají  tu  nejen 

sněhuláci,  ale  i  různé  stavby.  Sáňkování 
jsme si všichni užili, jízdu z kopce zvládly 
i dvouleté děti v doprovodu svých starších 
kamarádů. Příroda nám poskytuje spoustu 
podnětů  a  dětská  fantazie  je  ohromná, 
proto i na paloučku v lese vznikly na pod-
zim domečky pro skřítky a ze suché trávy 
„hnízda“ pro zvířátka. Pro ptáky zdobíme 
celou zimu „naši“ borovici lojovými kou-
lemi. Pohyb a pobyt na čerstvém vzduchu 
je pro děti opravdu důležitý a možná si to 
v dnešní době začínáme všichni ještě více 
uvědomovat.  Přejeme  tedy  všem,  ať  se 
z procházek vracíte v dobré náladě stejně 
jako my s našimi dětmi.

H. Červenková

 ZE ŽIVOTA 
ŠKOLY 

OLYMPIÁDA  
Z DĚJEPISU

na téma 
„Labyrintem barokního světa  

(1556 – 1781)“

Na konci listopadu proběhlo školní kolo 
olympiády z dějepisu (ŠK DO). Původně se 
tyto  celostátní  soutěže  neměly  konat,  ale 
nakonec tvůrci dějepisné olympiády našly 
schůdné řešení. Školní kolo proběhlo online, 
kdy děti byly doma, ale v určenou dobu se 
měly připojit k vyplnění upravené podoby 
online kvízu, na který měly vymezený čas 
90  minut.  Po  celou  dobu  byly  připojené 
do svého „týmu", který jsem za tím účelem 
vytvořila a kde se případně mohly ptát, po-
kud by po technické stránce nastaly nějaké 
komplikace.  Školní  kolo  vyhrála  Eliška 
Němcová (9. B) a spolu s ní do okresního 
kola  postoupily  ještě Anna  Koblencová 
(9. A) a Veronika Bílková (9. B).

U okresního kola olympiády z dějepisu 
(OK DO) nebylo delší dobu jisté, jak a jestli 
vůbec  proběhne.  Stále  se  čekalo  na  ote-
vření škol, které ale v lednu nepřicházelo. 
OK DO se nakonec konalo formou online 
kvízů,  tentokrát  ale  na  půdě  školy,  která 
žáka do okresního kola přihlásila. Tři naše 
„dějepravkyně"  dorazily  19.  ledna  2021 
do naší školy; každá přitom musela splnit 
nastavená hygienická opatření (rouška, dez-
infekce, rozestupy) a u přiděleného počítače 
pak za dozoru vyplňovaly ve vymezeném 
čase 90 minut online kvíz, který jim nasdí-
lela v určený čas vedoucí DDM Písek, jenž 
OK DO zaštiťuje. Na výsledkovou  listinu 
se delší dobu čekalo, ale nakonec jsme se 
po  týdnu  dozvěděli  výsledky.  Na  pátém 
místě se umístila Veronika Bílková z 9. B, 
která  se  stala  i  tzv.  úspěšným  řešitelem 
(tj. účastník, který má více jak 60 % z testu 
dobře). Do krajského kola postupují rovnou 
první tři a pak další účastníci podle počtu 
získaných  bodů  v  porovnání  s  dalšími 
okresy Jihočeského kraje. Je  tedy možné, 
že  do  krajského  kola  postoupí  nakonec 
i naše žákyně.

Všem  třem  účastnicím  děkuji  nejen 
za reprezentaci školy, ale zároveň i za snahu 
v  této  „covidové“  době  dělat  něco  navíc. 
Podmínky byly letos komplikované, mno-
ho škol se do olympiády nezapojilo, nebo 
ne  s  tak  velkým  počtem  uchazečů  (jako 
v předchozích  letech). Doufejme  tedy,  že 
je  to  naposledy,  kdy  olympiáda  proběhla 
takovým způsobem.

P. Čecháčková
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Pohlednice části protivínského náměs-
tí,  odeslaná  v  březnu  1936  do  Českých 
Budějovic úředníku Jaroslavovi Andrlemu 
do  vily  Mary  ve  Svatotrojické  ulici,  byla 
vydaná  nákladem A.  J. Andrle,  Protivín. 
„K Tvým  dnešním  25letým  narozeninám 
přejem vše nejlepší hlavně mnoho zdraví, 
štěstí a spokojenost. Srdečně zdraví Lidka, 
tatí, Toník, Ďáďa.“ A opět nastalo pátrání – 
je  pětadvacetiletý  Jaroslav Andrle  synem 
vydavatele protivínských pohlednic?

Antonín Andrle  přišel  do  Protiví-
na  od  dolního  toku Vltavy.  Narodil  se 
25.  7.  1866  v  obci Vraňany  čp.  18.  Jeho 
otec Antonín Andrle, narozený 17. 1. 1838 
v Dolních Beřkovicích čp. 83, okres Mělník, 
měl  ve Vraňanech  propachtovaný  přívoz. 
Matka Marie Andrlová, za svobodna Plicko-
vá, nar. 19. 3. 1846, pocházela z nedalekého 
Chramostku čp. 15 u Lužce nad Vltavou. 
Přívoznictvím  se  živil  už  i  dědeček  Josef 
Andrle, který bydlel v Lužci čp. 9 bývalého 
roudnického  panství  se  svou  manželkou 
Alžbětou, roz. Abtovou z Bukola čp. 37.

Přívoz přes řeku Vltavu propojoval obce 
Lužec nad Vltavou a Bukol. Byl poháněný 
pouze  proudem  vody,  který  tlačil  na  loď 
s vodícím lanem a síla proudu se přenášela 
na kladku. Tento přívoz s dlouholetou tra-
dicí nahradila betonová  lávka – až v září 
2020!

Přívoz  přes Vltavu  ve Vraňanech  byl 
zrušen zřejmě při výstavbě Vraňansko-ho-
řínského plavebního kanálu. Ten se stavěl 
v letech 1902 – 1905 a kromě samotného 
prokopání a vyzdění kanálu byl  současně 
postaven Vraňanský jez s vorovou propus-
tí,  u  které  10  kilometrový  kanál  začíná. 
Na začátku kanálu u Vraňan jsou povodňová 
vrata, která slouží pro jeho uzavření za vel-
ké vody. Přes kanál bylo vybudováno osm 
mostů a dvoukomorové zdymadlo u Hořína, 
které překonává více než osmimetrový roz-
díl hladin. Funkční zdymadlo je technickou 
památkou. Provoz v kanálu je jednosměrný 
a je řízen světelnou signalizací s výhybnou 
v Lužci nad Vltavou. Vraňansko-hořínský 
plavební  kanál  slouží  především  velkým 
říčním lodím jako objížďka poslední vltav-
ské peřeje v Lužci na soutok Labe s Vltavou 
u Mělníka.

Antonín Andrle  přišel  do  Protivína 
v  roce  1894,  bydlel  na  náměstí  v  čp.  30. 
Oženil  se  19.5.1896  s Anastázií Hameto-
vou,  narozenou  v  Protivíně  čp.  100  dne 
24.10.1876. Byla dcerou Vojtěcha Hameta, 
hostinského v Protivíně čp. 35 a Mathildy 
Kindrmannové z Volar čp. 201. Zajímavé je, 
že v matrice je uveden při narození dcery 
Vojtěch Hamet jako domkař v Protivíně čp. 
100,  spolu  listonoš  a  hostinský. To  tehdy 
nevěděl, že jeho dcera bude jednou bydlet 
na bývalé poště!

Zatím v roce 1900 při sčítání lidu bydleli 
Andrlovi v domě čp. 30, měli obchod osad-
ním zbožím (podle encyklopedie to zname-
nalo,  že obchod  se provozoval  s  osadami 
v jiných dílech světa Evropanům patřícím). 
Zde se narodila dcera Anastázie (1897).

Staré pohlednice Protivína  
a jejich odesílatelé v novém Československu 4.
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ÍL

Podle matriky se děti Matylda (1898), 
Antonie (1901) a Antonín (1902) narodily 
v čp. 31.

Další  děti  se  narodily  v  Protivíně  čp. 
27: Vojtěch (1904), Marie (1906), František 
(1908) a Ludmila (1909). V čp. 27, v krámě, 
kde  předtím  provozoval  obchod  střižním 
zbožím Jakub Wagner, otevřel  si Antonín 
Anderle  obchod  koloniální  a  se  železem. 
Při sčítání roku 1910 je zde uvedena ještě 
služka (chůva) a dva učni. Majitelem domu 
byl Leopold Pexídr, který tam žil s rodinou 
a měl řeznictví. Kromě toho choval 1 koby-
lu, 4 krávy, 2 prasata a 20 slepic. Antonín 
Andrle měl celkem deset dětí. Dcera Marie 
brzy po narození  (1899 – 1900)  zemřela. 
Poslední se narodil 26.3.1911 právě na za-
čátku zmiňovaný syn Jaroslav Andrle. Mělo 
to být v 1. patře v domě čp. 35, ve kterém 

provozoval  hostinec  jeho  strýc Vladimír 
Hamet. Jaroslav Andrle navštívil ještě v létě 
1988 svoje rodné město a dům. Ve zmíně-
ném hostinci si prý dali společně s vnukem 
každý jedno (možná 2..) protivínská piva.

MUDr. Pokorný píše ve svých zápis-
cích: „Antonín Andrle  st.  se  po  převratu 
v roce 1918 přestěhoval do vlastního domu 
čp. 41, jejž koupil z pozůstalosti Zelenků, 
kde  nyní  (rok  1940  –  pozn.)  provozuje 
obchod syn jeho Antonín, narozený 1902. 
Nějakou dobu, než našel kupce, měl Anto-
nín Andrle st. v čp. 27 i obchod železem sa-
mostatně. Obchod železem převzal po něm 
Otto Suchý, rozený 1901, rodák od Kašper-
ských Hor, ale přišel sem z Jičína.“

V domě čp. 41 na náměstí byl zahájen 
provoz pošty 1.  ledna 1866. Obecní  úřad 
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Pro děti:
Ivona Březinová: Řád sladkého 
sněhuláka – příběh desetiletého Přemka, 
který onemocní cukrovkou
Marie Kšajtová: Cvoček a pan Márinka 
– pes Cvoček hledá svého kamaráda
Ivona Březinová: Poušť, všude poušť – 
dobrodružství v tuniské poušti
Vojtěch Matocha: Prašina Bílá komnata 
– poslední díl úspěšné trilogie
Věra Hudáčková Barochová: Terezka 
a Ušáček – starat se o zvířátko není jen 
tak
Jan Švrček: Strážci Sovího vrchu – 
dobrodružná výprava pěti kamarádů
Michaela Fišarová:V bříšku – ideální 
knížka pro budoucí starší sourozence,  
ale i zvídavé jedináčky
Pavel Valach: Ukradený poklad – 
napínavé pátrání po pokladu
Daniela Krolupperová: Vánoční tramvaj 
– co se přihodí v čarovném předvánočním 
čase?

Novinky
městské
knihovny

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS

PI

v Protivíně sice zažádal o zřízení poštovní 
expedice v  roce 1851,  ale  marně. V  roce 
1855  byl  přidělen  Protivín  pod  poštovní 
úřad ve Vodňanech, předtím patřil k doru-
čovacímu okrsku v Písku. Prvním expedi-
entem byl obchodník Jan Zelenka. Poštovní 
expedici  převzal  roku  1892  Jan  Zelenka 
ml.  (nar.  1855)  a  od  něho  bylo  dědičné 
právo  poštovní  služby  vykoupeno  v  roce 
1900 státem. V domě je evidován v té době 
i Bílek Josef, kočí c. k. poštovního úřadu 
s rodinou a jedna kobyla. Jan Zelenka ml. 
zemřel v roce 1904, v roce 1919 byla pošta 
přestěhována do čp. 189.

Při sčítání obyvatelstva v roce 1921 byl 
majitelem bývalé pošty Antonín Andrle st., 
který zde provozoval obchod se smíšeným 
zbožím.  Bydlel  s  manželkou Anastázií 
a devíti dětmi. Po jeho smrti v roce 1942 
převzal obchod syn Antonín. Měl zde pa-
pírnictví  a  prodával  školní  potřeby  ještě 
po 2. světové válce.

Ze  sbírky  cca  250  starých  pohlednic 
Protivína,  které  mám  k  dispozici,  jich A. 
J. Andrle  vydal  asi  30,  když  započítám 
i  různé  varianty  zpracování.  Nejvíce  jich 
vyšlo ještě za Rakousko-Uherska, nejstarší 
byla poslaná v roce 1899. Antonín Andrle 
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st. již tedy musel vydávat pohlednice brzy 
po příchodu do Protivína. Z období od vzni-
ku Československa do druhé světové války 
jsou v mé digitální sbírce od něho  jenom 
dvě. Právě jedna z nich byla odeslána v ro-
ce 1936 do Českých Budějovic. Jsou na ní 
zachyceny domy, ve kterých rodina Andr-
lova dříve bydlela. Zprava doleva je vzadu 
štít domu čp. 27 řezníka Leopolda Pexídra, 
nízký dům čp. 28 pekařství Václava Kodaty, 
hotel Hvězda čp. 29 Jana Böhma, dům čp. 
30 s drogerií Bohumila Košatky, přízemní 
dům čp. 31, který byl zbourán, stejně jako 
čp. 32 s vývěsním štítem obuvnického mis-
tra  Františka  Nekováře.  Pohlednice  vyšla 
nákladem A. J. Andrle. Antonín Andrle st. 
užíval  toto  celé  jméno  jak  při  objednáv-
kách zboží, tak při korespondenci s přáteli. 
Druhé jméno začínající písmenem „J“ není 
ale  v  matrice  uvedeno,  možná  je  dostal 
při křtu. Jeho syn je v protivínské matrice 
zapsán  3.  6.  1902  jako Antonín Vojtěch 
Andrle. Na pohlednicích  jím vydaných je 
uvedeno: Nákl. A. Andrle v Protivíně. Patisk 
vyhražen.

V Protivíně 29. ledna 2021
Ing. Mašindová Helena Marie Kristiana
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Jedním z nejčastěji citovaných výrazů, a to 
nejen  v  poslední  době,  je  slovo  imunita. 
V podstatě  jde o odolnost a obranu orga-
nismu proti vnějším i vnitřním negativním 
vlivům,  ohrožujícím  naše  zdraví.  O tom, 
jak získat a podpořit silný imunitní sys-
tém hovoří již řadu let MUDr. David Frej 
nejen ve svých knihách, ale i na populár-
ních a bohatě navštěvovaných přednáš-
kách. Tentokrát se budeme snažit poněkud 
podrobněji přiblížit zmiňované téma našim 
čtenářům právě v rozhovoru s tímto 
odborným lékařem, který se oboru 
dlouhodobě věnuje.
Nejprve něco málo o vás, jako 
o lékaři...
Na  lékařské  fakultě  jsem  vystu-
doval  obor  všeobecného  lékař-
ství. Pracoval jsem jako internista 
v  malé  nemocnici,  ale  již  během 
studií  mě  zajímaly  alternativy 
ke  konvenční  medicíně,  která  je 
nezastupitelná  ve  vyšetřovacích 
metodách a akutní medicíně. Ně-
které  diagnostické  postupy,  jako 
krevní rozbory, používám v praxi.
Jak dlouho jste byl na stáži 
v Londýně a co zásadního vám 
tato stáž přinesla do života?
Již v době, kdy jsem v Londýně po-
býval rok, byla holistická medicína 
rozšířená a stejně jako v německy 
mluvících zemích oblíbená. U nás 
se teprve tento zájem začal proje-
vovat.
Co vás přivedlo k zájmu o holis-
tickou medicínu? A mohl byste 
stručně přiblížit pojem holistická 
medicína?
O  prevenci  jsem  se  zajímal  ještě 
na  studiu  medicíny. A  později, 
když  už  jsem  působil  na  interně, 
mě  zaujal  individuální  přístup. 
Nějak jsem si nedokázal představit, 
že budu pouze předepisovat určitý 
typ chemických léků, aniž bych se 
nezajímal o to, z jakého důvodu je 
dávám. Proto jsem se rozhodl, že 
vzhledem k tomu, že západní me-
dicína neumí dobře řešit chronické 
a civilizační nemoci, že se vydám 
jiným směrem.
Postupem času a s přibývajícími zkušenostmi 
a počtem pacientů jsem zjistil, že jeden sys-
tém např. východní medicíny nemůže fungo-
vat u všech obtíží a u všech lidí. V současné 
době je zánět pro mě otázkou číslo jedna. Je 
to něco, co se dotýká nás všech,  lidí, kteří 
žijí v tomto prostoru. To znamená, že proti-
zánětlivý systém bere ohled na intolerance 
potravin,  imunitní  či  hormonální  systém. 
Navíc  mě  zajímají  i  diagnostické metody 
ze západní medicíny, jako jsou krevní testy, 
ultrazvuk, magnetická resonance. To všechno 
beru v úvahu a je to pro mě podstatné. Zají-
mají mě imunologické krevní rozbory, kam 
posílám  lidi. Nemohu  říci  klientovi:  „Tak 
teď udělám pulsovou diagnostiku a už o vás 
všechno vím.“ Tak to není.
Tvrdí se, že konvenční medicína léčí nebo 
potlačuje dopady a následky onemocnění, 

Aktuálně o imunitě a jejím posílení
ale holistická medicína pátrá po příči-
nách a snaží se o jejich odstranění. Je to 
i váš názor?
Ono to zní jako klišé, ale v konvenční medi-
cíně se opravdu příliš neřeší, proč ta nemoc 
vznikla  a  jestli  se  náhodou  tatáž  choroba 
nevyvíjí  u  různých  lidí  různě. A  proč  se 
nějakým způsobem nezaměřit na prevenci, 
která je svým způsobem snazší a i účinnější. 
To mi v západní medicíně schází. Kromě 
toho  jsem  se  hodně  zajímal  i  o  stravu, 

dietologii,  která  také  v  západní  medicíně 
chybí. Vlastně jsem se na medicíně nikdy 
neučil  o  stravě  a  dodnes  se  studenti  o  ní 
příliš neučí.
Vnímá tudíž alternativní medicína lid-
ské tělo a jeho procesy jako komplexní 
systém?
Je to pro mě fascinující téma v souvislosti 
s chronickými nemocemi a obtížemi, které 
lidé mají. Třeba co se dá zjistit, když někdo 
trpí jenom únavou. A doktoři mu řeknou, že 
všechno  je vlastně v pořádku. Přitom má 
sníženou imunitu, má problémy se zánětem 
v těle. Ale podle západní medicíny je takový 
jedinec zdravý.
Spadají do tohoto komplexního výčtu 
i biologické rytmy a strava?
Vliv  časového  systému  na  organismus  je 
nesporný a zásadní. Důležité je zmínit, že 

jestliže se chováme tak, jak jsou nastavené 
biologické hodiny, a umožňujeme procesům 
probíhat tak, jak mají, jsme zdraví. Pokud 
tomu tak není, biologické hodiny se často 
podílejí  na  vzniku  civilizačních  nemocí 
–  srdečně-cévní  choroby,  alergie,  astma, 
zažívací  obtíže,  kožní  problémy,  bolesti 
hlavy, cukrovka, obezita. Když víme, jak se 
k časovému systému chovat, jsme schopni 
řadu  problémů  řešit.  Chronomedicína  za-
bývající  se  časovým  systémem  je  přitom 

vědecký obor, založený na mnoha 
klinických studiích, z nichž některé 
uvádím v knize, a zastánci oboru 
jsou respektovaní lékaři. Nejedná 
se  tedy o  informace nepodložené 
výzkumem.
Každý jedinec má tento systém 
nastavený jinak – je tudíž možné 
vytvořit konkrétní životosprávu 
přímo na míru?
Ano, podrobným vyšetřením meta-
bolismu a analýzou životního stylu.
Dokáže tento holistický postup 
léčby zbavit tělo takzvaných 
civilizačních nemocí a třeba 
i vleklých chronických zánětů?
Zánět,  který  přetrvává  třeba  celé 
měsíce  nebo  dokonce  roky,  není 
ozdravný proces jako zánět akutní, 
který  nás  vlastně  chrání  a  uzdra-
vuje,  kdežto  chronický  zánět  nás 
poškozuje. To znamená, že přetrvá-
vající zánět v těle může vyvolávat 
spoustu civilizačních chronických 
onemocnění, která nás i postupně 
zabíjí.
Protizánětlivé léky, které užíváme, 
mnohdy  neléčí  samotnou  příčinu 
onemocnění,  ale  mají  i  nežádou-
cí  vedlejší  účinky,  proto  raději 
dávám  přednost  přírodní  léčbě, 
která  řeší  více  příčinu,  zejména 
zánětu a  je podložena vědeckými 
informacemi. Nové studie ukazují, 
že  protizánětlivým  režimem  se 
zařazením  protizánětlivých  po-
travin snižuje riziko nemocí srdce 
o padesát procent. Mnohé přírodní 
byliny a koření, jako např. skořice 
cejlonská (pravá skořice), má proti-
zánětlivé účinky. Stejně tak zázvor, 

který většina lidí zná, a je nazýván králem 
koření – má i antibiotické účinky. Kurkuma 
dlouhá je takový zázračný přírodní prostře-
dek, který obsahuje látku kurkumin, který 
má  protizánětlivé  i  antibiotické  účinky. 
Ostatně to bylo prokázáno v celé řadě studií. 
Kurkumu známe třeba z kari koření, když se 
nastrouhá, je to takový žlutý prášek. Součást 
mojí  lékárničky  je  i  oregáno  v  kapkách, 
které se ředí do  jiného,  třeba kokosového 
či olivového oleje.
Doporučujete i relativně zdravým je-
dincům, kteří si zatím na žádné potíže 
nestěžují, klasickou detoxikaci?
Detoxikace se používá, ale není to správný 
pojem. My máme detoxikační systém, kdy 
biotransformací  se  vylučují  škodliviny 
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Tak  jako  každý  rok  medvědice  Máša 
napekla vánoční cukroví, vánočku i vrkoč, 
hastrmánci vyleštili zlaté rybičce šupinky, 
aby  se blýskala a mohla  splnit příchozím 
i ta nejtajnější přání, a čerti přemohli svoji 
pověstnou  lenost – vypucovali  si kopýtka 
a dokonce ostatním obyvatelům Pohádkové 
kovárny pomohli se zdobením téměř čtyři-
ceti vánočních stromečků.

Ani oslíci z Pohádkové kovárny se návštěvníků nedočkali…

Moc jsme se všichni na vás, naši milí 
kamarádi, těšili, ale zákeřný virus nám se-
tkání překazil… Ale nebojte, tak jako v po-
hádkách, i v životě nakonec zvítězí dobro 
nad zlem a my se zase brzy budeme moci 
potkat  se  svými  rodinami,  přáteli  a  třeba 
i všemi obyvateli naší kovárny.

Přejeme vám hodně zdraví a sil a těší-
me se na viděnou u nás, v pohádce…

Vaši čerti, hastrmani, víly, draci, Červe-
ná Karkulka, pejsek Tajtrlík, oslíci Aladin 
s Jasmínkou a ostatní pohádková havěť 
z Pohádkové kovárny v Selibově
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z  těla. Proto  je  správnější mluvit  o  zevní 
podpoře detoxikace půstem, bylinami atd. 
Základem  zdraví  je  prevence  a  starověcí 
učenci  tvrdili,  že  prevence  je  nejlevnější 
medicína.  Půst  krátkodobý  je  jedním  ze 
základů  zdravého  života,  daný  evolučně 
i potvrzený studiemi.
Jakým konkrétním způsobem lze dosáh-
nout účinné regenerace organismu?
Opakovaným  krátkodobým  snižováním 
kalorií, pohybem, otužováním, vyváženou 
stravou a zdravým spánkem. Pokud bude-
me  často  jíst  například  v  malých  porcích 
několikrát  denně,  později  večer  či  spíme 
málo nebo naopak hodně, pak regenerace 
neprobíhá, jak má.
Co dokáže spolehlivě posílit imunitní 
systém lidského organismu?
Vyvážená  životospráva,  byliny  a  doplňky 
stravy, posilování a nesmíme zapomenout 
na otužování, např saunu. Dále mirkobiom, 
protože  slizniční  imunita  sídlí  převážně 
ve  střevech.  Podpora  mikroflóry  tím,  že 
vyloučíme  pšenici,  protože  v  nové  studii 
se ukázalo, že dva hlavní faktory poškození 
střevní sliznice a  tudíž poruch  imunity se 
zánětem jsou bakterie a pšenice. A jíst do-
statek pre a probiotických potravin.

V některých svých knihách se zmiňujete 
i o důležitosti skladby stravy – jak by 
taková optimální strava měla vlastně 
vypadat?
Protizánětlivá  strava  je  kombinací  stravy 
nízkosacharidové  a  středomořské,  tedy 
dostatek  zdravých  tuků,  bílkovin  a  méně 
sacharidů a cukrů.
Vyvracíte i některé zakořeněné mýty 
o přínosu anebo škodlivosti určitých 
potravin a jídel. Co si myslíte například 
o mléku, živočišných tucích, pečeném ma-
su, cukru, ovoci, jablečném džusu apod.?
Tomuto širokému tématu se věnuji v kni-
hách, ale celkově se stále přeceňuje důleži-
tost sacharidů, které nejsou esenciální. Např. 
obiloviny  ve  stravě  nepotřebujeme,  zato 
tuky  a  bílkoviny  ano.  Maso  se  zeleninou 
je  zdravější  než  těstoviny  se  smetanovou 
omáčkou či chléb se sýrem. Přidaný cukr, 
ovocné džusy, rafinované oleje jako sojový 
či slunečnicový a mnoho obilovin a ovoce 
podporuje zánět v těle.
Věnujete se z tohoto hlediska mimo jiné 
i problému nadváhy. Co byste doporučil 
těm, kteří s touto zátěží dlouhodobě a ne-
úspěšně bojují?
Nadváha  je  zánět  a  hormonální  problém 
se  zvýšeným  inzulinem.  Podstatné  snížit 
inzulin, ukládající tuk v těle, tedy potraviny 

které inzulin zvyšují, jako obiloviny, ovoce 
či denodenní konzumace jídla.
Imunita je nyní nesmírně důležitá i ve vy-
pjaté době boje s covidem 19 – máte kon-
krétní rady, jak posílit imunitní systém 
i v této souvislosti?
Silný imunitní systém se umí bránit virózám. 
Je nutné mít dostatek vitaminu a zejména D, 
který  se prokazuje  jako klíčový a většina 
lidí ho má málo, dále zinek, selen či hořčík. 
Otužování jako Kneippovy masáže stude-
nou a teplou vodou či sauna jsou též klíčové 
stejně jako zdravý spánek.
Napsal jste řadu populárních odborných 
knih, některé sám, jiné se spoluautory. 
Kolik jich bylo asi celkem?
Myslím,  že  je  jich  něco  přes  třináct,  ale 
zásadní  jsou  ty  o  chronickém  zánětu 
a střevním mikrobiomu, včetně praktických 
receptů ve správných kombinacích.
Děkuji za rozhovor a přeji další vnímavé 
čtenáře a posluchače, kterým nesporně va-
še populární knihy a fundované přednášky 
pomohou nastavit správný životní systém, 
tak důležitý pro zdraví a spokojenost.

Hanka Hosnedlová

Městské kulturní středisko Protivín věří, 
že se plánovaná přednáška 18. května 
bude moci uskutečnit.
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 ZE ŽIVOTA ŠKOLY 
ŠKOLNÍ SLOHOVÉ PRÁCE

Při první lednové distanční hodině českého 
jazyka bylo zadáno třídě 9. A slohové téma: 
To byl můj rok 2020.

Zde výběr několika prací:
Spousta lidí může říkat, že rok 2020 byl je-

den z nejhorších roků. A nemůžeme to popírat, 
stala se spousta nečekaných a nepříjemných 
věcí. Ale nemůžeme vidět jen to zlé. Tento rok 
byl hodně důležitý, a to pro všechny. Otevřel 
nám  totiž  oči.  Doufám,  že  jsme  si  všichni 
uvědomili, co máme, a že jsme za to vděční.

Rok 2020 byl perfektní příklad toho, jak 
důležité je zdraví. Pro mě byl tenhle rok nej-
důležitější ze všech. Probírala jsem se velkou 
spoustou myšlenek a pomalu začínala rozumět 
sama sobě. Uvědomila jsem si, že není žádný 
hřích  „být  jiný“  a  že  bych  se  neměla  tolik 
zaobírat tím, co si o mně myslí ostatní lidé, 
co mě ani neznají.

Konečně  jsem  dostala  tu  kuráž  působit 
tak,  jak chci,  a díky  tomu se začala mít  rá-
da. A  jsem šťastná, že mám tak podporující 
přátele. Rok 2020 byl jiný než ostatní. A to 
se někdy stane. A je to v pořádku. Rok 2020 
byl jedinečný.

Kristína Vojíková, 9. A

Rok 2020 byl pro mě a určitě i pro ostatní 
úplně jiný než předešlé roky. Na začátku roku 
v  lednu  a  v  únoru  se  vše  jevilo  jako běžný 
rok. Ale v březnu se vše nečekaně změnilo. 
Upřímně jsem si myslela, že koronavirus se 
do Česka ani nedostane, ale opak byl pravdou. 
Média nás celou tu dobu informovala o špatné 
situaci ve světě, ale stále jsem doufala, že se 
nás to týkat nebude. Bohužel se později obje-
vily první nákazy i v Česku. Situace se začala 
zhoršovat a bylo čím dál víc nakažených. Já 
musela jen doufat, ať to co nejdříve pomine. 
Spoustu  lidí  začalo vykupovat obchody. Co 
my, má to také smysl? Říkala jsem si. Rodiče 
to zatím neřešili.

Přesně si pamatuji den 15. března. Proč 
si  ho  pamatuji?  Je  to  den  mých  narozenin. 
Narozeniny  to  byly  zvláštní,  jelikož  ten 
den byl vyhlášen nouzový stav. Nikdy jsem 
si  nedokázala  představit,  co  to  vlastně  ten 
nouzový stav je a co obnáší. Teď už jsem to 
věděla.  Jako  ochranné  opatření  se  zavřely 
obchody, restaurace, kina a omezily další věci, 
které patřily k našemu každodennímu životu. 
Zpomalilo se absolutně všechno. Myslím, že 
největší  šok  pro  mne  byla  distanční  výuka. 
Také další pojem, který jsem si předtím ne-
dokázala vybavit. Jaká byla online výuka? Ze 
začátku těžká jak pro žáky, tak i pro učitele, 
ale postupem času jsme si všichni zvykli a byl 
to běžný systém učení.

Nesmím  také  zapomenout  na  roušky. 
Roušky se staly nezbytnou součástí nás a na-
šeho šatníku. Pokaždé vyjít bez roušky ven, 
mi přišlo zvláštní. Situace trochu povolila až 
v létě. Opatření byla minimální a my si ale-
spoň mohli užívat léta. V hlavě se mi honila 
myšlenka. Bude na  podzim znovu nouzový 
stav? Bohužel se pandemie vrátila v plné síle 
a my museli znovu usednout za počítače. Co 
dál? Rok 2020 skončil. Tenhle zvrat si budeme 

pamatovat všichni. Momentálně doufám, že 
rok 2021 bude pro nás lepší než ten předešlý.

Alice Hanusová, 9. A

Začátek roku 2020 byl poněkud náročný. 
Čekalo toho na mě hodně, ale ne vždy to bylo 
tak špatné. Získala jsem pár zkušeností a celé 
lidstvo se seznámilo s novým virem. Během 
karantény  mi  tak  nějak  došlo,  co  chci  a  co 
naopak nechci.

Moje  maminka  měla  obrovskou  radost 
ohledně  výběru  mé  budoucí  školy. Vždy  si 
přála, abych šla na střední zdravotnickou ško-
lu. Tloukla mi to do hlavy asi od šesté třídy. 
Původně jsem chtěla na obchodní akademii, 
ale  jak  říkám:  „Lidé  se  mění,  a  tím  pádem 
i jejich myšlenky.“

V polovině roku mi zemřel strýc z tátovy 
strany.  Neviděla  jsem  ho  nějakých  pár  let, 
celkově  jsme si nikdy moc nesedli. Strýček 
byl na můj vkus docela divný člověk. Vlastně 
i s tátou jsme se střetli po velmi dlouhé době.

Říká se, že ošklivé začátky mívají nejkrás-
nější konce. I moje maminka to tvrdí. Vlastně 
jsem se o tom přesvědčila sama. K úplnému 
konci roku, tím mám na mysli měsíc prosinec, 
se mi po nějakém měsíci ozval můj kamarád. 
Dříve jsem ho ignorovala, protože mi přišlo, 
že si nemáme o čem povídat. No zdání občas 
klame. Stal  se  z něj  člověk, který mi úplně 
změnil a převrátil život vzhůru nohama. Jsem 
za něj šťastná. Společně jsme vstoupili do roku 
2021.  Přála  bych  si,  vlastně  doufám,  že  to 
takhle bude pokračovat ještě dlouhou dobu.

Andrea Dušková, 9. A

Rok 2020 byl pro mě smutný. Umřel mi 
děda, kterého  jsem měl moc  rád. A on měl 
rád mě. Hned potom se objevila nemoc Covid 
19 a začaly se nosit roušky. Zavřely se školy 
a  obchody.  Báli  jsme  se,  že  se  nakazíme, 
a proto jsme nechodili ani moc ven. Jediné, 
co  mi  pomohlo,  bylo  učení  z  domova.  Měl 
jsem na všechno více času a mohl jsem občas 
něco probrat s mamkou v klidu tak, abych to 
pochopil.

Koupili  jsme  si  taky  velikou  zahradu, 
na které jsem celé léto s tátou pracoval a kam 
jsme mohli chodit, když byl vyhlášený nou-
zový  stav  a  zákaz  vycházení.  Jediné,  na  co 
jsem se těšil, byly Vánoce. Ty mám moc rád, 
protože je tady veselo.

Rok 2020 byl smutný a jiný než ty roky 
předtím. Teď mě čeká rozhodnutí, kam půjdu 
na učiliště, a jaký obor si vyberu. Ještě váhám, 
ale snad se rozhodnu správně. A doufám, že 
bude tento rok 2021 lepší. Přál bych si, aby 
moje rodina a já byli zdraví a aby mě škola, 
na kterou půjdu, bavila.

Kryštof Sláma, 9. A

Můj  rok  2020  byl  zvláštní.  Pro  některé 
lidi to byl smutný a bolestivý rok. Ale z druhé 
strany se v něm určitě dají najít i příjemné věci. 
Začnu lednem, kdy byl ještě normální běžný 
život. V únoru jsem byla na svatbě mého bra-
trance. V březnu o jarních prázdninách jsem 
jela na výlet do Tábora. S tetou a její rodinou. 
Po cestě na výlet se vše změnilo. Zavolal mi 

taťka a oznámil mi, že do školy po prázdninách 
nenastoupíme. Hlásili to v rádiu, psali na in-
ternetu. Zaskočilo mě to. Nevěděla jsem úplně 
přesně, co koronavirus je. Nedokázala jsem si 
představit, jak se budu učit online.

Po pár dnech jsem šla k babičce a začaly 
jsme  spolu  šít  roušky. V  březnu  a  v  dubnu 
zažíval každý z nás úplně něco nového. Pro 
zdravotníky obrovská zátěž, moje první online 
výuka, první roušky…

V  květnu  se  pomalu  začalo  zase  vše 
rozvolňovat.  Plánovala  se  prezenční  výuka. 
Červen byl takový zlom. Chodila jsem zase 
do školy, sice jen na dvě hodiny, ale i tak to 
byla změna.

V červenci byly prázdniny. Opět vypadalo, 
že se vše otáčí k lepšímu. Na naší chalupě jsem 
oslavila s rodinou své narozeniny. 20. července 
jsme jeli na oslavu výročí rodičů do restaurace. 
V srpnu rodinný výlet – vyhlídku Máj. A tak 
pomalu utíkaly prázdninové dny, které  jsme 
ukončili výletem na raftu v Českém Krumlově.

V  září  jsme  nastoupili  do  školy. Ale 
jen na chvíli. V říjnu  jsem byla opět doma. 
A takhle se postupně táhl celý říjen a listopad.

Prosinec byl o něco lepší než ostatní mě-
síce. Byl Štědrý den. Když nastal, s mamkou 
jsem  od  rána  připravovala  jídlo  na  večer. 
Dobalila  jsem poslední dárky. Byl  to hezký 
den. Dostala jsem spoustu hezkých věcí. 25. 
prosince  jsme šli  s celou rodinou k babičce 
a dědovi na oběd. A celý rok 2020 jsme za-
končili na Silvestra. Procházkou po Protivíně.

Tereza Šimánková, 9. A

Můj rok 2020 byl jiný. Ostatně jako pro 
všechny ostatní na planetě. V zimě bylo vše 
ve  starých  kolejích.  Chodil  jsem  do  školy, 
hrál  fotbal  a  jiné  sporty.  Jakmile  ale  začali 
přibývat první nakažení, vše se obrátilo vzhůru 
nohama. Školy se zavřely, sporty se zakázaly, 
ale celkově jsme díky tomu první vlnu zvládli. 
Výuka však nebyla nejpříjemnější. Vzhledem 
k tomu, že distančně byla jen čeština, mate-
matika a  cizí  jazyky, ostatní  jsme  si museli 
vyřídit sami podle instrukcí. V červnu jsem se 
s ostatními vrátil do školy, kde jsme měli vždy 
asi 2 hodiny. Žádné terno, ale lepší než nic. 
Pro vysvědčení jsme si mohli dojít osobně.

Letní prázdniny byly pro mě dobré. Každé 
ráno  jsem  se  v  klidu  nasnídal,  připravil  se 
a vyrazil pracovat na naši zahrádku. Bylo vždy 
příjemné počasí, a když začalo být okolo druhé 
hodiny  horko,  vyrazil  jsem  domů  na  oběd. 
Takhle to šlo skoro celé prázdniny. V srpnu 
jsem hlavně o víkendech, ale i v týdnu, jezdil 
k  tetě  hlídat  štěňata,  která  se  narodila  její 
fence. Štěňata si se mnou celý den hrála, ne-
bo se prala mezi sebou. Mám s nimi spoustu 
vzpomínek,  a  nejhorší  bylo,  když  musela 
na podzim odejít k novým páníčkům. Všichni 
majitelé jsou naštěstí s tetou v kontaktu, a ob-
čas dostaneme i nějakou fotku.

Přišel podzim a s ním i škola. Do školy 
se normálně chodilo, jen s rouškami. Doufal 
jsem,  že  bude  pouze  prezenční  výuka,  ale 
podle očekávání se situace zhoršila. Půl polo-
letí jsme tedy strávili doma. Distanční výuka 
byla  ale  příjemnější  díky  zřízení  programu 
Microsoft Teams,  který  propojení  s  učiteli 
výrazně zlepšil.

Rok 2020 nebyl  jednoduchý pro nikoho 
z nás (jako to slýcháme v každé druhé rekla-
mě) a přinesl spoustu výzev. Věřím, že já jsem 
dělal, co jsem mohl, aby byl pro mě alespoň 
trochu jednodušší.

Kryštof Doubek, 9. A
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  SPOLEČENSKÁ KRONIKA  
NARODILI SE

	 18.	1.	dcera	Štěpánka	Polánská
	 Lucii	Klarnerové	z	Protivína

	 29.	1.	dcera	Anna
	 Markétě	Jůnové	z	Protivína

ZEMŘELI
	 13.	1.	Petr	Hemala

	 59	let,	Protivín

	 5.	2.	Miroslava	Kaňovová
	 64	let,	Protivín

EVANGELICKÁ CÍRKEV METODISTICKÁ
farnost Protivín, Mírová 171

Srdečně zveme na bohoslužby v únoru a březnu

NEDĚLE 21. 2. v 9.00 hod.
Ježíš mu řekl: „Že jsi mě viděl, věříš. Blahoslavení, kteří 
neviděli, a uvěřili.“
Bohoslužba s kázáním (kazatel Novák R.)
PÁTEK 28. 2. v 9.00 hod.
„A tak vám pravím: Proste, a bude vám dáno; hledejte, 
a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno. “
Bohoslužba s poselstvím (laická kazatelka)
NEDĚLE 7. 3. v 9.00 hod.
Ježíš jim řekl: „Toto jest má krev, která zpečeťuje 
smlouvu a prolévá se za mnohé.“
Bohoslužba s poselstvím (kazatel Novák R.)
NEDĚLE 14. 3. v 9.00 hod.
„Vězte, že ten, kdo odvrátí hříšníka od bludné cesty,
zachrání jeho duši od  smrti a  přikryje množství 
hříchů. “
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.

Děkujeme všem, kteří naši službu podporujete 
finančně.
Po  dobu nekonání bohoslužeb je možné do-
mluvit pastorační rozhovor či jinou pomoc 
s kazatelem farnosti.
Kontakt: farní úřad tel.: 775 941 105
č.ú. 601609874/0600
FB: ecm Protivin
email: protivin@umc.cz
www. umc.cz

MODLITBA PŘIZNÁNÍ
Přiznávám Pane,
že jsem ochoten jít za tebou, ale jen na kousek cesty,
poslechnout tě, ale ne ve všem,
milovat tě, ale jen pokud to nebude nic stát,
věřit ti, ale ne bez výhrad,
odevzdat se ti, ale ne docela.
Smiluj se, Pane, nad mou nevěrou, neláskou,  
neposlušností a strhni mě za sebou celého.

BŮH MÁ VESELÉ LIDI RÁD  
(trocha humoru do konce měsíce)
V jedné holandské vesnici žili dva bratři, kteří byli velcí 
zlotřilci. Jeden z nich zemřel a druhý požádal faráře 
o pohřeb. Ten odmítl. Pozůstalý bratr mu nabídl deset 
tisíc guldenů pro sbor, když bratra pohřbí a řekne, že 
to byl světec.
Na pohřeb přišlo mnoho lidí, aby si poslechli, co 
bude farář o tom podvodníkovi říkat. Farář v kázání 
prohlásil: „Zemřelý byl lhář, podvodník a mnohým 
v naší vesnici uškodil. Avšak musím říct, že ve srovnání 
se svým bratrem to byl úplný světec.“ :)

Prvním protivínským občánkem se v letošním roce stala Štěpánka Polánská.  
Narodila se rodičům Lucii Klarnerové a Lukáši Polánskému dne 18. ledna v 6.28 hodin. 
Vážila 2 650 gramů a měřila 47 centimetrů.

Vážení návštěvníci infocentra, 
v  této  chvíli  vám  můžeme  nabídnout 

pouze služby,  jako  je kopírování,  tisk po-
třebný nejen k distanční výuce, vyhledání 
dopravního spoje…

Velmi se těšíme, až opět nastane „nor-
mální  doba“  a  přivítáme  vás  na  nových 
výstavách. 

Informace  o  jejich  konání  uveřejníme 
zde  a  na  plakátech  ve  městě  i  přilehlých 
obcích.

Až do odvolání se na vaši návštěvu 
těšíme od pondělí do pátku v čase 9 – 15 
hodin.

Informace z kaplanky Protivín

Je konec  ledna. Stojím u okna,  lokty  se 
opírám o parapet a hledím do dálky. Za okny 
prší, na obzoru les. Sleduji, jak koruny stromů 
obalené  sněhem  padající  kapky  rozpouští. 
Čas plyne pomalu. Nikam nespěchám, jen se 
kochám pohledem ven. Chlad, vítr, déšť i mráz 
ode mne dělí bezpečně okno a tělo mi hřeje 
teplo  sálající  z  radiátoru.  Přemýšlím.  Mám 
spoustu času, kolem je klid a mně se velmi da-
ří. Koronavirová doba není až tak špatná. Ne-
můžu si stěžovat. Do mého rozjímání vstupuje 
manžel. Připojuje se ke mně se slovy: „Není 
všechno jen špatné. Něco se naučíme. Děti se 
zdokonalí v práci  s  různými  technologiemi, 
učitelé ostatně taky. Někteří mají díky covidu 
víc času. Zvládají to, na co by normálně čas 

Čas vděčnosti
neměli.“ Jsem ráda, že je pozitivní. Čas jakoby 
se nám zpomalil a není to vůbec k uzoufání. 
Aspoň pro nás ne. Po práci můžeme jít ven. 
Sluníčko nabírá na síle, jeho paprsky dokáží 
už velmi příjemně hřát. Pokaždé, když jsme 
venku v přírodě, obdivujeme se krásám naší 
přírody. Čtyři roční období, každé jiné, každé 
v něčem krásné. Celý leden máme sníh, tak 
jak to má být.

Když jdeme ven, bílá pokrývka na cestách, 
jehličí, rybníku i na střechách chalup mi dávají 
pocit, jako bych byla v pohádce. Připadám si, 
jako bych byla malá holka. Vyprávíme si, co 
kdo zažil, co řeší nebo plány do budoucna. Je 
nám krásně. A když už  je  ten sníh, nemůže 
chybět koulovačka. Kluci to ještě vylepšují, 
trefují  se  do  větví  ve  chvíli,  kdy  pod  nimi 
někdo z nás stojí, aby schytal pořádnou dávku. 
Oklepáváme  se  ze  sněhových  vloček,  které 
nám zapadaly za krk. Honíme se, schováváme, 
útočíme.

Domů  se  vrátíme  trochu  promočení, 
ruce  zkřehlé  od  mrazu,  ale  šťastní,  že  jsme 
spolu. Že se máme rádi, že si máme o čem 
pořád ještě po těch letech povídat. Dokonce 
si umíme ještě hrát. Teplý čaj a ponožky. To 
nemá chybu. K tomu mám pořád ten úžasný 
výhled z okna. Všichni si doma jdou po svém. 
Mám čas jen pro sebe. Můžu jen tak koukat. 
Tak tedy koukám s vděčností za všechno, co 
mi  život  dal.  Není  toho  málo.  Je  to  prostě 
požehnání.  Rodina,  domov,  práce,  zdraví. 
Jsem zkrátka šťastná a vděčná, protože vím, 
že tu nejsem sama a že se o mne i mé nejbližší 
stará ten, komu nikdo neporučí. Možná, že nás 
koronavirus  dostihne,  nevím. Ale  vím  jistě, 
že  nebudeme  sami  a  že  budou  mnozí,  kteří 
na nás budou myslet. Prostě teď je pro mne 
čas vděčnosti.

Mgr. M. Šálková
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Fotbalové informace
Významné zápasy a slavné osobnosti na protivínském hřišti – 5. část

POKRAČOVÁNÍ ZAJÍMAVOSTÍ Z HISTORIE U PŘÍLEŽITOSTI 100 LET OD ZALOŽENÍ OFICIÁL-
NÍHO FOTBALOVÉHO SPOLKU SK PROTIVÍN.

Pokračování na straně 13   

1. 8. 1993 TJ Slavoj Protivín – SKP 
Union Cheb 6:1 (3:1)
Branky: Chalupa 2, Peroutka, Nováček, 
Baloušek
Sestava: Brůžek (Hesoun) – Novotný, 
F. Färber, Motyčák (Sládek), Bartuška 
(Damašek)  –  Nováček  (Baloušek), 
Peroutka, P. Novák – Chalupa, Veselý 
(V. Křišťál), Sajtl
Další pouťový zápas měl být původně 
velmi významný. Měl přijet prvoligový 
tým,  který  svou  účast  během  června 
potvrdil. Výbor  fotbalového oddílu se 
na zápas pečlivě připravoval. Tipovací 
soutěž,  střelba  na  vyznačená  místa 
v brance apod. Po skončené sezóně však 

došlo v Chebu k zemětřesení, vyměnili 
se trenéři i část vedení klubu a noví tre-
néři dali přednost lépe obsazenému tur-
naji v Blšanech, vlajkové lodi tehdejšího 
předsedy svazu Františka Chvalovské-
ho. Vzali téměř celý kádr a do Protivína 
přijel divizní B tým, doplněný asi dvěma 
hráči  širokého  kádru  „Áčka“. Tak  se 
jim kluci alespoň pomstili tím, že jim 
v  každém  poločasu  nasázeli  po  třech 
brankách.  Cheb  se  prostřednictvím 
svého sekretáře později omluvil. Ale jak 
později napsal pan Michal Cirmaciu – 
„Kdo odprosí diváka?“ To jsme museli 
my, protože diváci byli rozezleni na nás, 
ačkoliv jsme za to nemohli.

25. 9. 1994 TJ Slavoj Protivín „Old boys“ – Sportovní klub televize 2:5
Branky: Gorel, Pěkný
Sestavu domácích internacionálů si nearchivuji, ale to vůbec nevadí. 
V  tomto  utkání  se  nejednalo  o  soupeře  slavného  jména,  ale  slavná 
jména se v mužstvu hostů objevila. Pár z těchto tehdejších mladíků se 
na televizních obrazovkách stále objevuje. Referát o zápasu pana Anto-
nína Šenka naprosto přesně vystihuje jeho náladu a atmosféru. Pohoda 
a radost z fotbalu, umocněná skvělým živým reportem Oty Černého.

V tomto roce hrály v Protivíně ještě FK Teplice, ale byla to juniorka. 
Jedinou  známou  tváří  v  jejich  týmu  kromě  trenéra  byl  Jarda Vojík, 
který tam byl na 14 dní na zkoušce. Tím trenérem byl internacionál 
Přemysl Bičovský.
TJ Slavoj Protivín – FK Teplice 0:5
Sestava: Hesoun – Motyčák, Kovařík, Färber, Novotný – Sajtl, Beč-
vář, Veselý, Bartuška – Sládek, Chalupa Střídali: Kušnierik, Nováček, 
Němec
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30.7. 1995 FK Protivín „Old Boys“ – 
FK Teplice 5:10 (1:5)
Branky: Peroutka 2, Škola, V. Křišťál, 
Gorel

Pokračování na straně 14   

1996 FK Protivín – Amfora Praha
Bohužel jsem zjistil, že o tomto zápasu nemám v archivu nic. 
Jestli to bylo zase o pouti, s jakým mužstvem Amfora hrála, 
ani výsledek. Nějak mi to uniklo. Mám jenom jejich plakát 
a fotku z novin.

Asi proto, že jsem měl plnou hlavu s jeho organizací a s tím, 
aby se vůbec odehrálo. V noci před zápasem přišla obrovská 
průtrž mračen,  lilo  skoro  celou noc. Ráno  jsme  se  snažili 
„fankami“ a  tam kde  to šlo, ponornými čerpadly odčerpat 
obrovské kaluže. Amfora chtěla hrát, šlo jim o honorář, vo-
du jsme docela odčerpali, tak se hrálo. V paměti mi utkvěl 
na hřišti nestárnoucí František Veselý, Karel Vágner. Na těch 
bylo  jasně  vidět,  že  neradi  prohrávají,  i  třeba  v  takovém 
„srandamači“. Jan Rosák elegantní i na hřišti, znovu jsme se 
potkali s Přemkem Bičovským. Mimo hřiště na mne ohromně 
lidsky zapůsobili Lešek Semelka a Ivo Niederle, pohodoví, 
usměvaví, nic nebylo problém. Naopak od té doby moc ne-
musím dva tehdejší mladíčky v týmu, Vetchého a Suchánka, 
kteří se naopak chovali náležitě přezíravě a dávali nám hodně 
znát, že hrají „jinou ligu“. Doufám, že pan Vetchý pochopil, 
že amatérský fotbal se dělá hlavně srdcem, když natáčel seriál 
Okresní přebor.

Již  pod  novým  názvem  jsme  přivítali 
další  internacionály.  Jak  jinak  než 
o pouti. Tentokrát Teplice, v čele s Pře-
myslem Bičovským. V té době byl stále 

V závěru devadesátých  let  se v Proti-
víně  objevily  další  osobnosti  českého 
a československého fotbalu, které hrály 
v  týmu,  organizovaném  internacioná-
lem Ladislavem Vízkem. Hrály v týmu 

„Kozlovna“, restaurace, jejíž majitelem 
byl právě Ladislav Vízek. Kozlovna hrá-
la v Protivíně celkem třikrát, takže těch 
známých fotbalistů šlapalo protivínský 
trávník víc než dost. Kromě Ládi Vízka 

Přemysl Bičovský

hráčem s největším počtem odehraných 
zápasů v lize. Kromě něj parta ostříle-
ných  ligových  harcovníků  –  gólman 
Kameník,  Šourek, Tonda  Rosa,  který 
ještě pomáhal S. Studené zachránit se 
v  krajském  přeboru,  Němec  a  další.  
Že byli parta, dokázali nejen na hřišti, 
ale i perfektním hudebním, pěveckým 
a tanečním výkonem u nás v bufetu.

27.7.1997 FK Protivín st. garda – FC 
Kozlovna Praha 1:5 (1:2) 
Branka: Peroutka
Referát z novin hovoří lépe než já…

například  reprezentační  trenéři  Josef 
Pešice  a  Miroslav  Beránek,  dukláci 
Pelc, Rott, slávisté Pauřík a Peclinov-
ský, obojetník v pražských S Jeslínek, 
a další a další.
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Kozlovna v protivínské hale v roce 1997.  Zleva stojí Pauřík, 
Peclinovský, Vízek, Pešice. Zleva sedí Urban, Beránek, Rott.

25. 11. 1997 turnaj rodinných protivínských fotbalových 
klanů „Mafia cup“ v protivínské hale
Také v tomto případě nemusím o turnaji informovat, novinář 
to udělal za mne. Jen název turnaje je špatně, Alea byla jedním 
ze sponzorů. Výňatek je z finále FK Protivín A – Kozlovna.

26. 7. 1998 FK Protivín – Kozlovna Ládi Vízka 1:2 (0:2) 
Branka: Hornát
Referát k utkání:

Poslední  osobnosti,  o  kterých  se  chci 
zmínit v tomto povídání, jsou Jan Koller 
a  Jindřich Trpišovský.  Jan  Koller  zde 
hrál za Smetanovu Lhotu jako neznámý 
mladíček, vrátil se jako nejlepší repre-
zentační střelec.

Současný  trenér  Slavie  Jindřich Trpi-
šovský zde hrál s týmem Dolních Mě-
cholup ve svých neznámých trenérských 
začátcích. Třeba se sem s nějakým slav-
ným týmem zase vrátí už  jako slavný 
renomovaný trenér. Jan Koller Jindřich Trpišovský

Tento malý seriál končí. Hlavně proto, 
že většina z fotbalových fanoušků, i těch 
mladších, si už utkání v 21. století pa-
matují. Možná, že se v těchto utkáních 
objevily  nové  hvězdy,  které  vystoupí 
na fotbalové nebe v budoucnosti. Těšme 
se na další významná utkání a osobnosti 
na protivínském hřišti, které nás určitě 
čekají. Přejme sobě a našemu hřišti, aby 
jich bylo co nejvíce.

Václav Křišťál
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KŘÍŽOVKA O KNIŽNÍ ODMĚNU

Také letošní křížovky jsou věnovány moudrým výrokům známých osobností. Autor křížovek P. Šoba
Nepřemýšlíme a 1. tajenka (1. a 2.díl) jako ostatní, a není 2. tajenka očekávat. Petr Havránek
Vyluštěnou tajenku zašlete do 1. března 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 paní Bejvančická z Protivína. Gratulujeme!

!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

KAMARÁDKA
PSA FÍKA

POMŮCKY:
SIATO,

JUNONA,
ALINEA,

JZD, NAR
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FOR BODY cvičí ONLINE!

V  dnešní  těžké  době  různých  zákazů 
a  omezení  je  velice  těžké  udržet  veškeré 
sportovní  oddíly  v  alespoň  omezeném 
chodu. I náš oddíl se potýká s nedostatkem 
tréninkových  dávek.  Členové  oddílu  se 
snaží v rámci nařízení i nadále připravovat 
na  potenciální  soutěžní  závody.  Je  velice 
důležité nepolevovat v tréninkovém tempu. 
Jako inspirace pro naše bojovníky a ostatní 
mládež  v  Protivíně  může  sloužit  kariéra 
bývalé  závodnice Adély  Kubičkové. Tato 
dívka dosáhla v taekwondu na úrovni mlá-
dežnických kategorií na dva tituly mistryně 
ČR a dva tituly vítězky Národní ligy. Sou-
běžně se věnovala fotbalu zpočátku v chla-
peckých družstvech FK Protivín a později 
v ženských oddílech. Z mateřského klubu 
JAFA Protivín přestoupila do Jiskry Třeboň. 
Vzhledem  k  vysokým  ambicím  členek 
oddílu Jiskry a nabídce Dynama České Bu-
dějovice se spolu s kolegyněmi stala v roce 
2020 hráčkou Dynama. Na jejím příkladu 
chci ukázat, že taekwondo pro Adélu bylo 
tou  nejlepší  průpravou  a  nasměrovalo  ji 
na správnou cestu za jejími sportovními sny. 
Není důležité, jaký sport děláte, důležité je 
dělat cokoliv. Sport je důležitý i v posilo-
vání nyní tak důležité imunity. Snažme se 
v této těžké době sportovat v rámci možností 
alespoň v kruhu rodiny a utužujme tak nejen 
tělo, ale i vztahy mezi dětmi a rodiči.

Až to bude možné, tak neváhejte a za-
vítejte mezi nás.

JK

„Doba covidová" je neúprosná a vy-
padá to, že ještě dlouho nebudeme moci 
normálně cvičit tak jako dříve na našich 
cvičebních lekcích v Písku a v Protivíně.

Naše rozhodnutí připravit pro Vás lekce 
ONLINE bylo jediné možné řešení, jak být 
opět s Vámi a nabídnout Vám hýbat se a být 
v kondici kdekoli a kdykoli budete chtít.

Vše najdete na našem webu www.
forbodystudio.com v sekci "ONLINE 
LEKCE." Stačí se jen zaregistrovat a vy-
zkoušet si zdarma po dobu 2 dní širokou 
nabídku videí.

Pokud  se  rozhodnete  k  nám  přidat 
a začít cvičit s námi, můžete zvolit měsíční 
členství  a  zaplatit  poplatek  kartou.  Na-
bídka videí  je  široká, můžete cvičit  lekce 
Body&Mind (Pilates, Joga..),

Cardio  lekce  (Zumba..),  Posilovací 
lekce, či Cvičení plosky nohy. Online web 
plánujeme  využívat  nejen  po  dobu  lock-
downu, ale pokud bude zájem i dlouhodobě, 

budeme  pravidelně  přidávat  nová  videa, 
měsíční  výzvy, workshopy.  Pokud  skončí 
nouzový  stav  a  otevřeme  opět  pravidelné 
cvičební  lekce  a  kurzy,  budete  se  moci 
z webu kdykoli odhlásit.

Všichni  instruktoři  netrpělivě  čekají 
na den, kdy se opět s Vámi osobně setkají, 
svět online je nyní jediné možné řešení, jak 
neklesat  na  mysli  a  udělat  cokoli,  co  nás 
spojí a posune k lepším časům.

Přeji Vám všem hodně zdraví  a mějte 
mysl i tělo s online webem stále v rovno-
váze:-)

Hanka Bísková,
FOR BODY


