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Budova základní školy prochází ob-
rovskou rekonstrukcí, kterou bychom 
letos rádi ukončili a tím ukázali v celé 
šíři její krásu.

V loňském roce jsme opravili střechu, 
tesařské  a  klempířské  konstrukce,  a  dále 
jsme kompletně vyměnili plynovou kotel-
nu. Fasádu jsme opravili a barevně vyřešili 
tak, aby všechny ozdobné prvky co nejvíce 
vynikly.

V letošním roce pokračujeme výměnou 
oken, která svým tvarem výrazně zvýší ar-
chitektonickou úroveň budovy a vzhledem 
se přiblíží co nejvíce době, kdy byla škola 
našimi předky postavena. S tím ruku v ruce 
pokračujeme  s  vnitřní  rekonstrukcí  tříd, 
ve kterých již jsou okna vyměněna.

Následně  jsme  se  rozhodli,  že  ještě 
provedeme  rekonstrukci  spojovacího  

NAŠE ZÁKLADNÍ ŠKOLA SE NÁM MĚNÍ PŘED OČIMA

koridoru mezi historickou budovou a novým 
pavilonem. Estetický pohled na koridor je 
navrhnut tak, aby plynule navazovala stará 
budova  školy  na  budovu  novodobou,  tj. 
na pavilon a jídelnu. Při té příležitosti ještě 
bude zrekonstruováno sociální zařízení pro 
žáky a pedagogy v budově jídelny.

Na závěr letošního roku ještě plánujeme 
vybudovat  bezbariérový  vstup  pro  žáky 
a  tím  bychom  měli  areál  základní  školy 
opraven tak, jak jsme si přáli. V budoucích 
letech  budeme  pokračovat  rekonstrukcí 
vnitřních prostor a generální  rekonstrukcí 
školní kuchyně.

Máme velkou radost a moc se těšíme, 
až si budeme moci společně s veřejností 
naši školu prohlédnout v celé její kráse.

Jaromír Hlaváč,
starosta města

Pokračování na straně 3   

RADA MĚSTA ZASEDALA
VYBRÁNO Z USNESENÍ RM 17. 2. 2021
– souhlasí
 s prodejem pozemků p. č. 25/1, ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 68 m2, p. č. 25/5, ostatní plo-
cha, ostatní komunikace o výměře 13 m2, p. č. 832, 
ostatní plocha, jiná plocha o výměře 764 m2, p. č. 831, 
ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 965 m2, 
p. č. 25/4, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 
32 m2, p. č. 25/3, ostatní plocha, ostatní komunikace 
o výměře 66 m2, p. č. 24/1, ostatní plocha, manipulační 
plocha o výměře 198 m2 a p. č. 835, ostatní plocha, ma-
nipulační plocha o výměře 238 m2, vše v kú Milenovice

 a ukládá
 finančnímu odboru – správě majetku zveřejnění 

záměru prodeje těchto pozemků

– souhlasí
 se směnou pozemků p.  č. 481/7, ost. plocha, ost. 

komunikace o vým. 23 m2 a p. č. 481/8, ost. plocha, 
ost. komunikace o vým. 245 m2 v kú Těšínov u Protivína 
ve vlastnictví paní Zimové, za pozemek p. č. 86, TTP 
o vým. 970 m2 v kú Těšínov u Protivína ve vlastnictví 
města Protivín

 a ukládá
 finančnímu odboru – správě majetku zveřejnění 

záměru směny pozemků a  vyhotovení znaleckých 
posudků na všechny tyto tři pozemky

– souhlasí
 s pronájmem části pozemku p. č. 1840, ovocný sad, 

o vým. cca 20 m2 v kú Maletice

V územním obvodu Protivína bylo k 31. 12. 2020 
přihlášeno k trvalému pobytu celkem 4 640 oby-
vatel. Z tohoto počtu bylo 2 348 mužů (2 023 nad 
15 let) a 2 292 žen (2 002 nad 15 let).

 Celkem Z toho
 obyvatel Muži Ženy
Protivín 3 601 1 823 1 778
Chvaletice 92 45 47
Krč 198 112 86
Maletice 37 21 16
Milenovice 172 98 74
Myšenec 244 110 134
Selibov 81 39 42
Těšínov 87 37 50
Záboří 128 63 65

V roce 2020 se v Protivíně narodilo 37 dětí (22 chlapců 
a 15 dívek) a zemřelo 65 osob (32 mužů a 33 žen).

Během roku 2020 se do Protivína přistěhovalo 122 osob 
a 124 osob se odstěhovalo.

V  roce 2020 bylo na  MěÚ Protivín uzavřeno celkem 
23 sňatků.

Jitka Burdová,
matrikářka

Počet obyvatel k 31. 12. 2020
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Cestující vlakem z nebo přes nádraží 
v Protivíně si jistě v závěru loňského roku 
všimli, že prochází rekonstrukcí. Celková 
oprava výpravní budovy v Protivíně je 
rozdělena do dvou etap:

I. etapa – zahájena v roce 2020
II. etapa – oprava vnitřních prostor je 
ve fázi přípravy.

V rámci I. etapy dojde k opravě střeš-
ního pláště – stávající střešní krytina bude 
odstraněna a nahrazena plechovou střešní 
krytinou  včetně  hromosvodu.  Současně 
budou  vyměněna  i  střešní  okna.  Členění 
oken bude provedeno analogicky dle stáva-
jících. Také byly vyměněny některé prvky 
krovu. Plochy fasády budou po odstranění 
stávajícího  nátěru  očištěny,  lokálně  opra-
veny a opatřeny novým nátěrem. Litinové 
profilované sloupy, litinové umyvadlo, liti-
nové svody a ocelové zábradlí budou po od-
stranění  souvrství  nátěrů  ošetřeny  novým 
ochranným nátěrem. Na jižní straně budovy 
vznikne chodník z betonových dlaždic. Dále 

Probíhají opravy budovy vlakového nádraží v Protivíně

bude opravena splašková kanalizace. Také 
dojde k výměně osvětlení pod přístřeškem.

Dokončení první etapy se předpo-
kládá v květnu 2021, zhotovitelem je 
Subterra.

Připomeňme si železniční historii 
Protivína.  První  železniční  dráha,  která 
jím procházela, vedla z Českých Budějovic 
do Plzně. Projekt připravila a financovala 
privátní společnost Dráha císaře Františka 
Josefa. Realizace byla zadána firmě bratři 
Kleinové  a Vojtěch  Lanna.  Stavba  byla 
slavnostně zahájena 17. 11. 1865 u dvora 
Vondrova u Hluboké nad Vltavou a otevřena 
o tři roky později dne 1. 9. 1868. Navazu-
jící úsek z Plzně do Chebu byl dokončen 
roku 1872. Přesně o  sto  let později,  roku 
1968,  byl  na  celé  trati  zahájen  elektrický 
provoz. Stavba druhé trati, která spojovala 
Protivín se Zdicemi a Rakovníkem, začala 
v létě roku 1874. Úsek Zdice – Protivín byl 
slavnostně otevřen v prosinci 1875. V letech 

1898 a 1908 bylo nádraží rozšiřováno, byly 
zřízeny dvě nové koleje, mostní váha a točna 
pro lokomotivy.

Původní protivínské nádraží byl domek 
čp. 154 na levé straně bývalé silnice do Pís-
ku před první kolejí, jemuž se ještě po druhé 
světové  válce  říkalo  „stará  štace“.  Byly 
v něm tři byty a asi do roku 1938 kancelář 
traťmistra. Směrem západním býval parčík 
s kuželníkem pro železniční  zaměstnance 
a  jejich  hosty.  Nová  staniční  budova  čp. 
176 byla postavena v roce 1875. Na straně 
jižní byla restaurace a čekárny, k nimž byly 
později  při  úpravě  celé  staniční  budovy 
přemístěny  záchody  a  trafika  z  vestibulu. 
Bývalo zvykem v neděli chodit procházkou 
na nádraží  a  zajít  do nádražní  restaurace. 
Ještě  před  15  lety  procházelo  nádražím 
ročně přes tři sta tisíc cestujících...

Ing. H. Mašindová
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Padělaná bankovka
  Protivínští  policisté  ve  spolupráci 

s kriminalisty z oddělení hospodář-
ské kriminality řeší případ padělané 
bankovky.  Dne  18.  února  měla 
žena v Protivíně požádat další ženu 
o  rozměnění  tisícikorunové  ban-
kovky,  ta  jí vyhověla a až doma si 
všimla, že jde o padělek.

  Policisté  padělek  zajistili  a  případ 
dále řeší pro podezření ze spáchání 
trestného činu padělání a pozměňo-
vání peněz.

V zákazu
  Policisté  sdělili  dne  4.  února  po-

dezření  ze  spáchání  trestného činu 
maření výkonu úředního rozhodnutí 
a vykázání muži, který usedl za vo-
lant vozidla VW Transporter a odjel 
od  policejní  hlídky  z  ulice  Marty 
Krásové  v  Protivíně,  která  právě 
prováděla silniční kontrolu s jiným 
mužem.  Muž  ujel  několik  stovek 
metrů,  ale  v  době,  kdy  má  uložen 
zákaz  řízení  všech  motorových 
vozidel. Policisté případ zpracovali 
ve zkráceném přípravném trestním 
řízení.

Podvod
  Dne  2.  února  se  na  protivínské 

policisty  obrátil  s  oznámením 
na  podvodné  jednání  muž,  který 

RADA MĚSTA ZASEDALA

  Dokončení ze strany 1

UZÁVĚRKA
pro dodání příspěvků

do dubnových
„Protivínských listů“  
je v úterý 6. 4. 2021

do 12 hodin.
NOVINY VYJDOU

v pondělí 19. 4. 2021  

– schvaluje
 Plán účetních odpisů na rok 2021 u skupiny majetku 

DHM a DNM předložený ZŠ Protivín

– projednala a bere na vědomí
 oznámení ředitelek obou mateřských škol, jichž je měs-

to Protivín zřizovatelem, týkající se provozu a uzavření 
mateřských škol v době letních prázdnin

– bere na vědomí
 zápis z jednání zdravotní a sociální komise konaného 

dne 16. 2. 2021
 a souhlasí
 s  pronájmem bytu v  DZU (penzion), Masarykovo 

nám. 33, Protivín

– schvaluje
 podání žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce ZŠ“ 

do dotačního titulu DT 117D8220E Rekonstrukce a pře-
stavba veřejných budov, podprogramu Podpora obcí 
s 3001 – 10000 obyvateli vyhlášeného Ministerstvem 
pro místní rozvoj ČR

!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 na tel. 608 95 90 91

REALITY SCHÁNĚLEC a SYN
Masarykovo nám.19, Protivín

www.rkschanelec.cz PI

již  v  červnu  2020  půjčil  dalšímu 
muži  celkem  46  000  korun.  Dle 
dohody  měl  dlužník  peníze  vrátit 
do září 2020, ale do současné doby 
se  tak  nestalo.  Zřejmě  již  v  době, 
kdy se na půjčce domlouvali, věděl, 
že  vzhledem  ke  svým  finančním 
možnostem  nebude  moci  své 
závazky splnit.

  Policisté případ  řeší pro podezření 
ze spáchání trestného činu podvod.

Porušení opatření
  Protivínští policisté se samozřejmě 

aktuálně věnují také činnostem spo-
jeným s vládními opatřeními. Dne 
27. února zjistili a oznámili správ-
nímu orgánu případ, kdy si měli tři 
osoby u místního výdejového okén-
ka koupit alkohol a přímo na místě 
společně  popíjet.  Nedodržely  ani 
rozestupy  a  nikdo  neměl  ochranu 
dýchacích cest.

  Kontrolujeme  také  ve  společných 
hlídkách dodržování omezení pohy-
bu vně i uvnitř okresu.

 Přejeme všem hlavně pevné zdra-
ví. Věřte, že si všichni přejeme, 
abychom se mohli vrátit k naší 
policejní práci, v těchto dnech ale 
potřebujeme také vaši pomoc. Do-
držujte nařízení, chraňte sebe, své 
blízké i nás ve službě. Děkujeme 
za vstřícnost a pochopení.

z deníku
POLICIE ČR V PROTIVÍNĚ
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Únor v Mateřské škole Krč
Během měsíce února jsme si v naší 

mateřské školce povídali o zaměstnáních, 
profesích a řemeslech. Děti se postupně 
seznámily s prací policisty, hasiče, lékaře, 
ale i truhláře nebo zedníka či učitele.

Co  ale  děti  zaujalo  asi  nejvíce,  bylo 
povídání o řemeslech našich babiček, nebo 
spíše už prababiček. Povídali jsme si o koší-
kářství a podkovářství. Děti měly příležitost 
si prohlédnout funkční kolovrat. Zkusily si, 
jak se na něm šlape, jak se přede ovčí vlna. 
Měly možnost si osahat i upředené klubíčko 
čisté ovčí vlny.

Členové Mysliveckého spolku Platan 
Protivín, stejně jako všichni jiní mysliv-
ci, se o zvěř starají celoročně. V období 
zimních měsíců zvláště pak se sněhovou 
pokrývkou a velkými mrazy, které jsme 
zažili letos v únoru, je hlavní činností 
přikrmování zvěře. Každý  ze  členů  má 
přiděleno několik krmných zařízení, o která 
se celoročně stará. Myslivci se ke každému 
krmelci musejí v zimě vypravit minimálně 
jednou  týdně,  v  mrazech  klidně  obden. 
Každý rok je v okolí Protivína zkrmeno přes 
zimu cca 50 metráků ječmene v krmelcích 
převážně  pro  zvěř  spárkatou,  40  metráků 
pšenice  v  zásypech  pro  zvěř  převážně 
pernatou. Nutno je roznosit i desítky kilo-
gramů soli určené k lizu. Toto vše zajišťují 
myslivci především vlastní péčí za peníze 
z  vlastních  příspěvků  na  činnost  spolku 
a  z  brigádnické  činnosti. Mezi  nejdůleži-
tější  objemné  krmivo  patří  kvalitní  seno, 
které si každý obstarává sám vlastní prací či 
vlastními náklady. A když už se ke krmelci 
jde, nikdy nezapomeneme ani na kukuřici, 
mrkev, jablka... A myslivci se starají i o les-
ní rybníčky, kde v zimě zajišťují především 
provzdušnění.

Pokud chcete i vy v zimě zvířatům v le-
se, na louce či na poli přilepšit, vždy je lepší 
se  nejprve  poradit  s  myslivcem,  protože 
přikrmování  zvěře  je  poněkud  složitější. 
Nezkušení  lidé  mohou  nevhodným  přikr-
mováním často zvěři v dobré víře i ublížit.

Text a foto: Mgr. Bc. Pavel Koc

Z činnosti Mysliveckého spolku Platan Protivín

Šimonek Schánělec, Frída KarltreuHonzík Mísař
Damiánek Prokop, Adélka Márová, Frída 
Karltreu, Michalka Márová

Celý jeden týden jsme věnovali chlebu. 
Mluvili jsme o tom, kde se vezme mouka, 
krmili  jsme  chlebový  kvásek  a  dokonce 
jsme si ve školce společně zadělali chlebové 
těsto. Na závěr  jsme i upekli chléb, který 
děti rády ochutnaly.

Kolektiv MŠ
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Zprávičky z 2. Mateřské školy Protivín

Pro dospělé:
Petr Ludwig: Konec prokrastinace – 
třicátý dotisk knihy o tom, jak přestat 
odkládat a začít žít naplno
Petr Sojka: Pražské dvorky – svět dvorků 
se svými příběhy, jež po staletí psali 
obyvatelé přilehlých domů
Dominik Dán: Klubko zmijí – další 
detektivka známého autora
Michal Čagánek: Plyšový Buddha – hra 
je tak vážná, jak vážně se hraje
Magdalena Mintová: Falešný pohřeb – 
humoristický román
Karin Lednická: Šikmý kostel – druhý díl 
románové kroniky ztraceného města
Carmen Korn: Konec starých časů – 
pokračování románu Dcery nové doby
Jojo Moyes: Jako hvězdy v temné noci – 
další román oblíbené autorky
Petra Soukupová: Věci, na které nastal 
čas – život nelze naplánovat ani se na něj 
dopředu připravit
Alena Jakoubková: Zdání a manžel 
vždycky klamou – odpočinkové čtení
Erik Axl Sund: Dům panenek – napínavý 
thriller
Marek Eben: Myšlenky za volantem – 
čtivá, oddechová, vtipná knížka
Magda Knedler: Porodní sestra 
z Osvětimi – pravdivý příběh 
z osvětimského pekla
Ben Kane: Triumf Říma – historický 
román
Christina Laurenová: Božské začátky – 
román pro ženy
Michael Robothan: Hodná a zlobivá 
holka – psychologický thriller
Anders De La Motte: Jarní oběť – 
detektivní román švédského autora
Bernard Minier: Údolí – izolovaná 
vesnice na pokraji šílenství
Angela Marsons: Mrtvé vzpomínky – 
případy Kim Stoneové
Nina Špitálníková: Svědectví o životě 
v KLDR – sedm rozhovorů se 
severokorejskými uprchlíky
Lucie Výborná: Mezi světy – cestopisná 
kniha známé moderátorky
Dagmar Dobšovičová: Žítkovské 
bohyně Lidová magie na Moravských 
Kopanicích – žítkovské bohyně tentokrát 
pohledem etnoložky
Tereza Ramba: Dobrodruhům – cestopis 
herečky Terezy Ramba Voříškové

Pro děti:
Petra Slováková: Pán čarodějů – magie, 
láska, cestování v čase
John Flanagan: Hraničářův učeň Klan 
Rudé lišky – třináctá kniha o hraničáři 
Willovi
John Flanagan: Hraničářův učeň 
Souboj na Araluenu – čtrnáctý díl

Novinky
městské
knihovny

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS

Únor v naší školce byl obdobím 
velkých příprav na karneval a ma-
sopustní veselení. Děti  s  učitelkami 
vyzdobily třídy a šatny obrázky klaunů, 
papírovými řetězy, obličejovými škra-
boškami a maskami různých zvířátek. 
Také vyráběly čepice pro klauny nebo 
korunky pro princezny.

Při poslechu příběhů se děti dovědě-
ly o dodržování tradic masopustu. „Be-
rušky" pekly koblihy k masopustnímu 
hodování  a  moc  nám  všem  chutnaly. 
Karneval probíhal zvlášť v každé třídě, 
aby  se  dodržela  hygienická  opatření. 

Děti soutěžily např. při tanci s koštětem 
nebo s nafukovacím balónkem drženým 
hlavami  ve  dvojicích.  Předvedly  také 
zručnost při navíjení provázků nebo při 
překonávání vzdálenosti našlapováním 
jen  na  dva  obdélníky. To  byl  oříšek! 
Děti  musely  nejdřív  pochopit  princip 
střídání. A  co  myslíte?  Nakonec  to 
šikulky zvládly.

Překvapením  měsíce  bylo  maňás-
kové divadlo. Paní učitelky si řekly, že 
když nesmí žádné divadlo k nám, tak si 
ho připravíme my. Tak se stalo. V každé 
třídě zvlášť děti zhlédly pohádku „Jak 
pejsek s kočičkou psali dětem do Písku 
psaní" a ještě se dověděly, jak funguje 
pošta.  Navíc  si  s  pejskem  a  kočičkou 
zazpívaly. To byla paráda! Proto plánu-
jeme na jaře další maňáskové divadlo. 
Už se těšíme!

Ivana Byrtusová
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Pozdravy na dvou pohlednicích Protiví-
na míří až ke státním hranicím.

První  –  se  školou  a  zámkem  –  vydal 
František Kinkor v roce 1924 a byla odeslá-
na v roce 1925 na východ. Byla adresována 
Františku  Jilichovi,  naddozorci  finanční 
stráže v Černé na Podkarpatské Rusi.

Druhý – pohled protivínského náměstí 
nakladatele R. Rybáka, byl odeslán na zá-
padní  hranici.  Panu  Jakubovi  Haklovi, 
inspektoru finanční stráže v Kraslicích píše 
v srpnu 1931 rodina Fiedlerů: „ Dovolenou 
mám velice špatnou, každý den prší, takže 
nemůžem z domu, myslím se brzo vrátiti. 
Mnoho srdečných pozdravů též Vaší ctěné 
rodině.“

Finanční stráž není dnes již příliš zná-
mým sborem. Ani v době jejího fungování 
se  ale  nejednalo  o  obecně  známou  státní 
ozbrojenou  složku.  Podle  informací  z  in-
ternetových zdrojů byla finanční stráž uni-
formovanou a ozbrojenou složkou státního 
aparátu. Na našem území vznikla již v době 
habsburské monarchie roku 1842. Působila 
jak na vnějších hranicích, kde vykonávala 
hraniční  a  celní  strážní  službu  (spočíva-
jící  např.  ve  výběru  spotřebních  poplatků 
z vína a masa nebo výběru důchodkových 
daní z  tabáku, potravin, kolků apod.),  tak 
i na vnitřním území, kde vykonávala hlídko-
vou službu v oblastech velkých měst. V od-
lehlejších oblastech monarchie, ve kterých 
se  nenacházel  žádný  bezpečnostní  orgán, 
plnila také policejní funkci.

Nový  československý  stát  si  ponechal 
stávající  systém  ochrany  hranic,  avšak 
na Slovensku a Podkarpatské Rusi musely 
být  struktury  vybudovány  nově.  Kromě 
bezpečnostní  ochrany  státní  hranice  bylo 
nutné zajistit i ochranu z celního hlediska. 
Finanční stráž náležela k rezortu minister-
stva financí. V roce 1920 došlo k rozdělení 
sboru finanční stráže na dva nové útvary: 
vnitrozemskou  důchodkovou  kontrolu 
a pohraniční finanční stráž. Počet přísluš-
níků na počátku 20. let podstatně rozšířili 
vracející se legionáři. Zejména na Sloven-
sku a Podkarpatské Rusi tvořili převážnou 
část sboru.

Důchodková  kontrola  dohlížela 
na správné plnění předpisů o daních (spo-
třební daně z lihu, cukru, masa a nápojů), 
daní z uhlí, minerálních olejů, zápalek, za-
palovačů a měla dozor nad státními finanč-
ními monopoly (tabák, výbušné látky, sůl) 
a také nad kolky a poplatky. Při odkrývání 
a  zamezování  přestupků  byla  oprávněna 
vykonávat i domovní prohlídky.

Příslušníci  finanční  stráže  vykonávali 
službu na  hranici  –  nepřetržitě,  v  každou 
roční dobu a za každého počasí. Mezi úkoly 
finanční stráže patřilo: 1) střežení celní hra-
nice, dohlížení na přechod osob a zboží přes 

Staré pohlednice Protivína  
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celní  hranici,  zabraňovat  celním  a  jiným 
finančním trestným činům 2) střežení státní 
hranice a dozírání na pohraniční osobní styk 
a oběh zboží, zabraňování přestupu hranic 
osobám, které se nemohou náležitě prokázat 
3) pomoc při provádění opatření k ochra-
ně  veřejné  bezpečnosti,  jen  ale  na  výzvu 
příslušného  úřadu  4)  spolupůsobení  při 
vojenské ochraně státních hranic 5) konání 
strážní,  kontrolní  a  pátrací  služby  ve  fi-
nančním,  nebo  jiném  oboru  státní  služby 
uloženou jí nadřízenými úřady.

Služba  finanční  stráže  byla  náročná, 
namáhavá a nebezpečná. Nemálo finanční-
ků položilo na hranicích vlasti své životy. 

Od roku 1918 do října 1926 došlo údajně 
při výkonu služby k usmrcení 47 finanční-
ků,  z  celkového počtu 5000 zaměstnanců 
finanční stráže.

Vraťme se ale ke starým pohledům Pro-
tivína. Na obou dvou jsou uvedeny hodnosti 
jejich adresátů. Pohraniční finanční stráž se 
dělila na úředníky a podúředníky.

Na území Československa v létech 1923 
až 1927 byly tyto hodnosti finanční stráže:

úředníci: kontrolor pohraniční finanční 
stráže v X. hodnostní třídě, inspektor pohra-

Pokračování na straně 7   
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niční finanční stráže v IX. hodnostní třídě, 
vrchní inspektor pohraniční finanční stráže 
v VIII. hodnostní třídě.

podúředníci (zřízenci): dozorce pohra-
niční  finanční  stráže,  naddozorce  pohra-
niční finanční stráže, respicient pohraniční 
finanční stráže, vrchní respicient pohraniční 
finanční stráže.

I v Protivíně sídlila finanční stráž. Dne 
16.  října  1918  se  uskutečnil  na  četnické 
stanici v Protivíně výslech, zajímavý právě 
z hlediska existence jejího sboru. Jaroslav 
Novotný, starý 24 roků, protivínský rodák, 
spolumajitel  hostince  U  Zeleného  stromu 
a realit podal výpověď o předčasném vyhlá-
šení Československé republiky v Protivíně 
14. října 1918.

Při  popisu  událostí  uvedl:  „…Pak  se 
hrnul dav před finanční stráž, tam ze dvora 
vyšlo  několik  mladíků,  napřed  nesli  tyč, 
kterou jeden z nich strhl říšského orla, kte-
rý – ježto to byla litina – se pádem rozbil. 
Kdo orla shodil, nemohu říci, ačkoliv jsem 

  Dokončení ze strany 6
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stál v průjezdě domu, v němž jest umístěna 
finanční  stráž.  Dotyčný  orlíček  byl  nad 
průjezdem  tuším  trochu  stranou.  Průjezd 
byl  zavřen branou, v níž byla pootevřena 
menší dvířka.“

Na otázku, proč šel vyslýchaný do prů-
jezdu, prohlašuje, že chtěl věděti, nemá-li 
finanční stráž nějaké bližší informace (!).

Pražské  místodržitelství  informovalo 
o  dění  v  Protivíně  císařskou  kancelář 
ve Vídni: „Ozdobení početných domů vlaj-
kami. Skupina táhla městem a strhla štíty 
s dvouhlavým orlem z budov pošty, finanční 
stráže a z c. k. prodejny tabáku.“

V  Protivíně  sídlil  v  roce  1921  podle 
údajů při sčítání obyvatel v obecním domě 
čp.  19 na náměstí  správce důchodkového 
finančního  úřadu  Jaroslav  Dvořák  (dříve 
inspicient finanční stráže) a František Bo-
háč, oficiál důchodové kontroly (před rokem 
1920 vrchní dozorce finanční stráže).

Ing. H. Mašindová

ZDARMA – REALITNÍ PORADENSTVÍ
Vlastníte jakoukoliv nemovitost?

Potřebujete poradit v případě dědictví?
Potřebujete připravit posudek pro notáře?

Nevíte jak postupovat při přípravě prodeje nemovitosti?
Máte zájem Vaši nemovitost prodat co nejrychleji a co nejlépe  

a přitom se vyvarovat všem případným podvodným zájemcům?

Na tyto otázky, ale i jiné otázky týkající se nemovitostí  
Vám rádi zodpovíme v naší realitní kanceláři a to zcela zdarma.

Schůzku si můžete kdykoliv domluvit  
na tel. 608 95 90 91.

REALITY SCHÁNĚLEC a SYN
Masarykovo nám. 19, PROTIVÍN

www.rkschanelec.cz
PI

Letní tábory  
na Kocandě 2021

1. BĚH – „JUMANJI“
4. července – 17. července 2021

Z tajemných hvozdů nad Kocandou se 
ozývají prapodivné zvuky. Ti, co je slyšeli, 
mluví o zběsilém bubnování. V místě však 
nikdo není. Na místě, odkud zvuk vychází, 
je  pouze  prapodivná  truhla. Truhlu  jsme 
opatrně otevřeli. Když sedl prach, spatřili 
jsme něco,  co  připomínalo  časem  sešlou, 
ale dobře zachovalou stolní hru. Mezi krás-
nými obrázky a schovaný v listech na ní byl 
vyryt  nápis  JUMANJI.  Kvůli  hrozivému 
bubnování a našemu strachu jsme hru i přes 
silnou touhu neotevřeli. S pomocí  to  jistě 
dokážeme.  JUMANJI  nepůsobí  jako  jen 
tak nějaká hra. Je z ní cítit dobrodružství, 
zábava  i  záludnost.  Zajímá  tě,  co  v  sobě 
skrývá?  Máte  odvahu  spolu  s  námi  začít 
hru hrát a dohrát? Pustit se do jejích útrob, 
porazit všechny nástrahy hry a vyváznout 
živí? Máte odvahu na děsů plnou džungli? 
Pokud ano, sejdeme se začátkem prázdnin 
na onom místě, dobrodruhu. A připrav se, 
bude to jízda!

3. BĚH – „ROBIN HOOD“
1. srpna – 14. srpna 2021

Zbojníci,  jak  je známo, s oblibou rádi 
přepadávají  nebohé  pocestné  s  vidinou 
snadné  kořisti.  Lup  si  následně  rozdělí, 
a z toho co ukradli, přežívají v lesích, dokud 
si nevyhlédnou dalšího nic netušícího chu-
dáka. V Anglickém 
království  existuje 
ale místo, kde tomu 
tak  není.  Nedaleko 
hradu  Nottingham 
se  rozpíná  Sherwo-
odský les, ve kterém 
řádí banda loupežní-
ků vedena proslulým 
Robinem  Hoodem. 
No,  řádí banda  lou-
pežníků, je asi příliš 
silné,  avšak  přesně 
takto by Robina spo-
lu  s  jeho  družinou 
popsal  šerif  z  Not-
tinghamu,  pro  kterého  je  Robinova  parta 
pořádným trnem v oku. Ale nejen jemu! Jak 
jsme řekli, v Sherwoodu to chodí zcela jinak 
než  v  jiných  lesích.  Zde  se  naši  zbojníci 
řídí jedním hlavním heslem: bohatým brát 
a chudým dávat! Jsi-li chudý, těš se, jsi-li 
bohatý,  střež  se.  Přidejte  se  k  Robinovi, 
Malému Johnovi, mnichu Tuckovi a dalším, 
abyste Nottingham zbavili  jeho hrozného 
šerifa  a  pomohli  přitom  napravit  křivdy, 
které napáchal. Čekáme na vás!

Více informací a přihlášky  
na www.kocandaci.cz
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Na město Protivín se obrátila, i přes současnou situaci 
s covid-19, Diakonie Broumov s prosbou o uspořádání sbírky 
a textilu a ostatních věcí do domácnosti.

Město  Protivín  přeposlalo  tuto  prosbu  na  místní  skautskou 
organizaci  JUNÁK PROTIVÍN, která  tuto sbírku mnoho  let pro 
Diakonii Broumov zajišťovala. Skauti se této akce chopili a sbírku 
zorganizovali.  Sbírka  probíhala  27.  února  ve  skautském  areálu 

SKAUTSKÁ SBÍRKA PRO DIAKONII BROUMOV

Na Ostrově od 14 do 17 hodin, kdy k nám přijelo s dary mnoho 
lidí,  kterým děkujeme. Zaplnili  jsme  jednu klubovnu a vybraná 
obrovská hromada oblečení, hraček, nádobí a hygienických potřeb 
svědčí o solidaritě a ochotě pomáhat potřebným a doufáme, že i díky 
nám budou lidé v nouzi šťastní.

Za hojnou účast a hodně darů děkujeme jménem Junáka 
Protivín. Sv. Nečasová

Vážení čtenáři Protivínských listů,
koho  z  vás  napadlo,  jak  asi  dlouho 

jsou skauti v Protivíně? 30 let, 50 let nebo 
i 100 let? No tolik to není, ale 75 let je 
taky pěkná řádka let…

Ano stalo se  tak hned po 2.  světové 
válce a první oddíl založil učitel Peterka – 
Báden. Také tábory skauti hned pořádali, 
a  to  u  Netolic  u  Hrbovského  rybníka. 
Podnikali  výpravy  třeba  k  řece Vltavě 
na  „Ostrov  smíchu“  nebo  na  hrad  Hel-

Skauti v Protivíně
fenburg. Bohužel další činnost přerušila 
komunistická diktatura. V roce 1968 došlo 
k uvolnění politických poměrů a mohlo 
také dojít k nové vlně činnosti. Vzniklo 
již několik oddílů skautů, skautek a vlčat 
a  světlušek.  Podařilo  se  také  uspořádat 
několik  táborů  na  Písečné  a  na  Hudli-
vance. Také se začala budovat základna 
Na Ostrově s několika klubovnami, která 
slouží dodnes.

Ale  po  nastolení  normalizace  byl 
s činností Junáka opět konec. Díky oběta-
vosti Miloše Ceplechy – Akély a několika 
dalších vedoucích,  se  zálesácká činnost 
z ostrova neztratila. Díky tomu se klubov-
ny Na Ostrově dočkaly obnovení činnosti 
po roce 1989. A nastává vlastně nejdelší 
období  činnosti  od  založení  skautského 
hnutí v našem městě.

Ale  to  už  je  docela 
nová  historie…  a  tu  si 
necháme na příště.

Na  závěr  se  chci 
omluvit  žijícím  pamět-
níkům  za  snad  drobné 
nepřesnosti…

PS: Pokud jste se některého skautské-
ho tábora v minulosti zúčastnili, tak si 
udělejte třeba malý výlet. Na některé 
staré tábořiště. A to třeba na Písečnou, 
na Hudlivanku, do Skočic, k Němečkovi, 
na Skaličný, ke Mlejňáku… nebo kamkoli 
jinam, kde jste s protivínskými skauty 
tábořili…

Wasabi
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  SPOLEČENSKÁ KRONIKA  
NARODILI SE

	 23.	2.	dcera	Tereza	Houšková
	 Tereze	Pikalové	z	Myšence

ZEMŘELI
	 19.	2.	Václav	Pokuta

	 74	let,	Protivín

	 4.	3.	Irena	Drahošová
	 61	let,	Protivín

	 4.	3.	Vendulka	Holexová
	 70	let,	Protivín

EVANGELICKÁ CÍRKEV METODISTICKÁ
farnost Protivín, Mírová 171

Srdečně zveme na bohoslužby v březnu a dubnu

NEDĚLE 21. 3. v 9.00 hod.
„Syn člověka musí mnoho trpět, být zavržen od star-
ších, velekněží a  zákoníků, být zabit a  třetího dne 
vzkříšen.“
Bohoslužba s kázáním (kazatel Novák R.)

NEDĚLE 28. 3. v 9.00 hod.
„Jejich srdce stále bloudí, dodnes mé cesty nepoznali.“
Bohoslužba s poselstvím (laická kazatelka)

VELKÝ PÁTEK 2. 4. v 18.00 hod.
Řekl jim Ježíš: „Velice jsem toužil jísti s vámi tohoto 
beránka, dříve než budu trpět.“
Velkopáteční bohoslužební ztišení (slouží br. Novák 
R.)

NEDĚLE VZKŘÍŠENÍ 4. 4. v 9.00 hod.
„Ti, když uslyšeli, že žije a že se ukázal Marii, nevěřili.“
Bohoslužba s památkou večeře Páně (kazatel Novák 
R.)

NEDĚLE 11. 4. v 9.00 hod.
„Byl jsem mrtev – a hle, živ jsem na věky věků. Mám 
klíče od smrti i hrobu.“
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.

Vzhledem k  tomu, že epidemická situace 
se nelepší tak rychle, jak bychom si všichni 
přáli, byli jsme nuceni zrušit dočasně domácí 
skupinky – biblické hodiny.
Není také vůbec jisté, že další akce proběhnou 
tak, jak je naplánováno. Sledujte proto, pro-
sím, průběžně aktualizované zprávy ve vitrín-
ce našeho sborového domu, případně stránky 
FB: ecm Protivin.
Přejeme vám pevné zdraví a radostnou mysl.

Diakonie ECM poskytuje pomoc všem potřebným, 
obětem šikany, maminkám v  nouzi, drogově 
závislým.
Korespondenční „Biblický kurz“, je možno objed-
nat na farním úřadě.
Naše knihkupectví nabízí BIBLI a  jinou duchovní 
literaturu.
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

Dne 1. března oslavila paní Blažena Vlasatá 
krásné 85. narozeniny.
Do dalších let přejeme hlavně zdraví.

Rodina

Blahopřání Svátky jara
Jitka Pavlíková

 
Ochmýřená kuřátka
pípají na ošatce,
kytička bílých sněženek
zavoněla tu sladce.

Beránka dozlatova upečeme
na stůl ho postavíme
vajíčka budeme malovat
mísu jich ozdobíme.

Ve váze stojí jehnědy,
celé jsou pylem zlaté
a zvědavý nosík posypou
hlavičce kudrnaté.

Jak nebýt plni naděje
tak blízko k jaru –
a pasáčci z Alšových obrázků
nám hrají na píšťalu.

Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil 
s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti. 
(2 K 5:21)

Poslechněme příběh z doby císaře Napoleona.
Při jednom odvodu měl být také vzat na vojnu muž, 
který však do války jít nechtěl. Naštěstí měl přítele, 
který se nabídl, že půjde za něho. Pod jeho jménem 
vstoupil k pluku a byl poslán do války. V jedné bitvě 
byl zabit. Pohřbili jej na válečném poli. Po čase potře-
boval císař nové vojáky a nějakým úředním omylem 
se stalo, že muž, za něhož jeho přítel padl v boji, měl 
být podruhé odveden. Přišli, aby ho vzali k vojsku, ale 
on se bránil: „Vy mě nemůžete vzít na vojnu.“ „Proč 
ne?“ „Jsem mrtev,“ zněla odpověď. „Nejsi mrtev, jsi 
přece živý a zdravý.“ „A přece jsem mrtev.“ „Člověče, 
ty jsi blázen. Kdy jsi umřel?“ „Tam, v  té a  té bitvě 
a jsem pochován tam a tam.“ „Rozhodně ses pomátl 
na rozumu, nebo si z nás tropíš blázny.“ „Ne, nejsem 
blázen a mluvím docela vážně. Umřel jsem už před 
několika měsíci. Jen se prosím, podívejte do vojen-
ských záznamů a uvidíte, že mluvím pravdu.“ Mluvil 
tak vážně a  přesvědčivě, že si opravdu dali práci, 
našli v záznamech jeho jméno a opravdu poznali, 
že ten muž už byl jednou odveden, poslán do války 
a  označen jako mrtvý. „Mluvil jsi pravdu, a  přece 

EVANGELICKÁ CÍRKEV METODISTICKÁ
PROČ KŘESŤANÉ SLAVÍ SMRT A VZKŘÍŠENÍ JEŽÍŠE KRISTA

vidíme, že jsi nezemřel. Určitě šel někdo za  tebe 
jako tvůj zástupce.“ „Ano, měl jsem dobrého přítele, 
ten šel za mne a zemřel místo mne. Nemáte právo 
se mne ani dotknout. Zemřel jsem ve svém příteli. 
Zákon už na mne nemá žádný nárok.“ Nechtěli uznat 
jeho obhajobu a věc byla přednesena samému císaři. 
A císař rozhodl: „Ten muž je v právu. Zemřel a byl 
pohřben ve svém zástupci. V očích zákona je tedy 
mrtev a pochovaný. Zákon Francie už nemá na něho 
žádné právo jako na vojína a obránce vlasti.“ 
Možná se to skutečně událo, možná, že je to pouze 
podobenství. Jedno je ale nad každou pochybnost 
jisté: tento příběh názorně ukazuje, co se skutečně 
stalo. Ježíš Kristus vytrpěl smrt jako zástupce hříšní-
ků v soudu Božím. Učinil tak se zřetelem na všechny 
lidi. Proto každý, kdo se mu v  plné důvěře oddá, 
může si tento čin Jeho lásky přivlastnit pro sebe. 
Jestliže skutečně uvěřím svědectví Božímu v  Pís-
mu, že i za mé hříchy umřel Pán, pak už trestající 
Boží spravedlnost na mne nemá žádný nárok, neboť 
ve smrti mého zástupce Krista vidí Bůh mou smrt 
jako hříšníka.
V Něm, ve svém zástupci jsem zemřel jednou provždy 
Božímu soudu, hněvu a věčnému trestu. 

podle D. L. Moodyho zpracoval RiN
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Zima sice ještě nesložila svou vládu, 
ale jarní počasí (alespoň u nás) už vy-
strkuje své růžky – první sedmikrásky, 
sněženky, bledule jsou první poslové 
jara. A nebude to dlouho trvat a budou tu 
i oblíbené jarní svátky VELIKONOCE.

Veselé a radostné, šťastné a veselé – to 
byly  obvyklé  věty  na  velikonočních  po-
hlednicích a dnes i na SMS zprávách, které 
je nahrazují. Jaké budeme přát letos? Snad 
klidné  a  pokojné,  láskyplné  a  ve  zdraví 
prožité, ale veselé a plné radosti nebudou. 
Situace  se  zhoršuje,  nemocní  přibývají 
a s nimi přibývají i zákazy, tak jak se rado-
vat? Nesmíme se scházet s přáteli, nesmíme 
si společně vypít kávu, nesmíme věci, které 
dělají život životem. Můžete si třeba koupit 
kytičku a vzpomínat na ty svátky, jaké bý-
valy a jak se slavily.

Velikonoce  jsou  svátky  křesťanské 
a od křesťanských tradic se odvíjely i zvyk-
losti a tradice občanské. Před svátky hospo-
dyně vysmýčily dům a pak začalo pečení. 
Pekly se mazance (bochánky), jidáše, berán-
ci, vlaštovky, aby tohle tradiční velikonoční 
pečivo nechybělo na žádném stole.

Hoši řezali vrbové proutky, ze kterých 
pletli pomlázky, aby dobře „táhly“, až s ni-
mi budou  šlehat děvčata. Děvčata barvila 
kraslice, aby se za tu „mrskačku“ vykoupila 
a sháněla barevné stuhy, protože za každé 
vyšlehání musela uvázat na konce pomlázky 
pěknou a dlouhou mašli. Hoši se pak chlu-
bili, kdo má nejvíc mašlí a děvčata počítala 
„jelítka“,  která  naskákala  po  láskyplných 
vyšleháních.

Na Zelený čtvrtek v poledne „odletěly 
zvony do Říma“ a na jejich místo nastoupili 
řehtáči.  Město  bylo  rozděleno  na  rajóny, 

Velikonoce zašlých časů
které si kluci určili sami a léta se 
to dodržovalo. Vždy 6 – 8 chlapců 
obešlo svůj rajón a 5× denně řeh-
tali  řehtačkami  místo  obvyklého 
vyzvánění zvonů. Nejdříve řehtali 
už v 6 hodin ráno, naposledy v 6 
hodin večer místo klekání. A věřte, 
že chodili poctivě. I v dešti. Konči-
li na Velký pátek, protože na Bílou 
sobotu, kdy vstal Ježíš z mrtvých, 
se už zvony „vrátily“ zpátky domů 
a  radostně  vyzváněly  na  počest 
živého Ježíše. Pro chlapce s  řeh-
tačkami  byla  nejdůležitější  Bílá 
sobota. Vstávali  brzy  ráno,  aby 
stihli  ještě  naposledy  obejít  svůj 
rajón. U každého domu naposledy 
zařehtali, zazpívali a všude dostali 
nějakou malou odměnu za práci, 
kterou v  uplynulých dvou dnech 
odvedli místo zvonů. Většinou to 
byla vajíčka, malé čokolády a ně-
kde i peníze. Když obešli celý svůj 
obvod, postavil si je kaprál (to byl 
vždy nejstarší  chlapec  a  vedoucí 
skupiny) do řady a rozděloval spra-
vedlivě vykoledovanou pomlázku. 
A tenkrát opravdu spravedlivě. Ko-
ledníci se vraceli domů krátce před 
polednem, umyli se, najedli a vět-
šinou hupsli do postele, protože to 
třídenní ranní vstávání a obcházení 
rajónu si vybíralo svou daň.

V  kostele  se  na  Bílou  sobotu  slavila 
slavnost Vzkříšení.  Od  kostela  se  obešlo 

celé  náměstí  až  k  zámku  ke  kapličce  sv. 
Jana Nepomuckého. Ve všech horních pat-
rech všech domů na náměstí byly umístěny 
stojany ve tvaru velkého A. Na každém jeho 
rameni svítilo pět svíčiček. Pan farář nesl 
monstranci a nad ním nejváženější občané 
města  nesli  bílo-zlatý  baldachýn. A  pak 
následoval  průvod  věřících. A  po  celou 
dobu zvonily zvony. Po skončení církevních 
obřadů  ještě  postávaly  skupinky  mládeže 
i dospělých, aby si popovídaly. A pozvolna 
se  rozcházely  na  vydatnou  večeři,  která 
po čtyřicetidenním půstu přišla vhod.

Boží Hod patřil návštěvám. Všude če-
kal slavnostně prostřený stůl plný lahůdek 
a tradičních velikonočních jídel.

Na Velikonoční  pondělí  chodili  odpo-
ledne po svých známých dospělí muži, aby 
vylupali a popřáli hodně zdraví ženské části 
domácnosti. Ženy už na to byly připravené 
a měly nachystané dobroty a na to zdraví si 
museli vzájemně připít malou štamprličkou. 
A tak i muži chodili domů k večeru trochu 
„unavení“. Ale tohle prostě byly ty správné 
Velikonoce a patřilo to k nim. Dnes na to 
můžeme jen vzpomínat, prosit, aby nás tahle 
„bohatá  covidová  pomlázka“  už  opustila 
a  doufat,  že  příští  rok  si  už  zase  budeme 
moci popřát „veselé Velikonoce“.

Letos  tedy  všem  alespoň  klidné 
a ve zdraví prožité svátky.

Zdeňka Vojtová
Spolek Svaz zdravotně  

postižených Protivín

Klidné prožití svátků jara
přeje MěKS Protivín

Foto Ing. H. Mašindová

Foto Ing. H. Mašindová
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Klokočínské louky se staly další 
přírodní památkou jižních Čech. 
Rozhodla o tom 25. února 2021 Rada 
Jihočeského kraje, která kromě této 
nové lokality znovu vyhlásila dalších 8 
zvláště chráněných území. Klokočínské 
louky jsou lučním komplexem, který se 
nachází v nivě říčky Blanice asi 3 kilomet-
ry severozápadně od Protivína na Písecku. 
Jsou  unikátním  domovem  pro  širokou 
paletu vzácných  zvířat,  například  čolka 
obecného, kuňky obecné nebo vzácných 
ptáků bahňáků nebo bekasiny otavní.

Nová  zvláště  chráněná  lokalita 
je  od  roku  2013  zařazena  na  seznam  

Jihočeský kraj má novou přírodní památku:
Klokočínské louky plné vzácných zvířat

evropsky významných lokalit soustavy 
Natura 2000, proto je její ochrana z po-
zice kraje podle 1. náměstka hejtmana 
Františka Talíře logickým krokem. „Je 
to velká věc nejen pro náš kraj, ale i pro 
mě  osobně.  Loni  jsem  měl  na  svých 
předvolebních plakátech heslo: „Chrá-
níme jihočeskou krajinu“. Pro mě to 
není pouze fráze, chci pro to dělat sku-
tečně maximum. Jsem přesvědčen, že 
právě ochranou těchto méně známých 
přírodních lokalit a zvířat, které v nich 
žijí, děláme důležitý krok pro zachování 
pestrosti naší jihočeské krajiny. A pestrá 
krajina je nejen krásná, ale také zdravá 
a odolná, a to je nejlepší pro všechny, 

kdo v ní žijí,“  vysvětluje  vicehejtman 
Jihočeského kraje František Talíř.

Vedle Klokočínských luk Rada kraje 
znovu vyhlásila  dalších osm přírodních 
památek, které byly vyhlášeny většinou 
v osmdesátých letech. Jedná se o zvláště 
chráněná  území  Michovka,  Ražický, 
Jehnědno, Skalský rybník a Klokočínská 
olšina,  U  Narovců,  Bavorovská  stráň, 
Smyslov  a  Upolíny.  „V součtu u všech 
území změna rozlohy činí 35,23 ha. U těch 
starších lokalit jde většinou jen o drobné 
změny rozlohy. Zásadní jsou Klokočín-
ské louky, protože se jedná o zachovalé, 
druhově bohaté bezkolencové louky, které 
jsou unikátní v měřítku celého Jihočeské-
ho kraje,“ dodal  vedoucí  odboru  život-
ního  prostředí,  zemědělství  a  lesnictví 
Zdeněk Klimeš.

Jihočeský  kraj  má  aktuálně  ve  své 
správě  204  zvláště  chráněných  území 
kategorie přírodní památka nebo přírodní 
rezervace.  Na  jeho  území  leží  také  76 
evropsky významných lokalit a 7 ptačích 
oblastí. Vyhlášení nových nebo přehlášení 
stávajících  chráněných  území  je  zavr-
šením  několikaletého  procesu,  tak  aby 
nové  území  mělo  zajištěnu  dostatečnou 
ochranu  zachovalých  částí  přírody  při 
minimálním dopadu na vlastnická práva 
a možnosti využití pozemků.



PROTIVÍNSKÉ LISTY 12. stránka

Česká společnost ornitologická vyhla-
šuje každoročně jeden z našich ptačích 
druhů – většinou aby upozornila na jeho 
ubývání, problémy s jeho ochranou, jeho 
přehlížení apod. – jako „Ptáka roku“. 
Proč ale  je  to  letos káně  lesní – vždyť  to 
je  jeden  z  nejobyčejnějších  ptáků  u  nás? 
Stačí přece, když vyjedete autem kamkoliv 
mimo město, a za nějakou chvíli ji uvidíte 
sedět někde u silnice na stromě nebo balíku 
slámy či jiném místě s rozhledem po poli 
nebo louce. Čím proboha může být taková 
káně zajímavá nebo zvláštní nebo ohrožená? 
Pojďme se  tedy na ni podívat podrobněji, 
třeba mi potom dáte za pravdu, že  i káně 
může být zajímavá a její nominace na Ptáka 
roku byla oprávněná.

Začněme  tou hojností  a  rozšířeností – 
budete se asi divit, ale právě hojnost je velmi 
vzácná. Schválně – kolik najdete u nás v Ev-
ropě nebo i ve světě zvířat, která jsou všude 
hojná? Tak kromě káně je to určitě člověk, 
asi liška, špaček a …??? Už ani králík není 
všeobecně  rozšířen,  vrabci  zmizeli  téměř 
všude,  racek  je nejrychleji  ubývající pták 
v Evropě a jsou již celé okresy u nás, kde 
není z racka ani peříčko, atd. atd.

Když  si  zoologové uvědomili,  že hoj-
nost je tak vzácná, začali zkoumat, čím je 
podmíněna – jaké společné vlastnosti hojná 
zvířata  mají.  První  je  nasnadě  –  potravní 
přizpůsobivost.  Podíváme-li  se  na  káni 
u nás, zjistíme, že se živí zejména hraboši 
a  myšicemi,  ale  třeba  ve  Španělsku  jsou 
významnou  složkou  její  potravy  ještěrky, 
ve Švédsku hadi, ve Velké Británii králíci 
a v zimě – světe div se – žížaly. V Británii se 
totiž podařilo nezničit krajinu zemědělstvím 
a  tak  je  tam stále dostatek mezí s králíky 
a v chemicky nepřehnojované půdě dostatek 
žížal. A tak můžeme pokračovat dál a dál 
po světě. Potravní přizpůsobivost se u kání 
projevuje i v mimo hnízdní době.

Další  příhodnou  vlastností  káně  je 
hnízdní  nenáročnost.  Na  hnízdění  jí  stačí 
jakýkoliv  strom  –  na  druhu  nezáleží,  jen 
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musí  být  pro  umístění  hnízda  bezpečný, 
být blízko loviště hlavní potravy a koruna 
musí umožňovat bezpečný přílet na hnízdo. 
Potřebné  je  i  to,  aby  hnízdo  bylo  někde 
„za větrem“ – nevystavené nepřízni poča-
sí. Důležitá je i nenápadnost, hnízdo bývá 
totiž dost veliké  (průměr  jeden metr není 
zvláštností). Teď mě napadá další zajíma-
vost – káně „zdobí“ své hnízdo čerstvými 
zelenými  větvičkami  stromů  –  které  pár 
obnovuje  i  v  průběhu  hnízdění  i  krmení 
mláďat.  Dokonce  často  jeden  pár  staví 
ve svém teritoriu hnízd víc a na všech tuto 
„výzdobu“ udržuje čerstvou. Zatím nevíme 
přesně proč. Jako nejrozumnější hypotézy 
o tomto jevu se uvádí odpuzování parazitů, 
kteří napadají mláďata na hnízdě nebo vy-
značování teritoria.

Asi nejvíce Vás překvapí zjištění zoolo-
gů, že hojně se vyskytující zvířata mají ještě 
jednu společnou vlastnost – ukázalo se, že 
dokáží mnohem lépe využívat zkonzumo-
vanou  potravu.  Při  pokusech  v  laboratoři 
se  ukázalo,  že  konkrétně  káně  z  jednoho 
holuba dokáže využít 25 % energie a živin, 
kdežto  srovnatelní  dravci  jako  jestřáb  či 
sokol pouze 10 – 15 %. Při bližším zkou-
mání se ukázalo, že právě hojní živočichové 
– včetně káně - mají tenké střevo o čtvrtinu 
delší než srovnatelní živočichové nehojní.

Jinou zajímavostí  je výskyt barevných 
morf u kání. Potkáte káni  téměř bílou, že 
byste si ji spletli s rarohem, ale i tak tma-
vohnědou, že vypadá až černě – a pak řadu 
přechodných  typů  mezi  oběma  extrémy. 
Otázkou  je, proč se všechny  tyto barevné 
morfy v přírodě udržují. Obvykle to u zvířat 
bývá  tak, že  jedna (nebo maximálně dvě) 
z barevných variant je výhodnější a ta na-
konec v populaci převáží a ostatní vymizí. 
Například je známo, že šedá mláďata labutí 
přežívají lépe než bílá. Bílá mláďata jsou ale 
agresivnější a začínají hnízdit dříve a proto 
se v populaci labutí udržuje i bílá forma mlá-
ďat. U kání se ale udržuje celá plynulá škála 
barevnosti. Zatím zoologové nevědí proč. 

Podle výsledků z Německa a Nizozemska 
by měly barevné morfy vymizet, protože se 
ukázalo, že tmavá mláďata jsou náchylnější 
k napadení vnějšími krev sajícími parazity, 
zatímco  světlá  mláďata  napadají  nejvíc 
vnitřní  krevní  parazité.  Středně  zbarvená 
mláďata jsou oběma typy parazitů napadána 
nejméně. Zjevně jen parazitismus k vysvět-
lení  nestačí  a  důvody  stálého  udržování 
všech  barevných  variant  v  populaci  kání 
budou mnohem komplikovanější a závislé 
i na genech a na různorodosti jejich životní-
ho prostředí. Zjevně je to otázka pro budoucí 
generaci vědců.

Snad  už  vám  tedy  káně  připadá  zají-
mavější  (a  věřte,  že  je  toho  zajímavého 
u nich ještě víc – třeba že jsou vynikající 
letci, i když to tak nevypadá) a až nějakou 
zase uvidíte, zaujme Vás více než na jediný 
pohled a případně třeba i pomůžete, každý 
v  rámci  svých  možností,  káním  i  nadále 
hojně přežívat v naší přírodě.

A  ještě  na  závěr  přidám  typ,  kam  se 
na káni jet podívat. Obecně tedy kamkoliv 
mimo město, ale jsou oblasti, kde jich najde-
te víc než jinde. Bývají to pole a louky osví-
cených zemědělců, kteří půdu nepřehnojují, 
hraboše  ničí  hlubokou  orbou  a  ne  jedem 
a jejich likvidaci svěřují přírodě. Z Protivína 
je na jednu takovou lokalitu docela blízko 
a  tak chcete-li vidět káni  spolehlivě hned 
na první pokus, vyjeďte si do okolí Skočic 
a Lidmovic. Určitě tam uspějete a nejspíš 
tam potkáte kání víc a při troše štěstí i ně-
kolik dalších druhů dravých ptáků.

RNDr. Jiří Šebestian, CSc., zoolog
Prácheňské muzeum Písek
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Hrát  nejvyšší  krajskou  soutěž  byl 
vždycky sen všech hráčů i funkcionářů 
všech jihočeských klubů, Protivín není 
výjimkou. Těm nejlepším a nejsilnějším 
se  podařilo  probojovat  i  do  vyšších 
soutěží. To se sice v Protivíně zatím ni-
kdy nepovedlo, ale třeba se ještě někdy 
dočkáme. Chtěl bych se s Vámi podělit 
o ty slavné chvíle, kdy se protivínským 
fotbalistům podařilo vyšvihnout mezi 
jihočeskou elitu. A někteří možná zjis-
tí, že v jejich vzdáleném příbuzenstvu 
byly osobnosti, které ovlivňovaly vývoj 
protivínského fotbalu.

1924
Ve čtvrtém roce oficiálního trvání klu-
bu  hrál  SK  Protivín  poprvé  nejvyšší 
krajskou  soutěž,  tehdy  se  nazývala  I. 
třída. Tehdy účastníky nejvyšší soutěže 
určovala  Jihočeská  župa  footbalová, 
soutěže neměly takový pevný řád jako 
dnes. V roce 1922 žádná soutěž ještě ne-
existovala, hrály se jen přátelské zápasy. 
Na konci roku, nejlepšího v tomto ob-
dobí, si SK po zveřejnění vynikajících 
výsledků sezóny tak trochu postěžoval, 
že na rok 1923 nebyl zařazen do I. třídy, 

když za celou sezónu z 33 zápasů vyhrál 
21, prohrál šest a v šesti zápasech se ro-
zešel se soupeřem smírně. Prohrál pou-
ze s tehdy prvotřídními soupeři. Skóre 
bylo impozantní – 145:64. Nakonec se 
ani v roce 1923 žádná soutěž nehrála. 
Došlo k rozkolu ve fotbalovém svazu. 
Boj  proti  snahám  o  profesionalizaci 
fotbalu vedla proti oficiálnímu zástupci 
československého fotbalu Českosloven-
skému  Svazu  Footballovému  (ČSSF) 
především  Československá  Sportovní 
Obec. Ta byla v počátku podporována 
i některými župami. Některé župy, mezi 
nimi i Jihočeská, se postavily za myš-
lenky Amatérské  unie. Tyto  protestní 
kluby  pak  založily  Československou 
Amatérskou Footballovou Unii. Rozkol 
se přenesl i do Jihočeské župy footballo-
vé. Část klubů sice zůstala věrná ČSSF, 
byly však zde i kluby, které vyznávaly 
cíle Amatérské Unie. Mezi tyto kluby 
patřil  i  SK  Protivín.  Jeho  předseda 

MUDr. Křišťan Pokorný byl výrazným 
podporovatelem této Unie. A výbor SK 
se do Unie přihlásil. Zde je prohlášení, 
které pan doktor Pokorný zformuloval 
a bylo zasláno na Ministerstvo zdravot-
nictví a tělesné výchovy.

Některé  župy  vyhlásily  své  vlastní 
soutěže. Začátkem srpna 1923 vydala 
Jihočeská župa seznam právoplatných 
členů,  kterým  zakázala  proti  „rebelu-
jícím“  celkům  hrát.  Mezi  rebely  byl 
i SK Protivín. Naděje vkládané do Ama-
térské  Unie  se  nenaplnily.  Stále  více 
klubů včetně SK Protivín se postupně 
navracelo pod ČSSF. Jak asi vypadala 
sezóna  v Amatérské  Unii  si  můžeme 
jen domýšlet. V roce 1923 jsem nalezl 
zatím jen jediný výsledek. A pak v roce 
1924  župa  zařadila  SK  Protivín  do  I. 
třídy.  Bohužel  SK  Protivín  byl  v  té 
době  v  obrovském  útlumu  dá  se  říci, 
skoro  v  rozpadu.  Po  krizi  s Amatér-
skou Unií odstoupilo téměř celé vedení 
klubu a nastoupili noví, bohužel málo 
zkušení funkcionáři. Navíc klub byl bez 
peněz a jeho dluhy u župy se neustále 
zvyšovaly. Protože Protivín neměl pro 
nejvyšší župní soutěž regulérní hřiště, 
měl všechny zápasy sehrát na hřištích 
soupeřů. V přípravném zápase dne 23. 
března  porazil  SK  Protivín  na  svém 
hřišti  SK  Slavoj  Písek  2:1  a  zdálo  se 
být vše v pořádku. K optimismu sváděl 

i výsledek prvního mistrovského zápasu 
dne 6. dubna. Protivín zajížděl do Čes-
kých  Budějovic  na  hřiště  největšího 
favorita soutěže – místního SK. I přes 
prohru  0:3  zanechali  naši  fotbalisté 
dobrý dojem a především za nezměrnou 
bojovnost zasloužili pochvalu. Průběh 
zápasu byl výrazně ovlivněn zraněním 
brankáře SK Protivín již ve 28. minutě 
a následně jeho vynuceným odstoupe-
ním ze hry. V průběhu zápasu  se pak 
zranil ještě jeden hráč Protivína a další 
byl  vyloučen.  SK  Protivín  tak  dohrál 
zápas o 8 hráčích. I ke druhému zápasu 
mistrovské  soutěže  zajížděl  Protivín 
na  hřiště  soupeře.  Dne  13.  dubna  na-
stoupil  opět  v  Českých  Budějovicích 
proti Vojenskému SK. Na hřiště však SK 
Protivín dorazil bez veškerých rekvizit, 
které  nedopatřením  vlastního  klubu 
nebyly dodány na nádraží včas. Domácí 
Protivínu sice poskytly svoje náhradní 
dresy,  ale  nástup  hostujícího  mužstva 
se skoro o hodinu opozdil. Soudce Kasl 
tak rozhodl, že podle mistrovského řádu 
připadá vítězství 3:0 a 2 body ve pro-
spěch Vojenského SK. Po dohodě stran 

byl pak zápas sehrán jako přátelský. Ten 
dopadl stejně – 3:0. Byl toto zlomový 
moment, který pak na dlouhá léta poslal 
protivínský fotbal až na úplné dno? Čtě-
me dál a posuzujme. V dalším zápase 
měl  SK  Protivín  hrát  proti  SK Tábor, 
zápas však odřekl a prohrál kontumač-
ně 0:3. Nastoupil až v Písku, kde dne 
4.  května  sehrál  zápas  s místním  SK. 
Výsledek byl jednoznačný: SK Písek-
-SK Protivín 6:1. Za domácí nastoupil 
i bývalý hráč Protivína Pihlík a patřil 
k nejlepším hráčům zápasu. Dále měl 
následovat mistrovský zápas proti SK 
Blatná. Tento soupeř se potýkal  s po-
dobnými problémy a zápas se nakonec 
zřejmě neuskutečnil (nejsou o něm žád-
né zprávy). Neuskutečnilo se ani další 
utkání v Táboře proti Dělnickému SK 
Tábor. Protivín zápas odřekl a prohrál 
kontumačně  0:3. A  tak  SK  Protivín 
sehrál  až  poslední  mistrovské  utkání, 
a to 25. května 1924 v Písku s místním 
SK Slavoj. Ani v tomto utkání nezískal 
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Protivín žádný bod, prohrál 0:1. Mis-
trovskou soutěž tak ukončil s nulovým 
bodovým ziskem při skóre 1:19. Po na-
prosto nevydařené soutěži se zmar týmu 
nadále prohluboval. Celková negativní 
atmosféra v hráčském kolektivu se pře-
nesla na funkcionáře a pokračovala. SK 
Protivín měl zaplatit, stejně jako ostatní 
týmy,  župní  poplatky  za  registrované 
hráče. SK Protivín poplatky nezaplatil. 
Proto  mu  byla  od  12.  července  1924 
zastavena činnost. Ostatní kluby župy 
byly upozorněny, že budou potrestány, 
pokud  by  proti  Protivínu  nastoupily. 
Protivín byl vedením župy upozorněn, 
že  nevyrovná-li  dluhy  za  rok  1924 
do 15. dubna 1925, bude vyškrtnut ze 
seznamu  členů.  Dluhy  Protivín  nejen 
nevyrovnal, ale od podzimu roku 1924 
zcela zastavil činnost. Valnou hromadou 
Jihočeské  župy  footballové  byl  proto 
SK  Protivín  v  červnu  1925  vyškrtnut 
ze seznamu členů župy.
Z  výše  uvedených  informací  by  se 
mohlo zdát, že pan doktor Pokorný byl 
hlavním viníkem těchto neblahých udá-
lostí. Podle mého dosavadního pátrání 
po historii protivínského fotbalu tomu 
absolutně nevěřím. Pan doktor byl vel-
mi váženou osobností nejen ve městě, 
ale  i  ve  fotbalu.  Stál  u  zrodu  našeho 
klubu. Že si přál pro protivínský fotbal 
jen to nejlepší, dokazuje fakt, že spolu  
s MVDr. Němečkem a Františkem Pih-
líkem,  mistrem  kovářským,  zažehnali 
podobný finanční problém svou půjčkou 
již před několika lety. Pan doktor věřil, 
že fotbal se dá hrát pouze jako amatér-
ská zábava, věřil ušlechtilé olympijské 
myšlence,  kterou  představitelé  odboj-
ných žup proklamovali. Nakonec se ale 

1934/35
Osobností, které ovlivnily život klubu 
a dostaly  jej  do  těch nejvyšších pater 
krajských soutěží, bylo v třicátých le-
tech několik. Již na začátku roku 1934 
se stal předsedou ještě tehdy SK Merkur 
Protivín MUDr. Alois Svoboda. Spolu 
s  Rudolfem  Řežábkem  a  Lubomírem 
Bartoškem se  stali  vůdčími osobnost-
mi tohoto období. Dokázali dotáhnout 
do konce dlouholetý sen protivínských 
fotbalistů  –  nové  hřiště  U  Obory, 
otevřeného  12.  8.  1934. To  byl  jeden 
z  nejdůležitějších  momentů  pro  další 
vývoj fotbalu u nás.
Od  soutěžního  ročníku  1934  –  1935 
župa rozšířila počet účastníků I. b třídy 
(2. nejvyšší  soutěž) na 17 a mužstvo 
Protivína (již pod staronovým názvem  MUDr. Alois Svoboda

Lubomír Bartošek

MUDr. Křišťan Pokorný

a  čistý  amatérismus  byl  jen  zástěrka. 
To, že se jeho myšlenky neuskutečnily 
není  jeho  vina,  bylo  to  jen  rozvojem 
společnosti a fotbalu v celém státu. Věřil 
ideám amatérismu a chtěl za ně bojovat. 
Když odstoupil z vedení klubu, vývoj 
situace jen dokazoval, že další takovou 
osobnost musel hledat protivínský fot-
bal hodně dlouho.
A jen pro úplnost. Takhle neslavně vy-
padala  tabulka I.  třídy v  tom špatném 
roce  1924. A  že  to  v  té  době  s  proti-
vínským  fotbalem  nevypadalo  vůbec 
dobře,  dokazuje  fakt,  že  v  sestavě 
mistrovského  Písku  nastupoval  pravi-
delně i František Pihlík, tehdejší hráčská 
ikona protivínského fotbalu.

zjistilo,  že  někteří  svůj  odboj  založili 
zejména na svých mocenských touhách 
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  Pokračování ze strany 14

Rudolf Řežábek

SK Protivín) do ní nakonec postoupilo. 
SK  Protivín  byl  společně  s  dalšími 
9 mužstvy zařazen do tzv. západního 
okrsku. Otevření nového hřiště jakoby 
pokropilo živou vodou veškerý proti-
vínský fotbalový život. O zápasy byl 
v Protivíně mimořádný divácký zájem, 
jako kdyby se navrátily nádherné fot-
balové časy sezóny 1922. Entuziasmus 
zachvátil  i všechny členy výboru ko-
pané  a  samozřejmě  i  hráče.  Na  kva-
litním  protivínském  hřišti  si  chtěl 
zahrát každý, a tak ne-
byla  nouze  o  nabídky 
přestupů  výborných 
hráčů  z  jiných  klubů. 
Zřejmě  nejúspěšněj-
ším  byl  před  sezónou 
1934  –  1935  přestup 
vynikajícího kanonýra 
Jana Dědiče z Pracha-
tic.  Tento  útočník  se 
poté stal na několik let 
jednou  z  nejvýrazněj-
ších postav protivínské 
kopané. Tehdy nebyly 
statistiky  tak  přesné 
jako  teď,  referenti  zá-
pasů neuváděli sestavy, 
střelce  jen  zřídka  kdy.  Jana  Dědiče 
znám jen z fotek a z vyprávění tehdej-
ších hráčů nebo funkcionářů, zejména 
pana  Karla  Klimeše,  jeho  tehdejšího 
spoluhráče  a  pozdějšího  obětavého 
funkcionáře. Vyprávěl, že neměl celou 
pravou ruku, jen pahýl a tím pahýlem 
prý  Jan  Dědič  uměl  rozdávat  tvrdé 
údery. A vždycky stál na fotkách tak, 
že jeho handicap nebyl vidět. Ale že to 
byl střelec, ukazují záznamy za jednot-
livé roky. 1935 – 45 branek, 1936 – 28 
branek.  Pak  do  Protivína  přišel  další 
výborný  útočník  Keclík  a  Dědič  se 
stáhl do obrany.

Mistrovské  zápasy  I.  b  třídy  byly  za-
hájeny  26.  srpna  1934.  Mužstvo  SK 
Protivín v nových černobílých dresech 
si,  coby  nováček,  v  podzimní  části 
soutěže vedl velice dobře. Z 9 zápasů 
jen  2x  prohrál  a  1x  remizoval.  Se  13 
body byl po podzimní části na 4. místě 
tabulky jen dva body za vedoucím SK 
Sušice. Domácí zápasy byly hojně na-
vštěvovány a měly úžasnou atmosféru. 
Velice vydařené byly zejména domácí 
zápasy se SK Horažďovice (výhra 6:1) 
a se SK Vodňany (výhra 4:1).
Před zahájením jarní soutěže I.b  třídy 
mužstvo  SK  Protivín  posílilo  o  další 
hráče – přišli Černohorský, Trčka a Ja-
nouch.  Černohorský odešel  brzy  zase 
jinam, ale Trčka a Janouch se stali dlou-
holetými oporami. Oba si pamatuju jako 
kluk. Samozřejmě, že ne z jejich slav-
ných zápasů na hřišti. K panu Trčkovi 
jsem se na náměstí chodil stříhat, byl to 
holič. Pana Janoucha jsem znal hlavně 
proto, že jejich dům Na Chmelničkách 
patřil  do  našeho  „vyřehtávacího“  ra-
jónu,  znali  jsme  všechny  obyvatele 
z okolí hřiště. A další zajímavostí je, že 
jeho dcera Hanka si později namluvila 
vynikajícího  fotbalistu  tehdejší Dukly 
a později Spartaku Písek Jaroslava Kost-
ku, který přišel do Protivína na sklonku 
kariéry jako hrající trenér a dovedl nás 
také do krajského přeboru.

velice ocenili i vítězství svého mužstva 
ve Vodňanech  nad  místním  SK  4:3. 
Zápas  se  konal  19.  května  1935  před 
rekordní návštěvou příznivců obou týmů 
a o vítězství se brankami postarali Dědič 
3x a Řežábek. Jarní část soutěžního roku 
1934 – 1935 I. b třídy okrsku západního 
skončila 2. června 1935. SK Protivín se 
umístil na výborném 2. místě za suve-
rénním  SK  Sušice.  Zatímco  vítězové 
východního  a  západního  okrsku  I.  b 
třídy  postoupili  pro  soutěžní  ročník 
1935 – 1936 do I. a třídy přímo, druhá 
mužstva okrsků (a mezi nimi SK Pro-
tivín) musela hrát o 2 postupová místa 
do I. a třídy s posledními dvěma celky 
I. a třídy dokončeného soutěžního roč-
níku 1934 – 1935.
Jak  tedy  probíhal  kvalifikační  turnaj 
o postup do I. a  třídy. Turnaje se zú-
častnila  mužstva  SK  Lužničan,  SK 
Jindřichův  Hradec,  SK Volyně  a  SK 
Protivín. Zápasy,  kdy  se hrálo každý 
s každým doma i venku, započaly 21. 
července a skončily 25. srpna 1935. SK 
Protivín v nových dresech (červenobílá 
trička, černé trenýrky) nezahájil kvali-
fikaci příliš úspěšně. V prvních dvou 
utkáních pouze remizoval a ve třetím 
zápase  v  Jindřichově  Hradci  prohrál 
5:6, i když ještě pět minut před koncem 
vedl 5:3. Naštěstí  zbývající  tři  kvali-
fikační zápasy již zvládl a především 
díky  vysoké  výhře  9:0  v  posledním 
zápasu  v  domácím  prostředí  nad  SK 
Jindřichův  Hradec  společně  s  tímto 
mužstvem v kvalifikaci uspěl. A jestli 
to bylo tím, že J. Hradec už měl postup 
zaručen,  není  vůbec  důležité. A  tak 
mohlo  600  nadšených  diváků  oslavit 
postup svého klubu do nejvyšší župní 
soutěže,  kam  se  SK  Protivín  vrátil 
po dlouhých jedenácti letech.
Ve  výčtu  tehdejších  protivínských 
fotbalových  osobností  nesmím  za-
pomenout  na  Ing.  Karla  Praska.  Byl 
švagrem  Ing. Antonína  Kovařovice, 
který  si  vzal  jeho  sestru.  Když  jsme 
byli v srpnu  loňského roku s Pavlem 
Mocem navštívit dceru Ing. Kovařovi-
ce s rodinou v Březnici, ta více než de-
vadesátiletá paní několikrát opakovala: 
„Ukažte mi ještě nějakou fotku s mým 
nejoblíbenějším  strýčkem  Karlem.“ 
Muselo být mezi nimi obrovské pouto. 
Ing. Karel Prask byl všestranný spor-
tovec. V  archivu  jej  mám  nejen  jako 
fotbalistu, v postupovém roce 1934/35 
byl kapitánem mužstva, ale i v hokejo-
vém svetru na Eliášku. A byl oporou 
tenisového odboru SK, vedeného pa-
nem doktorem Svobodou. Samostatnou 
fotku Ing. Praska, fotbalisty, nemám. 
Společné  jsou  focené  hodně  zdálky 
a při vyříznutí jsou nepoužitelné, vy-
bral jsem jednu společnou ze slavného 
roku 1935.

Jaroslav Janouch

Dalo se očekávat, že Protivín bude po-
kračovat  i na  jaře 1935 ve výborných 
výsledcích z podzimu 1934. A skutečně 
se tak stalo. Již přípravné zápasy nasti-
ňovaly výbornou formu mužstva – SK 
Strakonice  odjel  z  Protivína  poražen 
7:2, SK Mladé pak 5:0. V následujících 
9 mistrovských zápasech pak SK Pro-
tivín 7x zvítězil, 1x remizoval a pouze 
1x prohrál. Nejvyššího vítězství dosáhl 
SK  Protivín  v  zápase  se  SK Viktorie 
ČB. Na výhře 9:1 se podíleli brankami 
Dědič  3x,  Ing.  Prask  a  Polanský  2x, 
Siblík  a  Řežábek.  Fanoušci  Protivína  Pokračování na straně 16   
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A opět pár statistických údajů:

A ještě malá oprava. Hráč sedící úplně vpravo není Kacbunda, ale Václav Veselý.

  Dokončení ze strany 15 Nejvyšší krajskou soutěž hrál SK Pro-
tivín až do sezóny 1938/39. Sestoupil, 
ale netrvalo dlouho a objevil se v I. třídě 
znovu. Ale o tom zase příště.

Václav Křišťál

Šachové soutěže, stejně jako jiné spor-
tovní a kulturní aktivity, jsou nyní (po)
zastaveny. Šachisté si ale našli náhradní 
řešení:  soupeří  virtuálně  na  internetu, 
tj. jsou doma u svého PC nebo mobilu 
a hrají „online“. Na internetu také své 
oblíbené  borce  mohou  sledovat.  Hrát 
lze jednotlivé partie nebo celé turnaje. 
Na specializovaných webech jako jsou 
gameknot.com (vhodné pro začáteční-
ky), chess.com, playchess.com, lichess.
com, nebo ICC se navíc nachází spousta 
výukového materiálu.
Komu by ale chyběli živí soupeři, stále 
je možné se přihlásit a zaregistrovat 
u p. Nováka na tel: 775941105; při do-
statečném počtu milovníků královské 
hry budete pozváni do našeho klubu.
 

Šach a Mat

PIPOZVÁNÍ K RADOSTI ZE HRY

Ing. Karel Prask

Fotbalové informace
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KŘÍŽOVKA O KNIŽNÍ ODMĚNU

Také letošní křížovky jsou věnovány moudrým výrokům známých osobností. Autor křížovek P. Šoba
Přestaň čekat, až se ti druzí změní. 1. a 2. díl 1. tajenky má právo být 1. a 2. díl 2. tajenky být – i když se kvůli tomu ty naštveš. Wayne Dyer
Vyluštěnou tajenku zašlete do 6. dubna 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 Krátká z Protivína. Gratulujeme!

Něco málo o našem mistrovi, který je 
patronem našeho klubu.

Klub  korejských  bojových  umění 
TAEHAN  byl  založen  v  listopadu  2007 
a  v  současné  době  působí  v  Praze  v  ZŠ 
Veronské náměstí, Praha 10 a od září 2008 
též v Kolíně na gymnáziu.

V klubu pod vedením korejského mis-
tra LEE YOUN JAE (8. dan – TKD WT) 
probíhá výuka korejských bojových umění, 
především taekwondo WT. Členové klubu 
si  osvojují  dovednosti  a  etiku  bojových 
umění Jižní Koreje. Kromě taekwondo WT 
se věnují bojovým uměním HOSINSOOL, 
BONGSOOL,  KOMDO,  SSANG  JEOL 
GON (NUNCHAKU) či novému japonské-
mu sportu CHANBARA.

Cílem TAEHAN  je  rozšířit  povědomí 
o jihokorejských bojových uměních v ČR 
a  podpora  všem,  kteří  se  těmto  bojovým  Pokračování na straně 18   

TAEHAN TAEKWONDO PROTIVÍN

uměním chtějí věnovat. Za tímto cílem po-
řádá klub TAEHAN semináře určené široké 
veřejnosti a tzv. klubové semináře v jednot-
livých školách bojových umění v ČR.

Pilířem klubu TAEHAN je jeho mistr 
LEE YOUN JAE – nositel 8. danu Tae-
kwondo WT.



PROTIVÍNSKÉ LISTY – měsíčník. Vydává město Protivín a Městské kulturní středisko Protivín.
Za obsahovou správnost příspěvků zodpovídají autoři. Registrováno u MK ČR pod č. E 11443. Redaktorka: 
S. Karfíková, telefon: 382 251 996, e-mail: karfikova@kultura-protivin.cz. Sazba: PTS spol. s r. o. Vodňany. 
Tisk: P.  Smolík, Písek. Toto číslo bylo předáno do tisku 8. března 2021. 

Životopis:

•  10. 3. 1973 narozen v Soulu, Jižní Korea

•  1979 – od šesti let se věnuje TKD WT

•  1980 – 1. dan TKD WT

•  1981 – 2. dan TKD WT

•  1983 – 3. dan TKD WT

•  1992 – 4. dan TKD WT

•  1993 – 1995 studuje fakultu bojových 
umění na univerzitě v Incheonu

•  1997 – 5. dan TKD WT

•  v letech 1997 – 2003 působí jako učitel 
ve  školách Seongyong, Koryo, Daeik, 
Yongmun

•  v  letech  2000  –  2001  působí  jako  in-
struktor  bojových  umění  na  Policejní 
Akademii ČR v Praze

•  2002 – obdržel poděkování od TKD WT 
za přispění k rozvoji TKD ve světě

•  2003 – zakládá vlastní školu Yongmun

•  8. 3. 2003 získává 6. dan TKD WT

•  v  roce 2007  absolvoval  v  Kukkiwonu 
několikaměsíční seminář, po jehož ab-
solvování obdržel certifikát opravňující 
mistra k testování cvičenců TKD a udě-

TAEHAN TAEKWONDO PROTIVÍN
  Dokončení ze strany 17

Na fotografii Nikola Zobalová a mistr LeeYoun Jae při vysvětlování techniky.

Na snímku Martina Babáková a mistr 
LeeYoun Jae při předávání certifikátu 
o zkoušce na 1. dan.

lování vyšších mistrovských stupňů 
(danů)

•  v roce 2009 získává 7. dan TKD WT

• v roce 2017 získává 8. dan TKD WT

• od prosince roku 2017 je vyslancem 
Světového centra taekwondo – Kuk-
kiwonu pro Českou republiku

Certifikát.

Toto umění mistr předává všem zájem-
cům, kteří mají zájem cvičit. Jsme rádi, že 
právě protivínské taekwondo má takového 
patrona. Jak je vidět na fotkách, když ještě 
bylo možné cvičit a scházet se, tak náš mistr 
se  věnuje  protivínským  cvičencům  pod 
vedením  trenéra  Milana  Zobala,  který  se 
má co učit, aby dosáhl alespoň částečných 
kvalit jako náš mistr. A ti, kteří pilně cvičí, 
mohou dosáhnout mistrovských stupňů jako 
Martina Babáková  na  fotce při  předávání 
certifikátu od mistra.  M. Zobal


