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ROZSÁHLÁ INVESTIČNÍ ČINNOST MĚSTA V ROCE 2022
Na základě schváleného rozpočtu města 

na letošní rok počítáme s velkou investiční 
činností  směřovanou  do  mnoha  odvětví. 
Jednotlivé  akce  jsme  mohli  do  rozpočtu 
zařadit, protože naše ekonomická situace je 
velmi dobrá, a i přes významnou investiční 
činnost  v  minulosti  jsme  hodnoceni  jako 
finančně zdravé město s hodnocením A+.

Nyní Vám představím nejvýznamnější 
z akcí, které letos zrealizujeme:
•  2. etapa rekonstrukce základní školy
  – výměna oken na západní části, rekon-

strukce sociálních zařízení a dalších tříd
•  škola Myšenec I. etapa – rekonstrukce 

na byty  –  oprava  střechy,  tesařských 
a klempířských konstrukcí a dále I. nad-
zemního  podlaží,  kde  vznikne  zázemí 
pro obec, zároveň příprava na vybudo-
vání bytů v II. nadzemním podlaží

•  rekonstrukce komunikace Oborská 
–  dokončení  kanalizace,  vodovodu, 
chodníků a veřejného osvětlení, dále pak 
položení kompletní konstrukční vrstvy 
nové vozovky

•  hasičská zbrojnice Záboří  –  vybu-
dování II. nadzemního podlaží a s tím 
spojená  rekonstrukce  střechy,  fasády 
a zpevněných ploch

•  sportovní hala – šatny a sociální za-
řízení – kompletní rekonstrukce těchto 
prostor  navazujících  na  již  v  loňském 
roce opravenou halu

•  kaple a náves Chvaletice – projekt za-
hrnuje celkovou opravu kaple a přilehlé 
části návsi

•  hasičská zbrojnice Maletice – dokon-
čení krovu nad bývalou prodejnou, nová 
fasáda, okna, dveře a vrata

•  výtah v bytovém domě Družstevní uli-
ce – osazení nového výtahu do stávající 
výtahové šachty

•  výtah v kulturním středisku – knihov-
na – zřízení nového výtahu, který umož-
ní bezbariérový přístup do knihovny

•  vodovod – Komenského ulice – z důvo-
du velmi špatného stavu vodovodu bude 
provedena výměna v celé jeho délce

Mezi  neméně  důležité  akce  dále  patří 
např. rekonstrukce ČOV, plánované obnovy 
vodovodů a kanalizací ve městě  i obcích, 
opravy komunikací, bytového fondu a mno-
ho dalších.

Požádali jsme o několik dotačních titulů 
a věříme, že budeme úspěšní a v tom případě 
by  se nám otevřela  cesta  ještě k  zařazení 
dalších investičních akcí, kterými jsou ze-
jména rekonstrukce dvou ulic – Partyzánská 
ulice v Protivíně a komunikace k Brožům 
v Záboří.

Dovolte mi poděkovat již nyní finanč-
nímu  odboru,  odboru  výstavby,  OS  TS 
a  všem,  kteří  nám  v  realizaci  zmíněných 
akcí pomohou. Bude nás letos všechny čekat 
velké vytížení.

Samozřejmě  jsme  v  rozpočtu  nezapo-
mněli ani na podporu sportovních a zájmo-
vých organizací a hasičů.

Tyto organizace  jsou pro život a chod 
našeho města velmi důležité.

Věřím, že se nám v letošním roce bude 
dařit  a  zase  se  o  kousek  „posuneme  do-
předu“.

Přeji krásný rok 2022 Vám všem.
Jaromír Hlaváč,

starosta města

RADA MĚSTA ZASEDALA
 VYBRÁNO Z USNESENÍ RM 2. 2. 2022
– souhlasí
 s uzavřením Dohody o vstupu a provádění geologic-

kých prací se zásahem na pozemku p. č. 1250, ost. 
plocha, neplodná půda o vým. 2697 m2 v kú Protivín 
mezi městem Protivín a firmou GeoTec-GS, a.s. Praha 
10

– souhlasí
 s pronájmem pozemku p. č. 2594/1, TTP o vým. 1447 

m2 v kú Protivín
 a ukládá
 finančnímu odboru – správě majetku zveřejnění 

záměru pronájmu tohoto pozemku

– souhlasí
 s  vytýčením hranic pozemku p.  č. 2596/10, ost. 

plocha, ost. komunikace o vým. 77 m2 v kú Protivín 
a odkoupením části pozemku p. č. 2597/6, TTP o vým. 
cca 5 m2

– souhlasí
 s pronájmem části pozemku p. č. 100/12, ost. plocha, 

jiná plocha v kú Protivín o vým. 2 m2

 a ukládá
 finančnímu odboru – správě majetku zveřejnění 

záměru pronájmu části tohoto pozemku

– souhlasí
 se zajištěním přístupů k  zařízením nadzemních 

a  podzemních hydrantů v  obvodu města Protivín 
a  zajištěním náhradního PH dle provozní kontroly 
provozuschopnosti zařízení pro zásobování vodou 
– vnější odběrná místa provedené firmou ČUKA 
Luboš, Písek a Požárního řádu města Protivín, obecně 
závazné vyhlášky č. 3/2012 takto:

 1) zvolit přístupný podzemní hydrant před čp. 13 
v Milenovicích a nově zařadit do seznamu v požárním 
řádu – zajistí OVDŽP

 2) hydrant č. 8 v Záboří před čp. 1 – zaasfaltovat okolo 
podzemního hydrantu – zajistí OS TS

 3) hydrant č. 10 v Těšínově před čp. 67 – zajistit dřeviny 
a přístup k podzemnímu hydrantu – zajistí OS TS

– bere na vědomí
 zprávy o  činnosti JSDH obce Protivín za  rok 2021 

včetně fotodokumentační části zásahů za roky 2019 
– 2021 a přehledu dílčích zpráv o zásahu za roky 2020 
a 2021

– schvaluje
 Smlouvu o  umístění psů do  útulku pro opuštěná 

zvířata mezi městem Protivín a  spolkem Útulek – 
Dočasná či dlouhodobá péče LOZ Písek, Třebkov 2, 
Předotice

 a pověřuje
 starostu jejím podpisem

Kaplička ve Chvaleticích. Foto. Ing. J. Fialová, MPA



PROTIVÍNSKÉ LISTY 2. stránka

 ZE ŽIVOTA ŠKOLY 
LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ 2022

Vzhledem  k  loňskému  covidovému 
lockdownu přišli tehdejší sedmáci o pravi-
delný lyžařský kurz. Nechtěli jsme je o tý-
den strávený na horách a lyžích připravit, 
a proto na letošní výcvikový kurz vyrazili 
žáci osmých ročníků.

Kurz proběhl ve dnech 16. až 21. ledna 
2022 a zúčastnilo se jej 38 žáků. Jako již 
tradičně za poslední léta jsme byli ubytováni 
na  Horském  hotelu  Kramolín  a  využívali 
sjezdovky areálu Lipno. Hory a počasí nám 
ukázaly  téměř  vše  ze  své  nabídky,  zažili 
jsme tak vítr, sluníčko, čerstvý sníh, vánici 
i mráz. Vše jsme přestáli a odměnou bylo, 
že  se  všichni  naučili  lyžovat,  popřípadě 
zdokonalili  své  dovednosti.  Každodenní 
dřinu jsme si zpestřili středečním volným 

odpolednem, kdy část žáků navštívila bazén, 
ostatní se prošli po okolí. Potěšilo nás, že 
téměř všichni využili možnosti vyzkoušet si 
lyžařský svah za večerního osvětlení.

Doba strávená společně na horách  tak 
jako obvykle rychle utekla. Myslím si, že 
nikdo  nelitoval  účasti  na  této  „expedici“ 
a někteří si  lyžování dokonce  i zamilova-
li.  Závěrem  bych  chtěla  poděkovat  svým 
kolegyním  Monice  Smejkalové  a  Zuzaně 
Manové za podporu a předání nejen lyžař-
ských zkušeností. Velmi děkuji zdravotnici 
Daně Zoubkové za obětavou starost o děti 
a stálé šíření dobré nálady.

Lucie Marková,
vedoucí kurzu

Tradičně se v lednu uskutečňuje školní 
kolo konverzační soutěže v AJ. Letos jsme 
měli dokonce štěstí, že se soutěž uskuteč-
nila přímo a všichni jsme se mohli potkat 
osobně nejen při poslechové části spojené 
s  písemným  testem,  ale  i  při  skutečném 
hovoru účastníků s porotou.

I letos byli soutěžící rozděleni do dvou 
kategorií  a  v  obou  kategoriích  se  vlastně 
vybíral  budoucí  účastník  okresního  kola 
v  této  disciplíně. Vítězství  v  kategorii 
mladších  připadlo  Magdaléně  Křečkové, 
v kategorii  starších Zuzaně Kalné. Zuzka 
už je ostřílený borec, o kterém víme, že ji 
nerozhodí ani účast v okrese v online pro-
středí.  Oběma  děvčatům  přejeme,  aby  se 
tentokrát okresní kolo konalo také za osobní 
účasti soutěžících i porotců. Doufejme, že 
covidová  situace  letos  žádným způsobem 
nezkomplikuje všem účastníkům možnost 
prokázat své znalosti i mimo naši školu.

Přejeme  děvčatům,  aby  v  konkurenci 
dalších škol byla stejně úspěšná jako na do-
mácí půdě.

J. Čížková

KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ 
V ANGLICKÉM JAZYKU

Masopust  má  předkřesťanské  kořeny. 
V tomto období se konaly zabijačky, taneční 
zábavy i svatby. Masopust v Království času 
bude 26. února od 14 hodin. Během celého 
odpoledne budou pro děti připraveny sou-
těže. V našich dílničkách si pak děti budou 
moci vyrobit karnevalovou masku. Nebudou 
chybět ani koblihy či  tradiční masopustní 
koláče. Vstup  v  maskách  vítám.  Zastavte 
se na chvíli.

Království času

Masopust 
v Království 

času
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RADA MĚSTA ZASEDALA
 VYBRÁNO Z USNESENÍ RM 12. 1. 2022
– souhlasí
 s uzavřením Smlouvy o výkonu činnosti odborného 

lesního hospodáře a  o  věcném hospodaření v  lese 
mezi městem Protivín a  Lesy města Písku s.r.o. se 
sídlem Flekačky 2641, Písek, a to na dobu neurčitou 
s výpovědní lhůtou 6 měsíců

– souhlasí
 s prodloužením pronájmu nebytových prostor v čp. 

101, Protivín do 31. 12. 2022 za stejných podmínek 
jako doposud, tj. za roční nájemné 46.000,- Kč + DPH

– souhlasí
 s  ukončením nájemní smlouvy s  firmou Life Tech-

nology s.r.o. Písek na  umístění anténního stožáru 
na budově čp. 26 v Myšenci, a to dohodou k 31. 12. 
2021

– souhlasí
 s  podáním žádosti Fotbalového klubu Protivín z.s. 

v  rámci Dotačního programu Jihočeského kraje 
pro rok 2022 – Podpora sportu – na projekt, jehož 
záměrem je oplocení beachvolejbalového hřiště 
a zpevnění přístupové trasy ke sportovišti

 a zároveň souhlasí
 s dofinancováním tohoto projektu z vlastních pro-

středků města

– schvaluje
 pořízení skládacích postelí a lůžkovin do evakuačního 

střediska ve sportovní hale, Komenského ul. v Proti-
víně

– souhlasí
 se zpracováním plánu BOZP při realizaci stavby 

„Rekonstrukce škola Myšenec – I. etapa“ společností 
DT engineering s.r.o., Dolní 127, České Budějovice, IČ: 
08743002

– souhlasí
 s  tím, aby autorský dozor při realizaci stavby „Re-

konstrukce škola Myšenec – I. etapa“ byl zajištěn 
firmou PROGES s.r.o., Rudolfovská 88, 370 01 České 
Budějovice, IČ: 47239620

– bere na vědomí
 zápisy z jednání komise zdravotní a sociální
 a souhlasí
 s pronájmem bytů v DZU /DPS/ na adrese Masarykovo 

nám. 21 a 32 v Protivíně

z deníku
POLICIE ČR V PROTIVÍNĚ

Prkna na rekonstrukci
  V  neděli  30.  ledna  odpoledne  vyjížděli 

protivínští policisté do kempu na Chelčic-
kého ulici u řeky Blanice, kde kradl zloděj. 
Zatím nezjištěný pachatel v době od 23. 
ledna  překonal  kovová  vrata  oplocení 
kempu a v zadní části areálu odcizil 9 ku-
bických metrů trámů a prken připravených 
k  rekonstrukci  chatek.  Zloděj  za  sebou 
nechal škodu za 85 000 korun.

  Policisté okolnosti krádeže dále prošetřují.

Krádež pneumatik a štítu se světly
  Třicetitisícovou  škodu  způsobil  zloděj, 

který se v době od podvečera dne 24. ledna 
do odpoledních hodin dne následujícího 
dostal  do  částečně  oploceného  areálu 
v Protivíně. V objektu je odstavený nepo-
jízdný  tahač, ze kterého pachatel odcizil 
dvě přední pneumatiky včetně disků a také 
kabinový štít i světla s majáky.

  Na  místo  vyjížděl  také  kriminalistický 
technik, který zajistil stopy.

Výživné
  Protivínští policisté prošetřují případ zane-

dbání povinné výživy. Dne 25. ledna přijali 
oznámení matky nezletilého syna, na kte-
rého od dubna  loňského  roku nepřispívá 
otec. Vyživovací povinnost muži vyplývá 

Z  důvodu  různých  dezinformací,  polo-
pravd a lží musím chránit město, a proto ve-
řejnost informuji o procesu prodeje podzámčí 
tak, jak ve skutečnosti proběhl.
19.  srpna 2021:  zveřejnění  záměru prodeje. 
Přišly 2 nabídky: první od The Orb Chateau 
Protivín, druhá od Vojtěcha Mouchy.

Městská  rada  se  na  svém  zasedání  dne 
12. září 2021 seznámila s nabídkami, při-
čemž hodnotila pouze podnikatelský záměr, 
cena nebyla předmětem výběru. Městská rada 
z těchto dvou podnikatelských záměrů vybrala 
jednoznačně  podnikatelský  záměr The  Orb 
Chateau Protivín, a doporučila zastupitelstvu 
tento podnikatelský záměr schválit.

Podnikatelský záměr The Orb Chateau 
Protivín  nabízel  následující:  vybudování 
nového  reprezentativního  kulturního  a  ob-
chodního centra s ubytovací kapacitou města 
Protivín úzce propojeného s areálem zámku. 
Tyto dvě části historicky tvořily jeden funkční 
celek, kde vzájemná synergie tak bude nově 
tvořit živý organismus města s cílem podpo-
ry  cestovního  ruchu  v  oblasti  s  maximálně 
kladeným důrazem na celkový rozvoj území. 
Předpokládaná vložená  investice  je cca 150 
až 200 milionů korun. Dále zde v tomto úze-
mí, které bude otevřené celoročně, vzniknou 
maloobchodní prodejny typu krčmy, kavárny, 
pekárny, cukrárny a dalších.

Druhý podnikatelský záměr pana Vojtě-
cha Mouchy  nabízel  postupnou  odbornou 
rekonstrukci  celého  komplexu,  případně 
zachování  bydlení  pro  cca  16  rodin,  které 
zde žijí. Dále uvažoval o vybudování muzea 
především odvětví včelařského a sklářského. 

Podzámčí aneb Fakta, ne domněnky
V záměru dále byla nabídka platby v hotovos-
ti, což by však bylo v rozporu se zákonem.

Při  posuzování  jednotlivých  záměrů na-
bídka The Orb plně zapadala do rozvojových 
potřeb našeho města, kde nám žalostně chybí 
zejména ubytovací kapacity, dále je pro město 
významná podpora nových pracovních míst 
a turistického ruchu. Stěžejním důvodem vý-
běru zájemce byl předložený záměr, kterým je 
vybudování uceleného komplexu navazujícího 
na probíhající rekonstrukci zámku. Podzám-
čí  bude  multifunkčním  celkem  celoročně 
přístupným široké veřejnosti,  který nabídne 
nejen  turistům,  ale  i  občanům  města  různé 
volnočasové využití. Vznikne zde restaurace, 
pekárna, cukrárna a další, a dále tolik potřebné 
ubytovací kapacity.

Druhá nabídka pro město neřešila téměř 
nic, nabízela pouze postupnou rekonstrukci, 
avšak  nevíme,  za  jakým  účelem  a  v  jakém 
čase,  popřípadě  zachování  bydlení  pro  cca 
zde žijících 16 rodin, a vybudování sklářského 
a  včelařského  muzea. Toto  opravdu  městu 
nechybí a v  rozvoji Protivína nehraje  téměř 
žádnou roli.

12. října 2021  byly  tyto  nabídky  před-
loženy zastupitelstvu, a to jednoznačně roz-
hodlo v poměru 15 pro nabídku The Orb 
a 1 zastupitel se hlasování zdržel. Následně 
zastupitelstvo města uložilo starostovi jednat 
s vybraným zájemcem o podmínkách smlou-
vy. Na základě jednání byly do smlouvy za-
pracovány smluvní podmínky: jednak cenová, 
prodejní cena 16.870.000 Kč,  dále  sankce 
v případě, že by podzámčí nebylo dokončeno 
dle přiloženého záměru do 10 let – smluvní 

pokuta 10.000.000 Kč, a další podmínkou je 
nemožnost prodeje třetí osobě bez vědomí 
města.

Tyto dohodnuté podmínky byly pak zastu-
pitelstvu města předloženy 14. prosince 2021, 
a to souhlasilo s prodejem za výše uvedených 
podmínek též jednoznačně, a to v poměru 16 
pro The Orb, 2 se zdrželi. Zastupitelé rozho-
dovali s ohledem na budoucnost města, jeho 
rozvoje a potřeb, a  rozhodli zcela korektně. 
Ať  si  každý  udělá  obrázek  sám. Věřím,  že 
veřejnost  pochopí,  že  se  výše  uvedeným 
projektem The Orb, po jeho dokončení, naše 
město posune o stupínek výš.

Jaromír Hlaváč,
starosta města

ze  zákona  a  výši  stanovil  soud.  Peníze 
měl  otec  skládat  k  rukám  matky  dítěte 
nejpozději  do  patnáctého  dne  v  měsíci, 
na což zřejmě zapomíná. Policisté případ 
řeší pro podezření ze  spáchání  trestného 
činu zanedbání povinné výživy.

Holicí strojek
  Povedený zákazník navštívil dne 22. ledna 

kolem desáté hodiny dopoledne prodejnu 
drogerie  v  Protivíně  a  ze  sortimentu  si 
vybral holicí strojek značky Philips Blade, 
za zboží však nezaplatil. Policisté přestu-
pek proti majetku dále prošetřují.

Alkohol a zákaz řízení
  Dopravní policisté dohlíželi dne 17. ledna 

odpoledne nad provozem na silnici  I/20. 
Krátce  po  šestnácté  hodině  jel  po  této 
komunikaci ve směru od Písku na Protivín 
řidič s osobním automobilem značky Fiat, 
který upoutal pozornost policejní hlídky. 
Policisté řidiče u Selibova zastavili a bě-
hem kontroly vyšlo najevo, že muž má ulo-
žen zákaz řízení všech motorových vozidel 
a  ještě k  tomu byl pod vlivem alkoholu. 
Nadýchal dokonce přes dvě promile.

  Muž  je  podezřelý  ze  spáchání  trestných 
činů ohrožení pod vlivem návykové látky 
a  maření  výkonu  úředního  rozhodnutí 
a vykázání.

Škola bez okapu
  Zloděj  škodil  na  budově  základní  školy 

a nechal za sebou dvou tisícovou škodu. 
Kolem  půl  desáté  večer  dne  16.  ledna 
demontoval a odcizil jeden metr svodu.
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Lojové koule vyrábí Antonín Pavlík, Jasmína Cvrčková, Denisa Šubová a Eliška Pexídrová

Kresba Oliver Pišinger

V měsíci  lednu  se děti  v  naší ma-
teřské  škole  věnovaly  zimě.  Hned 
v prvním lednovém týdnu se seznámily 
s tradicí Tří králů. Samozřejmě součástí 
byla i obchůzka Tří králů (dětí ze třídy 
Veverek)  po  všech  třídách  za  zpěvu 
tříkrálové  koledy.  Děti  nezapomněly 
ani  na  zvířátka,  která  nemají  v  zimě 
lehký život. Připravovaly např. krmení 
pro ptáčky – lojové koule, které zanesly 
do  lesíka  a  zavěsily  na  větve  stromů 
a  krmítko  na  školní  zahradě  naplnily 
ptačím  zobem.  Naučily  se  básničky 
a písničky se zimní tématikou, nacvičily 
pohádku o lesních zvířátkách s názvem 
Stromek  v  zimě  a  zejména  kreslily 
a malovaly. Už se těšíme na karnevalové 
veselí a nové zážitky v únoru.

učitelky 1. MŠ Protivín

Leden v 1. Mateřské škole Protivín

Tři králové

První setkání členů Protivínského 
vlastivědného klubu v letošním roce 2022 
se konalo ve čtvrtek 20. ledna od 17 hodin 
v salonku „Království času“ v Purkyňově 
ulici. Na programu byla přátelská beseda 
a  vzpomínky  na  akce  PVK  uskutečněné 
v  roce  2021.  Promítli  jsme  si  fotografie 
a videa z přednášek a zájezdů. Zajímavou 
prezentaci  odměnili  účastníci  potleskem. 
Dále výbor PVK seznámil své členy s před-
pokládaným programem klubu na tento rok. 
Besedy PVK se budou konat vždy ve čtvrtek 
od 17 hodin ve dnech 24. února, 24. března, 
21. dubna, 19. května, 16. června, 22. září, 
20.  října,  24.  listopadu  a  15.  prosince. 
Změna dat a programu je vyhrazena vzhle-
dem k nevyzpytatelné pandemii a vládním 
nařízením.  Na  tyto  přednášky  a  besedy 
zveme širokou veřejnost, akce budou včas 
plakátovány.

Výbor PVK

Setkání členů vlastivědného klubu



PROTIVÍNSKÉ LISTY 5. stránka

Ohlédnutí za loňskou sezónou v Památníku města Protivín

Zhruba uprostřed tradičního zim-
ního spánku je nyní Památník města 
Protivína, pobočka Prácheňského muzea 
v Písku. Každý rok mezi dubnem a říj-
nem hostí Památník stovky návštěvníků, 
turisticky méně přívětivé období je pak 
využito k úklidu, úpravám expozic, 
přípravě nové výstavy či restaurování 
historických předmětů. A je to rovněž 
čas, kdy se pracovníci muzea ohlížejí 
za uplynulou sezónou.

„Rok 2021 jednoznačně opět pozna-
menala covidová krize, stejně jako rok 
předchozí“, hodnotí  ředitel  muzea  PhDr. 
Jiří  Prášek.  „Všichni byli na sebe více 
opatrní, omezovali sociální styky i kulturní 
akce. V Písku jsme například zcela zrušili 
přednášky a výrazně ubylo i vernisáží. Tyto 
skutečnosti se pak projevují do návštěvnosti 
institucí. I Prácheňské muzeum tak v po-
sledních dvou letech zaznamenalo pokles“, 
konstatuje Prášek. Úbytek návštěvníků se 
nevyhnul  ani  protivínské  pobočce,  která 
musela například odložit i každoroční prvo-
májové zahájení. Místo 1. května se brány 

Důležitou roli hraje v expozicích Památníku sbírka protivínských praporů a korouhví

Pohled do výstavy Na pár chvil v Jordánsku

muzea v roce 2021 otevřely až o deset dní 
později. Podruhé za sebou tak roční počet 
vstupů nepřesáhl číslovku tisíc.

V loňském roce se přitom mohl Památ-
ník  pochlubit  zbrusu  novým  výstavním 
sálem. Ve spolupráci s českobudějovickou 
výstavářskou  firmou BENT došlo k pro-
měně  stárnoucího  interiéru  na  moderní 
galerijní prostor. Úpravou prošly nejenom 
podlahy a osvětlení, ale i závěsný systém 
či  zastínění  oken.  Změnilo  se  propojení 
sálu  s  expozicí  Exotické  přírody,  která 

byla do té doby oddělena pouze průchozím 
závěsem.

Výsada poprvé „zabydlet“ nový výstav-
ní sál připadla projektu s názvem „Obory 
a bažantnice / Opomíjená hodnota kultur-
ního  dědictví“. Výstava,  kterou  připravil 
Výzkumný ústav geodetický, topografický 
a kartografický, trvala od 11. května do 8. 
srpna loňského roku. Textově a obrazově se 
představil vývoj obor ve světě a v českých 
zemích, typické stavby realizované v obo-
rách a používané lovecké techniky. Výstava 
nebyla v městě na řece Blanici náhodou – 
i Protivín  se dříve mohl pyšnit věhlasnou 
oborou. Ta již zanikla, její uspořádání však 
dodnes  ovlivňuje  systém  cest  a  krajinu 
kolem města.

Ve  druhé  polovině  roku  se  Památník 
přenesl  na  Blízký  východ.  ,,Na  pár  chvil 
v  Jordánsku”,  tak  se  jmenovala  výstava 
fotografií,  které  zobrazovaly  fascinující 
arabskou zemi očima známého píseckého 
architekta a výtvarníka Vladimíra Boučka. 
Představila  se  hlavně  dvě  ikonická  místa 
Jordánského království –  starobylé  skalní 
město  Petra  a  poušť Wádí  Rum.  Na  řadě 
fotografií mohli návštěvníci poznat i man-
želku fotografa – známou herečku Veroniku 
Freimanovou.

Výstavy  pro  rok  2022  muzejníci  již 
pilně chystají. „Jejich názvy ještě nechceme 
prozradit, uvedu tedy pouze, že jako každý 
rok budou dvě a na své si přijdou jak mi-
lovníci  přírody,  tak  protivínské  historie,“ 
uvádí  tiskový  mluvčí  muzea  Jan  Kouba. 
Brány protivínského Památníku by se 
měly otevřít za necelé tři měsíce – tedy 
v neděli 1. května 2022.

Jan Kouba,
tiskový mluvčí, Prácheňské muzeum Písek
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Prvního  ledna  v  jednu  u  skočické  zá-
vory. To je známá informace pro každého, 
kdo  má  něco  společného  s  Kocanďáky. 
Na tomto krásném místě uprostřed hustých 
lesů, kryjících skočický Hrad, se každý rok 
scházíme k novoročnímu výšlapu na Hrad. 
Tato  akce  už  se  dá  po  mnoha  ročnících 
nazvat tradicí a sjíždějí se na ni kamarádi 
z daleka i z blízka. Každý ročník je pojatý 
trochu  jinak.  Některé  ročníky  proběhly 
velice  tematicky,  kdy  účastníci  po  cestě 
plní úkoly, a některé jsou zase procházkou 
s pečením špekáčků. Ty tematické pracují 
s různými pohybovými hrami a především 
s hledáním nějakých dobrot ukrytých v le-
se. Účastníci se tak mohou proběhnout při 
hraní  mravenčí  pošty,  nebo  potrápit  své 
oči  při  hledání  tatranek  skrytých  pod  pa-
řezem. Nicméně v posledních letech jsme 
zaznamenali  vlivem  pandemie  podstatně 
nižší  účast  a  tak  jsme  se uchýlili  k méně 
náročnému  programu. Trasa  zůstává  stej-
ná, abychom po náročných nocích přivedli 
své tělo zpět do normálu, a také proto, že 
prostě rádi chodíme do přírody. Aby to ale 
nebylo tak fádní, vždy si ke konci procházky 
opečeme špekáčky. Malý ohýnek rozdělá-
váme na rozcestí U Prokopa a samozřejmě 
vždy  s  povolením vlastníka  lesa.  Jakmile 
jsou naše bříška plná této výtečné uzeniny, 
nezbývá než vyrazit zpět k autům. Cesta je 
to tak akorát dlouhá, aby nám hezky slehlo 

Jak na Nový rok…

a abychom si ještě vyměnili pár informací. 
O  tom,  jak  jsme se celý  rok měli,  co nás 
trápí, co nás baví a na co se v nadcházejícím 
roce těšíme. A o tom přesně naše výšlapy 
na Hrad jsou. O přátelství kamarádů, kteří 

se rádi potkávají v místech, která mají rádi. 
Pak  už  se  rozjedeme  do  všech  krajů,  ale 
ještě jedna zastávka povětšinou zbývá a to 
tradiční protivínský ohňostroj.

Za Kocanďáky Michal

Pozvánka do kaplanky Protivín
V  podkroví  kaplanky  ještě  v  únoru  pokračuje 

výstava obrazů paní Jany Šiftové. Výtvarnice pra-
cuje s akvarely, pastely, akryly a vrátila se i k oleji. 
Vybírá  si  témata,  kde  nejsou  barevně  kontrastní 
kompozice,  nepoužívá  tvrdé  linie  a  kontury.  Má 
ráda plynulé prolínání všech možných odstínů barev 
s využitím hry světla a stínu.

Ještě do konce února si můžete přijít prohlédnout 
výstavu amatérských fotografií pana Milana 
Hanuse do prostor infocentra. Na jeho fotografiích 
zachycuje krajinu v ranním světle, zejména v okolí 
Písku, Píseckých hor a Šumavy.

Dále Vás zveme do podkroví na stálou výstavu 
modelů hradů a zámků ze špejlí vytvořených pa-
nem Ladislavem Novákem.

Stále nabízíme ke koupi knihy Staré domy proti-
vínské, Století fotbalu v Protivíně, Proměny Marty 
Krásové, Setkání se Zrzavým a nástěnný kalendář 
na rok 2022 s motivy našeho města a okolí.

Těšíme se na Vaši návštěvu od pondělí do pátku 
v čase od 8 do 16 hodin.
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Ze života 2. Mateřské školy Protivín

Do  nového  roku  jsme  vstoupili 
odpočatí, plní elánu a s chutí se pustili 
do práce. Na dopoledních procházkách 
jsme pozorovali  rozmary zimního po-
časí nebo se jen tak probíhali na školní 
zahradě. Na stromy jsme rozvěsili lojo-
vé a obalované šiškové koule, nasypali 
zrní  do  krmítek  a  pozorně  pozorovali 
ptáčky, kteří přilétli.

V  průběhu  měsíce  k  nám  zavítalo 
duo Bambini s programem plných pís-
niček z pohádek. Děti si známé písničky 
zazpívaly a radostně i zatančily. O tý-
den  později  dorazilo  divadlo  Okýnko 
s pohádkou „Není poklad jako poklad“. 
Pohádku o nezbedném skřítkovi, který 
se napravil, děti sledovaly se zaujetím 
až do šťastného konce.

Vzhledem k tomu, že se blížily Zim-
ní olympijské hry v Pekingu, ve  třídě 
předškoláků  jsme  to  rozjeli  naplno. 
Olympijské  kruhy,  pochodeň  a  olym-
pijský  oheň  zdobily  třídu,  ale  i  řady  Včelky mají připravené šiškové koule pro ptáčky

ZOH u „Motýlků“

lyžařů, krasobruslařů a ostatních spor-
tovců zaplnily celou šatnu. Nechyběly 
ani olympijské medaile. Děti pozorně 
naslouchaly, seznamovaly se se zimními 
sporty a s radostí kreslily, malovaly, stří-
haly a vybarvovaly uvedené sportovce. 
Sice jsme si sporty nemohli vyzkoušet 
venku  na  sněhu,  improvizovali  jsme 
tedy alespoň ve třídě. Jak se nám naše 
práce podařila, zhodnoťte sami.

Petra Štěpková

UZÁVĚRKA
pro dodání příspěvků

do březnových
„Protivínských listů“  

je v pondělí 28. 2. 2022
do 12 hodin.

NOVINY VYJDOU
v pondělí 14. 3. 2022  

Pro dospělé:
Michaela Grünigová: Rodinný hotel Nový 
začátek – úvod rodinné ságy o hoteliérské 
rodině

Novinky
městské
knihovny

Jiří Březina: Polednice – česká detektivka

Pro děti:
Jeff Kinney:  Deník malého poseroutky 
Velká šance – Greg Heffley a sport – jde 
to vůbec dohromady?
Stanislav Havelka: Famózní příběhy Čtyř-
lístku – komiksové příběhy z roku 2004
Věra Hudáčková Barochová: Zuzka a ztra-
cené kotě – Zuzce je deset, má ráda balet 
a nemá ráda kočky
Ivana Peroutková:  Valentýnka a veteri-
nární ordinace – čím Valentýnka překvapí 
tentokrát?
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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. Vždy 
se přitom střídají zástupci pěvců a nepěvců. 
Po loňském nepěvci – káni lesní – se letos stal 
ptákem roku další běžný a všeobecně rozšíře-
ný pták, tentokrát tedy pěvec – zvonek zelený. 
Je to poměrně nenápadný pták a jak napovídá 
jeho jméno – jeho základní barvou je zelená, či 
spíše šedozelená a sameček má výrazný žlutý 
proužek v křídle. Jeho zpěv opravdu připomí-
ná známé citoslovce pro zvonění – „cililink“. 
Můžeme se s ním setkat v zemědělské krajině, 
ale i v zahradách největších měst a zejména 
na krmítkách – plošně po celém Česku.

A opět byste se mohli podivit jako vloni 
u káněte: „Vždyť je to zase jeden z nejobyčej-
nějších ptáků u nás? Stačí zasypat slunečnici 
na krmítko a přiletí nám až před okno. Proč 
tedy?“

Začněme tou hojností. Až do roku 2010 
se zdálo, že počty zvonků u nás – na rozdíl 
od řady dalších druhů zemědělské krajiny – 
jsou relativně stálé a zjevně je u nás zvonků 
tolik,  co  podmínky  dovolí.  Jako  převážně 
semenožravý druh, žijící v blízkosti člověka, 
na tom byl lépe než řada jiných druhů a krajina 
jimi byla zjevně nasycena.

Jenže za posledních deset let dvě třetiny 
našich zvonků najednou zmizely! V roce 2021 
jsme napočítali jen 31 % zvonků oproti roku 
2011! Co se to stalo?

Ukázalo se, že tentokrát je to jediná příčina 
– ohrožuje ho trichomonóza – ptačí nemoc, 
způsobovaná  parazitem  bičenkou  drůbeží. 
Kvůli ní je zvonek jedním z nejrychleji ubý-
vajících druhů posledního desetiletí.

Hned  jako první Vás  chci  uklidnit: Tato 
závažná  ptačí  nemoc  je  pro  savce  –  včetně 
člověka  –  neškodná.  Ptáky  ale  ohrožuje  již 
milióny  let.  Stopy  po  ní  byly  nalezeny  již 
na  kostech  dinosaurů,  kteří  jsou  přímými 
předky  našich  současných  ptáků. A  jako 
s každým parazitem – i s bičenkou běží v pří-
rodě věčný souboj – hostitel se snaží parazita 
zbavit a parazit se zase snaží v přírodě přežít. 
Když  hostitel  „vymyslí“  něco  nového  -  jak 
se  parazita  lépe  zbavit,  „vymyslí“  vzápětí 
parazit, jak tuto obranu překonat a pak zase 
znovu – o úroveň výše. Výsledkem je obvyk-

Zvonek zelený – pták roku 2022

le ozbrojené příměří – parazit si totiž nesmí 
svého hostitele zabít, jinak by sám vyhynul. 
Ale tentokrát se přenesla na zvonky bičenka 
velmi odolná, zocelená bojem s člověkem – 
z drůbežích velkochovů.

Nový typ nákazy pěnkavovitých ptáků bi-
čenkou drůbeží se objevil v roce 2005 ve Velké 
Británii a rozšířil se dál do Evropy. U nás byla 
poprvé diagnostikována v roce 2012. Úhyny 
byly  zjištěny  u  řady  dalších  druhů  ptáků  - 
vedle zvonků nejčastěji u dalších zrnožravců, 
zejména pěnkav, dlasků, čížků a vrabců, ale 
i u sýkor. Jedině ale na zvonky mají bičenky 
likvidační dopad. Po příčinách se zatím stále 
pátrá. Důvodem úmrtí bývá udušení – bičenky 
se namnoží ve voleti postižených ptáků nato-
lik,  že  je  zadusí.  Smysluplná  léčba u  volně 
žijících ptáků s trichomonózou není možná. 
Přesto ale můžeme pokusit zvonkům pomoci 
– zejména desinfekcí a nepoužíváním krmítek, 
ve kterých se nákaza vyskytla – a právě proto 
se stal zvonek letošním ptákem roku.

Základními příznaky  trichomonózy  jsou 
netečnost, načepýřené peří, apatické chování. 

Pták často nemá sílu uletět, v krmítku zdánlivě 
pospává.  Může  mít  přivřené  oči,  problémy 
s  dýcháním.  Ptákům  napadeným  bičenkami 
tečou sliny, často mají mokré opeření kolem 
zobáku,  těžce  polykají,  vyplivují  potravu. 
Mnohdy hynou přímo na krmítku či v  jeho 
blízkosti. Nákaza  není  na  člověka  ani  další 
savce přenosná, pro ptáky  je ale vysoce  in-
fekční. Vyvrženou nebo slinami kontamino-
vanou potravu totiž často sebere další – dosud 
zdravý zvonek. Pokud ptáka s trichomonózou 
pozorujeme, je potřeba přestat s přikrmováním 
aspoň na dva týdny, všechna krmítka vyčistit 
a nechat důkladně vysušit – bičenku drůbeží 
sucho  spolehlivě  zabije  –  a  výskyt  ohlásit 
na www.birdlife.cz/choroby. Zároveň je nutné 
informovat sousedy, kteří mají krmítka. Ideál-
ní je místo klasických dřevěných krmítek typu 
boudička, ve kterých ptáci v potravě stojí, začít 
používat  krmítka  závěsná.  Podrobný  návod 
na  konstrukci  a  dezinfekci  krmítek  najdete 
např. na webu cso.cz.

A jak tedy zvonky v jejich boji co nejlépe 
podpořit, když je nemůžeme efektivně léčit? 
Vedle hlídání, dezinfekce a konstrukce vhod-
nějších krmítek hlavně tím, že místo zimního 
přikrmování  připravíme  zvonkům  ideální 
přirozené  prostředí,  kde  budou  moci  sbírat 
přirozenou  potravu  v  létě  i  v  zimě,  aby  se 
nemuseli shromažďovat na krmítkách.

V období hnízdění nekácejte stromy a ani 
neprořezávejte keře. Svou zahradu dělejte pes-
trou a různorodou. Takovou, kde je dostatek 
semen  a  bobulí  pro  dospělé  ptáky,  ale  také 
dostatek  housenek  a  pavouků  pro  mláďata. 
Pokud obhospodařujete nějaké pole – snažte 
se omezit chemii. Zakládejte remízky s křo-
vinami,  nechávejte  úhory,  prostě  se  snažte 
nabídnout místo ke sběru potravy a hnízdění. 
A  když  přikrmujete,  dodržujte  důsledně  
hygienu a používejte taková krmítka, na kte-
rých se ptáci příliš neshromažďují a která se 
dobře čistí.

Zvonek  zelený  byl  donedávna  běžným 
druhem,  teď  je  stále  vzácnější.  Pokusme 
se,  abychom  zvonkům  v  dobrém  úmyslu 
neškodili a pomohli  jim překonat dobu, než 
si vyvinou nové způsoby obrany proti nově 
vyzbrojenému parazitu a umožnili jim s ním 
bojovat další milióny let.

RNDr. Jiří Šebestian, CSc.,  
zoolog, Prácheňské muzeum Písek

Zvonek zelený samec

Jsou to velmi bojovni ptáci
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středa 2. března v 19 hodin film ČR/SR

V LÉTĚ TI ŘEKNU, JAK SE MÁM
Komedie na motivy bestselleru Evity Twardzik, V létě ti řeknu, jak se mám, 
mapuje životy party čtyřicátníků, kteří se kamarádí od dětství a dodnes se 
potkávají, už spolu se svými rodinami. Po  letech se ale začínají objevovat 
tajemství, které jejich životy navždy změní. Hrají: T. Kostková, M. Miezga, 
D. Rogoz, M. Hofmann a další
Mládeži přístupný, 117 minut, vstupné 120 Kč

pátek 4. března v 19 hodin film USA

UNCHARTED
Akční/dobrodružný. Potomek slavného hledače pokladů sira Francise 
Drakea, Nathan Drake, konečně našel stopu k prokleté zlaté sošce ze Zlatého 
města v El Doradu. Když se však vydá na cestu, za zády se mu náhle objeví 
zákeřní konkurenti.
Mládeži přístupný, dabováno, 116 minut, vstupné 120 Kč

neděle 6. března v 16 hodin film ČR

TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2
Pohádka. V království vládne král Jakub (T. Klus), královna Anička (K. Jano-
vičová) a rodina se rozrostla o zvídavou princeznu Johanku (V. Bečková). Ta 
nejraději tráví čas u milujícího dědečka Karaby (O. Vetchý), který se rozhodl 
věnovat už jenom hrnčířskému řemeslu. Zlotřilí rádcové Lorenc (J. Lábus) a Fe-
renc (M. Vladyka) byli vyhnáni z království, potloukají se po světě a vymýšlejí, 
jak se pomstít. Rozhodnou se pro své pikle využít mladou, nezkušenou královnu 
Julii (V. Khek Kubařová) ze sousedního království.
Mládeži přístupný, 100 minut, vstupné 130 Kč

neděle 6. března v 19 hodin film USA

PES
Komedie. Jedno nevychované zvíře… a pes. Road movie, komedie a film 
plný dojetí pro všechny milovníky psů v jednom. Channing Tatum se ve filmu 
Pes vydá na cestu podél pobřeží Tichého oceánu s jediným společníkem, se 

psem, kterého veze na pohřeb jeho bývalého pána. On i čtyřnohý pasažér jsou 
ale svérázní a tvrdohlaví a rozhodně to není láska na první pohled. Navíc není 
úplně jasné, kdo tu má vlastně za ušima a kdo poslouchá koho. Pro oba je ale 
společná cesta nakonec důležitější, než se zdálo.
Mládeži od 15 let přístupný, titulky, 101 minut, vstupné 120 Kč

středa 9. března v 19 hodin film USA

SMRT NA NILU
Krimi/drama. Podle románu A. Christie z roku 1937 je film odvážným ta-
jemným thrillerem režiséra K. Branagha o emocionálním chaosu a smrtících 
následcích vyvolaných milostnou posedlostí. Dovolená belgického detektiva 
Hercule Poirota na palubě okouzlujícího říčního parníku v Egyptě se změní 
v děsivý hon na vraha ve chvíli, kdy idylické líbánky dokonalého páru postihne 
tragédie. Hvězdné obsazení: T. Bateman – čtyřnásobný kandidát na Oscara, 
A. Bening, R. Brand, A. Fazal, D. French
Mládeži od 15 let přístupný, titulky, 127 minut, vstupné 110 Kč

pátek 11. března v 19 hodin film Francie

SUPER-BLB
Komedie. Konečně na velkém plátně! Filmový vesmír neohrožených hrdinů 
v kostýmech rozšiřuje nová postava. Její charakter a schopnosti se pohybují 
mezi Spider-Manem, Batmanem a inspektorem Clouseau, jmenuje se Super-
-Blb a rozhodl se zachránit svět. Náš svět, který o to nijak zvlášť nestojí ani 
nepotřebuje. Francouzská komedie Super-Blb s  láskou paroduje fenomén 
komiksových filmů a především jejich hrdiny.
Mládeži od 12 let přístupný, dabováno, 85 minut, vstupné 120 Kč

neděle 13. března v 16 hodin film Norsko

HRANICE ODVAHY
Dětský/dobrodružný. Jeden z dětských filmů roku 2021.Píše se podzim roku 
1942 a přestože okupované Norsko strádá vlivem materiálního nedostatku 
a válečných restrikcí, desetiletá Gerda a její bratr Otto se těší na (jakkoli skrom-
né) Vánoce. Pak si však pro jejich rodiče přijde policie a opuštěné děti navíc 
zjišťují, že se ve sklepě jejich domu ukrývají dvě židovské děti – sourozenci 
Daniel a Sarah. Mají je opustit a odejít do bezpečí k tetě? Anebo naplnit záměr 
svých rodičů a provést je hlubokými lesy za švédskou hranici, na neutrální 
území, kde by děti byly v bezpečí?
Mládeži přístupný, dabováno, 95 minut, vstupné 109 Kč

neděle 13. března v 19 hodin film ČR

BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Komedie. Stárnoucímu spisovateli K. Šejnohovi už psaní nejde jako dřív. 
Nedokončené povídky se mu hromadí v hlavě, jejich postavy vylézají na denní 
světlo a dožadují se, aby autor pokračoval v ději. Všichni něco chtějí. Fotograf 
Matěj chce získat nedobytnou Vendulu z lékárny, pan Bohumil prosí, aby udělal 
zázrak, automechanik Bakalář by chtěl být léčitelem. V hl. rolích: Z. Svěrák, 
D. Kolářová, V. Kotek, T. Ramba, O. Vetchý
Mládeži do 12 let nevhodný, 99 minut, vstupné 140 Kč

UPOZORNĚNÍ PRO FILMOVÉ DIVÁKY!
AKTUÁLNÍ PROGRAM KINA NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH. 
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středa 16. března v 19 hodin film V. Británie

BOD VARU
Drama. Šéfkuchaři Andymu směna v jeho restauraci ani nezačala, a už nestíhá. 
Je poslední pátek před Vánoci, a tak si chce fajnové jídlo dopřát snad každý. 
Hosteska přijala příliš mnoho rezervací, nespokojený kontrolor šmejdí v kuchyni 
a do toho všeho má dorazit i Andyho mentor, kuchařská ikona, přicházející bez 
varování, zato s partnerkou, uznávanou food-kritičkou. Hůř snad být nemůže.
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 92 minut, vstupné 100 Kč

pátek 18. března v 19 hodin film USA

BATMAN
Akční/krimi/drama. Dva roky slídění po ulicích jako Batman, který nahání 
strach zločincům, zavedly B. Waynea hluboko do stínů Gotham City. Mezi zkorum-
povanou sítí městských úředníků a vysoce postavených osobností má osamělý 
mstitel jen několik důvěryhodných spojenců – A. Pennywortha a poručíka Jamese 
Gordona – a mezi svými spoluobčany se stal jediným ztělesněním pomsty.
Mládeži do 12 let nevhodný, dabováno, 176 minut, vstupné 130 Kč

neděle 20. března v 16 hodin film USA

PROMĚNA
Animovaný příběh pojednává o třináctileté dívce Mei Leeové, která se samovolně 
proměňuje v obří červenou pandu, ale jen když je příliš rozrušená, což je bohužel 
prakticky neustále. Dívku Mei navíc silně znervózňuje její až příliš starostlivá ma-
minka Ming, která se od své dcery téměř nikdy nevzdálí. Film Proměna od studií 
Disney a Pixar, který režírovala Domee Shi a produkovala Lindsey Collinsová.
Mládeži přístupný, dabováno, 100 minut,  
vstupné děti 110 Kč/ dospělí 130 Kč

neděle 20. března v 19 hodin film Norsko

NEJHORŠÍ ČLOVĚK NA SVĚTĚ
Drama /komedie. Brzy třicetiletá Julie stále hledá své místo ve světě a expe-
rimentuje, zatímco její starší přítel Aksel by se rád usadil a začal novou životní 
etapu. Věci se zkomplikují, když zvídavá Julie pronikne na večírek, na kterém 
potká mladého a okouzlujícího Eivinda… Film vypráví vtipně, pravdivě a s ci-
tem o vztazích a životě v době, kdy můžeme mít téměř nekonečné možnosti, 
a přesto si připadat jako nejhorší člověk na světě. Za hlavní roli v diváckém hitu 
festivalu v Cannes 2021 si Renate Reinsve odnesla cenu pro Nejlepší herečku.
Mládeži od 15 let přístupný, titulky, 121 minut, vstupné 100 Kč

středa 23. března 

NEPROMÍTÁME – SHOW OBLUDÁRIUM
pátek 25. března v 19 hodin film USA

RESIDENT EVIL: RACCOON CITY
Akční/horor. V dříve prosperujícím sídle farmaceutického gigantu Umbrella 
Corporation je nyní Raccoon City vymírajícím městem na středozápadě. Exodus 
společnosti udělal z města pustinu… s velkým zlem pod povrchem. Když se 
toto zlo rozpoutá, skupina přeživších musí spolupracovat, aby odhalila pravdu 
a přežila noc.
Mládeži do 12 let nepřístupný, titulky, 107 minut, vstupné 100 Kč

neděle 27. března v 16 hodin 

NEPROMÍTÁME – DIVADELNÍ 
PŘEDSTAVENÍ TŘI BROUCI

neděle 27. března v 19 hodin film USA

ZTRACENÉ MĚSTO
Dobrodružná komedie. Slavná spisovatelka dobrodružných románů pro 
ženy se ocitne v situaci, která jako by vypadla z některé její knížky. Ve spáru 
únosců a uprostřed divoké džungle. Chybí jen pravý hrdina, který by ji za-
chránil. Nebo že by ne? Sandra Bullock, Channing Tatum a Daniel Radcliffe 
hledají Ztracené město.
Mládeži do 12 let nevhodný, 105 minut, titulky, vstupné 140 Kč

středa 30. března v 19 hodin film Francie

HAUTE COUTURE
Drama. Esther je na konci své kariéry hlavní švadleny módního domu DIOR. 
Když se jednoho dne vrací z práce, v metru jí asi dvacetiletá dívka ukradne 
kabelku. Místo aby Esther zavolala policii, rozhodne se s Jade pracovat. Všim-
ne si totiž jejího neobyčejného talentu a vidí v ní svou možnou nástupkyni 
u Diora. Než se tak ale stane, čeká Jade tvrdá životní zkouška. Stát se jednou 
z nejlepších švadlen světa není totiž vůbec jednoduché a módní svět je sice 
krásný, ale zároveň i velmi krutý. Podaří se Jade v tomto drsném světě uspět?
Mládeži přístupný, dabováno, 101 minut, vstupné 120 Kč
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Ještě  radostnější  události  se  Bohumil 
Moravec  dočkal  o  několik  dnů  později. 
Právě  když  večeřel  v  jídelně  amerického 
důstojnického klubu, přišel k němu číšník 
a sdělil mu, že na něho venku čeká matka 
a dvě sestry. Vyběhl ven a opravdu – před 
ním stála jeho maminka a dvě sestry. Ma-
minku pomalu nepoznal. Před válkou byla 
černovlasá, životem kypící žena. Teď před 
ním  stála  šedivá  paní  a  na  jejím  obličeji 
bylo  znát,  že  si  za  války  prožila  své.  Se-
tkání  bylo  dojemné  a  dlouho  do  noci  si 
společně vyprávěli. Došlo  i na vysvětlení 
ohledně  vyvraždění  rodiny  Moravcových 
za heydrichiády. V roce 1942 byla skutečně 
Němci  vyvražděna  rodina  Moravcových. 
Jednalo se však jen o shodu jmen. Byt man-
želů Moravcových v Praze byl kontaktním 
místem parašutistů Jozefa Gabčíka a Jana 
Kubiše, kteří dne 27. května 1942 úspěšně 
provedli  atentát  na  Reinharda  Heydricha. 
Při zatýkání gestapem dne 17. června 1942 
Marie Moravcová spáchala sebevraždu, její 
manžel Alois a syn Vlastimil byli poprave-
ni 24.  října 1942 v koncentračním  táboře 
Mauthausen.

V rámci poválečné reorganizace armády 
byl  Bohumil  Moravec  nejdříve  zařazen 
v hodnosti štábního kapitána k 13. tankové 
brigádě do Horažďovic. Ta se po několika 
týdnech natrvalo přesunula do Olomouce. 
Moravec byl  jmenován náčelníkem štábu 
obrněné armády. V Olomouci ho zastihla 
událost, která výrazně ovlivnila jeho další 
vojenskou  kariéru.  Začátkem  září  1945 
do jeho kanceláře přišel muž se stížností, že 
jeho dcera byla znásilněna a že tvrdí, že ná-
silník mluvil rusky. Moravec se ihned vydal 
do vedlejších kasáren, kde byli ubytováni 
sovětští vojáci. Po vyslechnutí Moravcovy 
stížnosti nechal sovětský velitel kasáren na-
stoupit celou jednotku. Mezi muži znásilně-
ná dívka poznala pachatele, který se k činu 
následně doznal. Sovětský major ho nechal 
předstoupit  před  jednotku,  vytáhl  pistoli 
a beze slova vojáka na místě zastřelil. Mo-
ravec z toho šoku do rána nespal. Tak toto 
má být vzor československé budoucnosti? 
Hned následující den si Bohumil Moravec 
podal žádost o propuštění z armády. Tomu 
nebylo vyhověno, naopak obdržel rozkaz, 
aby se ihned hlásil ve Strakonicích na ve-
litelství 94. pěší americké divize s úkolem 
vykonávat  funkci  styčného  důstojníka 
mezi americkou divizí a československý-
mi  úřady. Velitelem  94.  pěší  divize  byl 
generálporučík  Barnett,  jeho  zástupcem 
brigadýr Joe Tully. Ti si oba s Moravcem 
ihned  „padli  do  oka“. Všichni  totiž  měli 
společnou vášeň – lov zvěře. Moravec se 
v oblasti Strakonicka znal s mnoha majiteli 
revírů, a tak neměl problém pro své ame-
rické přátele organizovat časté hony. V té 
době  Moravec  prožíval  šťastné  časy. Ale 
nic netrvá věčně. Na konci listopadu 1945 
opustila americká armáda Československo. 
Těsně před odjezdem se Barnett sešel s Mo-
ravcem.  Přesvědčoval  ho,  že  dříve  nebo 
později  Sověti  Československo  obsadí, 
a nabízel Moravcovi, že mu pro něho a jeho 
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manželku zajistí transport do USA. Po ro-
dinné  poradě  Bohumil  Moravec  nabídku 
s díky odmítl. Kdyby tak tušil…

Po  odjezdu Američanů  Moravec  ne-
trpělivě  očekával  rozkaz  k  jeho  dalšímu 
zařazení. Ten neprodleně z hlavního štábu 
armády  přišel  –  Moravec  měl  vykonávat 
funkci styčného důstojníka u britské armá-
dy  v  Rakousku.  Zůstat  však  měl  v  Praze 
a  zajišťovat  styk  mezi  britskou  armádou 
a našimi úřady. V rámci výkonu této funkce 
Moravec často zajížděl do Vídně. Po jednom 
návratu našel na svém stole  rozkaz pode-
psaný náčelníkem Hlavní správy obranného 
zpravodajství  (vojenská  kontrarozvědka) 
Bedřichem  Reicinem,  fanatickým  komu-
nistou, aby se u něho okamžitě hlásil. To 
Moravec neprodleně učinil. Hned v úvodu 
Reicin vyslovil svůj požadavek, který byl 
zároveň rozkazem. Zjistit jména a pořídit fo-
tografie velitelů britských jednotek ve Vídni 
a zvláště fotografie dvou důstojníků, které 
jmenoval.  Moravec  od  Reicina  odcházel 
s  velkými  rozpaky  a  otázkami.  Má  dělat 
špiona proti zemi, která mu tolik pomohla 
a bojovala za svobodu našich občanů i naší 
vlasti? Za dva dny odjel Bohumil Moravec 
do Vídně. Ohlásil se na britském velitelství, 
a  protože  zde  měl  řadu  dobrých  přátel, 
o  Reicinově  rozkazu  jim  pověděl.  Jeden 
z důstojníků mu řekl, ať u nich nechá svoji 
kameru a zítra si ji vyzvedne. Požadované 
fotografie  prý  tam  budou.  Tato  akce  se 
opakovala  ještě  třikrát,  než  Reicin  pojal 
podezření, že ho Moravec podvádí, že mu 
předává nepřesné údaje, a chtěl vědět, kdo 
fotografie vlastně pořizuje a kdo o této akci 
ví.  Setkání  skončilo  hádkou  a  Reicin  se 
následně postaral, aby byl Bohumil Mora-
vec okamžitě propuštěn ze služeb armády. 
Bylo jaro 1946, před květnovými volbami, 
které  v  Čechách  vyhrála  komunistická 
strana a nastoupila cestu ke svému vládnutí. 
Moravec proto mohl hovořit o štěstí - dojít 
ke střetu s Recinem o několik měsíců pozdě-
ji, následky by byly podstatně tragičtější…

Nastalo léto roku 1946. Po propuštění 
z armády Bohumil Moravec obtížně hledal 
novou práci. Kromě jiného byl ve Strako-
nicích, kde s manželkou bydleli, předsedou 
Spolku přátel USA, místopředsedou Spolku 
přátel Velké  Británie  a  na  strakonickém 
gymnáziu učil každou sobotu dvě třídy an-
glickému jazyku. Tyto aktivity nebyly lec-
komu „po chuti“. Štěstí se ale na Bohumila 
Moravce přece jen usmálo. Na podzim 1946 
byla u národního podniku Československé 
závody kovodělné a strojírenské zřízena no-
vá exportní organizace s názvem Kovostroj. 
Hledali  zaměstnance  s  perfektní  znalostí 
angličtiny.  To  Moravec  splňoval,  a  tak 
po vstupním pohovoru mu byla předložena 
nabídka  na  místo  referenta  v  exportním 
oddělení  jízdních  kol.  Moravec  nabídku 
přijal. Na jaře 1947 se konal v Praze Mezi-
národní průmyslový veletrh a Kovostroj tam 
připravoval svůj stánek. Sortiment českoslo-
venských jízdních kol v té době byl velice 
jednoduchý – pouze černé zbarvení, stejná 
sedla, stejná řídítka i pneumatiky. Moravec 
cítil, že to chce změnu. Dostal  informaci, 

že na železničním seřadišti v Aši stojí čtyři 
vagony  jízdních  kol,  které  tam  zůstaly 
po Němcích. Tato kola měla být expedována 
na východ pro ustupující Wehrmacht,  ale 
už  se  tam  nedostala.  Moravec  se  do Aše 
okamžitě  vydal. Ve  vagonech  byla  jízdní 
kola,  všechna  nabarvena  německou  polní 
šedí a dle zjištění všechna vyrobena firmou 
Eska v Aši a firmou Premier v Chebu. Ex-
port výrobků obou těchto firem zajišťoval 
právě  Kovostroj,  a  tak  Moravec  prokázal 
vlastnictví k  těmto kolům a dohodl  jejich 
okamžitý  převoz  do  Esky. Tam  byla  kola 
dle  Moravcova  přání  nabarvena  jasnými 
barvami a řádně vyleštěna. Šest takto upra-
vených  kol  pak  nechal  Moravec  převézt 
do Prahy a vystavil ve stánku Kovostroje. 
Kola měla velký úspěch. V rámci veletrhu 
podepsal Kovostroj s firmou King & Associ-
ates smlouvu na dodávku pěti tisíc jízdních 
kol do Indie.

Moravcův úspěch nezůstal bez odezvy. 
Bohumil Moravec byl  jmenován generál-
ním  zástupcem  Kovostroje  v  Kanadě  se 
sídlem v Torontu. V březnu 1948 měl být 
v Torontu první poválečný průmyslový ve-
letrh, kterého se měl zúčastnit i Kovostroj. 
Po veletrhu měl Bohumil Moravec zůstat 
v  Kanadě  a  začít  budovat  prodejní  síť. 
Moravec se s manželkou začali připravovat 
na cestu do Kanady. Vše šlo dobře, až přišel 
„Vítězný únor“.

Státní  bezpečnost  zabavila  Bohumilu 
Moravcovi pas a byl vybrán nový zástupce 
Kovostroje  v  Kanadě.  Moravec  se  vrátil 
na  pozici  referenta.  Společně  s  manžel-
kou  začali  uvažovat  o  emigraci.  Kolikrát 
si  přitom  Moravec  vzpomněl  na  nabídku 
amerického generála Barnetta… V polovině 
června 1948 jel Moravec služebně do Che-
bu a do Aše. Všiml si, že část cesty vede 
v bezprostřední blízkosti hranice s Němec-
kem. Proto na zpáteční cestě sjel autem ze 
silnice k mlýnu na malé říčce. Tam potkal 
mlynáře a dali se do řeči. Při vyprávění si 
mlynář stěžoval, že mu lidi z Německa cho-
dí pytlačit pstruhy v řece. Druhý břeh prý 
už je Německo. Když se Moravec zmínil, 
že  za  války  sloužil  v  zahraniční  armádě, 
mlynář jenom povzdechl a povídá: „Na to 
teď sakra doplácíte. Kolem mne jich přešlo 
do  Německa  už  více  než  tucet.“  Ukázal 
na  mělký  brod,  na  jehož  dno  byly  polo-
ženy silné fošny, aby se kola aut nebořila 
do písku. Kdo o tomto přechodu nevěděl, 
nikdy by ho nenašel. Moravec se s mlyná-
řem rychle domluvil. Přijede s manželkou 
a s naloženým vozem přejedou do americké 
okupační zóny v Německu. Moravec slíbil, 
že  přijede  ještě  jednou  a  domluví  přesný 
termín přechodu. Přípravy k útěku zabraly 
Moravcovým  asi  14  dnů.  Poté  Moravec 
odjel za mlynářem domluvit termín. Sotva 
však odbočil ze silnice na cestu k mlýnu, 
zastavili  ho  dva  muži  v  civilu,  kteří  stáli 
u automobilu  se značkou B  (tehdy se  tak 
označovaly vozy Státní bezpečnosti). Mo-
ravcovi oznámili, že silnice je zavřená a že 
dál  jet  nemůže.  Mlynáře  právě  zatýkali. 
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Později byl odsouzen za pomoc nepřátelům 
režimu  v  cestách  za  hranici.  Manželům 
Moravcovým  nezbývalo  nic  jiného  než 
hledat další cestu k útěku. V červenci 1948 
pořádal Čedok  autobusový  zájezd na  Šu-
mavu.  Moravcovi  se  přihlásili  a  zaplatili 
cenu zájezdu. Byli rozhodnuti po příjezdu 
na Šumavu se od výpravy oddělit  a utéct 
za hranici. Dva dny před termínem zájezdu 
volali  Moravcovi  z  Čedoku,  že  je  v  jeho 
vlastním zájmu cesty se nezúčastnit a za-
placenou částku ať si vyzvedne v kanceláři 
Sboru národní bezpečnosti ve Strakonicích. 
Ani tento pokus nevyšel.

Při četných účastech na různých pová-
lečných honech se Bohumil Moravec sezná-
mil s hajným Blatským. Ten spravoval revír 
v Tažovicích na Strakonicku. V létě 1948 
však nastoupil do služby u Správy státních 
lesů  s  pracovištěm  v  Kvildě  na  Šumavě 
a Moravce ujistil, že ho kdykoliv převede. 
Bylo dohodnuto, že převede manžele Mo-
ravcovy a dále syna svého bývalého zaměst-
navatele, Handu Mayera. Na místo setkání 
měli  uprchlíci  přijet Moravcovým autem, 
Blatský však trval na tom, že auto nemůže 
zůstat v okolí Kvildy a že s ním někdo mu-
sí odjet zpět do Strakonic. Moravec proto 
poprosil  svého  přítele  Jaromíra  Klenku, 
aby s nimi jel, vůz odvezl zpět do Strakonic 
a zaparkoval na obvyklém místě.

V pondělí 27. září 1948 se jeli Bohumil 
Moravec s manželkou rozloučit s jeho mat-
kou do Protivína. Večer měli vyrazit na ces-
tu za hranici. Maminka, v té době již 75letá 
žena, se s nimi loučila se slzami v očích, ale 
neplakala.  Udělala  oběma  křížek  na  čelo 
a řekla, že si uvědomuje, že je již v životě 
neuvidí. Bude ale snadněji žít s vědomím, že 
budou pobývat v bezpečí ve svobodné zemi, 
než aby je jezdila v Československu navště-
vovat do komunistických vězení. Chvilku 
poté,  co  se  Moravcovi  vrátili  z  Protivína 
do Strakonic, zazvonil zvonek a za dveřmi 
stál Bohumilův bratr s prosbou, aby ho vzali 
spolu  s  sebou  za  hranici.  Bohumil mu  to 
slíbil, zároveň si však uvědomil problém, 
který  nastal  a  který  je  nutno  okamžitě 
vyřešit. Za hranici tedy půjdou čtyři, jeho 
automobil, kterým chtějí odjet ke Kvildě, je 
však také čtyřmístný. Jak odvézt auto zpět 
do Strakonic? Vyřešit problém mu pomohl 
kamarád Karel Wesselý. Domluvili  se,  že 
auto  ke  Kvildě  a  zpět  do  Strakonic  bude 
řídit Jaromír Klenka, Karel Wesselý odveze 
na  svém  motocyklu  Jawa  175  ke  Kvildě 
Moravcova bratra. Automobil řízený Klen-
kou a motocykl Wesselého vyjely na cestu 
ze Strakonic ke Kvildě v podvečer. Blatský 
na  ně  měl  čekat  na  křižovatce  z  Kvildy 
na  Horskou  Kvildu. Vše  dopadlo  podle 
plánu.  Po  rozloučení  automobil  s  motor-
kou odjely na zpáteční cestu do Strakonic 
a manželé Moravcovi s Handou Mayerem 
a bratrem Bohumila Moravce vyšli na cestu 
k hranici.

Byla již noc. Hajný Blatský vedl skupinu 
uprchlíků úzkými cestičkami, kudy chodili 
jen dřevorubci a hajní. Zprava obešli Kvildu 

a blížili  se  k Černé hoře. Po  takřka  třech 
hodinách chůze Blatský zastavil. Řekl, že se 
musí rozloučit, zde končil jeho revír, a kdyby 
ho pohraniční stráž načapala v cizím revíru, 
mohl by mít nepříjemnosti. Blatský jim uká-
zal na obrovský zarůstající polom ve svahu 
a  řekl,  že  hned  za  Černou  horou  je  lesní 
cesta, která tvoří státní hranici s Německem. 
Rozloučili  se  a  naše  čtveřice  uprchlíků 
pokračovala  v  cestě.  Muži  byli  ozbrojeni 
pistolemi  a  v  případě  střetu  s  pohraniční 
hlídkou byli rozhodnuti se bránit a nenechat 
se zatknout. Došli k polomu tvořeného z ob-
rovských klád smrků a jedlí. Byli již značně 
unaveni, a tak se rozhodli na místě přespat 
a  pokračovat  v  cestě  za  rozednění.  Příští 
ráno  pak  podle  pokynů  Blatského  přešli 
svah a po menším bloudění narazili na lesní 
cestu, ale neobjevili žádné hraniční kameny. 
Tam  došlo  k menší  rozepři  mezi  manželi 
Moravcovými. Moravec, vybaven buzolou 
a  mapou,  chtěl  pokračovat  přímo  jižním 
směrem a dojít tak k jezeru Reschbachklause 
v blízkosti bavorského městečka Finsterau, 
které bylo cílovým místem většiny uprchlíků 
utíkajících  od  Kvildy  a  Knížecích  Plání. 
Moravcová však rozhodla jinak. Byla pře-
svědčena, že je třeba ještě chvíli jít vpravo, 
západním  směrem.  Ženám  se  odporovat 
nesmí. A tak skupina ušla ještě asi tři kilo-
metry,  když konečně narazila  na hraniční 
označení. Tam se stočila na jih, překročila 
hranici a pokračovala dál bavorským úze-
mím. Teď již utečenci nemuseli mít obavy 
a nebyli nuceni spěchat. Ono ani moc rychle 
jít nešlo. Svažující terén byl na mnoha mís-
tech podmáčený a skupina musela neustále 
překračovat popadané stromy a prodírat se 
hustým mladým mlázím. Konečně narazili 
na Luzenskou cestu a ta je dovedla k malému 
jezírku.  Jednalo  se o Schwarzbachklause. 
Jezírko  bylo  vybudováno  jako  zásobárna 
vody pro plavení dříví (dnes již neexistuje 
– poznámka autora). Na břehu jezírka stála 
dřevěná budova, která sloužila lesním dělní-
kům. S těžkými ranci na zádech byli všichni 
naši utečenci u konce sil. Svalili se na trávu, 
vysvlékli se a osvěžili v takřka ledové vodě. 
Protože se  již začalo  smrákat,  rozhodli  se 
u  jezírka  přenocovat.  Ráno  je  probudila 
skupina  bavorských  dřevorubců. Ti,  když 
zjistili, že se jedná o skupinu Čechoslová-
ků, jen se usmáli a prohodili: „Klidně zde 

počkejte. Každé ráno sem přichází hraniční 
policie  a  vyzvedává  uprchlíky. Takových 
sem již přešlo!“ Opravdu – během dopoled-
ne se u jezírka objevil na jízdním kole člen 
německé pohraniční stráže a doprovodil Mo-
ravcovu skupinu lesními cestami do sedm 
kilometrů vzdáleného městečka Finsterau.

Ve Finsterau s našimi uprchlíky sepsali 
protokol, muži museli odevzdat své pistole. 
Poté  je  nákladním automobilem dopravili 
do sběrného tábora v Heinrichsbrunu. Zde 
druhý den ráno absolvovali výslech u CIC, 
zpravodajské  služby  armády  USA.  Ještě 
dopoledne  toho  dne  byli  posláni  vlakem 
do  tábora  v  Regensburgu,  už  po  třech 
dnech byli ale odvezeni do dalšího tábora, 
do Arsenalkaserne  v Ludwigsburgu. Pod-
mínky ve všech těchto táborech byly přímo 
strašidelné  –  špína,  zápach,  nepořádek. 
Naštěstí  se  o  pobytu  Bohumila  Moravce 
v  Ludwigsburgu  dozvěděl  jeho  spolubo-
jovník ze západní armády Gary Galko. Ten 
byl zástupcem velitele tábora pod patronací 
IRO  (International  Refugee Organization) 
v Brémách. Galko zařídil, aby se Moravec 
s manželkou do  tohoto  tábora neprodleně 
dostali. Zde již byly podmínky pro uprchlí-
ky zcela jiné. Příliv uprchlíků neumdléval, 
a proto bylo rozhodnuto, že se v Brémách 
vybuduje  další  tábor  IRO,  a  to pro osoby 
směřující do Kanady. To byl  cíl  emigrace 
i manželů Moravcových. Bohumil Moravec 
byl jmenován velitelem tohoto tábora, který 
měl být  zřízen  z bývalých kasáren Krieg-
smarine. Moravec začal ihned organizovat 
přestavbu. Ta byla dokončena v rekordním 
čase a tábor s označením Camp Tirpitz se 
postupně  zaplňoval  utečenci  především 
z Ukrajiny, Litvy, Lotyšska a Estonska. Kro-
mě mužů přijíždělo i mnoho matek s dětmi. 
Moravec zavedl v táboře přísný řád. Pro děti 
dokonce zřídil  dětský koutek, kde na děti 
dohlížely opatrovatelky. Tábor byl hodnocen 
jako nejlepší tábor IRO v Německu. Morav-
covým se v Brémách líbilo, ale jejich cílem 
byla Kanada. Po složitých administrativních 
procedurách a důkladných lékařských vyšet-
řeních byla manželům Moravcovým udělena 
kanadská víza  a byli  zařazeni  do  tzv. Pea 
Green Scheme (Akce zeleného hrachu) pro 
nábor zemědělských dělníků.

Loď Samaria



čtvrtek 31. března od 18.30 hod.
Zábavná historie velikonočních svátků
V pořadu Zábavná historie veliko-
nočních svátků si ukážeme zajíma-
vosti a kuriozity spojené s tímto nej-
důležitějším křesťanským svátkem 
roku. A zdaleka to není jen beránek, 
vajíčka  a pomlázka. Seznámíte  se 
s tradicemi a velikonočními zvyky, 
které se udržují nejen v Čechách.

čtvrtek 28. dubna od 18.30 hod.
Zábavná historie jídla a vaření
Dozvíte  se,  co  všechno  chutnalo 
starým  Římanům  a  proč  hodovali 
vleže. Navštívíme černou kuchyni 
a  začteme  se  do  recepisů  autorky 
první české kuchařky – paní Mag-
daleny Dobromily Rettigové.

úterý 31. května od 18.30 hod.
Zábavná historie cestování
Pořad  Zábavná  historie  cestování 
vás  zavede  do  exotických  krajin 
a  představí  vám  řadu  kuriózních 
dopravních prostředků. Uvidíte, kdo 
stál u počátků moderního cestování 
a čím vším se v minulosti jezdilo, 
létalo a plulo.

úterý 28. června od 18.30 hod.
Zábavná historie módy
Móda  nás  provází  po  celou  naši 
kulturní historii a není proto divu, že 
bylo zaznamenáno velké množství 
pozoruhodných  módních  událostí. 
Seznámíte se s unikátními módní-
mi kreacemi, které byli naši předci 
ochotni oblékat. Dozvíte se, jak mó-
da vzniká a proč se neustále mění.

Akademie třetího věku 2022 v Domě kultury Protivín
je volný cyklus zábavných a vzdělávacích pořadů pro všechny zájemce bez rozdílu věku. Přednášejícím je 
Ing. Petr Šika, zkušený lektor a vysokoškolský pedagog.
Jednotlivá témata jsou publiku prezentována zábavnou formou, výklad lektora doprovází multimediální promítání. 
Jednotlivé přednášky trvají cca 80 minut.

Cyklus přednášek akademie:
úterý 27. září od 18.30 hod.
Zábavná historie  
české šlechty
České  šlechtické  rody  zanechaly 
v naší historii nepochybně výraznou 
stopu. Podíváme se na mimořádné 
osobnosti i na „černé ovce“ rodiny, 
pozoruhodné  svatby  i  zvláštní dě-
dická řízení.

úterý 25. října od 18.30 hod.
Zábavná historie líčení a kosmetiky
V  tomto  pořadu  se  dozvíte,  jak 
se  v  historii  líčily  nejen  ženy,  ale 
i muži a dokonce i děti. Pořad při-
náší  spoustu  zábavných  informací 
o  neuvěřitelných  kosmetických 
nápadech našich předků.

úterý 22. listopadu od 18.30 hod.
Zábavná historie peněz
Téma peněz  je natolik zásadní, že 
v  cyklu  zábavné  historie  nemůže 
chybět. Dozvíte pozoruhodné infor-
mace o vzniku a fungování platidel. 
Připomeneme si, co dokáže inflace 
a proč se s bankovkami občas zatá-
pí. Prohlédnete si historické unikáty 
a  na  závěr  si  zkontrolujete  peně-
ženku,  zda v ní  náhodou nenosíte 
nějaký ten sběratelský poklad.

čtvrtek 8. prosince od 18.30 hod.
Zábavná historie vánočních svátků
Pořad Zábavná historie vánočních 
svátků  se  věnuje  zajímavým  tra-
dicím  a  pozoruhodným  zvykům 
v Čechách i v zahraničí. Dozvíte se 
pohnuté životní osudy autora Čes-
ké mše vánoční Jana Jakuba Ryby, 
uvidíte  unikátní  sbírku  betlémů 
a naučíte se správně zdobit adventní 
věnec.

Vstupné:
Jednotlivá přednáška 100 Kč

Celý cyklus (8 přednášek) 640 Kč
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Březen jako Měsíc knihy se slaví od roku 
1955. I přes původně ideo logické zamě-
ření býval (nejen) v knihovnách po dlou-
há  desetiletí  vždy  věnován  knihám 
a čtení. Je to tedy naše nejstarší a tradiční 
kampaň  k  podpoře  četby  a  čtenářství. 
Na přelomu tisíciletí se knihovny připo-
jily ke kampani Březen – měsíc internetu 
a využily tento měsíc k propagaci nového 
média a nových služeb knihoven s ním 

spojených,  přičemž  se nikdy nezapomínalo  ani  na propagaci  knihy 
a čtení. Po několikaleté přestávce byl pak na jednání Sekce veřejných 
knihoven v  roce 2008 přijat  návrh RNDr. Tomáše Řeháka,  ředitele 
Městské knihovny v Praze, na změnu zaměření březnové kampaně. 
První Březen – měsíc čtenářů (BMČ) proběhl v roce 2009. Od té doby 
probíhá kampaň každoročně.
I Městská knihovna Protivín ve spolupráci s MěKS Protivín se 
jako každý rok zapojuje.
Nejlepší čtenář roku 2021
Opět vyhodnotíme nejlepšího čtenáře/čtenářku za rok 2021 s největším 
počtem výpůjček za uplynulý rok.
Nejčtenější kniha roku
Za naši knihovnu vyhlásíme nejčtenější knihu roku 2021.
Noví čtenáři do knihovny
Roční registrace pro nového čtenáře bude v měsíci březnu zdarma.
Amnestie upomínek
V rámci Března – měsíce čtenářů opět vyhlašujeme amnestii na upo-
mínky pro zapomnětlivé čtenáře.
Divadlo ArtWay
Ve spolupráci s MěKS Protivín pozveme děti na 27. března na předsta-
vení Tři brouci. Čekají je neobyčejná dobrodružství tří brouků, kteří se 
znenadání ocitnou v zabaleném balíčku v divadelní šatně.
Soutěž KNIHOŽROUTEK
Městská  knihovna  Protivín  vyhlašuje  soutěž  KNIHOŽROUTEK, 
tj.  soutěž o největší počet vypůjčených dětských knih. Soutěž bude 
probíhat od 1. 3. 2022 do 31. 12. 2022. Děti obdrží kartičku, do které 
budou vlepovat body získané za vypůjčenou knihu. V průběhu ledna 
2023 budou mít možnost kartičky odevzdávat a v březnu bude prove-
deno vyhodnocení soutěže a výherce obdrží odměnu. Jak  jinak než 
krásnou knihu.

Chtěla bych požádat majitele psů v na-
šem městě, aby sbírali po svých mazlíčcích 
hovínka. Na svých zahradách nebo u sebe 
doma je NE/uklízejte dle libosti, ale když 
si pes uleví na trávníku mezi paneláky, to 
už je bohužel docela problém. Jak všichni 
víme a doma i na návštěvách jistě činíme, 
tak po sobě své exkrementy splachujeme. 
Sami od sebe se nevypaří ani jiným způ-
sobem nezmizí, nejsou totiž kouzelné! To 
platí i o psích exkrementech. Ještě jedno 
velmi důležité sdělení! Když se roztaje 
sníh, psí hovínka zůstávají stále nedotče-
ná! Sníh je v tahu, ale chodníky a trávníky 
nám pokrývají ,,miny“.

Chlupáči jsou nádherní, a však to co 
jim pravidelně odpadává ze zadní části 
je nehezké, nevoňavé a špiní to každou 
zatravněnou plochu Protivína. Dost lidí 
očividně neví, co je pytlík, prostá lidská 
slušnost a ohleduplnost. Přesně ti by si 
měli uvědomit, že je jen jediný způsob, jak 
takové zapomenuté hovínko zmizí z trávní-
ku. Nějaký chudák ho odnese na botě, dost 
často na obou botách, děti na teplákách, 
maminky na kolech kočárků nebo odpicho-
vadlech... Když jdu se synem na vycházku, 
sotva vběhne na trávník (na svahu pod 
školním hřištěm, u Normy, na ostrově, 
v parku, vlastně v našem městě kdeko-
liv...), hned vyšlápne smradlavý majetek 
nějakého nezodpovědného pejskaře. Stává 
se to pravidelně, protože ať šlápne, kam 
šlápne, něco na něj čeká. V tu chvíli mám 

ŽIVOT MEZI HOVÍNKY...
chuť nacpat synovu špinavou botu do ně-
čího chřtánu... Proti pejskařům opravdu 
nic nemám, psa máme, ale bobky po něm 
sbíráme! Když si člověk hafíka pořizuje, 
jistě ví, že i toto zvíře jednou stranou něco 
přijme a druhou stranou něco vyloučí. 
Trávník NENÍ toaleta pro naše mazlíčky!

Teď by se mohli někteří rozčílit, nejspíš 
ti, kterých se to týká a pytlík si s sebou 
na vycházku nenosí (jak se říká, potrefená 
husa se vždy ozve). Mohou namítat, že děti 
si přece nemají hrát na svahu pod školním 
hřištěm, nemají si hrát na ostrově, na tráv-
níku mezi paneláky (od hraní jsou dětská 
hřiště). Dospělí přece nemají po trávníku 
chodit… Kdo na trávník nešlape, ten si do-
mů hov.. nenese. Ale pozor! Není problém 
něco vyšlápnout i na chodníku. A navíc 
všichni obyvatelé Protivína ví, jak jsou 
dětská hřiště v našem městě nebezpečná 
(i když jsou tací, co raději dělají, že tento 
problém neexistuje). Na dětských hřištích 
čekají ještě horší nástrahy, rozbité flašky, 
střepy, injekční stříkačky, odpadky, roz-
třískaná televize, mladiství alkoholici, 
výtržníci ničící prolézačky.

Tak prosím, začněte se vy, kteří nemáte 
čisté svědomí, chovat slušně ke svému 
okolí. Sbírejte exkrementy po svých miláč-
cích, nebo je rovnou voďte kálet na naše 
krásné náměstí. Lavičky, chodník a lidmi 
pomočený roh u pošty dostatečně vypo-
vídají o tom, jak si někteří tohoto města 
váží a jiní jak s tím nic nedělají. Tam by 

se možná hnědé koblihy našich mazlíčků 
ztratily.

Chápu, že tento problém mají i jinde, 
ale my žijeme v NAŠEM městě, tak přece 
na něj nebudeme ,,házet bobek". Děkuji 
za všechny obyvatele a návštěvníky Pro-
tivína, kteří svůj volný čas neustále tráví 
tím, že z bot klacíkem čistí vaše ,,čokolá-
dové lanýže“.

K.S.
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Za  počátek  novodobého  poštovnictví 
v Čechách je považován rok 1526. Po smrti 
českého krále Ludvíka Jagellonského, který 
padl  roku 1526 v nešťastné bitvě  s Turky 
u Moháče, byl českým králem zvolen Fer-
dinand I. Habsburský, arcivévoda rakouský, 
později i král uherský. To, že dlouho netrpě-
livě čekal na zprávu z Prahy, zda byl zvolen 
nástupcem na českém trůnu, vedlo k urych-
lenému zřízení spojení mezi Prahou a Vídní. 
Pověřil jím nejvyššího dvorského poštmistra 
Antonia Taxise. Šlechtická  rodina Thurn-
-Taxisů  pocházela  ze  severní  Itálie.  Její 
příslušníci provozovali poštu v německé říši 
již od 15. století. První poštovní trať z Pra-
hy do Vídně vedla přes Benešov a Tábor. 
Jejím základem byla síť poštovních stanic, 
v nichž byli střídáni koně. Cesta do hlavní-
ho města monarchie trvala 36 hodin, pošta 
byla vypravována dvakrát  týdně. Sloužila 
zatím výhradně panovníkovi. O novou lin-
ku pečoval synovec nejvyššího dvorského 
poštmistra Ambrož Taxis, který byl zároveň 
představeným pražského poštovního úřadu 
s titulem poštmistra.

Rod Taxisů vytvořil ve střední a západní 
Evropě  poštovní  impérium,  jehož  linky 
stovky  let  prostupovaly územím několika 
států. Svoji nadvládu dokázali Taxisové ob-
ratně využít. Postupně byly veškeré náklady 
na udržování poštovních linek financovány 
ze státních pokladen, zatímco zisky z pro-
vozu plynuly do jejich kapes.

Sláva pošty Thurn-Taxisů v Čechách po-
hasla roku 1564, když byl tehdejší nejvyšší 
poštmistr Kryštof Taxis pro finanční machi-
nace suspendován ze svého úřadu a skončil 
jako vězeň v Bílé věži na Pražském hradě. 
Nejvyšším  poštmistrem byl  vzápětí  usta-
noven dosavadní vídeňský poštmistr Pavel 
Wolzogen. V  roce  1571  zemřel  pražský 
poštmistr  Martin Taxis  a  jeho  nástupcem 
už  nebyl  jmenován  příslušník  rodiny Ta-
xisů. Stal se jím úředník vídeňské dvorské 
komory Kryštof Habenschatt.

Dědičný  titul  říšského  generálního 
poštmistra  si Thurn-Taxisové  ale  udrželi 
až do roku 1867, kdy pruský stát od Thurn-
-Taxisů  odkoupil  za  obrovskou  částku  tří 
milionů  stříbrných  tolarů  všechny  jejich 
poštovní  linky  na  území  Německa  spolu 
s právy na jejich provozování. V ostatních 
zemích  ovládaných  Habsburky  správa 
poštovních záležitostí v té době již dávno 
byla  doménou  jiného  rodu  -  svobodných 
pánů Paarů. V roce 1622 jmenoval ve Vídni 
Ferdinand II. vrchním dvorním poštmistrem 
Kryštofa Paara.

Tento rod původem z Lombardie zbohatl 
v pobělohorském období, kdy se v Čechách 
přiživil  na  majetku,  který  Habsburkové 
konfiskovali  svým  politickým  odpůrcům 
z  řad české nekatolické šlechty. Díky ob-
ratné sňatkové politice si Paarové neustále 
vylepšovali své postavení na společenském 
žebříčku, v 17. století byli povýšeni do kní-
žecího  stavu.  Po  smutných  zkušenostech 
s Taxisy v Německu vymezil Ferdinand II. 
Kryštofu Paarovi teritorium jeho působnosti 
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ve východní části  své monarchie – v Če-
chách,  na  Moravě,  ve  Slezsku  a  Uhrách. 
Rozhodnutí se ale minulo svým účinkem, 
Paarové  postupovali  navlas  stejně  jako 
v dřívějších dobách Taxisové v Německu. 
V dobách, kdy ve státní pokladně nebyl ani 
groš, Paarové pohotově financovali poštovní 
provoz sami, zatěžovali tak státní pokladnu 
stále  novými  dluhy  a  postupně  se  stávali 
stále  větším  věřitelem  státu.  Jejich  moc 
v  poštovnictví  byla  prakticky  bezmezná. 
Uzurpovali  si  i  právo  soudní  pravomoci 
nad svými poštovními zaměstnanci. Úřad 
vrchního dvorního poštmistra byl v rodině 
Paarů  dědičným  od  roku  1628  do  roku 
1743, kdy záležitosti pošty byly převedeny 
do kompetence dvorské komory,  tj.  státu. 
Po roce 1743 tak Paarům zbyl již jen čestný 
titul vrchního dvorního poštmistra, který byl 
už ovšem oddělen od  skutečného výkonu 
této  vrcholné  funkce. Až  roku  1860  se 
císaři Františku Josefovi I. podařilo Paary 

přimět  k  tomu,  že  souhlasili  s  prodejem 
svých poštovních práv za roční důchod 66 
tisíc zlatých.

Publikovaná  dopisnice  –  Correspon-
denz  Karte  s  vyobrazením  protivínského 
zámku byla odeslána roku 1899 na adresu 
Velectěný Pán, pan Václav Šusta, komisař 
v  Petrově  Dvoře  u  Netolic. V  pamětní 
knize  obce  Petrův  Dvůr  jsem  našla  zápis 
z  prvních  československých  voleb  v  roce 
1919, kdy byl zvolen starostou Šusta Václav, 
ředitel panství. Za dvacet let tedy postoupil 
na vyšší společenskou příčku. Bohužel doba 
se  změnila  a  za  čtyři  roky nato  se  uvádí, 
že  předal  úřad,  neboť  musel  následkem 
rozparcelování velkostatku přesídlit jinam...

Petrův Dvůr  je  typický renesanční ze-
mědělský statek. Tvořil hospodářské zázemí 
pro  zámek  Kratochvíle  a  oboru.  Koncem 
19.  století byl na  jižní  straně objektu zří-
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EVANGELICKÁ CÍRKEV  
METODISTICKÁ

farnost Protivín, Mírová 171
Srdečně zveme na shromáždění  

únor–březen

NEDĚLE 20. 2. – 9.00 hod.
„Prokazuji milosrdenství tisícům pokolení 
těch, kteří mě milují a má přikázání  
zachovávají.“
Bohoslužba s poselstvím (kazatel Novák R.)
NEDĚLE 27. 2. – 9.00 hod.
„Proto ať se každý věrný k tobě modlí v čas, 
kdy lze tě ještě nalézt.“
Bohoslužba s poselstvím (laický kazatel)
NEDĚLE 6. 3. – 9.00 hod.
„Nemůžete pít kalich Páně i kalich démonů.“
Bohoslužba s památkou Večeře Páně  
(Novák R.)
NEDĚLE 13. 3. – 9.00 hod.
„Nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny 
zlé. “
Bohoslužba s poselstvím (kazatel Novák R.)

Kursivou uvedené verše jsou vybrány z  Bible 
(ČEP)

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

Naše Diakonie poskytuje pomoc všem po-
třebným, obětem šikany, maminkám v nouzi, 
drogově závislým.
Korespondenční kurz „Základy křesťan-
ství“ je možno objednat na farním úřadě.
Nabízíme BIBLI a jinou duchovní literaturu.
Svatby, křty, církevní pohřby po dohodě.
Moc vám děkujeme za přízeň, modlitby 
a finanční podporu.
Kontakt: farní úřad tel.: 775 941 105
Číslo účtu: 601609874/0600
e-mail: protivin@umc.cz
web: www. protivin.umc.cz

  SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA  

NARODILI SE
	 17.	1.	dcera	Natálie

	 Kristýně	Kohoutové	z	Protivína
	 24.	1.	syn	Miroslav

	 Marii	Neškodné	z	Krče

ZEMŘELI
	 23.	1.	Marie	Zoubková

	 87	let,	Protivín
	 27.	1.	Kristýna	Matějčková

	 21	let,	Skály
	 2.	2.	Marie	Švamberková

	 88	let,	Žďárské	Chalupy
	 3.	2.	Vítězslav	Klas

	 50	let,	Protivín
	 3.	2.	Miloslav	Jíra

	 71	let	Protivín
	 4.	2.	Josef	Šípek

	 nedožitých	74	let,	Protivín

  Dokončení ze strany 16
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zen nový rozlehlý pivovar v novogotickém 
stylu.  Po  rodu  Rožmberků  a  Eggenberků 
drželi Petrův Dvůr až do  roku 1922 Sch-
warzenbergové, potom byl při pozemkové 
reformě  rozparcelován. Samostatnou obcí 
byl Petrův Dvůr od roku 1852 do roku 1960, 
po sto osmi letech připadl městu Netolice. 
Kulturní památkou je od roku 1958.

Velectěný  pan Václav  Šusta  obdržel 
v roce 1899 jemně kolorovanou pohlednici, 
kterou vydal v Protivíně Jan Partaj. Pozorní 
čtenáři si mohou na její reprodukci povšim-
nout zajímavých detailů. Vlevo na trávníku 
před  zámkem  sedí  mezi  dvěma  psy  muž 
v klobouku. Na pravé straně od cesty jsou 
vidět dva neurčité světlé předměty, mohla 
by to být lehátka s přikrývkami. Pozornost 
upoutají  i  dva  dráty  elektrického  vedení, 
které končí u izolátorů nad vstupní bránou 

do zámku. Elektrické osvětlení na náměstí 
vedením  z  pivovaru  bylo  zprovozněno 
na podzim roku 1893. Dvě lampy po stra-
nách zámecké brány jsou na tedy na elek-
trický proud.

Pod fotografií je na pohlednici ještě mís-
to pro sdělení. Zde je tento český text: Z naší 
první delší zastávky pozdrav s poručením 
posílá Míla Bauerová a Marie Bauerová.

Zdroj: František Hrbek –  
Obrázky z dějin poštovnictví

SDH Petrův Dvůr –  
Historie Petrova Dvora

SOA v Třeboni –  
Kronika obce Petrův Dvůr

Ing. Helena Mašindová

V úterý 22. března od 13.30 hodin 
15. členská schůze v salonku Restau-
race U Rychtářů:

Program:
•  placení členských příspěvků ve výši 

100 Kč na rok 2022
•  poukázky do Lékárny U Palmy Pro-

tivín ve výši 200 Kč za rok 2021
•  přihlášky  na  zájezd  do  Borovan 

u  Českých  Budějovic  v  úterý  3. 
května  (se  zaplacením  příspěvku 
na dopravu ve výši 50 Kč na člena) 
–  odjezd  v  8  hodin  z  Masarykova 
náměstí – prohlídka bývalého kláš-
tera  (zámku)  a  přilehlých  zahrad, 
program bude upřesněn

•  přihlášky na zájezd do Jihočeského 
divadla  v  Českých  Budějovicích 
na operu Bedřicha Smetany „Tajem-
ství“ (se zaplacením příspěvku)

•  hudební vystoupení pana Jana No-
váčka, pana Pavla Trkovského a paní 
Jany Horažďovské

•  občerstvení

Od března do června 1x měsíčně 
přednáška Ing. Petra Šiky z cyklu 
„Zábavná Akademie 3. věku“ – Dům 
kultury Protivín.
•  Členům Spolku SZP Protivín vstup-

né hradí výbor z finančních prostřed-
ků spolku.

•  Podrobný program uveden na jiném 
místě Protivínských listů č. 2.

SPOLEČNÁ SETKÁVÁNÍ ČLENŮ
SPOLKU SVAZ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH 

PROTIVÍN V 1. POLOLETÍ ROKU 2022
V úterý 21. června od 13.30 hodin 16. 
členská schůze v salonku Restaurace 
U Rychtářů:

Program:
•  blahopřání  jubilantům  –  členům, 

kteří v 1. pololetí roku 2022 oslaví 
významné životní výročí

•  přihlášky  na  zájezd  v  1.  polovině 
srpna 2022 a na divadelní představe-
ní (přírodní scéna) – se zaplacením 
příspěvku (bude upřesněno)

•  hudební  vystoupení  pana  Josefa 
Nováka

•  občerstvení

Těšíme se na Vaši účast.

Výbor Spolku SZP Protivín

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky ty-
pu Tetra hnědá, Dominant všechny 
barvy, Green Shell – typu Araukana 
a Dark Shell – typu Maranska. Stáří 
16–20 týdnů, cena 199–245,- Kč/ks 
Prodej: 11. 3. 2022
Protivín – u vlak. nádraží – 9.20 hod.
Výkup králičích kožek – cena dle 
poptávky. 
Info: Po–Pá 9.00–16.00 hod.,
tel. 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz PI
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Druhá polovina soutěží stolních tenistů Slavoje Protivín 
začala s následujícími výsledky

Divize
Slavoj A : Kaplice A 4:10
(Vařečka O. 2, Votava 1, Dunovský 1)
Slavoj A : Tábor A 10:4
(Votava 3, Vařečka O. 3, Dunovský 3, Cendelín 1)
Suchdol n/L : Slavoj A 3:10
(Votava 3, Vařečka O. 3, Cendelín 2, Dunovský 1, debl)
Libín PT A : Slavoj A 6:10
(Vařečka O. 4, Votava 3, Dunovský 1, debly)

Krajský přebor
Slavoj B : Kaplice B 0:10
Slavoj B : Orel ČB B 0:10

STOLNÍ TENIS Slavoj Protivín

Vimperk A : Slavoj B 10:2
(Vařečka P. 1, Klárner 1)
Hluboká nad Vltavou : Slavoj B 10:1
(Klárner 1)

Okresní přebor
Slavoj C : Kovářov A 5:13
(Polanský 3, Marková 1, Soumar 1)
Kovářov B : Slavoj C 0:18
(Vařečka 4, Marková 4, Levita 4, Čurda 4, debly)

Okresní soutěž
Svatkovice C : Slavoj D 4:14
(Polanský 4, Soumar 3, Levita 3, Vojta 1, Čurda 1, debly)
Slavoj D : Hradiště 10:8
(Vojta 3, Soumar 2, Levita 2, Čurda 2, debl)

Karel Vařečka

Foto archiv Slavoje Protivín. Na snímku vlevo Lucie Najmanová, vpravo Ivana Marková.

RYBÁŘSKÝ SVAZ  
PROTIVÍN

Srdečně Vás zveme na výstavu české-
ho rybářského svazu, místní  organizace 
Protivín ke 100. výročí založení organizace. 
Výstava se koná od 1. března do 30. dubna 
v Informačním centru Protivín (kaplanka). 
K vidění bude akvárium s rybama, preparáty 
ryb, ptactva, staré rybářské náčiní a další.

Zároveň bychom chtěli pozvat všechny 
členy  MO  Protivín  na  výroční členskou 
schůzi, která se bude konat v pátek 25. břez-
na 2022 od 18 hod. v pivovaře Platan Proti-
vín (Bednárna).

Těšíme se na Vás.
Petrův zdar přeje výbor MO Protivín

– Šachy jsou doporučovány jako účinný 
způsob pro zlepšení paměťové funkce 
a jako boj proti Alzheimerově chorobě. 
Někteří psychologové tvrdí, že šachy 
zvyšují inteligenci, i když dodávají, že 
je to velmi složité téma. :-)

– Druhá napsaná kniha v anglickém jazy-
ce byla o šachu.

– Šachy umí hrát více než 600.000.000 lidí 
po celém světě.

– Ve většině jazycích je pěšec vlastně voják 
– pěšák, ale v Německu a Španělsku je 
to rolník a farmář.

– První šachová hra mezi vesmírem a Ze-
mí se odehrála 9. června 1970 posádkou 
Sojuz-9 a pozemní základnou.

- rin - 

VÍTKOVA  
HÁDANKA

Opět je zde šachová „lahůdka“ na únor. 
Prosím, zamysli se a dej šachmat ve dvou 
tazích. Řešení pošli mailem do konce měsí-
ce na adresu: sachklubprotivin@seznam.cz

Nejrychlejší  správný  výherce  obdrží 
dárek.

Výherce novoroční hádanky: D. Jan-
da, gratulujeme!

Schůzky šachového klubu: pondělky 
21. 2.; 7. 3.; 21. 3., klubovna sborového 
domu ECM – Pastelka. Stále přijímáme 
nové členy.

=viša=

VÍTE, ŽE…?
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KŘÍŽOVKA O KNIŽNÍ ODMĚNU

Také letošní křížovky jsou věnovány moudrým výrokům známých osobností. Autor křížovek P. Šoba
Jakmile si začneš myslet, že už tě život nemá čemu naučit a vše už znáš, tajenka (1–5. díl). KAŽDÝ DEN S CITÁTEM
Vyluštěnou tajenku zašlete do 28. února 2022 na adresu MěKS Protivín, Mírová 337, 398 11 Protivín, nebo na e-mail karfikova@kultura-protivin.cz
Knižní odměnu za správné vyluštění křížovky z lednových novin získává paní Měkutová Lednická z Myšence. Gratulujeme!

Vzorný cvičitel – zlatý odznak putoval do Protivína
Při příležitosti svého jubilea pře-

vzala v Krči Jitka Urbanová, hospo-
dářka Regionálního centra „Písec-
ko“, členka revizní komise TJ Slavoje 
Protivín, ke svému nastávajícímu ži-
votnímu jubileu, z rukou současného 
předsedy Regionálního centra „Písec-
ko“ Josefa Fuky, významné ocenění 
Vzorný cvičitel – zlatý odznak.

Toto  ocenění  jí  udělila  Česká 
Asociace Sportu pro všechny a přijeli 
jí blahopřát i Zdeněk Linhart z odboru 
ASPV  při TJ  Slavoj  Protivín  a  Jiřina 
Bártová z odboru ASPV při TJ Spartaku 
Písek.

Oceněná cvičila od svých školních 
let a celý svůj život pracovala, a stále 
je  aktivní,  v  tělovýchovném  hnutí. 
Pochází ze sportovně založené rodiny, 
v minulosti také hrála házenou za Jitex  Na snímku Jitka Urbanová

Písek  a  zúčastnila  se  spartakiád. 
Nyní, ve svém zralém věku podporuje 
cvičení v odboru ASPV při TJ Slavoj 
v Protivíně.

Má také velkou zásluhu na tom, že se 
v Protivíně dlouhodobě udržuje cvičení 
jógy, kterou podporuje, vyřizuje nájmy, 
shání na ní peníze, jinak by v Protivíně 
nebyla.

Jitka  si  libuje,  když  říká:  „O jógu 
v Protivíně je stále zájem a každý rok 
přijdou nové mladší zájemkyně o tento 
druh cvičení.“, a  je smutná: „Jen nás 
mrzí, že nemůžeme cvičit v hale, ale 
jsme v tělocvičně školy, kam se mnohdy 
nemůžeme vejít. O halu jsme se také 
zasloužili, více než kdo jiný, který ji 
dnes využívá.“

Text a foto Mgr. Josef Fuka
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MEDAILE  
dr. Miroslava Tyrše  
ve správných rukou

Fotbalové informace
Lednová tréninková činnost, zejména 

mládežnických mužstev, byla ochromena 
další vlnou COVID. Tréninky se buď 
odvolávaly, nebo je mužstva absolvovala 
s malým počtem hráčů.

A tým  začal  s  přípravou  v  polovině 
ledna bez své velké opory. Brankář Marek 
Hanus odchází do Rakouska. 

Marek (Mára) Hanus přišel do Protivína 
v létě roku 2014 a okamžitě se stal oporou. 
Byl jedním z pilířů mužstva, které v sezó-
ně 2015/16 postoupilo do KP. V Protivíně 
nastoupil celkem ve 203 zápasech. Branku 
nevstřelil, i když v jednom zápase se Sezi-
movým Ústím, k  tomu měl velkou  šanci. 
Kopal penaltu, kterou však kopl vedle. Asi 

měl tehdy FK zakázáno seshora dát branku 
z penalty, protože Z. Vorel ve stejném zá-
pase neproměnil ještě jednu.

Přejeme mu všichni, aby se mu v jeho 
příštím působišti dařilo stejně jako v Proti-
víně. Aby se mu vyhýbala zranění a další 
nepříjemnosti, a potom jsme si jisti, že se 
stane i venku v cizině klíčovým hráčem.

Mára odchází  z  klubu  jako hráč,  jako 
trenér však zůstává a nadále bude se svými 
kolegy  pracovat  na  rozvíjení  fotbalových 
talentů  ve  starší  přípravce.  Jako  náhradu 
za Marka Hanuse získal klub mladého gól-
mana z Písku, Václava Píchu. Protože tým 
Sokola Sezimova Ústí se z KP odhlásil a stal 
se prvním sestupujícím ze soutěže (a v pří-
padě nesestoupení žádného z  jihočeských 
týmů  v  divizi  jediným). Vedení  klubu  se 
spolu s trenéry mužstva rozhodlo, že v jarní 
sezóně nepůjde do velkých nákupů hráčů 
a dá příležitost mladým hráčům, kteří budou 
končit v dorostu (Urban, M. Janeš, Sháněl). 
U případných přestupů dá přednost mladým 
hráčům z okolí.

Ostatní týmy se připravují podle mož-
ností.  Mládežnická  mužstva  pokračují 
v turnajích v Týně.

Bohužel mladší přípravka a starší žáci 
museli  své  týmy z  lednových bojů omlu-
vit  z  důvodů  karantény.  Mladší  žáci  svůj 
turnaj  sehráli,  bohužel  v  silně  oslabené 
sestavě  prohráli  všechny  zápasy  a  klesli 
na 8. příčku. Starší přípravka je po druhém 
turnaji zatím na postupovém 5. místě. Snad 
se  ve  třetím  kole  podaří  chlapcům  toto 
umístění udržet a hrát ve finálových bojích 
o nejvyšší příčky.

Václav Křišťál

Jóga  při  odboru ASPV  v  TJ  Slavoj 
Protivín má dlouholetou tradici, cca 35 let. 
Z počátku byly problémy, jelikož se spor-
tovně neuznávala. Přes všechna úskalí se 
však v Protivíně udržela celých 35 let. 
Velkou zásluhu na tom má cvičitel Zde-
něk Linhart, který za svou dlouholetou 
obětavou činnost pro rozvoj sportu pro 
všechny, propagaci a cvičitelskou činnost 
nyní obdržel Medaili dr. Miroslava Tyrše.

K  jeho  nadcházejícímu  životnímu  ju-
bileu,  75.  letému  výročí  narození,  mu  ho 
udělila Česká Asociace Sportu pro všechny. 
Své ocenění převzal z rukou Josefa Fuky, 
předsedy  Regionálního  centra  Písecko  a 
Jiřiny Bártové, bývalé hospodářky RC Pí-
secko z odboru ASPV při TJ Spartak Písek. 
K  významnému  ocenění  mu  blahopřála 
i  Jitka  Urbanová  z  odboru ASPV  při TJ 
Slavoj Protivín, jinak současná hospodářka 
RC Písecko.

Pan Linhart se zajímal a propagoval jógu 
celý svůj život. Neustále svým cvičencům 
připravoval  do  cvičebních  hodin  nové 
cviky, ke kterým jim dával zdůvodnění, na 
jakou část těla je zrovna tento cvik dobrý. 
Počet členů při jeho cvičeních se neustále 
mění. Chodí cvičenci od nejstarších až po 
nejmladší.

Všichni  členové  jsou  rádi,  že  cvičí  se 
Zdeňkem  a  věří,  že  Zdeněk  bude  svou 
cvičitelskou činnost provozovat i v dalších 
letech.

Text a foto Mgr. Josef Fuka

Cvičitel Zdeněk Linhart (vlevo) přebírá  
vyznamenání z rukou Josefa Fuky,  
předsedy Regionálního centra Písecko.


