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Dovolte mi v krátkosti se vrátit 
k proběhnuvším volbám do zastupitel-
stva města konaným 23.–24. 9. 2022.

Naši občané rozhodli a jsem moc rád, 
že je to „již za námi“. Dovolím si říci, že 
slušnost, pokora a nadhled jednoznačně 
rozhodly a naše město bude pokračovat 
ve stejném duchu jako v předchozím ob-
dobí. Vedení, které řídilo naše město, si 

úspěch zasloužilo a tak 16 mandátů z 21 
je výborný výsledek a ocenění jeho práce.

Děkuji vám za vaši volbu a lidem 
za mnou, za Věrou Křišťálovou a Danou 
Zoubkovou, za všechno, co pro město 
udělali a jistě ještě udělají.

Jaromír Hlaváč,
starosta města

KOMUNÁLNÍ VOLBY JSOU ZA NÁMI

Kandidátní listina Hlasy
Počet  

kandidátů

Přepočtený 
základ  

dle počtu  
kandidátů

Přepočtené  
%  

platných 
hlasů

Počet  
mandátůč. název abs. v %

1 HNUTÍ ZA LEV. VODU V PROTIVÍNĚ 8 753 25,53 21 34 287,00 25,52 5

2 Komunistická strana Čech a Moravy 4 510 13,15 21 34 287,00 13,15 3

3 KDU-ČSL 6 897 20,12 21 34 287,00 20,11 4

4 Občanská demokratická strana 14 127 41,20 21 34 287,00 41,20 9

Poděkování voličům
Dovolte mi poděkovat vám za vaši přízeň ke kandidátům ODS v letošních komu-

nálních volbách. Díky vám bude město pokračovat ve stejném duchu jako v minulých 
obdobích.

Helena Vlachová, ODS

Výsledky voleb do zastupitelstva města Protivín

Složení zvoleného zastupitelstva města Protivín
Kandidátní listina Kandidát

Navrhují-
cí strana

Politická 
přísluš-

nost

Hlasy
Pořadí 
zvol.č. název poř. 

č. příjmení, jméno, tituly věk abs. v %

1 HNUTÍ ZA LEV. VODU V PROTIVÍNĚ 2 Říhová Lucie Bc. 38 NK BEZPP 487 5,56 1

1 HNUTÍ ZA LEV. VODU V PROTIVÍNĚ 3 Šrámek Pavel 47 NK BEZPP 469 5,35 2

1 HNUTÍ ZA LEV. VODU V PROTIVÍNĚ 1 Mráz Milan 46 NK BEZPP 455 5,19 3

1 HNUTÍ ZA LEV. VODU V PROTIVÍNĚ 4 Kubů Pavel 57 NK BEZPP 405 4,62 4

1 HNUTÍ ZA LEV. VODU V PROTIVÍNĚ 5 Konůpková Lenka 43 NK BEZPP 387 4,42 5

2 Komunistická str.Čech a Moravy 1 Zoubková Dana 60 KSČM BEZPP 514 11,39 1

2 Komunistická str.Čech a Moravy 4 Zoubek Martin 34 KSČM BEZPP 285 6,31 2

2 Komunistická str.Čech a Moravy 3 Zoubek Richard 61 KSČM BEZPP 284 6,29 3

3 KDU-ČSL 1 Křišťálová Věra 66 KDU-ČSL BEZPP 538 7,80 1

3 KDU-ČSL 6 Smolíková Bohumila MVDr. 51 KDU-ČSL KDU-ČSL 450 6,52 2

3 KDU-ČSL 14 Křišťál Václav 66 KDU-ČSL BEZPP 445 6,45 3

3 KDU-ČSL 2 Sajtlová Pavla Bc. 51 KDU-ČSL BEZPP 434 6,29 4

4 Občanská demokratická strana 1 Hlaváč Jaromír 55 ODS BEZPP 917 6,49 1

4 Občanská demokratická strana 2 Vojtěchová Tamara 61 ODS BEZPP 841 5,95 2

4 Občanská demokratická strana 3 Řehoř Jaroslav 52 ODS BEZPP 821 5,81 3

4 Občanská demokratická strana 4 Vlachová Helena 59 ODS ODS 657 4,65 4

4 Občanská demokratická strana 5 Nečas Josef Ing. MBA 53 ODS BEZPP 702 4,96 5

4 Občanská demokratická strana 6 Bláha Radek 49 ODS BEZPP 711 5,03 6

4 Občanská demokratická strana 7 Kovařík Radek 55 ODS BEZPP 633 4,48 7

4 Občanská demokratická strana 8 Burda Pavel 40 ODS BEZPP 620 4,38 8

4 Občanská demokratická strana 9 Třeštík Petr 41 ODS BEZPP 676 4,78 9

Dovolte mi vás informovat o dokon-
čení plánované kompletní rekonstrukce 
kaple na návsi ve Chvaleticích.

V rámci proběhnuvších prací byla od-
straněna stávající betonová krytina, opraven 
krov, položena nová pálená taška, oplecho-
vána věž mědí a opravena a natřena nová 
fasáda vč. nových barevných prvků. Dále 
byla zrepasována původní okna a položen 
nový okapový chodník ze žulových kostek. 
Ve vnitřní části bylo odstraněno stávající pa-
lubkové opláštění, provedeny nové omítky 
a štuky, kompletní elektroinstalace, dlažba 
a výmalba včetně zrestaurování vnitřních 
maleb.

Nově opravená kaple se stala domi-
nantou návsi obce, kterou jistě podtrhne 
plánovaná revitalizace jejího okolí.

Jaromír Hlaváč,
starosta města

REKONSTRUKCE KAPLE 
CHVALETICE DOKONČENA

Interiér kaple ve Chvaleticích

UZÁVĚRKA
pro dodání příspěvků

do listopadových
„Protivínských listů“  

je v pondělí 31. 10. 2022
do 12 hodin.

NOVINY VYJDOU
v pondělí 14. 11. 2022  
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 ZE ŽIVOTA ŠKOLY 
NĚMČINÁŘI NA EVROPSKÉM DNI JAZYKŮ

Každoročně pořádá Europe direkt 
ve spolupráci s DDM v Českých Budějo-
vicích animační hodiny anglického a ně-
meckého jazyka pro žáky základních škol 
z Jihočeského kraje. I letos se nám podařilo 
na tuto akci přihlásit.

Skupina dvaceti němčinářů z devátých 
tříd vyrazila v pondělí 26. 9. na animační 
hodinu. Netušili jsme, že nejslabší částí 
naší exkurze bude doprava. Vlak společnosti 
Arriva, který jsme měli v předstihu zajištěn, 
měl technický problém a z Protivína vůbec 

nevyjel. Druhý vlak od ČD měl zpoždě-
ní. Vypadalo to, že nakonec do Českých 
Budějovic vůbec neodjedeme – animační 
hodina začínala v 9.45 hod. V 9.09 hod. 
konečně přijel opožděný vlak. V 9.45 hod. 
jsme rychle vystoupili na hlavním nádraží 
a svižným krokem, místy i během, se pře-
místili do DDM. Organizátoři na nás počkali 
a paní lektorka nám hodinu o 15 minut 
prodloužila. (Déle to nešlo, školy byly 
přihlášeny na určitý čas.) Přestože začátek 
naší cesty byl velmi hektický a nervózní, 
hodina se vydařila a deváťáci měli možnost 

ukázat, co se naučili a jak dokážou reagovat 
na paní lektorku.

Cesta zpět už byla pohodová. Myslím 
si, že se animační hodina i letos vydařila.

Lenka Přástková, vyučující NJ

Zde pár názorů:
Lektorka byla hodná a pomáhala nám 

s větami a i se slovíčky. Užil jsem si to 
a myslím si, že ocenění by měl dostat spo-
lužák Pepa za aktivitu. P.K.

Lektorka byla moc milá a dokázala 
nám i poradit. Co oceňuji ještě víc je, že 
si pamatovala během minuty všechna naše 
jména. Dávala nám různé otázky a my na ně 
odpovídali, pak jsme se ptali i mezi sebou. 
Dělali jsme i kvízy ve skupinách. Myslím 
si, že nás to všechny bavilo. A.W.

V pondělí dne 26. 9. jsme jeli do Čes-
kých Budějovic na hodinu němčiny. Ze 
začátku to bylo velmi špatné, protože vlak 
se rozhodl radši nejezdit… kdyby vlak 
nedorazil, museli bychom jít zpět do školy. 
Naštěstí vlak dorazil a a my jsme byli šťastní. 
Jelikož jsme měli zpoždění, tak jsme museli 
běžet (jak kdo :D). A když jsme dorazili, tak 
už na nás čekala paní učitelka, která se jme-
novala Dominika. A jako první se nás všech 
zeptala, jak se jmenujeme a co nás baví. 
Pak jsme dostali každý otázku, kterou jsme 
měli zkusit přeložit a poté se na tu otázku 
někoho zeptat. Pak jsme vytvořili 5 skupin 
po čtyřech a každá skupina dostala různé 
úkoly. Nakonec jsme si měli vybrat jednoho 
zástupce ze skupiny, který kreslil to, co řekla 
Dominika německy. J.R.

Animační hodina v Českých Budějo-
vicích se mi moc líbila. Paní lektorka byla 

I skupina angličtinářů ze sedmých tříd se 
již podruhé vydala 26. září do DDM v Čes-
kých Budějovicích na animační hodinu 
angličtiny pořádanou organizací EUROPE 
DIRECT. Hlavním cílem této akce je ově-
řit si své komunikační znalosti s rodilým 
mluvčím a užít si „tak trochu jinou“ hodinu. 
Protože bylo možné porovnávat s minulým 
rokem, upovídaný a veselý lektor Jerome 
si získal sympatie všech hned na začátku. 
Mnoho aktivit, zábavy a skupinové spo-
lupráce a 60 minut uteklo velmi rychle. 
Jednoznačně se všichni po hodině shodli, 
že se jim to velmi líbilo a že chtějí jet příští 
rok znovu. Doufám, že se zase tento rok 
naučíme spoustu nového a příští rok to opět 
využijeme na animační hodině angličtiny 
v rámci Evropského dne jazyků.

Zuzana Manová,
učitelka AJ

ANGLIČTINÁŘI NA  
EVROPSKÉM DNI JAZYKŮ

Pokračování na straně 4   
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Dovolte mi vás informovat o probíha-
jící rekonstrukci hasičské zbrojnice v Zá-
boří, která je rozsáhlá a její dokončení 
plánujeme v listopadu t. r.

Na části budovy byl zřízen nový krov, 
celá budova dostala novou barevnou střešní 
krytinu a novou fasádu. Bylo vybudová-
no druhé nadzemní podlaží, kde vznikla 

REKONSTRUKCE HASIČSKÉ ZBROJNICE ZÁBOŘÍ FINIŠUJE

klubovna hasičů. V prvním nadzemním 
podlaží byla kompletně zrekonstruována 
společenská místnost a kuchyňka, kde byly 
vyměněny všechny rozvody PSV, oprave-
ny omítky, štuky, položena nová dlažba 
a obklady, osazena nová kuchyňská linka. 
Všechny prostory byly opatřeny novým 
sádrokartonovým podhledem, kde byly 
osazeny světelné LED prvky a celý vnitřní 
prostor byl vymalován. Následně byl vyba-
ven novým nábytkem z masivu.

Zbývá ještě osadit schodiště do druhé-
ho nadzemního podlaží, vyměnit podlahu 
v garáži pro hasičské auto a osadit nová 
sekční vrata.

Na závěr bude upraven dvůr, kde bude 
položena nová zámková dlažba.

Nyní si přejeme, aby tato budova slou-
žila všem občanům ke spokojenosti, aby se 
zde cítili „jako doma“.

Jaromír Hlaváč,
starosta města

z deníku
POLICIE ČR V PROTIVÍNĚ

Naboural, byl pod vlivem a ujel
 Dne 24. září půl hodiny před půlnocí 

jel po ulici B. Němcové v Protivíně 
řidič s osobním automobilem BMW, 
na křižovatce do ulice Fučíkova si najel 
do protisměru a narazil do zaparkované-
ho osobního automobilu značky Škoda 
Octavia. Řidič z místa nejprve ujel, 
ale policisté ho zanedlouho vypátrali 
a provedli dechovou zkoušku, která byla 

pozitivní s hodnotou přes jedna a půl 
promile.

 Policisté dále zjistili, že muž má ulo-
žený zákaz řízení motorových vozidel. 
Policisté případ řeší pro podezření ze 
spáchání trestného činu ohrožení pod 
vlivem návykové látky a maření výkonu 
úředního rozhodnutí a vykázání.

Rychlost
 Dopravní policisté se často věnují dohle-

du nad dodržováním bezpečnosti a ply-
nulosti provozu na hlavním tahu z Písku 
na České Budějovice. Volný úsek silnice 
I/20 u Protivína svádí řidiče k riskování, 
stejně tomu bylo i dne 29. září po desáté 

dopoledne, kdy policisté na devadesátce 
naměřili řidiči bezmála 130 km/hodině. 
Muž v osobním automobilu se navíc 
tohoto přestupku dopustil opakovaně, 
policisté případ předali správnímu or-
gánu k dalšímu projednání.

Alkohol
 Dopravní policisté zadrželi řidičský prů-

kaz muži, který dne 23. září po desáté 
hodině jel po silnici I/20 Selibovem. 
Při kontrole vyšlo najevo, že je pod 
vlivem alkoholu, muž nadýchal přes 
půl promile. Policisté mu zakázali další 
jízdu a případ zpracovali a oznámili 
správnímu orgánu k dalšímu projednání.
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 ZE ŽIVOTA ŠKOLY 

Děti měly zadanou osnovu, podle níž 
se pokusily napsat krátké vypravování. 
Každý si tedy téma přizpůsobil podle 
svého.

Školní výlet
V květnu jsme jeli na školní výlet 

na hrad Křivoklát. Jeli jsme tam autobusem. 
Cesta byla docela krátká, protože trvala jen 
třicet minut. Bylo pěkné počasí. Když jsme 
šli na hrad, hráli jsme cestou šipkovanou. 
Hrad Křivoklát je v lese. Po dvaceti minu-
tách jsme to dohráli.

Po hře jsme zjistili, že se nám ztratila 
jedna spolužačka. Lucka se nevrátila na do-
mluvené místo.

Hledali jsme ji po celém lese a všichni 
jsme volali: „Lucko, kde jsi?“ Paní učitelka 
myslela, že dostane infarkt.

Po hodině hledání jsme Lucku našli 
na lesní mýtině. Měla zvrtnutý kotník. Byli 
jsme všichni rádi, že se spolužačka našla. 
Lucka se bohužel na hrad nepodívala, ale 
musela navštívit místní nemocnici.

Na konci školního roku si přišla Lucka 
pro vysvědčení se zdravou nohou. Zavzpo-
mínali jsme na špatné, ale i dobré zážitky 
z našeho výletu.

N. Sobkovčíková, 6. B

Výlet
Se třídou jsem jel na školní výlet na Kři-

voklát. Moc se mi ten hrad líbil. Bylo tam 
spousta nádherných výhledů na krajinu.

Po prohlídce hradu jsme se šli podívat 
do lesa, jestli nerostou borůvky. Najednou 
mě v dálce zaujal nádherný velký strom. Šel 
jsem k němu, řekl jsem si, že třídu potom 
doběhnu. Zjistil jsem ale, že jsem ztracený, 
nevěděl jsem, kudy mám jít.

Paní učitelka zjistila, že nejsem ve dvo-
jici s Matějem. Začali mě hledat.

Já jsem šel pořád dál, až jsem zakopl 
o kámen. Hodně mě bolel kotník – asi ho 
mám zvrtnutý, říkal jsem si.

Asi po dvou hodinách mě paní učitelka 
se třídou našli, obvázali mi kotník, a než 
jsem přijel z výletu domů, kotník mě už 
skoro nebolel. Jsem šťastný, že to takhle 
dopadlo!

T. Sochorová, 6. B

Výlet
Jednoho dne jsme se vydali na školní vý-

let na jeden z nejkrásnějších hradů Křivoklát. 
V autobuse panovala dobrá nálada a všichni 
jsme byli moc nadšení. Paní učitelka nás 
dopředu varovala, že okolo jsou hluboké 
lesy. Nikdo jsme tomu nevěnovali pozornost 
a cestou k hradu jsme hráli různé hry.

Házeli jsme po sobě šišky, šermovali 
klacky a také schovávali za stromy. V jednu 
chvíli jsem ale zjistil, že jsem úplně sám a že 
nikoho neslyším.

To mě velice vylekalo, a tak jsem se 
rozběhl, abych našel naši skupinu. Běžel 
jsem rychle a v jeden moment jsem ucítil 
prudkou bolest v kotníku.

CVIČNÝ SLOH ŽÁKŮ 6. B
Je zvrtnutý. Propadl jsem panice a začal 

jsem z plných plic pískat a křičet. Po něja-
ké chvíli přiběhla jako první paní učitelka 
a ptala se, co se stalo. Když jsem jí to po-
psal, začala s kotníkem hýbat, až to skoro 
přestalo bolet.

Výlet jsme zakončili krásným hradem 
a dobrou zmrzlinou.

B. C., 6. B

A DVĚ PRÁCE TROCHU  
NA JINÉ TÉMA:
Arnoštovo zmizení

Arnošt je moje rozetové morčátko. Má 
černou barvu a jeho srst tvoří malé vějířky, 
proto se nazývá rozetové.

Když je hezké počasí, dávám ho ven 
do klece, aby se napásl trávy. Ovšem jednou 
jsem zapomněl zavřít dvířka u klece. Asi 
za třicet minut jsem zjistil, že Arnošt v kleci 
není a dvířka jsou otevřená. Strašně jsem se 

lekl. Díval jsem se po zahradě a hledal jsem 
ho. Nikde nebyl.

Pak jsem si všiml, že se u studny hýbe 
máta peprná a nějaká černá koule se v ní 
ukrývá.

Arnošt byl nalezen. Vzal jsem ho, přen-
dal do jeho klece a zavřel jsem dvířka, aby 
znovu neutekl.

J. Ira, 6. B

Strach o Badyho
O prázdninách jsem šel s dědou, ka-

marádem Lukášem a naším psem Badym 
k řece. Bady je labradorský retrívr, který 
má hrozně rád vodu.

S Lukášem jsme po chvíli do řeky sko-
čili. Cákali jsme na sebe, hlasitě křičeli. 
Bady si myslel, že mi Lukáš chce ublížit, 
tolik kňučel.

Najednou skočil do bílé pěny, která byla 
u splavu. Nejspíš si myslel, že je tam pevná 
zem… Zmizel pod vodou a já začal křičet: 
„Bady, Bady!“ „Dědo, kde je?“ Děda od-
pověděl: „Je tam vír a stáhnul ho pod jez.“

Ta chvíle pro mě byla dlouhá. Bady 
vyplaval pod jezem zdravý.

Stále má vodu rád.
O. Krejcar, 6. B

NĚMČINÁŘI NA EVROPSKÉM DNI JAZYKŮ

velmi milá, příjemná a bylo jí dobře rozu-
mět. Ze začátku jsme se jí představili. Poté 
každý dostal lísteček s otázkou v němčině 
a měl jej přeložit. Po přeložení jsme se měli 
zeptat na odpověď svého kamaráda. Další 
aktivita byla ve skupinách. My jsme měli 
téma: Halloween. V mé skupině jsme k ob-
rázkům měli přiřadit jejich německé názvy. 
Na konečnou aktivitu jsme z naší skupiny 
vybrali Hanku. Kreslila to, o čem lektorka 
mluvila v němčině a my jí mohli pomáhat 
s překladem. S.S.

V pondělí dne 26. 9. jsme jeli do Čes-
kých Budějovic na hodinu němčiny. Ze za-
čátku to nevypadalo nadějně, protože jsme 
si mysleli, že vlak nedorazí a my budeme 

muset jít zpět do školy. Naštěstí vlak dorazil 
a my jsme vyrazili směr ČB. Jelikož jsme 
měli hodinové zpoždění, tak jsme museli 
běžet. Když jsme dorazili, tak už na nás 
čekala paní, která se jmenovala Dominika. 
A jako první se nás všech zeptala, jak se 
jmenujeme a co nás baví. T.K.

Vytvořili jsme si skupiny po 4 a každá 
skupina dostala vlastní “pracovní list”. My 
jsme dostali pracovní list, kde byly obrázky 
v podzimním tématu. Měli jsme na výběr 
vždy ze tří slov, které popisovaly obrázek. 
Nakonec z každé skupiny šel jeden zástupce 
kreslit. B.P.

Jsem ráda, že nám paní učitelka tuto 
hodinu umožnila. A.H.

  Dokončení ze strany 2
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Novinky
městské
knihovny

Pro dospělé:
Martin Gaži: Hradní muzeum Český Krum-
lov – historie objektu a katalog exponátů
Martin Šanda: Anton Erhard Martinelli 
(1684–1747) – vídeňský architekt ve schwar-
zenberských službách a kromě jiného i jeho 
úpravy zámeckého areálu v Protivíně
Věra Horová: Urbanistické dědictví České 
republiky – katalog výstavy
Ludmila Ourodová- Hronková: Schwarzen-
berská krajina Hlubocka a Třeboňska – vý-
znamné aspekty dominant krajiny v průběhu 
17.–20. století
Roman Lavička: Pomníky Velké války 
na jihu Čech – připomínka hrdinství a obětí 
padlých vojáků
Pavel Hájek: Holašovice v kontextu jiho-
české venkovské architektury – vydáno 
u příležitosti dvacátého výročí zapsání Ho-
lašovic do Seznamu světového kulturního 
a přírodního dědictví UNESCO
Dominik Dán: Kočičí stopa – další případ 
z oddělení vražd
Pavel Kosatík: Slovenské století – o společ-
ných česko-slovenských dějinách
Dana Němcová: „Děj se co děj, nemáte se 
čeho bát“ – psycholožka a signatářka Charty 
77 přibližuje svůj osobní i pracovní život

V roce 2019 byl poškozen nárazem ne-
zabržděného osobního automobilu pomník 
padlých v Protivíně. I přesto, že byla oprava 

POMNÍK PADLÝCH V PROTIVÍNĚ

objednána, tak vzhledem ke covidové pan-
demii proběhla až v letošním roce.

V podkroví kaplanky můžete 
do konce října zhlédnout výstavu 
obrazů Bohuslava Sýby nazvanou 
„Cesta zpět“. V prostorách infocen-
tra pokračuje do konce října výstava 
Českého svazu včelařů, jehož proti-
vínský spolek slaví letos 90 let své 
činnosti.

Nová výstava obrazů Pavla Horá-
ka s názvem „Malovaný domov“ 
bude zahájena v pátek 4. listopa-
du 2022 v 16 hodin. O autorovi pro-
mluví Mgr. Jitka Velková, ředitelka 
Městského muzea a galerie Vodňany. 
V hudebním programu vystoupí Mo-
nika Kropáčková (soprán saxofon) 
ze ZUŠ Vodňany.
Výstava obrazů je prodejní.
Od listopadu do Vánoc u nás vysta-
ví své fotky Mgr. Jiří Hájek.

Na všechny výstavy vás srdečně zve 
kolektiv pracovnic infocentra.

Provozní doba: 
pondělí–pátek od 8 do 16 hodin.

POZVÁNKA DO KAPLANKY
obyčejné věci. Obrazy odráží nejen jeho 
kreslířskou dovednou, ale především 
fascinující fantazii. Rodák z Prahy 
v letech 1952–1967 působil ve Filmo-
vém studiu Barrandov. Jako pomocný 
režisér spolupracoval se známými 
filmovými tvůrci – M. Fričem, J. Polá-
kem, V. Sísem, J. Němcem, J. Roháčem 
a M. Formanem. Výtvarné činnosti se 
plně věnuje od roku 1968, kdy opustil 
tehdejší Československo. Nejdříve žil 
v Nizozemí (známý pod jménem Van 
Den Berg). Na počátku 80. let 20. sto-
letí našel uplatnění v německé televizi 
i filmu a usadil se v Mnichově. Od roku 
1999 žije v blízkosti Pasova. Přátelé 
i vzpomínky z dětství (do Vodňan jezdí-
val na návštěvu ke své tetě) ho přivedli 
k pravidelným výstavám v jihočeském 
regionu.

V roce 2016 vystavoval v miniga-
lerii manželů Pelíškových „U zubaře“ 
ve Vodňanech, později ve vodňanském 
infocentru a v loňském roce v Panském 
domě v Bavorově. Výstava poetických 
obrazů v Galerii Kaplanka byla z proti-
epidemických důvodů odložena. Koneč-
ně se otevře v pátek 4. listopadu a po-
trvá do 23. prosince. Srdečně zveme!

Mgr. J. Velková

Malovaný domov
Pavel Horák – prodejní  

výstava obrazů
Výtvarník Pavel Horák (*20. 6. 1934 

Praha) okouzlil jihočeské milovníky 
umění již na přelomu let 1998–1999 
v městské galerii ve Vodňanech. Zobra-
zuje oblíbená městská zákoutí i zdánlivě 
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Pro dospělé
David Klimeš: Doporučeno nezveřejňovat 
– fungování propagandy, cenzury a médií 
v normalizačním Československu
Wilbur Smith: Řeka bohů Nové království – 
krásné rozšíření série
Anne Jacobsová: Panský dům Bouře – pátý 
díl oblíbené ságy
Anna Mayrová: Bídníci – proč společnost po-
hrdá nezaměstnanými, ale přesto je potřebuje
Petr Mano: Velká bílá tůň – skrytá místa 
Písecka, rybníky, strouhy, řeky a tůně v ne-
dávných i starých časech
Jan Štifter: Paví hody – venkovská románová 
kronika od autora bestselleru Sběratel Sněhu
Jack Carr: Pravý věřící – thriller

Dominik Dán: Studna – rozplétání pavučin 
starých událostí na oddělení vražd
Sophie Oliver: Grandhotel Schwarzenberg 
Začátek nových časů – strhující rodinná sága

Pro děti:
Hana Rogulič: Jono a Kíš – žít tak v Mine-
craftu!
Eva Papoušková: Sára Kalamita – o milé 
holčičce, žampionech, žábách a mluvících 
mracích
Daniela Krolupperová: Labutí dům – svět 
prvorepublikových snů
Evelína Koubová: Honem, ať už jedem! – 
humorný příběh jedné cesty k babičce a dědovi
Daniela Krolupperová: Jak kouzlo do houslí 
vklouzlo – o tajemném kouzlu, které proniká 
hluboko do lidské duše
Jiří Kahoun: Pohádky pro malé děti – krátké 
pohádky pro nejmenší
Martina Drijverová: Holky a kluci pořád 
zlobí – na každého zlobílka jednou dojde
Lucie Hlavinková: Sesterstvo a největší 
kouzlo kočky Fabioly – sesterstvo vstupuje 
do nového školního roku
Daniela Krolupperová: Bubáček a zlobivá 
závěj – první čtení

Ve čtvrtek 1. září byl po měsíčních 
prázdninách zahájen nový školní rok 
také v naší mateřské škole. Celkem 
máme zapsáno 88 dětí, které jsou roz-
děleny do čtyř tříd podle věku. Letos 
je nejmladší třída Žabičky určená pouze 
dvouletým dětem a oběma učitelkám 
pomáhá zejména při zajišťování hygie-
ny a návyků školní asistentka – chůva. 
Třída je naplněna do počtu 16 dětí. 
Třída Koťátek má k docházce přihlášeno 
22 dětí ve věku od tří do čtyř let, třída 
Veverek 23 dětí ve věku od čtyř do pěti 
let a také zde pomáhá školní asistentka. 
Předškolní třída Soviček má zapsáno 
27 dětí ve věku od pěti do sedmi let 
k denní docházce a jedno dítě k do-
cházce individuální s povinností absol-
vovat přezkoušení dosažených znalostí 

Školní rok v 1. MŠ Protivín zahájen

a dovedností před vstupem do základní 
školy. I v této třídě pracuje asistentka 
pedagoga.

S létem jsme se rozloučili tradičně 
na začátku září zahradní slavností, kde 
jsme se seznamovali zejména s novými 
dětmi a jejich rodiči. Všichni měli mož-
nost si popovídat, poznat se navzájem 
a opéct cokoli na připraveném ohništi.

V závěru září navštívil naši školu pan 
Pavel Kozák, děkan Fakulty rybářství 
a ochrany vod Jihočeské univerzity 
v Českých Budějovicích. Přivezl dětem 
na ukázku některé druhy raků v malých 
akváriích a také jejich modely vytvoře-
né 3D tiskárnou. První přednáška byla 
delší a obsáhlejší pro starší děti, druhá 
neméně zajímavá, ale kratší a jedno-
dušší, přizpůsobená věku menších 

dětí. Všichni jsme se dozvěděli mnoho 
zajímavého ze života těchto živočichů 
a hlavně to, že raci našich vod (rak říční 
a rak kamenáč) velice trpí přítomností 
raků dovezených z Ameriky (např. rak 
signální, rak pruhovaný). Tito „cizinci“ 
přenášejí totiž v boji o místo v našich 
řekách a potocích nemoci, po kterých 
naši raci hynou. V závěru se děti mohly 
zeptat na cokoli, co je o racích zajímá. 
Pan Kozák trpělivě odpovídal, vše vy-
světlil, děti měly možnost si na živé raky 
sáhnout, podržet je v ruce a ty, které 
se nebály, rak dokonce štípl klepetem 
do prstu. Domů si odnášely magnetky 
nebo samolepky s raky jako vzpomínku 
na moc hezkou račí besedu. Děkujeme!

Eva Cimburová
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Ze života 2. Mateřské školy Protivín

Ve čtvrtek 1. září jsme se všichni sešli 
v jednotlivých třídách naší 2. Mateřské 
školy Protivín.

U těch nejmenších se to neobešlo bez sl-
ziček, netrvalo dlouho a slzy vystřídal úsměv.

Začátkem září jsme využili slunečné-
ho počasí a uspořádali pro rodiče s dětmi 
na školní zahradě „Loučení s létem“. Vě-
říme, že si všichni strávené odpoledne při 
opékání buřtů příjemně užili.

Motýlci v Království času Včelky

Tak jako v loňském roce se naše mateř-
ská škola zapojila do projektu „Se sokolem 
do života“. Děti se učí koordinovat své 
pohyby, zároveň tím zvyšují svoji tělesnou 
zdatnost, a to vše zábavnou hrou.

Předškoláci začali hned 2. září jezdit 
na předplavecký výcvik do Plavecké školy 
v Písku. Při poslední lekci děti navštívil ve-
selý vodník a předal dětem za jejich odvahu 
a zdatnost „Mokré vysvědčení“.

Zábavné retro dopoledne pro předško-
láky připravila děvčata z Království času. 
Děti si vyzkoušely zahrát čáru s céčkem, 
hod na kuželky, cvrnkání kuliček a hru 
Kroket. Divadlo Okýnko k nám zavítalo 
s programem „Jak se uspává příroda“. Děti 
se od víly Brusinky a Borůvky dozvěděly, 
že se nedá příroda zastavit a všichni se musí 
připravit k zimnímu spánku.

Petra Štěpková

Prázdniny utekly jako voda a je tu nový školní rok

Protivínský pohádkový les
Téma pro letošní, již 10. ročník oblí-

bené zářijové akce pro děti bylo jasné již 
od loňska. Bylo to možná trochu divné, 
ale v lese v areálu Pivovarské restaurace 
Belveder se proháněli piráti. Na malé 
i větší děti čekalo 10 stanovišť se soutěžemi 
a úkoly a všichni cestovali za pirátským 
pokladem. Cestou museli ukázat svou 
všestrannost a složit loďku z papíru a pro-
plout s ní mezi útesy, plavit se po rozbou-
řeném moři a vyhnout se žralokům, vylézt 
po žebříku na stěžeň pro papouška, vztyčit 
vlajku, svést souboj s nepřítelem, najít ten 
správný klíč pro otevření zámku nebo vyhrát 
v kartách nad pirátem. Posledním úkolem 
bylo vyluštění hesla, kterým se otevřely 2 
truhlice s pokladem. V menší truhlici děti 
objevily zlaťáky z pirátského pokladu, v té 
druhé, větší, sladkosti a drobné ceny. Všech-
ny děti si také „vylovily“ svého plyšáka. 
Přestože nám tentokrát počasí moc nepřálo 
(no, byli jsme přece na moři), došlo nakonec 
i na opékání vuřtů.

Klub žen Protivín, z. s., a Spolek fór 
Protivín organizovali a děkují všem, kteří 
sponzorovali, soutěžili nebo prostě jen tak 
přišli. Tak vzhůru na palubu a šťastnou 
plavbu v dalších ročnících Protivínského 
pohádkového lesa.

Jana Kubecová
Foto: Pavel Koc
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Foto: R. Lenemajer

Ve čtvrtek 22. září 2022 jsme se 
sešli opět po prázdninách v prosto-
rách modlitebny ECM v Protivíně. 
Konala se již 60. beseda Protivín-
ského vlastivědného klubu na téma 
Putování s minerály. Přednášejícím byl 
Mgr. David Šefčík, rodák z Písku, absol-
vent Přírodovědecké fakulty Jihočeské 
univerzity v Českých Budějovicích. 
Sbírat minerály začal už od svých šesti 
let a stále je to jeho srdeční záležitost. 
O svých nálezech a sběratelském ko-
níčku uspořádal již řadu besed. V bu-
doucnu by chtěl vydat knížku, ve které 
by se velmi rád podělil o své zážitky 
z mineralogických výprav.

V úvodu přednášky jsme si zopako-
vali rozdíl mezi horninami 
a minerály. Horniny jsou 
přírodní nesourodé látky, 
které tvoří zemskou kůru. 
Skládají se z různých mi-
nerálů (nerostů). Nerost je 
pevná látka anorganického 
původu, který má všude 
stejné chemické složení 
a fyzikální vlastnosti. Mi-
nerály vytvářejí v horni-
nách krystaly, které jsou 
vázány na dutiny v zemské 
kůře. Barva a krása krysta-
lů Mgr. Davida Šefčíka na-
tolik okouzlila, že masivní-
mu sběru drahých kamenů 
propadl. Čisté a kvalitní 
části krystalů se následně 
mohou vybrousit a stanou 
se pravými drahokamy.

Horniny se podle způsobu jejich 
vzniku se dělí na vyvřelé (magmatické), 
usazené (sedimentární) a přeměněné 
(metamorfované). V jižních Čechách se 
vyskytují horniny všech tří typů.

Mezi vyvřelé horniny patří zejména 
žuly a granodiority. Těmito horninami 
jsou jižní Čechy typické především. 
V oblasti Písecka se nalézají vyvřelé 
horniny zvané pegmatity, které vzni-
kají krystalizací zbytkového magmatu. 
Hornina je nejvíce zastoupena živcem 
a křemenem. Kromě těchto základních 
složek se v pegmatitech vyskytuje řada 
dalších minerálů jako např. beryl, kte-
rým se můžou chlubit berylové pegmati-
ty v Píseckých horách. Ty jsou v dnešní 
době velmi vyhledávané sběrateli. 
Písecké pegmatity se těžily povrchově 
v letech 1883 až 1925.

Sedimentární horniny vznikají uklá-
dáním (sedimentací) v pokleslých údo-
lích, například v Třeboňské a Česko-bu-

Putování s minerály s Mgr. Šefčíkem
dějovické pánvi. Většina nezpevněných 
sedimentů jako štěrky a písky jsou půvo-
du jezerního nebo říčního. Nová pískov-
na nedaleko Vodňan se může pochlubit 
výskytem světlých křemenných štěrků.

Nejvýznamnějšími přeměněnými 
horninami jižních Čech jsou ruly, které 
jsou v geologickém podloží na Strako-
nicku, ale také i na Písecku a Táborsku. 
V roce 2014 spolupracoval Mgr. David 
Šefčík při geologickém průzkumu, 
který provádělo Prácheňské muze-
um. Nedaleko Písku se nachází jeden 
z historicky nejvýznamnějších lomů, 
nese název U Obrázku. Minerály, vy-
těžené odtud z pegmatitu na přelomu 
20. století se proslavily ve šperkařství 

a obohatily mnoho sbírek. Prodávaly 
se především do Vídně a Německa, ale 
heliodory a akvamaríny byly dodávány 
také píseckému zlatníku F. X. Weberovi 
na Velkém náměstí v Písku, který z nich 
vyráběl šperky.

Geologický průzkum dolu U obráz-
ku v roce trval několik měsíců a jeho 
cílem bylo zjistit přítomnost popiso-
vaných minerálů za doby těžby. Lom 
byl zatopený, písečtí dobrovolní hasiči 
čerpali vodu 3 dny. Snížili hladinu asi 
o 13 metrů, dále již bylo značné množ-
ství sutin a bahna. Po odčerpání se ob-
nažila část pegmatitu, mezi nejhojnější 
minerály patřily černé krystaly turmalí-
nů (skorylů). Dále byl velice hojný rů-
ženín, apatit, beryl a mnoho dalších. Pro 
město Písek je nejtypičtější výskyt tzv. 
„písekitu“. Tvoří smolně lesklé paprsky, 
zejména v živci. Je slabě radioaktivní 
a velmi vyhledávaný sběrateli. Veliké 
úsilí stálo Mgr. Davida Šefčíka vydo-
být krásný zakončený krystal skorylu, 
dosahující délky 42 cm a váhy 13 kg.

V jižních Čechách se také těžilo 
na několika místech zlato, které se 
ve středověku využívalo k ražbě mincí. 
Jedny z nejvýznamnějších zlatodolů 
byly Havírky v Píseckých horách. Kře-
menné žíly v žulorulách obsahovaly 
zlato. Z této dávné historie se dochovalo 
rozsáhlé důlní dílo, které je postupně 
zasypáváno a zaplavováno spodní vo-
dou. Při průzkumech zde bylo zjištěno 
kromě zlata množství minerálů, přede-
vším pegmatitů a dále archeologických 
nálezů jako hornická želízka a majzlíky. 
Zlatodoly se nacházely i na svazích 
vrchu Kometa, kde je poddolováno 
rozsáhlé území. Všechna vytěžená 
ruda se zde přímo u dolů důkladně 
drtila a rozemílala v ručních mlýnech 

na prach, ze kterého se 
vybíraly zlatinky.

V současné době si 
můžeme narýžovat zlato 
v jižních Čechách i my, ze-
jména na řece Otavě a Bla-
nici. Zlato se vyskytuje 
nejhojněji jako plíšky a nu-
gátky velikosti do 1mm. 
Dnes na vyrýžování 1 gra-
mu zlata potřebujeme až 
15 000 zlatinek. Zlato je 
asi 15krát těžší než okolní 
materiál, a proto je třeba 
při rýžování v některých 
místech vybírat písek až 
z horninového podkladu, 
poté dát na rýžovnickou 
pánev a rýžovat. Po od-
plavení lehčích částic pak 

v samotném dolíku pánve zbyde těžké 
zlato. Každý rok se koná soutěž v rýžo-
vání zlata v Kestřanech u Písku, vhodná 
lokalita na rýžování je i na soutoku řeky 
Otavy a Blanice u Putimi.

Náš Protivínský vlastivědný klub 
zajímal i původ vltavínů. Vltavíny jsou 
tektity, horniny vzniklé v důsledku do-
padu meteoritu. Nejpravděpodobnější 
teorie uvádí dopad meteoritu v kráteru 
u německého městečka Nördlingen. 
Nejbohatší naleziště se nacházejí v již-
ních Čechách v oblastech kolem řeky 
Vltavy, nalézt je můžeme i na polích 
u nás u Protivína. Je to drahý kámen, 
přírodní zeleně zbarvené křemičitanové 
sklo. Některé nálezy vltavínů i jiných 
minerálů ze sbírky Mgr. Davida Šef-
číka jsme si mohli závěrem přednášky 
prohlédnout. Pokud budeme chtít, 
můžeme se s jeho nálezy setkat i na mi-
neralogických burzách nebo i stránkách 
na internetu.

za PVK ing. Helena Mašindová
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středa 2. listopadu v 19 hodin film USA

KDE ZPÍVAJÍ RACI
Romantické drama. Úchvatný, tajemný příběh podle úspěšného knižního 
románu „Kde zpívají raci“ vypráví o Kye, opuštěné dívce, která až do dospělosti 
vyrůstala sama v nebezpečných mokřinách Severní Karoliny. Celé roky se šířily 
po Barkley Cove historky o „dívce z mokřin“, které izolovaly strohou a odmítavou 
Kyu od místní komunity. Když se v Kyině životě objeví dva přitažliví mladíci z města, 
začne se novému, neznámému světu otevírat. Jenže ve chvíli, kdy jednoho z nich 
najdou mrtvého, ji komunita bez váhání označí za hlavní podezřelou. Případ se 
začne rozvíjet,…
Mládeži do12 let nevhodný, titulky, 125 minut, vstupné 120 Kč

pátek 4. listopadu v 19 hodin film USA

BLACK ADAM
Akční/fantasy/sci-fi. Téměř 5000 let poté, co byl obdařen všemocnou mocí 
egyptských bohů – a stejně rychle uvězněn – je Black Adam (Dwayne Johnson) 
vysvobozen ze svého pozemského hrobu a připraven rozpoutat v moderním světě 
svou jedinečnou formu spravedlnosti.
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 125 minut, vstupné 130 Kč

neděle 6. listopadu v 16 hodin film USA

ŠOUMEN KROKODÝL
Rodinný/dobrodružný. Když se rodina Primmů přestěhuje do New Yorku, jejich 
syn Josh se snaží zvyknout si na novou školu i přátele. Vše se změní od okamžiku, 
kdy Josh objeví Lylea – zpívajícího krokodýla, který miluje koupele, kaviár a dobrou 
hudbu – v podkroví jejich nového domova.
Mládeži přístupný, dabováno, 107minut, vstupné děti 110 Kč/dospělí 130 Kč

neděle 6. listopadu v 19 hodin film Lotyšsko/ČR

ZOUFALKY
Komedie. Píše se rok 1999 a  oslavy konce milénia se blíží. Sarmite, Sveta 
a Katrina, tři žákyně 9. třídy, už mají školní šikany dost. Rozhodnou se to změnit 
a do termínu plesu se stát nejpopulárnějšími dívkami školy. Vybaveny inspirací 
z hollywoodských filmů a televizních seriálů hodlají dosáhnout popularity tím, 
že jim garde na ples budou dělat největší školní borci...
Mládeži do 12 let nevhodný, dabováno, 100 minut, vstupné 130 Kč

UPOZORNĚNÍ PRO FILMOVÉ DIVÁKY!
AKTUÁLNÍ PROGRAM KINA NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH. 

středa 9. listopadu v 19 hodin film ČR

CIVILIZACE – DOBRÁ ZPRÁVA  
O KONCI SVĚTA

Dokument. Jestli v současnosti stojí před vědci celého světa nějaká společná 
otázka, pak je to otázka udržitelnosti civilizace. Doposud každá se zjevila, roz-
vinula se, kulminovala a zmizela. Co se stane, pokud zkolabuje dnešní globální 
civilizace? Film vypráví o proměnách velkých civilizací a jejich podobností s tou 
naší současnou. Přináší výpravnou reality show našeho vlastního kolapsu. Zatím 
všechny předešlé společnosti zanikly. Ale proč bychom my nemohli být první, 
kdo chod dějin změní?
Mládeži přístupný, 81 minut, vstupné 120 Kč

pátek 11. listopadu v 19 hodin film Slovensko/ČR

SVĚTLONOC
Drama/mystery. Je to tu zakleté. Třicátnice Šarlota se vrací do rodné vesnice 
hluboko ve slovenských horách. Před mnoha lety odsud za nejasných okolností 
utekla. Její návrat v místních vzbuzuje podezření, po celou dobu ji považovali 
za mrtvou. Bojí se, že svým příchodem probudí čarodějnici, která podle legend 
straší v okolních lesích.
Mládeži od 15 let přístupný, 109 minut, vstupné 120 Kč

neděle 13. listopadu v 16 hodin 

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ  
„HRA NA HLEDANOU“

neděle 13. listopadu v 19 hodin film Španělsko

DOBRÝ ŠÉF
Komedie. Javier Bardem září v lehce černé komedii jako člověk, kterého si každý 
přeje mít v práci. Jako Dobrý šéf. Tenhle šéf totiž tvrdí, že zaměstnanci jeho továrny 
jsou pro něj jako vlastní rodina. Pro jejich dobro by udělal téměř cokoliv. Otázkou 
ale je, jestli o to stojí, a jestli je to pro ně opravdu dobrá zpráva. Film Dobrý šéf 
letos triumfoval na udílení španělských filmových cen Goya, kde získal celkem šest 
ocenění, včetně ceny pro nejlepší film, režii, scénář a herce v hlavní roli.
Mládeži od 15 let přístupný, titulky, 119 minut, vstupné 120 Kč
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středa 16. listopadu v 19 hodin film USA

VÁLEČNICE
Akční/drama/historický. Válečnice je pozoruhodný příběh ryze ženské válečné 
jednotky, která v roce 1800 chránila africké Dahomejské království neslýchanou 
zuřivou nemilosrdností. Snímek, jenž je inspirován skutečnými událostmi, přináší 
emocionálně impozantní příběh generálky Nansici (držitelka ceny Oscar® Viola 
Davis), která trénuje další generaci rekrutů s  cílem připravit je na  bitvu proti 
nepříteli odhodlanému zničit jejich způsob života.
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 135 minut, vstupné 120 Kč

pátek 18. listopadu v 19 hodin film USA

BLACK PANTHER:WAKANDA NECHŤ ŽIJE
Dobrodružný/akční. Otec vypráví synovi, jak před miliony let dopadl do srdce 
Afriky meteorit z  vibrania. Když pak přišla éra lidí, usadilo se zde pět kmenů 
a nazvaly ten kus země Wakanda. Tyto kmeny mezi sebou neustále válčily, až byl 
vybrán bohyní bojovník a dáno je mu pít z rostliny ve tvaru srdce. Tento muž pak 
vynikal nade všechny svými smysly i silou. Stal se tak vládcem a prvním Černým 
panterem, strážcem Wakandy. Všechny čtyři kmeny souhlasily, jen kmen Jabari 
odešel a usadil se v horách.
Mládeži do 12 let nevhodný, dabováno, 161 minut, vstupné 150 Kč

neděle 20. listopadu v 16 hodin film ČR

PRINC MAMÁNEK
Pohádka o princi, který musel dospět v krále. Rozmazlený princ Ludvík se musí 
vydat do světa, aby na své dobrodružné cestě zjistil, jak vypadá opravdový svět 
mimo zdi jeho přepychového zámku. V  roli milující královny se před kameru 
vrátila představitelka legendární Arabely J. Nagyová. Film je srdcovým projektem 
J. Budaře, jenž napsal knižní předlohu, scénář, film režíruje a sám hraje i titulní roli 
postaršího prince. Princova průvodce na cestě hraje O. Vetchý, prostořekou holku 
Bětu z hospody pak V. Kubařová.
Mládeži přístupný, 90 minut, vstupné 120 Kč

neděle 20. listopadu v 19 hodin film ČR/SR

GRAND PRIX
Komedie režiséra J. Prušinovského (Most!, Okresní přebor) vypráví o dvou brat-
rancích milujících auta a jednom kriminálníkovi, který je zase rád krade. Roman (K. 
Hádek) vede pofidérní autobazar na okraji města, má tři děti, živelnou manželku 
(A. Kameníková) a pije. Emil (R. Ferro), fanatický milovník pořádku, si piplá svou 
autodílnu v centru, za kterou stojí jeho největší chlouba: maketa Formule 1. Když 

Emil v televizní soutěži vyhraje vstupenky na Velkou cenu Formule 1, nezbývá mu 
nic jiného než požádat bratrance Romana, aby jej tam zavezl…
Mládeži do 12 let nevhodný, české znění, 105 minut, vstupné 130 Kč

středa 23. listopadu v 19 hodin film ČR/Itálie/Maďarsko/SR

BĚŽNÁ SELHÁNÍ
Drama. Příběh tří žen, které musí žít. Film sleduje příběh tří žen různých gene-
rací v průběhu jednoho dne. Každá z nich čelí osobní krizi právě ve chvíli, kdy je 
město, v němž žijí, zasaženo podivným přírodním úkazem způsobujícím náhodné 
výbuchy. Dohromady je svede teprve chaos a panika, který znenadání jejich město 
postihne. Hrají: T. Medvecká, B. Kaňoková, N. Klimešová a další.
Mládeži od 15 let přístupný, dabováno, 85 minut, vstupné 120 Kč

pátek 25. listopadu v 19 hodin film USA

ĎÁBLOVA KOŘIST
Horor/thriller. V  reakci na  celosvětový nárůst posedlosti démony katolická 
církev znovu otevírá školy exorcismu, kde se kněží učí obřadu vymítání. Na tomto 
duchovním bojišti se objeví nepravděpodobná bojovnice: mladá jeptiška, sestra 
Ann. Ta se ocitá ve frontové linii se svým spolužákem otcem Dantem a svádí boj 
o duši mladé dívky, která je posedlá stejným démonem, který před lety trýznil 
její vlastní matku.
Mládeži od 15 let přístupný, titulky, 93 minut, vstupné 130 Kč

neděle 27. listopadu v 16 hod. film USA

DIVNOSVĚT
Animovaný. Celovečerní snímek představuje legendární průzkumnickou rodinu 
Cladových, kteří se snaží proletět skrz neprobádaný, zrádný a především divný 
svět. Doprovází je barvitá posádka obří vzducholodi, rošťácký tvor přezdívaný 
Flek a třínohý pes. Společně musí čelit nejen neznámému prostředí, ale i mnoha 
prapodivným a všežravým tvorům. Komedie mapuje vztah tří generací rodiny 
Cladových, které musí vyřešit vzájemné neshody a společně překonat nástrahy 
nádherného, avšak i velmi nebezpečného Divnosvěta.
Mládeži přístupný, dabováno, 85 minut, vstupné děti 110 Kč/dospělí 130 Kč

neděle 27. listopadu v 19 hodin film ČR

VÁNOČNÍ PŘÍBĚH
Komedie. Originální snímek plný nečekaných situací, emocí, dojemných chvil, ale 
i zábavy odkrývá rodinné vztahy u Skálů, kde „vládne“ známá herečka Skálová v po-
dání J. Bohdalové. Její syn ztvárněný K. Rodenem řeší svoji prostořekost a přítelkyni. 
U Pazderků se zase probírají nezvaní hosté a vzájemné vztahy, ale u svátečního stolu 
se nakonec sejdou J. Lábus i O. Kaiser, J. Sedláčková, P. Beretová, M. Málková, A. Čuba 
nebo Anna Fialová. Na horách se svátky rozhodne oslavit rodina Hynka Čermáka, 
a tak si zasněžené závěje užije i J. Plodková, J. Nedbal či S. Sandeva.
Mládeži do 12 let nevhodný, 118 minut, vstupné 140 Kč

středa 30. listopadu v 19 hod. film Rakousko/ČR

MŮJ OTEC, KNÍŽE
Dokumentární film, který zaznamenává neobvykle otevřené rozhovory Lily 
Schwarzenberg se svým otcem Karlem Schwarzenbergem. Kancléř Václava Havla, 
bývalý ministr zahraničí a výrazná postava veřejného života po listopadu 1989 
otevírá v rozhovoru otce a dcery řadu osobních kontroverzních témat a v diskuzích 
se vydávají napříč rodinnou historií a historií 20. století vůbec. Film byl s velkou 
pozorností promítnut i na mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech.
Mládeži přístupný, titulky, 88 minut, vstupné 100 Kč
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4TET
čtvrtek 24.listopadu od 19.30 hodin

Dům kultury Protivín
Vokální seskupení 4TET již téměř 20 let udivuje divá-
ky svými neuvěřitelnými pěveckými, ale i hereckými 
výkony a nápady.
Verze V., kterou připravil se 4TETem stejný tým, jako 
verze předešlé, je scénicky a obsahově úplně jiná. 
Co ale zůstalo, je umělecky plnohodnotný, precizní 
a přitom osobitý projev vokálního seskupení, který se 
snoubí s již pověstnou dokonalostí a profesionalitou 
Jiřího Korna.
Úžasné vokální výkony, nepřehlédnutelný design 
kostýmů Marie Markové a Jana Boušky, překvapivě 
originální pojetí aranžmá a neotřelé harmonie Jiřího 
Škorpíka i temperamentní herecké až „taneční“ vý-
kony některých aktérů na jevišti. To vše rozhodně 
nenechá nikoho chladným a odměnou jsou jim vždy 
vyprodané koncerty s neopakovatelnou atmosférou.

Vstupné: 690 Kč
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Staré pohlednice Protivína  
a jejich odesílatelé za Rakouska-Uherska 6.

 D
ÍL

Ohlas na vydání korespondenčních 
lístků byl zhruba všude stejný – nadšené 
přijetí a rychlé využívání v denním životě 
milionů lidí. Na rozdíl od korespondenčního 
lístku-dopisnice, která je státní ceninou, je 
pohlednice výsledkem původně soukromé 
výroby a podnikání. Řada pokusů v tomto 
směru se uskutečnila dávno před vznikem 
korespondenčního lístku. Zavedení tako-
vých soukromých výrobků do poštovní 
přepravy mělo být vždy povoleno poštovní 
správou.

Údajně první blahopřejné lístky byly vy-
dány ve Skotsku s nápisem „ Compliments 
Of The Season“ (Příjemné svátky). První 
z nich byly vyrobeny v roce 1841 v Edin-
burghu. Lístky byly posílány v obálkách.

Pár dní před Vánocemi roku 1843 zapo-
mněl londýnský ředitel muzea Henry Cole 
poslat přátelům blahopřání. Narychlo si 
proto nechal natisknout a ručně kolorovat 
asi tisíc kartiček s vánočním motivem, které 
se také posílaly v dopisních obálkách. Tak 
podle jedné verze vznikly první anglické 

vánoční pohlednice. Údajně v 50. letech 
19. století již ale posílal vrchní anglický 
lovčí Nicholas Perry dopisnice s pozváním 
na hony.

Za „vynálezce pohlednice“ je také ozna-
čován Angličan baron Raphael Tuck. Jed-
noho dne ho napadlo, že dopisnice opatřená 
pohledem na nějakou krajinu, cizí město, 
panské sídlo či blahopřejný lístek s přísluš-
ným vyobrazením řekne mnohem více než 
zdlouhavé psaní. Byl úspěšný – po několika 
málo letech byl již majitelem obrovského 
podniku pro výrobu jedno i vícebarevných 
pohlednic.

Podobné lístky s obrázky se od 60. let 
19. století posílaly i v Německu. V roce 
1868 byla v Německu doručena poštou „po-
hlednice“ neobvyklého formátu 18×12 cm, 
jejímž autorem byl berlínský litograf 
J. Miesler. Na přední straně je vyobrazeno 
osm význačných berlínských budov a upro-
střed mezi nimi pod nápisem „Sehenswür-
digkeiten Berlins“ (Pozoruhodnosti Berlína) 
je uvedeno, kdy je lze navštívit.

Jednou z nejzajímavějších ilustrovaných 
dopisnic je lístek propagující časopis Zmaj 
(srbsky Drak), který vycházel ve Vídni 
v srbské řeči a byl tištěn azbukou. Kresbu 
navrhl srbský armádní zeměměřič Petar Ma-
nojlovič. Na tzv. Manojlovičově pohlednici 
je vyobrazen drak, který drží ve spárech 
rozvinutý svitek papíru, určený pro adresu. 
Zachoval se jediný exemplář z května 1871. 
Tento lístek, ilustrovaný na jedné straně ce-
loplošně, považují někteří sběratelé za první 
pohlednici, avšak jde o ilustraci adresní stra-
ny, nikoliv strany pro sdělení, jak tomu bylo 
na pohlednicích později. Dochovaný lístek 
je frankován dvěma známkami – na každé 
straně je přilepena jedna.

Dne 1. října 1870, kdy byl v Anglii za-
veden korespondenční lístek, byla vydána 
i reklamní dopisnice Královské polytechni-
ky v Londýně. Na dopisnici je kresba s tex-
tem, který vítá zavedení nižšího poštovného 
ve srovnání s dopisem a oznamuje některé 
společenské akce této instituce.

Pokračování na straně 13   

14–18 hod. Malý vánoční trh – nádvoří kaplanky
14.00–15.15 hod. a 16.30–18.00 hod.
  • Andělská pošta
  • Andělé na chůdách
  • Loutkový ateliér
15.00–15.15 hod. Vánoční koledy – Trio Kamarádi Brno
15.20–16.20 hod. Divadelní představení 
  Byla cesta byla ušlapaná
16.25–16.45 hod. Vánoční koledy – Trio Kamarádi
  Rozsvícení adventního věnce – Trio Kamarádi
16.50–17.00 hod. Pozounové trio
17.00 hod. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
  Tichá noc a vánoční přání – Trio Kamarádi

Děti se tradičně mohou těšit na „Andělské překvapení“.
Horké nápoje k dispozici.

Slavnostní rozsvícení  
vánočního stromu
neděle 27. listopadu 2022🎄 🎄
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Za „vynálezce pohlednice“ je rovněž 
považován farář v Osterode Rudolf Pari-
sius. Asi v roce 1870 musel jako student 
göttingenské univerzity z příkazu rodiny 
napsat a poslat všem příbuzným gratulační 
lístky. Aby si usnadnil práci, namaloval si 
dostatečnou zásobu lístků s blahopřáním 
a dokonce je rozmnožoval hektografem. 
Když se o jeho nápadu dozvěděl místní 
papírník Heinrich Lange, začal takové do-
pisnice vydávat tiskem sám. Žádný poštou 
prošlý exemplář se však nedochoval.

Další exempláře aspirující na první 
pohlednici vydal v roce 1872 Frank Ro-
rich v Norimberku. První je s rytinou šesti 
záběrů na město Curych, další s pohledem 
na Norimberk.

Kdo tedy vyrobil a poslal skutečně první 
pohlednici, nebudeme moci asi již nikdy 
říci s naprostou jistotou. Je výsledkem řady 
soukromých experimentů a shody okolností, 
někdy i vyložených náhod. Za vznik pohled-
nice vděčíme několika faktorům, z nichž 
rozhodující byla možnost hromadné výroby, 
oblíbenost nového způsobu sdělování zpráv 
a příslib velkých zisků pro podnikatele.

Dopisnici s fotografií protivínského 
náměstí, odeslanou 27. března 1900 z Pro-
tivína, orazítkovala již druhý den pošta 
v Jenšovicích u Mělníka.

Velectěnému Panu Panu V. Boháčkovi 
staršímu v Mlčechvostech je adresován text: 
„Drahý příteli! Vzpomínaje na Vás zasílám 
Vám moje rodné místo. Nevím však jak Vás 
tím potěším. Stýská se mi po Mlčechvostech 
a toužím stále být u Vás, jakož i u Vlachů. 
Líbilo se mi tam velice. Nebude li Vám 
obtížno, pište mi brzy! Srdečný pozdrav 
z dáli zasílá Vám A. J.“

Jaký příběh se skrývá za těmito řádky?
Mlčechvosty je vesnice na levém břehu 

řeky Vltavy, část obce Vraňany v okrese 
Mělník. Má asi 90 čísel popisných a méně 
než 300 obyvatel. Narodil se tady i zemřel 
Václav Kratochvíl (1861–1919), český 
archivář a historik, otec spisovatele Miloše 
Kratochvíla. V Mlčechvostech u Kratochví-
lů se scházeli přední stoupenci obrozenecké-
ho hnutí – Karel Havlíček Borovský, Josef 
Václav Frič, Karel Sabina, František Rieger, 
bratři Julius a Eduard Grégrové, manželé 
Náprstkovi, Miroslav Tyrš, dále Jan Neru-
da, Josef Václav Sládek, Karolina Světlá, 
skladatel Vilém Blodek a často i Antonín 
Dvořák a další.

V roce 1900 žil v Mlčechvostech i ve-
lectěný pan Václav Boháček starší. Narodil 
se roku 1865 v rodině domkáře. Jeho otec 
Josef Boháček si moc přál syna Václava, 
to se mu však podařilo až s druhou ženou 
Annou. Václav byl ještě v roce 1889 svo-
bodný, ale podle oslovení „starší“ můžeme 

  Dokončení ze strany 12 usuzovat, že v roce 1890 již měl potomka 
také Václava – „mladšího“.

Ze zmíněné rodiny Vlachů byl obchod-
níkem v Mlčechvostech Vlach František. 
Narodil se roku 1877 v Bruckmühlu v Hor-
ních Rakousích. Jeho otec Jan Vlach byl 
kdysi dělníkem při hospodářství v Protivíně 
čp. 131, matka Rosalie, rozená Šlechtová, 
byla také z Protivína. František Vlach si 
vzal za manželku Růženu Polanskou z Krče, 
tehdy spadající pod okres Vodňany. Je zde 
tedy vazba na Protivín.

Do Protivína přišel v roce 1894 Anto-
nín Andrle, narozený v roce 1866 v obci 
Vraňany. Z Vraňan do Mlčechvost to byly 
proti proudu Vltavy pouhé dva kilometry. 
Stýskalo se mu proto po řece, kde jeho 
otec i děda dělal přívozníka. V Protivíně se 

Antonín Andrle oženil s Anastázií, dcerou 
hostinského Vojtěcha Hameta, se kterou měl 
celkem deset dětí. Byl majitelem bývalé 
pošty na náměstí čp. 41, zde provozoval 
obchod se smíšeným zbožím. Vydával 
pohlednice Protivína, užíval celé jméno A. 
J. Andrle.

Je zajímavé, že na neoficiálním webu 
Mlčechvost je zveřejněna stará pohlednice 
z Mlčechvost, vydaná nákladem Fr. Vlacha 
– oba přátelé měli stejnou zálibu...

Ing. Helena Mašindová

Zdroj: 
MILAN DEGEN: HISTORIE POHLEDNIC
Digitální archiv SOA v Třeboni



PROTIVÍNSKÉ LISTY 14. stránka

VÝSTAVA PROTIVÍNSKÝ LAZARET ZA 1. SVĚTOVÉ VÁLKY
PAMÁTNÍK MĚSTA PROTIVÍNA 11. 8.–30. 10. 2022

Vzpomínky z lazaretu – Antonín Kopecký

Antonín Kopecký (1892–1953)

V současné době je v Památníku města 
Protivína instalována výstava Protivínský 
lazaret za I. světové války. Jeden z tamějších 
pacientů, loutkoherec ze slavného rodu, 
Antonín Kopecký, sepsal neobyčejně čtivé 
paměti Ve šlépějích praděda loutkáře, kde 
vzpomíná na pobyt v lazaretu i jiné válečné 
zážitky ze širšího okolí Protivína. Jako ma-
lou pozvánku na výstavu přinášíme krácený 
úryvek vzpomínky na italskou frontu, který 
dokumentuje zážitky, jež často předcházely 
hospitalizacím v lazaretech.

Bylo to za 11. ofenzívy v tunelu na trati 
Nabrezina–Monfalcone. Dne 18. srpna 1917 
ráno ve 4 hodiny zaduněla hrozná rána; 
byla to exploze stokilové miny, počátek 
bubnové palby italské. Třetí prapor pěšího 
pluku č. 11 byl v zákopech nad tunelem, jen 
10. setnina, u které jsme byli my tři bratři, 
byla jako záloha v tunelu. Po první explozi 
následovala hned druhá, třetí a pak přišlo 
hotové peklo. Rána za ranou, italská děla 
všech kalibrů ostřelovala rakouské zákopy.

Tunel, ve kterém bylo na 1000 lidí 
ubytováno, byl mezi skalami. Na severním 
konci byl napolo zazděn, jen malý jeden 
vchod byl volný. Na jižním konci k italským 
zákopům byl zazděn důkladně asi metro-
vou betonovou zdí, jen po straně byl malý 
východ pro případ výpadu; ale ten malý 
východ byl dobře maskován, takže ze strany 
italské ho nebylo vidět. Byl tam stále při-
praven kulomet a „šturmpatrola“. Na obou 
koncích tunelu byly nahoře pod klenbou 
tunelu zřízeny dvě pozorovací stanice – 
malé lešeníčko, na něž se lezlo po žebříku, 
a malé okénko, takzvaná „šišartna“ – tam 
byl vždy jeden voják, jehož úkolem bylo 
pozorovati pohyby italského vojska. Byla 
to služba hodně nebezpečná, protože Italo-
vé byli do toho okénka zastřeleni. Mnoho 
vojáků tuto službu zaplatilo životem. Dívaje 
se do šišartny byl mnohý střelen do hlavy 
a dosloužil „císaři pánu“.

Italové postupovali. Byla to podívaná, 
na kterou nikdy nezapomenu. Jejich zákopy 
byly od nás vzdáleny asi 300 kroků, ale 
z mého stanoviště bylo dobře vidět, jak ital-
ští důstojníci s revolverem v ruce pohánějí 

své vojáky kupředu – také se jim nechtělo jít 
dělat živý terč rakouskému dělostřelectvu, 
které pálilo zběsile a dělalo patrné mezery 
v řadách postupujících. „Avanti – avanti!“ 
bylo slyšeti ze strany italské a v zákopech 
nad tunelem bylo komandováno „Schnell-
feuer, Schiessen, Hurá“ – ale nebylo tam už 
mnoho těch, kteří měli tyto rozkazy plnit. 
Ze tří setnin našeho praporu již nebyla ani 
polovina mužstva.

Posledních několik vojáků, kteří se 
k nám dostali a unikli smrti, hlásili jeden 

přes druhého: Nahoře už není nikde nikdo, 
napravo i nalevo k Hermadě vše mrtvo, 
zajato; posily nejdou. V tunelu byli celkem 
asi 4 důstojníci, mezi nimi lékař, „obrárct“ 
– tuším, že se jmenoval Eiselt – náš velitel 
Malavský a jeden lajtnant Němec Klapholz; 
ten jako nejstarší důstojník převzal velení 
v tunelu. Poručil z obou stran východy ucpat 
pytlíky plněnými pískem a nařídil na obou 
lešeních ze střílen střílet po postupujících 
Italech. Bylo to směšné hrdinství střelbou 
dráždit Italy, když už jsme byli od Rakouska 
odříznutí, bez pomoci. Později se ukázalo, 
že to byl šílený nápad. Marně prohlásil lékař 
samozvanému veliteli, že je v tunelu mnoho 
raněných, aby rozkaz „střílet“ odvolal a dal 
znamení z tunelu, že se vzdáváme. Hrdina 
Klapholz trval na svém rozkazu: „Nikdo 
nesmí ven; kdo se opováží dát znamení z tu-
nelu, že se vzdáváme, toho zastřelím jako 
psa.“ Tak se náš tunel proměnil v osamo-
cenou malou pevnost. Uvnitř bylo celkem 
asi 600 duší živých, nejméně 200 raněných 

a mnoho mrtvých. Vzduch tam nemohl vni-
kati než těmi střílnami, a ty nebyly veliké; 
ostatní všechno ucpáno – zabarikádováno. 
Hrozné vedro bylo uvnitř, ještě větší žízeň 
a vzduch k zalknutí.

K upokojení pana lajtnanta muselo 
se občas vystřelit, aby se dokázalo, že se 
nemusíme vzdáti na milost a nemilost, že 
pohrdáme smrtí. Život ve válce? Je tanec 
smrti. Po mně sáhla, ale nedosáhla. Když 
jsem se díval ven, stále mě cosi nutilo, abych 
se vzdálil. Ale jako mě cosi neviditelného 
nutilo dolů, tak zase jiného nutilo cosi, aby 
si šel pro smrt. Dole u žebříku stál kamarád, 
šikovatel Babka, asi čtyřicátník, ženatý. Byl 
to dobrý člověk. Povídá mi: „Kopecký, co 
se děje venku?“ Odpovídám, že Italové nosí 
střelivo apod. „Podívám se na ně.“ – „Ne-
choď tam! Co ti to bude platné?“ varuji ho. 
„Darmo budeš mít zlost.“ Neposlechl a lezl 
nahoru – a to bylo jeho neštěstí. Nikdo ho 
tam neposlal, neměl tam co dělat a přece tam 
šel, snad puzen zvědavostí, snad poslušen 
vnitřního hlasu jako já. Sotva jsem učinil 
několik kroků od žebříku a nešťastný ka-
marád Babka vylezl nahoru, zaduněla rána. 
Exploze byla hrozná, nastala téměř uvnitř 
tunelu. Mnoho jiných bylo ještě raněno, 
střílna roztříštěna, lešení smeteno od stropu 
a šikovatel Babka, hrozně zohavený, sražen 
dolů. K zvýšení hrůzy kdosi v tunelu vykřikl 
„Gás!“ (plyn). To jediné slovo stačilo, aby 
nastala v tunelu nepopsatelná panika. Každý 
hledal ochrannou masku proti plynu, jehož 
následky byly hrozné; padali po tmě jeden 
přes druhého. Mnoho bylo raněných a po-
tlučeno tím slovem „gás“ – a zbytečně; ne-
byla to plynová bomba, jen obyčejný malý 
granát. Po několika minutách se vše trochu 
uklidnilo. Nešťastný Babka byl saniteráky 
sebrán do celty a odnesen kamsi do kouta. 
Kdybych se byl ještě několik okamžiků 
zdržel na lešení u střílny, stihlo mě to, co 
Babku. Sebrání do celty!

Po této události, která všechny v nejvyš-
ší míře rozrušila, už hrdina Klapholz ztrácel 
autoritu v tunelu. Už neporoučel střílet; za-
lezl do jakési provizorní kanceláře a nebylo 
ho vidět – jen rozkaz, že se nevzdáme, nebyl 
odvolán. Rakouský protiútok, na který čekal 
lajtnant Klapholz, se nedostavoval. Blížila 
se opět noc. V tunelu měli i vojenské poš-
tovní holuby. Ti byli v noci vypuštěni – bylo 
to volání o pomoc.

Lidé, kteří té noci z 19. na 20. srpna 
byli v tunelu, podobali se více bezživotným 
bytostem. Jako duchové ploužili se vojáci 
po tunelu. Hledali se kamarádi; zjišťovalo 
se neúředně, kdo padl, kdo je raněn a kdo je 
asi už mezi zajatými. Rokovalo se o našem 
postavení, smlouvala se zjevná revolta. 
Italové, jsouce rozezleni naší tvrdošíjností, 
netušíce, že je komandována jedincem, stří-
leli zběsile na obě strany tunelu; byli jsme 
v pasti. Náhle jeden saperák konstatoval, že 

Pokračování na straně 16   
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NEDĚLE 23. 10. 9.00 hod.
„Ulehnu, usnu a probudím se, neboť Hospodin 
mě podepírá.“
Bohoslužba s kázáním (kazatel Novák R.)

NEDĚLE 30. 10. 9.00 hod.
„V Hospodinu je spása. S tvým lidem je tvoje 
požehnání!“
Bohoslužba s  kázáním (laický kazatel No-
váková H.)

NEDĚLE 6. 11. 9.00 hod.
Vzkříšený Kristus nás zve:
„Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobod-
nými. Když vás Syn osvobodí, budete skutečně 
svobodni.“
Bohoslužba s památkou Večeře Páně (br. No-
vák R.)

NEDĚLE 13. 11. 9.00 hod.
„Já jsem Alfa i Omega, praví Pán Bůh, ten, který 
jest a který byl a který přichází, Všemohoucí.“
Bohoslužba s poselstvím (kazatel Novák R.)

  SPOLEČENSKÁ KRONIKA  
NARODILI SE

 14. 9. syn Maxmilián Řeřicha
 Nele Luskové z Protivína

 21. 9. dcera Nikola
 Pavle Fialové z Protivína

 22. 9. syn Dominik Kotlár
 Michaele Širerové z Těšínova

 25. 9. dcera Amálie Kreuzová
 Barboře Vocílkové z Protivína

 27. 9. dcera Klára Václavíková
 Ditě Rudolfové z Protivína

ZEMŘELI
 17. 9. Václav Polednik

 74 let, Protivín
 25. 9. Antonín Honzík

 65 let, Skály
 25. 9. Ladislav Eliášek

 86 let, Žďár
 4. 10. Růžena Klimešová, 

 91 let, Protivín

Blahopřání

V sobotu 10. září oslavila naše kamarádka 
a velká milovnice cyklistiky Jana Jelínko-
vá významné jubileum 70 let.
Do dalších let jí přejeme hlavně zdraví 
a ještě hodně najetých kilometrů v sedle 
kola bez nehody.

Cyklorafandy

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Autobus na protivínský hřbitov

odjíždí ve čtvrtek 27. října  
již v 17 hodin.

Pozor na dřívější odjezd!
(Protivín, autobusová zastávka na Písek 

u Flopu a Masarykovo nám. u pošty)

Dne 11. listopadu 2022 uplynou dva roky 
od úmrtí paní Libuše Jarošové  

rozené Čechové, rodačky z Vodňan.
V Protivíně žila nepřetržitě od roku 1944, 

kdy se provdala za místního cukráře  
Jaroslava Jaroše.

Dne 24. listopadu by se dožila 100 let.

Věnujte jí prosím tichou vzpomínku.
rodina Černických

VZPOMÍNKA

Asi devadesát procent obyvatel naší země vzpomíná 
na své blízké zemřelé především na „Dušičky“, což je lidové 
označení svátku Památka všech věrných zesnulých či 
Vzpomínka na všechny věrné zesnulé. Lidé nosí na hroby 
květinové vazby, zejména věnce, zapalují svíčky, modlí se 
nad hroby, vzpomínají.

V kalendáři je tento den stanoven na 2. listopadu – 
ovšem – a to se často z paměti vytrácí – předchozí den 
1. listopadu je svátek ještě význačnější – Slavnost Všech 
svatých, tedy nejen těch, kteří byli za  svaté oficiálně 
prohlášeni. A  právě počátek slavení tohoto svátku je 
velmi zajímavý.

Vychází totiž z historické události zasvěcení římského 
Pantheonu Panně Marii a  všem svatým mučedníkům 
v roce 609, kdy už byl křesťanským chrámem. Pod jeho 
podlahou jsou prý pohřbeni křesťanští mučedníci, jejichž 
ostatky sem byly převezeny z katakomb.

Víme z dějin, že Pantheon je jednou z nejzachova-
lejších a  nejznámějších památek císařského Říma, byl 
postavený v letech 29–19. př. n. l. jako pohanský chrám 
všech olympských bohů. A tady nacházíme až podezřele 
nápadnou shodu křesťanského pojetí s původním účelem. 
Na křesťanském východě se slavil společný svátek všech 
mučedníků už od  4.  století a  dodnes jej slaví 1. neděli 
po letnicích.

V Irsku a v Anglii se začal slavit svátek Všech svatých 
1. listopadu od 8. století, zřejmě proto, že u Keltů začínal 

Než půjdeme na hřbitovy…
tento den nový rok. Slavení se brzy rozšířilo, v Římě se 
tento svátek světí od 9. století.

A jeho spojitost s Dušičkami? Keltové měli na svůj no-
vý rok svátek Samhain. Věřili, že tento den duše mrtvých 
navštěvují blízké žijící a ti jim světlem z vydlabaných dýní 
ukazovali zpět cestu do podsvětí.

Památku všech věrných zesnulých – křesťansky věří-
cích – zavedl v roce 998 opat z Cluny, svatý Odilo, ve snaze 
rozšířit křesťanství v pohanské Evropě. Prý míval mystické 
zážitky a vize týkající se duší v očistci. Proto se dodnes 
církev modlí a obětuje mše svaté za duše v očistci – tedy 
za ty, které ještě nemohou patřit mezi „všechny svaté“. To 
je pravá souvislost mezi oběma svátky 1. a 2. listopadu. 
„Čas dušičkový“ trvá až do 8. listopadu.

Dnes na své blízké vzpomínají i nevěřící. Lidé zdobí 
hroby a mnozí přitom ani nevědí, že květiny znázorňují 
víru ve  věčný život a  hořící svíce jsou symbolem zmrt-
výchvstání.

Během posledních sta let vidíme často na hřbitovech 
„dušičkovou výzdobu“ už 28.  října. Možná proto, že se 
jednalo většinou o státní svátek – volný den, kdy měli lidé 
čas na návštěvu hřbitovů, a možná také proto, že chtěli 
v tento významný den uctít památku svých blízkých, kteří 
položili život v 1. světové válce.

Danuše Hlouchová, Spolek SZP Protivín

EVANGELICKÁ CÍRKEV METODISTICKÁ
farnost Protivín, Mírová 171

Srdečně zveme na bohoslužby říjen–listopad
NEDĚLE 20. 11. 9.00 hod.
Ježíš mu odpověděl: „Já jsem ta cesta, pravda 
i život.“
Bohoslužba s kázáním (kazatel 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.
Diakonie ECM je připravena pomoci
obětem šikany, maminkám v nouzi, drogově 
závislým.
Naše knihkupectví nabízí BIBLI a  jinou du-
chovní literaturu.
Pokud stojíte o  osobní návštěvu a  rozhovor, 
farář vám bude rád k dispozici. Neostýchejte 
se mu napsat nebo zavolat.
Farní úřad tel.: 775 941 105
email: protivin@umc.cz; www. umc.cz
č.ú.: 601609874/0600
Děkujeme za Vaše příspěvky, bez nich by 
naše služba nebyla možná.
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VÝSTAVA PROTIVÍNSKÝ LAZARET ZA 1. SVĚTOVÉ VÁLKY
PAMÁTNÍK MĚSTA PROTIVÍNA 11. 8.–30. 10. 2022

Vzpomínky z lazaretu – Antonín Kopecký
  Dokončení ze strany 14

zvenčí Italové nahoře na tunelu vrtají, že nás 
asi vyhodí do povětří. Nastalo ticho, poslou-
cháno tu a onde na skalní stěně a skutečně 
domněnka byla potvrzena. To způsobilo 
nové zděšení.

Několik poddůstojníků šlo hlásiti ve-
liteli, co se děje venku. A zcela otevřeně 
prohlásili, že situace jest neudržitelná, 
marné čekání, mezi mužstvem že je ne-
pokoj, ba že jde jemu o život. Důstojník 
zbledl a řekl, aby si přišli za hodinu pro 
odpověď. Hodina čekání, hodina reptání. 
Zvenčí hřměly exploze granátů a šrapnelů 
a uvnitř vše vřelo, jen revolta propuknout. 
Po hodině byla odpověď: „Nevzdát se – vy-

držet.“ To už se hněv vojáků nedal umlčet. 
Bouřilo to tunelem: „Skolte ho, vyhoďte 
ho z tunelu! A vzdáme se! Což se necháme 
za živa pohřbít?“ Podobné projevy byly 
už příliš silné, než aby byl odolal lajtnant 
Klapholz; poznal v té chvíli, že už se té 
zlaté medaile a povýšení nedočká, že by ho 
tenhle rozezlený dav mohl poslati k věčné 
armádě, a proto po krátkém vnitřním zápase 
prohlásil: „Vojáci, plním vaši vůli; vzdáme 
se nepříteli.“

Šikovatel Procházka svázal nosítka 
na raněné dohromady, uvázal na to bílou 
košili a vystrčil střílnou. Taliáni stříleli dále. 
Zdálo se, že naším střílením a nepoddajností 
jsou úplně rozhodnutí nás ne zajmout, ale 
zničit. Zklamání bylo trapné. Co teď? Naši 

nám na pomoc nejdou a Taliáni nás nechtějí. 
Jeden šikovatel uměl italsky; ten nás za-
chránil všechny. Vylezl na lešení a otvorem 
křičel ven, co mu hrdlo stačilo. Objevil se 
na skále italský voják, s kterým náš šikova-
tel vyjednával. Ital přivedl za chvíli svého 
důstojníka. Italský důstojník se vyptal, kolik 
je v tunelu živých důstojníků, kolik vojáků, 
kolik raněných a kolik mrtvých. Když mu 
náš parlamentář přibližně vše udal, dů-
stojník odešel; asi za půl hodiny se vrátil 
a prohlásil, že jsme vzati do zajetí s ohledem 
na raněné. Ale zdůraznil, že bylo nejvýš 
na čase, za půl hodiny že by byl tunel býval 
podminován, o čemž jsme nepochybovali.

Bohumír Bernášek,
Prácheňské muzeum v Písku

Rok se s rokem sešel a v termínu 
od 31. 7. do 13. 8. jsme opět pořádali 
tábor u Nové Vsi s počtem 31 dětí. Téma 
letošního tábora bylo hledání „Pramene 
mládí“.

Na začátku tábora děti naverboval 
do své posádky baron Půta, kde nechyběl 
ani kapitán, burlak, kartografka a knecht. 
S touto veselou posádkou se tedy děti 
vydaly hledat bájný Pramen mládí, ovšem 
na cestě je čekaly různé nástrahy moře 
od zuřivých bouří, po nákazy a dokonce 
i přepadení piráty.

Z tábora jsme vyjeli i ven, abychom 
se ochladili na koupališti ve Strakonicích, 
a poté jsme se podívali i do Techmánie 
v Plzni. Letos nám počasí velmi přálo, 
protože celý tábor nám svítilo sluníčko a ne-
museli jsme utíkat před bouřkami. Na táboře 
bylo hodně nováčků, kteří složili slib vlčat, 
světlušek a skautů.

Na konci tábora byl po celodenní vý-
pravě nalezen Pramen, který děti mohly 
i ochutnat, tak uvidíme, jestli budou žít 
věčně :-). Tento rok byly týmy velice vyrov-
nané, ale nakonec vyhrála skupina Bídníků.

Ze základny na Ostrově nám kuchyni 
a stany převezl pan Holeček a poté mnoho 
rodičů pomohlo tábor postavit i zbourat, 
za což jim všem velmi děkujeme. V kuchyni 
nám opět výborně vařila naše milovaná 
Sváťa, díky které nám tábor pěkně uběhl.

Zároveň musíme poděkovat mnohým 
rodičům a přátelům za sponzorské dary 
v podobě ovoce a zeleniny, těstovin, paštik 
a pamlsků pro děti a 1. Píseckému vel-
koobchodu s drogerií, konkrétně Mírovi 
Štěpkovi, který nás vybavil toaletními a hy-
gienickými potřebami, mycími a čistícími 
prostředky.

Za příjemný průběh tábora děkujeme 
všem, kteří nám pomohli a těšíme se na příš-
tí táborové setkání.

za středisko „Blanice“ Protivín
Štěpán Šedivý

SKAUTSKÝ TÁBOR – NOVÁ VES „JITRO“
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Slovy jedné písně „Čas letí jako 
bláznivý…“ Dne 10. září 2022 se 
v Protivíně konal již 34. ročník cyklis-
tické a pěší akce „Cesta k Protivínu“. 
Předpověď počasí na celý týden před 
pochodem byla negativní s tím, že bude 
zima, déšť a nízké teploty. S napětím 
jsme proto očekávali, zda budou mít 
meteorologové pravdu. Předpověď vy-
šla tak napůl, bylo zataženo, chladněji, 
chvilku mrholilo, ale žádný velký déšť 
se nekonal.  

Jako vždy byli pořadatelé na startu 
v půl sedmé ráno, připravili diplomy, ce-
ny a tipovali, kolik lidí vyláká chladnější 
počasí. V roce 2021 se na start dostavilo 
480 lidí a tak napětí a tipy byly neby-
ly malé. V 10 hodin bylo spočítáno 
a na start se dostavilo celkem 406 lidí. 
Pěší 15ti kilometrová trasa přilákala cel-
kem 58 účastníků a několik psů, cyklo 
20 km přilákalo 107 účastníků, trasa 
35 km přilákala 131 sportovců a 50 km 
108 účastníků.

Každoročně se najdou i tací, kteří 
ujedou 2 trasy najednou, nebo si třeba 
zaběhnou trasu pro pěší. Letos si tři 
účastníci zaběhli trasu 20 km a z toho 2 
ještě ujeli 50 km na kole, jedna účastnice 
šla trasu 35 km pěšky a 1 nadšenec ujel 
20 km na koloběžce.

Účastnický rekord loňského roku 
sice překonán nebyl, ale vzhledem 
k avizované meteorologické předpo-
vědi nás počet 406 účastníků velmi 
potěšil. Všichni účastníci si zaslouží 
velikánskou pochvalu za to, že nezůstali 
doma za pecí a užili si krásný sportovní 
den. Tradičně nás přijeli nás podpořit 

CESTA K PROTIVÍNU

z blízkého i širšího okolí Písku, Vodňan, 
Strakonic, Českých Budějovic a letos 
i ze Zlína, Rakovníka, Sedlčan, Plzně, 
Turnova, Prachatic, Nové Včelnice, 
Kamenice nad Lipou i Netolic. Většina 
těch, kteří dorazili, jsou „staří známí“ 
a tuto akci navštěvují pravidelně. Je 
vždy radost se s nimi opět potkat.

V cíli na všechny účastníky čekalo 
občerstvení v podobě tradičního párku, 
malého sportovní ručníku a diplomu 
za statečnost :-). Jsme rádi, že Cesta 
k Protivínu baví všechny věkové kate-
gorie. Svou účastí nás tradičně podpořili 
chlapci z Cyklozastávky, spolku Cyklo-
fór a holky z Cyklorafandy, kteří dorazí 
i se svými dětmi a vnoučaty a navodí 
příjemnou atmosféru..

Co dodat závěrem? Že i přes problé-
my se značením jednotlivých tras, které 
nám pořád někdo odstraňoval a přeha-
zoval, akce dopadla na výbornou, bez 
závažných komplikací a zranění. Nechá-
peme, že se někdo baví tím, že ničí práci 
ostatních. Dále jsme vzpomínali i na ty, 

kteří už jezdí na kole za nebeskou brá-
nou a že nám pořád chybí náš kamarád 
a organizátor Pepa Šedivý. I přes různé 
peripetie se 34. ročník Cesty k Protivínu 
vydařil.

Zároveň musím konstatovat, že bez 
podpory města Protivín, pracovníků 
technických služeb, TJ Slavoj Protivín, 
Městského kulturního střediska Pro-
tivín, protivínských skautů a dalších 
dobrovolníků by se podobná akce vů-
bec nemohla konat. Proto jim za celý 
organizační tým turistického oddílu TJ 
Slavoj Protivín moc děkujeme a dou-
fáme, že nás podpoří i v dalších letech. 
Velký dík rovněž patří zaměstnancům 
bufetu Srdíčko, kteří poskytli zázemí 
cca 25 organizátorům a s naprostým 
přehledem zvládli obsluhu, nakrmení 
a napojení 406 lidí a několika psů.

Věříme, že se zase potkáme 
na 35. ročníku „Cesty k Protivínu“ 
v září 2023.

Sváťa Nečasová  
a celý organizační tým
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Fotbalové informace
„A“ nasbíralo poměrně hodně bodů, jedinou 
ztrátou byla domácí remíza ve vloženém 
zápasu s T.Sviny.

FK Protivín – FK Junior Strakonice 5:0 
(0:0)
Branky: 46. a 49. Petr, 58. a 64. J. Vorel, 67. 
Vojík.
Protivín: Pícha - Štěpka (46. Zach), Z. Vorel, 
Vojta, Nedvěd (62.Vojík) – D. Bečvář – Ku-
lík, Martin Říha, J. Vorel (72. Buko Leroy), 
Hrachovec (68. Dan) – Petr.
Trenér: Miroslav Říha
Nejlepší hráči: J. Vorel – Děd, Bílý
Miroslav Říha, trenér Protivína: „První 
poločas byl celkem vyrovnaný, nám se hra 
nedařila podle našich představ a postupem 
času jsme byli netrpěliví a nepřesní. Sice 
jsme si vypracovali tři brankové příležitosti, 
které jsme neproměnili, ale i hosté se dostali 
do několika nebezpečných situací. Naštěstí 
jsme hned na začátku druhé půle prolomili 
střeleckou nemohoucnost, zklidnili hru a po-
stupně se nám podařilo vstřelit pět branek. 
Klíčovým mužem zápasu byl kapitán Míra 
Vorel, který zaznamenal dvě branky a oslavil 
tím narození svého prvorozeného syna Jaro-
míra juniora.“

FK Protivín – TJ Dražice 3:0 (2:0)
Branky: 33. Petr, 45. Z. Vorel, 87. Hrachovec.
Protivín: Váverka – Dan (82. Vojta), Z. Vo-
rel, Kulík, Vojík (59. Zach) – Martin Říha, 
D. Bečvář (71. Urban), Buko Leroy, Nedvěd 
(77. Štěpka) – Petr (63. Hrachovec), J. Vorel.
Trenér: Miroslav Říha.
Nejlepší hráči: Váverka – Počinek, Veselý
Miroslav Říha, trenér Protivína: „Na těžkém 
terénu jsme hostili nepříjemného soupeře 
z Dražic. Nám v podstatě celé utkání vázla 
kombinace a součinnost jednotlivých řad. 
Hosté potvrdili, že hrají silový a důrazný 
fotbal, který nám nevoněl. První gól jsme 
dali po rychlém protiútoku dvojice Jaromír 
Vorel a Adam Petr, druhý z trestného kopu 
do kabin Zbyňkem Vorlem a třetí v poslední 
minutě Patrikem Hrachovcem. Celkově jsem 
rád za tři body a nulu vzadu, samozřejmě bych 
si dokázal představit lepší výkon, ale takový 
je už fotbal.“

FC ZVVZ Milevsko – FK Protivín 0:0
Protivín: Váverka – Vojík (76. Štěpka), Vojta, 
Nedvěd, Zach – Z. Vorel – Hrachovec (90. Ur-
ban), D. Bečvář (82. Buko Leroy), J. Vorel, 
Martin Říha – Petr (86. Dan).
Trenér: M. Říha.
Nejlepší hráči: Petřík – celý tým.
Miroslav Říha, trenér Protivína: „První po-
ločas jsme měli mírnou optickou převahu, 
ale byli to domácí, kteří byli blíže ke vstře-
lení branky. Nejprve Petřík po nedorozumění 
v obraně trefil břevno a po té ze strany Kortan 
postupoval sám na brankáře Váverku, ale neu-
spěl. My jsme měli asi největší šanci po rohu, 
kdy Radek Vojta nebezpečně hlavičkoval, ale 
domácí brankář byl připraven. Druhý polo-
čas naopak měli více ze hry domácí, ale ani 
jedno z mužstev se do gólové příležitosti již 
nedostalo, a proto zápas skončil spravedlivou 
remízou. Domácí potvrdili, že mají výbornou 
obranu, ale i my jsme tentokrát podali zodpo-
vědný kolektivní výkon.“

FK Protivín – SK Rudolfov 2:1 (2:0)
Branky: 10. J. Vorel, 12. Bečvář – 63. Hric 
(pen.).
Protivín: Pícha – Vojík (71. Štěpka), Kulík, 
Z. Vorel, Zach – Hrachovec (78. David Beč-
vář), Daniel Bečvář, J. Vorel, Nedvěd – Martin 
Říha, Petr (63. Leroy Abatawa).
Trenér: Miroslav Říha
Nejlepší hráči: Kulík – Hric
Miroslav Říha, trenér Protivína: „První půl-
hodinka nám vyšla náramně, vstřelili jsme 
dva góly a hráli tak, jak bych si představoval. 
Hlavně druhý gól od Dana Bečváře, premiéro-
vý v našem dresu, padl po krásné kombinaci. 
Bohužel jsme nevyužili další dobré šance k na-
výšení skóre a hosté postupně hru vyrovnali. 
Druhý poločas tolik pohledný nebyl, na těžkém 
a podmáčeném trávníku hráčům ubývaly síly 
a přibyla spousta nepřesností. V 63. minutě 
jsme soupeři nabídli snížení hloupou penaltou 
a od té doby jsme se soustředili na udržení 
těsného vedení. Když ale hosté nevyužili 
stoprocentní šanci, kdy z malého vápna hla-
vičkoval osamocený hráč a netrefil branku, 
těsné vedení jsme udrželi.“

FK Protivín – Spartak Trhové Sviny 2:2 (1:1)
Branky: 33. Nedvěd, 62. Petr – 15. Kulík 
(vlastní), 75. Šemro.
Protivín: Váverka – Vojík (46. Leroy Aba-
tawa), Kulík, Vojta, Štěpka – Hrachovec, 
D. Bečvář (56. Urban), Z. Vorel, Nedvěd 
(75. Zach) – J. Vorel, Martin Říha (46. Petr).
Trenér: Miroslav Říha
Nejlepší hráči: nikdo – D. Brůha
Miroslav Říha, trenér Protivína: „Celý první 
poločas jsme měli těžší nohy, soupeř sice měl 
územní převahu, ale bez gólových příležitostí. 
Přesto šli hosté do vedení, když z jejich tlaku 
jsme si dali vlastní branku. Nám se po půl-
hodině podařilo vyrovnat a do kabin se šlo 
za nerozhodného stavu. Naopak do druhého 
poločasu jsme vstoupili lépe my a podařilo 
se nám po hodině hry vstřelit vedoucí gól. 
Poté jsme ze samostatného úniku nastřelili 
tyč a další poločance k navýšení vedení jsme 
nevyužili. V 75. minutě po našem rohu jsme 
inkasovali nešťastnou vyrovnávací branku 
a od té doby byli zase nebezpečnější hosté. 
Nejdříve krásnou střelou orazítkovali tyčku 
a po té si vytvořili ještě dvě nebezpečné situ-
ace, které však nevyužili, a proto zápas skončil 
spravedlivou remízou.“

„B“ také sbíralo body a postupuje v tabulce 
vzhůru.
Čížová – FK Protivín 1:3
Branky: Cvachovec, Rothbauer, Jirášek
Protivínští se ujali vedení rychlým gólem, 
po přestávce přidali uklidňující druhý a v zá-
věru třetí. Domácí už jen korigovali těsně 
před koncem.

FK Protivín – Hradiště B 2:2 (pen 3:4)
Branky: Křišťál, Rothbauer
Protivín vedl do přestávky o dva góly, ale 
zhruba kolem 60 minuty začali hosté přebírat 
iniciativu, vyrovnali skóre a dokonce mohli 
vyhrát v normálním čase. Proti byl brankář 
Branštýl, který jim v poslední minutě dokázal 
zlikvidovat penaltu. V penaltovém rozstřelu 
sice chytil ještě jednu, ale střelci domácích 
selhali dvakrát.

Kluky – FK Protivín 1:1 (pen 0:3)
Branky: Kvasnička
Domácí na Protivínské „vlétli“ a prvních dva-
cet minut jim zle zatápěli. Naštěstí pro hosty 
vytěžili ze svého náporu jen jednu branku 
z penalty. Protivínští se oklepali, v závěru 
prvního poločasu vyrovnali, ve druhé části 
byli lepší, ale nedokázali některou svou šanci 
proměnit. Takže opět rozhodovaly penalty, 
ve kterých opět exceloval protivínský brankář 
Vojta Branštýl, který prvním třem domácím 
střelcům penaltu chytil, a jeho zásluhou si 
Protivínští připsali 2 body.

Králova Lhota/Mirovice B – FK Protivín 1:2
Branky: Sládek, Moravec
Na pro Protivín neoblíbeném mirovickém hřiš-
ti hosté rychle prohrávali, dokázali však svou 
hru zlepšit, do poločasu vyrovnat a ve druhé 
části rozhodnout ve svůj prospěch.

FK Protivín – SC Semice B 6:1
Branky: Sládek, Burda, Ruczkowski, 
Rothbauer, Křišťál, Prášil
V domácím dresu se po roce objevil zkušený 
Ondra Prášil a už jeho přítomnost na hřišti 
byla pro domácí politím živou vodou. Hráli 
po celý zápas s neutuchajícím nasazením a za-
slouženě zvítězili. Po poločase sice vedli jen 
o gól, soupeř dokonce dokázal vyrovnat, ale 
pak pod neustálým tlakem domácích jeho hra 
postupně upadala, byl pod neustálým tlakem 
a inkasoval ještě pět branek.

Dorost bojuje se střídavými úspěchy, kvalitu 
jejich hry bohužel velmi snižuje velmi špatná 
tréninková docházka a velká absence zejména 
těch zkušenějších hráčů v zápasech.
FK Protivín – Veselí nad Luž. 0:2
FK Protivín – FC Jistebnice 2:0
Branky: Koštel, Pikl
Suchdol nad Luž. – FK Protivín 1:0
FK Protivín – Planá nad Luž. 2:0
Branky: Jirášek, Kříž

Žáci. Oba týmy bojují s obměněným kádrem 
a odchodem rozdílových hráčů. Výkony tudíž 
prozatím nejsou takové, jaké bychom všichni 
chtěli, ale musíme být trpěliví.

Starší žáci
FK Protivín – Vlachovo Březí 1:5
Branky: Štěpka
FK Protivín – Volyně/Volenice 1:7
Branky: David
Týn nad Vlt. – FK Protivín 3:1
Branky: Hronek
FK Protivín – Netolice/Strunkovice 5:1
Branky: Pikl 2 (1 z pen), Klinkáček, Buchtele, 
Rajtoral
Chýnov/Ml.Vožice – FK Protivín 4:1
Branky: Brožek

Mladší žáci
FK Protivín – Vlachovo Březí 1:2
Branky: Hronek
FK Protivín – Volyně/Volenice 2:1
Branky: Hronek, Š. Brož
Týn nad Vlt. – FK Protivín 9:3
Branky: Kochrda, Němejc, Čáp
FK Protivín – Netolice/Strunkovice 3:1
Branky: J. Bízek 2, D. Bízek
Chýnov/Ml. Vožice – FK Protivín 11:3
Branky: J. Bízek, Hronek, Kochrda

U soutěží přípravek podle doporučení FAČR 
zápasy a výsledky nezveřejňujeme.

Václav Křišťál
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KŘÍŽOVKA O KNIŽNÍ ODMĚNU

Také letošní křížovky jsou věnovány moudrým výrokům známých osobností. Autor křížovek P. Šoba
Tajenka (1.–3. díl), musíte věřit, že jste nejlepší. Jestliže nejlepší nejste, předstírejte, že ano. Muhammad Ali/KAŽDÝ DEN S CITÁTEM
Vyluštěnou tajenku zašlete do 31. října 2022 na adresu MěKS Protivín, Mírová 337, 398 11 Protivín, nebo na e-mail karfikova@kultura-protivin.cz
Knižní odměnu za správné vyluštění křížovky ze zářijových Protivínských listů získává J. Havlátko z Protivína. Gratulujeme!

Hledáme uklízečku 
na denní úklid areálu 
restaurace Belveder, 
Pivovar 168, Protivín. 
Potřebujeme každý den 
do 9 hod. uklidit restau-
raci. DPP 5000,-/měsíc + 

1 hlavní jídlo denně zdarma. V letních měsících 
je možný větší úvazek.

Hledáme rozvozce obědů s  řidičským 
oprávněním sk. B do restaurace Belveder, 
Pivovar 168, Protivín.
Rozvozové linky pondělí–pátek 9:00–11:30 
hod., cca 80 km. Jedná se o rozvoz obědů do fi-
rem v  okolí Písku. Boxy s  jídly váží cca 15  kg. 
Výhledově i  víkendová pohotovost pro rozvoz 
jídel po Protivíně.
Odměna na DPP 7000,- Kč + 1 hlavní jídlo denně 
zdarma, za víkendy pak příplatek.
Vlastní auto vítáno (6,- Kč/km). PI
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SVATOVÁCLAVSKÉ FOTBALOVÉ DERBY

Léto je nenávratně pryč a s ním i letní 
lekce zumby pod širým nebem, které 
jsme si v areálu fotbalového hřiště v Pro-
tivíně neskutečně užili. Završením našich 
tréninků bylo vystoupení Zumba teamu 
na protivínských slavnostech, kterým jsme 
nejen oslavili 10ti leté výročí FOR BODY, 
ale především trvání lekcí ZUMBY v Pro-
tivíně. Všem vystupujícím děvčatům patří 
velký dík a také obdiv za to, že se dokázali 
ukázat před tak širokým publikem místních 
i přespolních diváků. Velký potlesk byl od-
měnou za perfektně předvedené vystoupení 
a dalším impulzem pokračovat dál.

Ani protivínské „Pilatesky“ v létě neza-
hálely a cvičily ve venkovních prostorách 
2. MŠ celé prázdniny. Od září opět začaly 
kurzy pilates obsazené na maximum a nově 
nabídla instruktorka Jarka Fialová lekci 
„Kondičního posilování“ v prostorách 
2. MŠ.

Je to pro mne velká radost, že se v Pro-
tivíně podařilo oslovit tak početnou sku-
pinu žen, která se chodí pravidelně hýbat 
a pochvaluje si účinky cvičení pilates. Je 
to především díky obětavosti, profesionalitě 
a lidskému přístupu Jarušky Fialové, která je 
lekcemi provádí a za což jí patří můj velký 
obdiv a poděkování.

Podzim přichází a my s naší širo-
kou nabídkou cvičebních lekcí a kurzů 
ve studiu v Písku a v Protivíně opět rádi 
přivítáme věrné návštěvníky i nováčky. 
Neváhejte se přidat a zarezervujte si své 
místo.

Lekce zumby v Protivíně od září 
probíhají v tělocvičně ZŠ Protivín každé 
pondělí od 18 hodin!

Rozvrh lekcí a nabízených služeb v Pís-
ku a v Protivíně najdete na našich stránkách 

www.forbodystudio.com, nebo se infor-
mujte na recepci studia tel: 727 868 131.

Přeji Vám všem pohodové podzimní dny 
a ať je „Vaše tělo i mysl v rovnováze".

Hanka Bísková,
FOR BODY

Je již dlouholetou tradicí, že se svátek svatého Václava slaví 
v Záboří fotbalovým utkáním. Letos se toto utkání uskutečnilo 1. říj-
na. Své síly poměřilo družstvo ze Záboří a z Krče. Utkání ovládli 
domácí, kteří porazili Krč v poměru 11:2. Utkání jako každoročně 
proběhlo pod dohledem sudího Jaroslava Křiváka.

Na fotografii je vítězné zábořské družstvo.
Ondřej Soukup

Léto je za námi a co podzim ve FOR BODY?


