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REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE ZÁBOŘÍ
A PRODLOUŽENÍ VODOVODU „V PLNÉM PROUDU“
Dovolte mi Vás informovat o  probíhajících 

plánovaných investičních akcích, kterými jsou 
rekonstrukce místní komunikace a  prodloužení 
vodovodu v místní části Záboří.

U  první akce se jedná o  kompletní rekonstrukci 
vozovky, kde byl odstraněn stávající penetrační nátěr, ná
sledně vybudována nová kanalizace vč. přípojek, osazeny 
betonové obruby, veřejné osvětlení a poté bude položena 
nová vozovka z obalované drti. Předpoklad dokončení je 
do 30. 11. 2022. Po opravě této části místní komunikace 
v majetku města, včetně dokončeného průtahu v majetku 
Jihočeského kraje vedoucího až na  spojnici k Těšínovu, 
bude Záboří, kompletně nové.

Při této příležitosti město provedlo odkanalizování 
na křižovatce na Číčenice včetně nového chodníku u čp. 40.

U druhé akce byl položen nový vodovodní řad a tím 
bylo umožněno napojení nové zástavby v různých částech 
Záboří. Dokončení se předpokládá do 19. 11. 2022.

Věřím, že „Zabořáci“ budou mít obec jako novou 
a bude se jim tam dobře žít.

Jaromír Hlaváč,
starosta města

Barvy podzimu. Schwarzenberský rybník. Foto Ing. H. Mašindová

Zastupitelstvo města Protivín zvolilo
a) do funkce starosty města Jaromíra Hlaváče
b) do funkce místostarosty města Věru Křišťálovou
c) za členy rady města Helenu Vlachovou
  Jaromíra Řehoře
  Tamaru Vojtěchovou
  Pavlu Sajtlovou
  Danu Zoubkovou
ustavilo,
– že dlouhodobě pro výkon starosty města bude uvolněn (starosta) p. Jaromír Hlaváč 
    a pro výkon místostarosty města
– pí Věra Křišťálová – neuvolněná funkce (místostarosta).

USNESENÍ Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA  
MĚSTA PROTIVÍN KONANÉHO DNE 20. ŘÍJNA 2022

RADA MĚSTA ZASEDALA

 VYBRÁNO Z USNESENÍ RM 12. 10. 2022
– nesouhlasí
 s prodloužením nájemní smlouvy na pronájem neby

tových prostor v čp. 101, Protivín
 a trvá
 na vyklizení těchto nebytových prostor k 31. 12. 2022
– souhlasí
 s  pronájmem zrekonstruovaných nebytových prostor 

v čp. 26, Myšenec
 a ukládá
 finančnímu odboru – správě majetku zveřejnění záměru 

pronájmu předmětných nebytových prostor v  čp. 26, 
Myšenec

– souhlasí
 s odstraněním zastaralých, poškozených a neopravitel

ných infostojanů v Protivíně a jejich likvidací odvozem 
do Kovošrotu v Písku

– schvaluje
 rozpočtové opatření RM č. 1/2022 v tomto rozsahu:
 – § 2212 – běžná údržba komunikací + 500 000 Kč
 – § 3631 – veřejné osvětlení – 
  modernizace VO   + 500 000 Kč
 – § 3639 – údržba majetku – 
  čekárna Záboří, infosystém   + 500 000 Kč 
 – § 4351 – pečovatelská služba – 
  nákup obědů   + 500 000 Kč
 – § 5512 – hasiči – zařízení hasičské 
  zbrojnice Záboří + 200 000 Kč
 – § 3113 – navýšení rozpočtu ZŠ + 500 000 Kč
1. vyhlašuje
 inventarizaci ke dni 31. 12. 2022
2. schvaluje
 plán inventarizace veškerého majetku
3. schvaluje
 ústřední inventarizační komisi ve složení:
 1. Hlaváč Jaromír, 2. Říhová Jaroslava, 
 3. Nečasová Svatava
 dílčí inventarizační komise ve složení:
 – komise č. 1: předs. – Zoubková D., 
  člen – Koudelková Š., Burdová J.
 – komise č. 2: předs. – Řehoř J., 
  člen – Sajtlová P., Uhlířová I.
 – komise č. 3: předs. – Křišťálová V., 
  člen – Macháčková T., Roušalová E.
 – komise č. 4: předs. – Vlachová H., 
  člen – Votavová J., Bořánková J.
4. schvaluje
 likvidační komisi ve složení:
 předseda – Jandová O., člen – Kostohryz D., Bína J.
5. ukládá
 finančnímu odboru – správě majetku zaslání pověření 

členům komisí a zajištění inventarizace
– bere na vědomí
 zápis č. 3 z jednání komise bytové, místního hospodář

ství a dopravy ze dne 19. 9. 2022
 a
 • Souhlasí s  pronájmem bytu č. 18, 3+1 o  celkové 

výměře 68,54 m2, na adrese Protivín, Družstevní 891
 • souhlasí s  pronájmem bytu č. 6, 2+0 o  celkové 

výměře 68,27 m2, na adrese Protivín, Švermova 912
 • souhlasí s pronájem bytu č. 9, 2+0 o celkové výměře 

55,61 m2, na adrese Protivín, Švermova 912
– schvaluje
 obchodně technickou nabídku zn. proj/22079 před

loženou spol. VAK projekt s.r.o., České Budějovice 
na zpracování projektové dokumentace pro provádění 
stavby „Protivín – dostavba vodovodu na  parcele KN 
2687 v obci Záboří“
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 ZE ŽIVOTA ŠKOLY 
„SBLIŽUJEME LIDI NA ŠKOLÁCH“

Naše škola od loňského školního ro-
ku spolupracuje se společností Schools 
United. O její náplni mluví samo o sobě 
její heslo „Sbližujeme lidi na školách“. 
To znamená, že se snaží různými možnými 
způsoby oživit a ozvláštnit chod na školách 
a zapojit žáky do zábavných akcí. Co všech-
no již u nás proběhlo?

Na základě tří návrhů vybrali žáci logo 
naší školy. To se objevuje na školním ob-
lečení, které bylo již dvakrát možné koupit 
na školním e-shopu. Jeho další otevření 
jsme se School United naplánovali na jaro 
příštího roku. Dále jsme se zapojili do tří 
akcí projektu „Hrdá škola“ (Retro den, Den 
barevných ponožek a Ekologický den), díky 

čemuž může škola získat zajímavé odměny 
a žáci si užili trochu legrace.

V tomto školním roce proběhla zatím 
pouze jedna akce s názvem „Suit up day“ 
neboli Den ve společenském oblečení. Pokud 
jste 13. 10. potkávali ve městě chlapce v ob-
lecích, slečny v šatech a podpatcích a lámali 
jste si hlavu nad tím, co se ve škole děje, dnes 
už to víte. Moc to slušelo nejen žákům, ale 
také všem učitelům, kteří nezůstali pozadu.

Děkuji všem, kteří se zapojují do našich 
společných akcí, a členům žákovského 
parlamentu, že je pomáhají zrealizovat. Už 
teď se těšíme na další akci, kterou bude Den 
bez batohu naplánovaný na 23. listopadu.

za ZŠ Protivín Zuzana Křišťálová

Vánoční koncert
Děti z obou dětských pěveckých 
sborů Vás zvou na Vánoční koncert.
Termín: 
čvrtek 15. prosince 2022 v 17 hodin
Místo konání: 
aula naší Základní školy Protivín 
(vstup hlavním vchodem)

ZŠ Protivín letos  
opět pořádá

Vánoční trhy  
výrobků žáků ZŠ

Kdy: 26. 11. 2022 od 13 hod.
Kde: vestibul Domu kultury 
Protivín

Vánoční dílny pro malé i velké

Občerstvení zajištěno formou 
bufetu.

Novinky
městské
knihovny

Pro dospělé:
Michael Třeštík: Hodně starej jaguár – hu-
morný příběh o vážném pokusu prožít proces 
autentického výtvarného tvoření
Dominik Dán: Studna – detektivka
Anders de la Motte: Konec léta – thriller
Anders de la Motte: Podzimní případ – další 
thriller oblíbeného autora
Anders de la Motte: Zimní oheň – thriller
Dominik Dán: Kočičí stopa – detektivka
Jana Jůzlová, Miloš Kadlec: Rohanové – 
historie rodu a jeho sídel v České republice 
i ve Francii
Jaroslava Černá: Santini – dramatický životní 
příběh geniálního umělce
Cedar Bowersová: Astra – co kdybyste se 
mohli vidět očima druhých?
Simon Scarow: Římská čest – historický 
román
Jack Carr: Na seznamu smrti – thriller
Jennifer Probst: Italské léto – tři generace 
žen, jedno léto, jedna šance na nový začátek
Daniel Krejčík: Nadělení – příběhy kluka 
ze zámku
Eva Hrašková: Mrazivá odplata – detektivka
Dana Hlavatá: Nemožná – humorné situace 
ze života
Dana Hlavatá: Pijavice v sukni – příběhy 
ze života
Kateřina Janouchová: Ozbrojená žena – 
švédský rodinný thriller
Klára Mandausová: My dokonalé – doko-
nalé ženy občas hozené do komedie, někdy 
do dramatu
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z deníku
POLICIE ČR V PROTIVÍNĚ

Dožadoval se vstupu pěstmi
 Protivínští policisté prošetřovali případ 

výtržnictví, kterého se měl dopustit 
místní mladý muž dne 30. července ve-
čer. Podezřelý muž se dožadoval vstupu 
do areálu, kde probíhala hudební pro-
dukce, měl však neplatnou vstupenku. 
Pracovníci bezpečnostní agentury, kteří 
kontrolovali vstupující návštěvníky, 
proto muži vstup neumožnili. To ho 
rozčílilo natolik, že je měl napadnout 
údery do oblasti hlavy.

 Během prošetřování okolností incidentu 
také vyšlo najevo, že podezřelý již byl 
v minulosti za výtržnictví odsouzen.

 Ve čtvrtek 20. října vydal vyšetřovatel 
služby kriminální policie usnesení o za-
hájení trestního stíhání a vyšetřování 
pokračuje.

Řídil přes zákaz
 Ve zkráceném přípravném trestním 

řízení pro podezření ze spáchání trest-
ného činu maření výkonu úředního 
rozhodnutí a vykázání řešili protivínští 
policisté případ ze dne 19. října. Za vo-
lant osobního automobilu značky VW 
Golf usedl muž a jel ulicemi Protivína, 
na Zámecké ulici vozidlo zastavili krát-
ce po patnácté hodině policisté a během 
kontroly vyšlo najevo, že má blokaci 
řidičského oprávnění.

 Řidič v minulosti dosáhl dvanácti bodů 
a o řidičský průkaz přišel.

Octavie je pryč
 V celostátním pátrání je zelený osobní 

automobil značky Škoda Octavia, který 
odcizil zatím nezjištěný pachatel v době 
od 12. do 15. října v Komenského ulici 
v Protivíně.

 Policisté přijali oznámení dne 17. října, 
místo činu ohledali, vše zadokumento-
vali a případ dále prošetřují.

Kradla v obchodě
 Žena chodila do obchodu v ulici Jirás-

kova pro alkohol, ale neplatila. Dne 
28. října navštívila podezřelá žena pro-
dejnu hned dvakrát, nejprve dopoledne 
odcizila dvě PET lahve s pivem a dva li-
try vína, alkohol zkonzumovala a v osm 
večer se do samoobsluhy vrátila. Opět 
chtěla odcizit alkohol, při pokusu o krá-
dež ji přistihl prodávající a kontaktoval 
policisty.

 Policisté případ řeší jako přestupek proti 
majetku.

Na začátku září proběhla v pro-
tivínském podzámčí první akce pro 
veřejnost.

Na místo dorazily stovky lidí, 
které využily možnosti prohlédnout 
si areál podzámčí po dlouhých desít-
kách let. Prostory jsou v havarijním 
stavu a čeká je rekonstrukce. Na místě 
proběhla také debata o využití budov 
podzámčí s vedoucí projektu THE ORB, 
Ing. arch. Věrou Nagyovou, pod kterou 
projekt podzámčí spadá. Lidé poté 
vyplnili dotazníky, kde popsali, co by 
rádi v podzámčí zřídili. Ukázalo se, že 
si lidé nejvíce přejí místo pro setkávání 
s klubovnou pro místní spolky, restau-
rací a ubytovacím zařízením.

„Naším záměrem je vytvořit z pod-
zámčí prostor určený k setkávání ve-
řejnosti. V plánech počítáme s velkým 

Veřejnost si v podzámčí  
v Protivíně přeje místo pro setkávání

sálem určeným právě pro nejrůznější 
akce a příležitosti, který by se dal vy-
užít také jako klubovna. Jsme rádi, že 
je o podzámčí takový zájem veřejnosti. 
Výsledky průzkumu nám ukázaly, že 
námi zamýšlený koncept je v souladu 
s přáním místních obyvatel,“ sdělila 
Věra Nagyová. Mezi nápady se také 
objevilo zřízení cyklistického muzea 
nebo pingpongového centra.

Nově vzniklý koncept je vymyš-
len tak, aby městu přinesl co nejvíce 
pozitivního a zároveň si klade za cíl 
spojit po dlouhou dobu rozdělené části 
zámku a podzámčí v jeden fungující 
celek. Všechny tyto prostory přinesou 
Protivínu další pracovní místa, rozvoj 
oblasti a rozšíření infrastruktury.

Tereza Chvojková,
tisková mluvčí IC GROUP

UPOZORNĚNÍ
Ve dnech od 22. 12. do 30. 12. 2022
budou Městské kulturní středisko 

Protivín a Městská knihovna  
Protivín uzavřeny. 

Děkujeme za pochopení.
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UZÁVĚRKA
pro dodání příspěvků

do prosincových
„Protivínských listů“  

je v pondělí 28. 11. 2022
do 12 hodin.

NOVINY VYJDOU
v pondělí 12. 12. 2022  

Měsícem říjnem nás provázelo povídání 
o podzimní přírodě. Hráli jsme si na sbírání 
brambor a při jedné z vycházek jsme pak 
sledovali, jak se brambory na poli vyoráva-
jí. Povídali jsme si o tom, co nám příroda 
na podzim dává.

Během prodlouženého pobytu venku 
jsme dětem připravili šipkovanou, při které 
děti hledaly šipky, které je vedly přes vesnici 
až k lesu. Cestou děti plnily několik neob-
vyklých úkolů. Sestavovaly z podzimních 
listů kruh, házely papírovou vlaštovkou 
do dálky nebo třeba otiskovaly přírodniny 
do připravené hmoty.

Děti podzimní aktivity velmi bavily a už 
se těší, co jim přinese zima.

Julie Pavlíková

Podzim v MŠ Krč

Říjen v 1. MŠ Protivín
Teplé říjnové počasí umožňovalo 

dětem trávit více času venku, v přírodě. 
Využívali jsme zahradu mateřské školy 
ke hrám a přilehlý les k delším procházkám. 
Děti všech tříd došly například ke „ Koníč-
ku“ nebo k rybníku u nádraží a pozorovaly 
ovečky ve výběhu.

Po roce jsme také přivítali pana sokolní-
ka, který měl loni v listopadu úspěch u dětí 
se svými opeřenými svěřenci. Jedno říjnové 
dopoledne ožila školní zahrada nadšeným 
potleskem dětí, který pan sokolník sklidil 
za přehlídku cvičeného orla, sovy, káněte 
a výra. Děti si mohly některé dravce i pohla-
dit a prohlédnout z bezprostřední blízkosti 
nebo sledovat jejich chování při výcviku 
na trávníku a ve vzduchu.

Naopak ve třídě měli všichni naši 
školáčci možnost poslechnout si hudební 
vystoupení s názvem Pohádkové čarování. 

Obě hudebnice z Dua Bambini zaujaly děti 
svým programem, kostýmy a milým pří-
stupem, takže děti s nimi nejen zpívaly, ale 
i rytmizovaly, tleskaly, podupávaly, zkrátka 
ani jedno z nich jen tak pasivně nesedělo. 
Děti se naučily rozlišit zvuk flétny, kytary 
a elektrických varhan.

V tomto měsíci zahájili předškoláci ještě 
předplavecký výcvik v bazénu v Písku.

Závěr měsíce patřil výrobě podzimních 
dýní, strašidýlek či svícnů a výzdobě všech 
prostor naší školy na listopadový „svátek 
strašidel“.

Eva Cimburová

Milí čtenáři Protivínských listů,
vzhledem k  rostoucím nákladům na  vydávání 
Protivínských listů jsme byli nuceni navýšit od 1. led
na  2023 cenu jednoho výtisku novin na  20 Kč při 
zakoupení na  prodejních místech a  na  17 Kč pro 
předplatitele.
Děkujeme za pochopení a věříme, že Protivínským 
listům zachováte svou přízeň.

redakce Protivínských listů
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POZVÁNKA DO KAPLANKY
V prostoru infocentra od 7. listopadu 
do konce roku vystaví fotografie ze svých 
cest Mgr. Jiří Hájek.

Výstava obrazů Pavla Horáka s názvem 
„Malovaný domov“ byla zahájena verni-
sáží v pátek 4. listopadu 2022. O autorovi 
promluvila Mgr. Jitka Velková, ředitelka 
Městského muzea a galerie Vodňany. V hu-
debním programu vystoupila Monika Kro-
páčková (soprán saxofon) ze ZUŠ Vodňany.
Můžete u nás najít inspiraci na hezký vánoč-
ní dárek, jelikož výstava obrazů je prodejní.

Provozní doba:
pondělí – pátek od 8 do 16 hodin

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Kolektiv pracovnic infocentra.Pavel Horák „Čertovka v zimě“.

O víkendu 7. až 9. října letošního 
roku proběhl v Krokodýlí ZOO Pro-
tivín pátý ročník European Crocodile 
Networking Meeting, evropské setkání 
specialistů na výzkum, ochranu a chov 
krokodýlů. Společenské místnosti 
Restaurace U Rychtářů se proměnily 
v kongresové centrum a protivínská zoo 
v místo konání praktických workshopů.

Vzhledem k tomu, že protivínská zoo 
je jediná evropská instituce, která odcho-
vala kriticky ohrožené gaviály indické, 
sjeli se sem odborníci na gaviály z celého 
světa. Proto byl v sobotu 8. října vyčleněn 
přednáškový blok specializovaný na ga-
viály – Gharial Session. Právě tento blok 
posunul toto setkání z evropského formátu 
na světový – účastnili se jej přednášející 
a posluchači i mimoevropští – z Indie, 
USA a Japonska a kongresový sál se 
naplnil na více než padesát posluchačů. 
Před tímto prestižním jednáním přivítal 
účastníky meetingu v Protivíně starosta 
města Jaromír Hlaváč. Blok pak zahájil 
RNDr. Ivan Rehák z Univerzity Karlovy 
s přednáškou o evropském chovu gaviálů 
indických. Bohužel mu pražská doprav-
ní situace nedovolila na meeting přijet 
osobně a spojil se on-line, nicméně na za-
jímavosti sdělení to nic nezměnilo. Další 
z přednášejících již vystupovali osobně 
– Phoebe Griffith z Londýnské zoolo-
gické společnosti referovala o výzkumu 
a ochraně populace gaviálů v Nepálu, 
za světoznámý Gharial Ecology Project 
vystupoval jeho indický představitel Jai-
labdeen I. A. a sekundoval mu profesor 
z chicagské univerzity Jeffrey Lang, světo-
vá autorita na poli výzkumu a ochrany ga-
viálů. O stavu populace gaviálů indických 
v zoologických zahradách USA referoval 
prof. Kent Vliet z floridské univerzity a zá-
roveň vědecký pracovník světoznámé St. 
Augustinus Alligator farm and Zoological 
park, která odchovala jediné mládě gaviála 
indického na americkém kontinentě. Blok 
uzavřel ředitel protivínské zoo Ing. Miro-
slav Procházka, který informoval o prvním 
odchovu gaviála indického v Evropě, 
kdy se v roce 2017 povedlo odchovat 17 
mláďat, která podstatně rozšířila chovy 
gaviála indického v Evropě a v Asii. 
Po skončení přednáškového bloku násle-
doval workshop s tématem chovu gaviála 
indického přímo v protivínské zoo, který 
pak přešel do kuloárových diskuzí ohledně 
chovu krokodýlů obecně. Krokodýlí ZOO 
Protivín chová 23 druhů krokodýlů a např. 
prof. Kenta Vlieta zaujali nejen gaviá-
lové, ale i američtí a kubánští krokodýli 
a relativně nedávno popsaný krokodýl 
západoafrický. V neděli 9. října byla 
na programu diskuze nad vystavenými 
postery a následně se pak většina účast-
níků opět přesunula do krokodýlí zoo. 
Zcela nepokrytě obdivovali z expozice 
bílých krokodýlů leucistického gaviála 

EUROPEAN CROCODILE NETWORKING MEETING 2022
A GHARIAL SESSION V KROKODÝLÍ ZOO PROTIVÍN

Z Japonska přiletěl na meeting Tsuyoshi Shirawa s týmem.

sundského a krokodýla nilského, jediné 
takto zbarvené exempláře na světě, když 
tedy rovněž vystavené albinotické aligá-
tory severoamerické pochopitelně znají 
z amerických chovů. Největším přínosem 
meetingu, kterého se zúčastnilo více než 
padesát účastníků ze 17 zemí z celého 
světa, byly nejenom aktuální vědecké, 
ochranářské a chovatelské poznatky, ale 
i navázané kontakty a mnohdy i přátelství.

ENCM 2022 a Gharial Session byly 
vrcholem organizační a osvětové činnosti 

Krokodýlí ZOO Protivín a je v odborných 
kruzích velmi vysoko hodnocen. Za zda-
řilý průběh meetingu také patří dík pra-
covníkům Restaurace U Rychtářů, kteří 
vytvořili důstojné prostředí a předvedli 
skvělou gastronomii a městu Protivín, 
které umožnilo bezplatné ubytování pro 
univerzitní studenty, jedné ze skupin 
účastníků jednání, ve sportovní hale.

Ing. Miroslav Procházka,
Krokodýlí ZOO Protivín
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Na našem 61. setkání Protivínské-
ho vlastivědného klubu jsme přivítali 
v prostorách restaurace U Rychtářů 
přednášejícího – pracovníka Prácheň-
ského muzea v Písku Mgr. Jana Koubu. 
Tématem Orlické přehrady, které bylo 
dne 20. října 2022 na programu, se za-
býval již ve své diplomové práci a jeho 
rodina ze zatopené oblasti pochází. Pan 
František Pecka byl majitelem penzionu, 
provozoval i plavby po Vltavě. Na začátku 
20. století to byla mimořádná společenská 
událost, plavbu na šífech dokonce nabízela 
kancelář Čedok. Do Prahy dopluli výletníci 
během tří, čtyř dnů. Na loď se vešly desítky 
lidí, byla tu hudba, zastávky v povltavských 
hospůdkách, kde se i nocovalo. Za první re-
publiky bylo vltavské údolí plné „lufťáků“. 
Jezdilo sem také mnoho herců a známých 
osobností. Například z Červené nad Vlta-
vou existuje řada pohlednic, které posílali 
lidé, trávící tam léto. Majitelé domů se 
v létě přestěhovali do menších prostor a vy-
dělávali si pronájmem. V obcích nebývala 
elektřina, kabely se tahaly ve vesnicích 
okolo, ale dolů do údolí se nestáhly.

Život na Staré řece – Vltavě je zachy-
cen na starých fotografiích. Voda přiná-
šela živobytí – voroplavbu. Lidé tam byli 
nejčastěji plavci, řeka Vltava byla hlavní 
spojnicí do Prahy. Drtivá většina lesů patřila 
Schwarzenbergům. Dřevo z nich se zpraco-
vávalo na Žďákovské pile, potom se povozy 
nebo po vodě vozilo dál. Na vazištích vorů 
se kmeny odkorňovaly, vázaly do pramenů 
a posílaly ku Praze. Byla to zlatá éra české 
voroplavby. Dříví po vodě bylo cennější 
než to poslané vlakem. Prameny měly až 
120 metrů a skládaly se z 5 až 10 vorů. Pod 
píseckým Kamenným mostem za ideálních 
podmínek v létě projelo 400 vorových tabu-
lí. 84 % dřeva bylo z povodí Vltavy, zbytek 
dřevo otavské. Na vorech byly dopravovány 
do Prahy ryby a další vypěstované pro-
dukty, které byly zdrojem obživy. Prodejci 
naskočili na pramen a zpátky už šli pěšky. 
Pro kapry byly i zvlášť upravené vory.

Kromě plavců byli na Vltavě také pře-
vozníci. Tvořili uzavřenou skupinu lidí, je-
jich snahou bylo zachovat řemeslo v rodině. 
Často převáželi i hospodští. Na Podolsku 
byl jediný most, jinak nic.

Voda byla nejen zdrojem obživy, ale 
přinášela i zkázu – záplavy a dřenice, když 
šly ledy na řece…

Vltava má údolí jako dělané pro pře-
hrady, řeka má spád a přehrady vltavské 
kaskády mohly pokrýt vzrůstající nároky 
na spotřebu elektřiny. Orlické přehradě 
předcházelo Vrané (1935), Štěchovice 
(za 2.světové války dostavěli Němci), Lipno 
(pol. 50. let). Pak se měl stavět Orlík. Uva-
žovalo se o velkém množství malých pře-
hrad (u Orlíka, Těchnice aj.). Ale s ohledem 
na 50. léta a snahu postavit něco velkého, 
co mělo zároveň připomínat velké stavby 
SSSR, se rozhodlo o stavbě velké přehra-
dy Orlík, hlavní stavbě druhé pětiletky. 
Zahájení stavby se však stále zpožďovalo, 
geologové dlouho hledali místo, kam ji 
umístit. Dostavěly se tedy nejdříve Slapy, až 

Stavba Orlické přehrady 1. ČÁST

pak se vybudoval kolos – Orlická přehrada 
zatopila 70 km řeky Vltavy, 20 km Otavy, 
4 km Lužnice.

1500 lidí se muselo vystěhovat, zároveň 
z údolí muselo pryč klestí, stromy. Dům 
si mohl někdo koupit na stavební materiál 
nebo si měli obyvatelé vybrat, co chtějí 
místo původního bydlení - buď si nechat 
postavit malý domek, nebo dostanou peníze 
či materiál.

Plánů bylo dost: buď půjde část obyvatel 
do pohraničí, nebo se postaví městečko…
Těchničtí chtěli svoji vesnici nahoře 
na kopci. Nabízený domeček „Zátopák“ 
byl ale malý, lidé si raději vzali peníze, 
ovšem každý dostal různou částku, začala 
závist. Kdo byl ve straně, dostával víc. Málo 
mlynáři, penziony nejméně. Nová vesnice 
Těchnice se nepostavila…

Údolí se muselo celé vykácet. To nikdo 
nechtěl dělat. Na odlehlých místech ve sva-
hu to byla nesnadná, těžká práce. Pomoc 
v případě zranění přicházela dlouho. Byli 
tady Slováci, Jugoslávci. Žili v prázdných 
domech, které ještě nebyly zbourány. 
Údolí bylo zahaleno i kouřem, protože se 
tam pálily větve. Na fotografii bylo vidět 
z vykáceného prostoru, kam až vystoupá 
voda. Kolem přehrady jezdila loď a čistila 
naplavené nánosy. Toho dřeva tam bylo 
tolik, že to ale nešlo udělat do čista.

Povolení stavby Orlické přehrady 
je z roku 1953, o rok později se začalo 
pomalu stavět zázemí pro dělníky a za-
městnance, potom od roku 1955 i samotná 
hráz. Orlickou přehradu budovalo několik 
tisíc dělníků; řada z nich byli lidé z údolí. 
Přestali udržovat pole, nechali se najmout 
na přehradě. Ze spousty těch lidí – přehra-
dářů – se stali zaměstnanci přehrady.

Řeka byla „zastavena“, „vedle“ stavby 
přehrady byl vystavěn kanál, kterým pro-
plouvali voraři. Bylo to ale nebezpečné, 
nejeden pramen se tu rozbil. Voraři záso-

bovali přehradu dřevem, kterého bylo třeba 
na její vybudování mnoho.

Inženýr Alois Kraus, autor Orlické 
přehrady, již měl zkušenosti z vodohos-
podářských staveb. Pracoval v Praze, byl 
i v zahraničí (Asuánská přehrada, Írán). 
Povolali ho na Oravskou přehradu, když se 
stavba nedařila. Přebudoval ji a v podstatě 
zachránil. Slováci jej však potom odsunuli 
(povídka o jeho životě od spisovatele: La-
dislav Mňačko – Výletní loď).

Řadu věcí prosadil na úkor sovětských 
soudruhů. Po příchodu na Orlík rozhodl 
o přednostním vybudování zázemí pro 
zaměstnance. Sídliště v Solenicích má 
12 bytových domů, jeden byl určený že-
nám, jeden byl pro rodiny, někde jsou jen 
garsonky aj. (Měly se později využít pro 
turismus, ale pak nebyl bohužel zájem, 
protože voda, která vytéká z přehrady, 
je velmi studená.) Byl tam vybudovaný 
bohatě zásobený dvoupatrový obchodní 
dům. Do kina jezdily i zájezdy (prý si lidé 
neuměli do sklápěcích sedaček sednout). 
Herci Národního divadla nebo Akademie 
múzických umění jezdili hrát přehradářům 
divadlo. Bylo tam zdravotní středisko. 
Existovalo tam i muzeum a Rudé koutky 
s doporučenou literaturou. Byla tam i te-
levize, která se ale směla zapínat, až když 
se sešli minimálně tři diváci. Vycházela 
tady sovětská překladová literatura, včetně 
18 knih o výstavbě přehrad. Mnozí přehra-
dáři ale kulturních nabídek nevyužili, byli 
po práci unavení. Pracovalo se 12 hodin, 
později byla pracovní doba 11hodinová. 
Betonovalo se 5 dní v týdnu, pak se čistily 
stroje. Později se nedělalo ani v sobotu. 
Kromě Vánoc se žádný jiný svátek nesvětil. 
Vyhlašovali se nejlepší dělníci, byli na ná-
stěnce. Na stavbě se pracovalo 24 hodin 

Pokračování na straně 7   

Rozestavěná přehrada
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denně. Pracovaly zde i ženy – přehradářky. 
Stavěly už Slapy, Lipno, měly svaly, mluvi-
ly i sprostě. Dělaly jeřábnice, betonovaly, 
nebo pracovaly v kuchyni.

Na Dny stavbařů byli na Orlickou pře-
hradu sváženi lidé, za jeden den roku 1959 
jich tam přijelo 14 tisíc. Z těch významných 
navštívil přehradu Leonid Brežněv, A. Zá-
potocký, R. Castro, údajně tu byl i Che 
Gueavara. Byli tu i Indové a Číňané (pro 
které však nebyla „moc velká…“).

Jak psal Alois Kraus – všichni se dívají, 
jak to zde děláme. Než se začalo betonovat, 
prý to po čtyřech všechno prolezl, kontro-
loval se smetáčkem, jestli někde nebyla 
puklina.

Dne 29. 9. 1960 se potopil potápěč, 
přesekal lana stavidel a ta se spustila dolů. 
Zastavil se tok řeky Vltavy. Po stavební 
stránce byla přehrada dokončena a slav-
nostně uvedena do provozu 22. prosince 
1961. Pak se přehrada ještě dostavovala, 
poslední čtvrtá turbína vodní elektrárny 

byla spuštěna v dubnu 1962. Práce skončily 
až v roce 1966. Těleso Orlické přehrady je 
v řetězu vltavských přehrad největší, nej-
vyšší a nejmohutnější. Její 450 m dlouhá 
betonová hráz dosahuje v koruně výšky 
91 m.

Stavební inženýr Alois Kraus měl pro 
tuto profesi vrozený talent a jeho činnost 
byla podepřena hlubokými teoretickými 
a praktickými znalostmi a mimořádnými or-
ganizačními schopnostmi. Nebyl komunis-
ta. Dlouho odolával všem tlakům, po stavbě 
přehrady se ale psychicky zhroutil a musel 
se léčit. Potom odešel do Prahy a podílel se 
například na stavbě metra.

V roce 2002 přišla povodeň a stoupaly 
obavy o stavby vltavské kaskády. Zneklid-
ňující byla otázka, jak dlouho Orlická pře-
hradní hráz vydrží. Hlavní stavitel vodního 
díla Orlík, v té době devadesátiletý Alois 
Kraus, se prý nad dotazy energetiků jen 
pousmál: „Přehrada bude bez problémů 
fungovat 150 let a pak další stovky roků."

Za PVK: Ing.H. Mašindová,  
P. Čecháčková

I když pro mnohé znamená nástup mě-
síce listopadu příchod dlouhé a nepříjemné 
zimy, čekají nás v něm dvě radostné události 
– svátek svatého Martina a začátek adventu 
– rozsvícení vánočního stromu s kulturním 
programem. Na první pohled spolu tyto dvě 
události nesouvisí, jsou od sebe vzdáleny 
více než dva týdny. A přece! Zapátráme-li 
v historii, dovíme se více. Historii vzniku 
oslav 11. listopadu najdeme již v před-
křesťanských dobách. Už tenkrát byl tento 
den považován za významný mezník roku, 
za počátek zimy. Ve starém Římě se přiná-
šely oběti bohům a věštilo se počasí. Tradice 
„Svatomartinských“ průvodů a hodování 
rovněž spadá do období antiky.

A jak na tyto pohanské oslavy navázal 
kult křesťanského světce? Biskup Martin byl 
jedním z nejoblíbenějších a nejuctívanějších 
křesťanských světců. Žil ve 4. století v Galii 
a byl prvním světcem, který byl uctíván, 
i když nezemřel mučednickou smrtí. Svatý 
Martin zemřel 8. listopadu 397 ve věku 
80 let a jeho slavný pohřeb se konal právě 
11. listopadu. Světcův kult se rychle šířil 
po celé Evropě, nejvíce byl pochopitelně 
uctíván ve Francii, kde je mu dnes zasvěce-
no čtyři tisíce kostelů a zachovaná část jeho 
ostatků je bohatě navštěvována a uctívána 
poutníky. Hrob svatého Martina se stal fran-
skou národní svatyní a světec byl prohlášen 
ochráncem franských králů a celého náro-
da. Je patronem vojáků, jezdců, koní, hus 
a vinařů. Na četných obrazech je zachycen 
výjev, na kterém jako mladý voják rozdělil 
mečem svůj plášť a polovinu daroval hla-
dovému a promrzlému žebrákovi. Svatý 
Martin vystupoval proti rozsudkům smrti 

Od Martina do adventu
za čarodějnictví a není bez zajímavosti, že 
inspiroval i spisovatele Victora Huga, který 
podle něho vytvořil v románu Bídníci po-
stavu lidumilného biskupa, který neodepře 
pomoc galejníkovi.

Ve středověku se konaly svatomartinské 
průvody, oblíbené zvláště u dětí, ve kterých 
zářily pestrobarevné lucerny a lampiony. 
V předvečer svátku se navštěvovali přátelé 
a rodiny sedaly k bohatě prostřenému stolu 
s tučnou svatomartinskou husou a typickým 
pečivem (koláče, plněné rohlíky). Svátek 
totiž připadal na dobu hlavního tahu hus. 
Francie, Anglie, Nizozemí, Německo jsou 
země, které vždy oslavovaly světcův svátek 
husou. V našich zemích se podávala na prv-
ní neděli po svatém Martinu, která mnohdy 
bývala prvním dnem adventu. Husa a jiné 
dobroty byly posledním sytým jídlem před 
adventním postem.

Svátek sv. Martina byl podle selského 
kalendáře začátkem hospodářského roku. 
Propouštěla se čeleď, uzavíraly se nové 
smlouvy. Pálily se svatomartinské ohně, 
které měly spálit zášť a nenávist v lidských 
srdcích a očistit je před nastupujícím ad-
ventem. V alpských zemích a v Bavorsku 
se říká, že chce-li člověk prožít nastávající 
rok ve zdraví a štěstí, musí udělat o svatém 
Martinu alespoň jeden dobrý skutek. Světec 
se mu odmění.

Svatý Martin byl tedy posledním svát-
kem před dobou kajícnosti, pokání, ome-
zování potravy před počátkem přípravného 
předvánočního času – advent byl totiž pů-
vodně dobou půstu. Nyní je adventní doba 
čtyři neděle před Vánocemi, ale tak tomu 
vždy nebylo. Doba jeho počátku nebyla 

jednotná, až v 7. století se ustanovil adventní 
čas podobně jako dnes. Advent trval původ-
ně jako postní doba před Velikonocemi 40 
dní, od svatého Martina do Vánoc, půst se 
vynechával o sobotách a nedělích, někdy se 
vyžadoval jen v pondělí, ve středu a v pátek.

Ještě v 7. století připadal počátek adven-
tu na první neděli po svátku svatého Ondřeje 
(30. listopadu).

Době mezi sv. Martinem a prvním ad-
ventním dnem se říkalo „malý karneval“ 
nebo „malý masopust“ a byla plná veselí, 
radosti a hodování.

Jak šel čas, uzavíralo se svatomartinské 
veselí svátkem svaté Kateřiny Alexandrijské 
25. listopadu.

Dnes převládá názor, že jde o apokryfní 
postavu, že existence svaté Kateřiny není 
nikde doložena a od samého počátku byla 
opředena legendami. Byla však velice uctí-
vána ve středověku – vzpomeňme na úctu 
císaře Karla IV. k této světici. Otec vlasti 
nechal vybudovat na Karlštejně kapli svaté 
Kateřiny jako ojedinělý památník vrcholně 
gotického stavitelství. Jedno z vrcholných 
literárních děl středověku je Legenda o sva-
té Kateřině.

Až do 19. století se v den svátku této svě-
tice dodržovaly na venkově mnohé zvyky 
a obyčeje podobné těm svatomartinským. 
Tradiční byly rozpustilé „Kateřinské“ zába-
vy, které patřily výhradně ženám. Tancovalo 
se často až do rána. S posledním tónem 
začala postní doba, ve které platil přísný 
zákaz tance, zpěvu a zábav.

Danuše Hlouchová,
Spolek SZP Protivín

29. 9. 1960

Pokračování příště.
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 ZE ŽIVOTA ŠKOLY 
ŠKOLNÍ SLOHOVÉ PRÁCE

Ze života 2. Mateřské školy Protivín

Děti ze 6. B dostaly v hodině slohu 
na výběr ze čtyř obrázků, podle nichž 
pak měly sestavit příběh. U každého 
příběhu je pak seznam všech čtyř 
slov. Posuďte, jak se jim povedlo za-
členit slova do příběhu.

Slova: lední medvěd, tučňák, iglú, 
sněhová vločka
Zima na Antarktidě

Na Antarktidě je vždy velká zima, 
protože je to nejchladnější kontinent. 
Rozprostírá se v okolí jižního pólu. 
Zimní teploty jsou až k -70 °C a v létě 

se pohybují -10 °C až -40 °C. Antarktida 
je největrnějším, nejchladnějším světa-
dílem a vanou zde silné větry.

Jednou se ale zima zbláznila. Byla 
tak velká zima, že vzbudila ledního 
medvěda. Lední medvěd byl hladový. 
Chtěl se najíst. Venku byla taková zima, 
že kdyby tam člověk stál pět minut, 
zůstala by z něj kostka ledu.

Nakonec se rozhodl, že půjde. Venku 
stál tučňák a snažil se najít taky něco 
k jídlu. Všechno bylo zamrzlé. Lední 
medvěd a tučňák se dohodli, že si po-
mohou. Rozdělili se a každý šel jinou 

cestou. Měli dohodnuto, že se za chvíli 
sejdou u velikého ledovce. Lední med-
věd čekal, čekal a čekal, ale tučňák 
nikde nebyl.

Medvěd se rozhodl, že se vydá stej-
nou cestou, jako šel tučňák. Šel dlouhou 
cestou, ale nikdo nikde nebyl. Medvěd 
si myslel, že už to vzdá. V tom ucítil 
vůni, a tak šel za pachem. Uviděl iglú. 
Šel se podívat blíž. Iglú bylo veliké a šlo 
z něj teplo.

Zpovzdálí na medvěda volal tučňák: 
„Medvěde, mám ryby!“ Lední medvěd 
byl rád, že tučňáka našel. Tučňák totiž 
čekal u jiného ledovce. V iglú se ohřáli 
a najedli. Venku začaly padat sněhové 
vločky. Nakonec se tučňák a medvěd 
radovali, že ta zima je přece fajn.

N. Sobkovčíková, 6. B

Slova: mořský koník, mušle, prsten, 
řetěz
Mořské dobrodružství

V jedné mořské hlubině žil mořský 
koník, který měl na ocasu prsten.

Ale náhle se zvedly vlny a prsten 
koníkovi odplaval. Začal prsten sledovat 
a viděl, že zaplul do temné jeskyně.

Když se k ní koník přiblížil, uviděl 
monstrum na řetězu, které spalo. Opa-
trně se snažil proplout kolem něj, aby 
získal zpátky prsten. Ten totiž zapadl 
do mušle.

Náhle se monstrum vzbudilo! Koník 
se lekl a snažil se, aby ho nezahlédlo. 
Naštěstí ale zjistil, že je neškodné.

Skamarádil se s ním a společně 
vyndali prsten z mušle. Koník odvázal 
monstrum ze řetězu a i s prstenem se 
vrátil zpět.

E. Skalová, 6. B

Slova: miminko, lodičky, baterka, 
veterinářka
Lodičky

Jednoho dne ráno zazvonil zvonek. 
Zvědavý psík vyběhl z pelíšku. Cestou 
ke dveřím narazil do připravené auto-
sedačky s miminkem. To začalo plakat 
a pes se lekl tak, že vrazil do zdi.

Maminka byla veterinářka a psa 
prohlédla. Řekla: „Raději tě vezmu 
na rentgen.“ A šla se obléct. Nemohla 
však najít své červené lodičky. Při hle-
dání vypadl elektrický proud. Maminka 
si vzala baterku, aby si mohla posvítit 
do psího pelíšku. Už jednou tam své 
oblíbené lodičky našla.

Posvítila si a vyjela: „Ty chlupatá 
obludo, kde jsi?“ Pes se přikrčil a výle-
zem ve dveřích utekl na zahradu. Když 
to maminka viděla, usoudila, že mu nic 
není. Rentgen už nebyl potřeba.

Maminka rozdýchala své leknutí 
a měla radost, že se nic vážného nestalo. 
Vždyť lodičky si ráda koupí nové.

O. Krejcar, 6. B

• Příroda se nám převlékla do  podzimního kabátu, 
změny přírody s dětmi pozorujeme při dopoledních 
procházkách. Z darů podzimní přírody jsme s dětmi 
upekly jablečné záviny, koláče s jablečnými povidly, 
uvařili zdravý sirup z arónie, která nám roste na naší 
školní zahradě. Od  maminky, paní Bláhové jsme 
dostali různé druhy dýní, které jsme si před každou 
třídou vystavili a ti nejmenší, Kuřátka, dýni vydlabali 
a vyřezali.

• Jako každoročně nás navštívil sokolník pan Vondruška 
se svými svěřenci: Terezkou – výrem africkým, Kubou 
– výrem velkým, Ringem – kánětem Harrisova (toto 
je jediný druh na světě, který loví ve smečkách) a Bo
houškem – orlem skalním. Děti bedlivě naslouchaly 
zajímavému vyprávění o výcviku těchto dravců, čím 
se živí, co a jak loví.

• S  hudebním pořadem „Písničky s  Rákosníčkem“ 
k nám zavítalo duo BAMBINI. Pořad plný známých 
písniček, které si děti společně zazpívaly, doplnilo 
určování čísel a písmen.

Petra Štěpková Berušky

Motýlci
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pátek 2. prosince v 19 hodin film USA

BLACK PANTHER:WAKANDA NECHŤ ŽIJE
Dobrodružný/akční. Královna Ramonda (A. Bassett), Shuri (L. Wright), M’Baku 
(W. Duke), Okoye (D. Gurira) a Dora Milaje (I.Haralson) bojují o ochranu svého 
národa před zasahujícími světovými mocnostmi poté, co se rozšířily zprávy o smrti 
krále T’Chally. Zatímco se obyvatelé Wakandy snaží přijmout svou další kapitolu, 
hrdinové se musí spojit a s pomocí Nakii (L. Nyong’o) a Everetta Rosse (M. Freeman) 
vytvořit nový svět pro království Wakanda.
Mládeži do 12 let nevhodný, dabováno, 161 minut, vstupné 140 Kč

neděle 4. prosince v 16 hodin film ČR

PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE 2
Fantasy/pohádka. Mladá alchymistka Amélie (E. Křenková) získává zakáza
nou kouzelnou moc – dokáže částečně ovlivňovat tok času. Zneužívání nových 
schopností ji však rozštěpí v čase a Amélie ze současnosti se tak setkává s Amélií 
z minulosti, která ji od té chvíle provází na každém kroku. Z dávno zapomenu
tých temnot času navíc povstává nová hrozba, alchymista nazývaný Pán run  
(J. Jackuliak), jenž touží získat vládu nad veškerou magií v Oberonu.
Mládeži přístupný, 135 minut, vstupné 130 Kč

neděle 4. prosince v 19 hodin ČR/Itálie/Slovensko

IL BOEMO
Drama/hudební/životopisný/historický. Film vypráví o úspěchu nejslavněj
šího českého skladatele 18. století Josefa Myslivečka, jeho jedinečném talentu, 
ale také úsilí, které věnoval své hudbě až do vlastního konce. Vtahuje nás do světa 
neobyčejného člověka, který jde za  svou touhou, za  opravdovou vnitřní a  ne
uhasitelnou nutností tvořit. Do světa, v němž se práce plná dobrodružství a vášní 
prolíná s intimním životem milostných pletek a vztahů k mocným, kteří rozhodují 
o jeho uměleckém osudu. V hlavních rolích V. Dyk a B. Ronchi.
Mládeži do 12 let nevhodný, dabováno, 140 minut, vstupné 110 Kč

středa 7. prosince v 19 hodin film ČR

HRANICE LÁSKY
Drama/erotický. Hana (H. Vagnerová) začíná cítit, že její vztah s Petrem (M. Řez
níček) se pohybuje v příliš zajetých kolejích. Rozhodne se ho tedy osvěžit a začne 
s Petrem sdílet své erotické představy a tajné sny. Od vyprávění je pak už jen krůček 

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

k činům. Ke zkoumání vlastní intimity, k zážitkům s jinými partnery a ke stále 
intenzivnějšímu hledání hranic, za které se dá v lásce a sexu zajít.
Mládeži od 15 let přístupný, 95 minut, vstupné 120 Kč

pátek 9. prosince v 19 hodin film USA

MENU
Horor/Komedie. Mladý pár (Anya Taylor Joy a Nicholas Hoult) cestují na odlehlý 
ostrov, aby se najedli v luxusní restauraci, kde šéfkuchař (Ralph Fiennes) připravil 
bohaté menu s několika šokujícími překvapeními.
Mládeži od 15 let přístupný, titulky, 108 minut, vstupné 130 Kč

neděle 11. prosince v 16 hodin film ČR

NEJVĚTŠÍ DAR
Pohádka, která je do písmene „boží“. Osudy svérázných obyvatel malé valašské 
vísky se v ní totiž protnou s prastarými slovanskými bohy jako je Perun, Radegast 
nebo Černobog. Bohyně zimy Morena nechce předat žezlo nad světem jarní Vesně 
a lidé s bohy musí spojit své síly, aby se společně pokusili dát věci do pořádku. 
V hlavních rolích B. Polívka, S. Rojková, Ch. Poullain, A. Polívková.
Mládeži přístupný, 93 minut, vstupné 120 Kč

neděle 11. prosince v 19 hodin film USA

VRAŽDA V LONDÝNĚ
Komedie/mysteriózní. V  londýnském West Endu 50. let se náhle zastaví 
plány na filmovou verzi divadelního hitu poté, co je zavražděn jeden z klíčových 
členů štábu. Když se případu ujmou světem unavený inspektor Stoppard (Sam 
Rockwell) a  snaživá začátečnice strážnice Stalkerová (Saoirse Ronan), ocitnou 
se oba v zapeklité záhadě v okázale špinavém divadelním podsvětí a vyšetřují 
záhadnou smrt na vlastní nebezpečí.
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 98 minut, vstupné 100 Kč

středa 14. prosince v 19 hodin ČR/Itálie/Slovensko

IL BOEMO
Drama/hudební/životopisný/historický. Film vypráví o úspěchu nejslavněj
šího českého skladatele 18. století Josefa Myslivečka, jeho jedinečném talentu, 
ale také úsilí, které věnoval své hudbě až do vlastního konce. Vtahuje nás do světa 
neobyčejného člověka, který jde za  svou touhou, za  opravdovou vnitřní a  ne
uhasitelnou nutností tvořit. Do světa, v němž se práce plná dobrodružství a vášní 
prolíná s intimním životem milostných pletek a vztahů k mocným, kteří rozhodují 
o jeho uměleckém osudu. V hlavních rolích V. Dyk a B. Ronchi.
Mládeži do 12 let nevhodný, dabováno, 140 minut, vstupné 110 Kč
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pátek 16. prosince v 19 hodin 

KONCERT – J. J. RYBA  
„ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ“
neděle 18. prosince 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 18. prosince v 19 hodin film USA/V. Británie

AVATAR: THE WAY OF WATER
Akční/dobrodružný/sci-fi/fantasy. Film nabízí zážitek na zcela nové úrovni. 
Režisér James Cameron vrátí diváky zpět do nádherného světa Pandory ve velko
lepém a strhujícím dobrodružství plném akce. Ve filmu Avatar: The Way of Water 
se po více jak deseti letech znovu setkáváme s Jackem Sully, Neytiri a jejich dětmi, 
kteří stále bojují za to, aby se udrželi v bezpečí a naživu.
Mládeži přístupný, dabováno, 190 min, vstupné 160 Kč

středa 21. prosince v 19 hodin film USA

ŠÍLENÁ NOC
Akční komedie. Štědrý večer. Pro partu zločinců ideální čas na  přepadení 
nechutně bohaté rodiny a provětrání jejího sejfu. Ve svém plánu však nepočítali 
s velmi nepravděpodobným vousatým hrdinou, který komínem přinese dárky… 
Šílená noc je drsná akční komedie z dílny producentů Johna Wicka.
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 111 minut, vstupné 140 Kč

pátek 23. prosince v 19 hodin film ČR

BANGER
Drama/komedie. Příběh jedné páteční noci a  zběsilá jízda plná drog a  rapu 
ve filmu režiséra Adama Sedláka. Adam Mišík v něm prodává kokain, chce ale 

prorazit jako muzikant a udělat BANGER. Díky své atmosféře, nekompromisnímu 
a originálnímu stylu i nečekanému humoru se film stal jednou z událostí festivalu 
v Karlových Varech, kde sklidil nadšené ohlasy kritiků i diváků.
Mládeži od 15 let přístupný, 105 minut, vstupné 120 Kč

neděle 25. prosince 

NEPROMÍTÁME – VÁNOČNÍ SVÁTKY

středa 28. prosince – Pozor v 16 hod. ! film USA

KOCOUR V BOTÁCH: POSLEDNÍ PŘÁNÍ
Animovaná komedie pro všechny. Do  kin se vrací jeden z  nejoblíbenějších 
hrdinů z  pohádek o  Shrekovi. Má ten nejroztomilejší kukuč, před alkoholem 
dává přednost mléku a jako šermíř je přímo geniální. Kocour v botách si bude 
v pohádkové dobrodružné jízdě plnit poslední přání.
Mládeži přístupný, dabováno, 101 minut, vstupné děti 120 Kč /dospělí 150 Kč

pátek 30. prosince v 19 hodin film USA/V. Británie

AVATAR: THE WAY OF WATER
Akční/dobrodružný/sci-fi/fantasy. Film nabízí zážitek na zcela nové úrovni. 
Režisér James Cameron vrátí diváky zpět do nádherného světa Pandory ve velko
lepém a strhujícím dobrodružství plném akce. Ve filmu Avatar: The Way of Water 
se po více jak deseti letech znovu setkáváme s Jackem Sully, Neytiri a jejich dětmi, 
kteří stále bojují za to, aby se udrželi v bezpečí a naživu.
Mládeži přístupný, dabováno, 190 min, vstupné 150 Kč

NEDĚLE 1. 1. 2023 NEPROMÍTÁME
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Jako tečku za výstavou Protivínský 
lazaret za 1. světové války přinášíme 
ještě jeden úryvek ze vzpomínek na první 
světovou válku týkající se Protivína. Au-
torem je pozdější profesor fonetiky na FF 
UK v Praze, Bohuslav Hála (1894–1970), 
který se za svého válečného působení 
v 11. pěším pluku setkal nejen s Anto-
nínem Kopeckým, pisatelem předešlých 
pamětí, ale i s celou řadou dalších vojá-
ků z Protivínska a Písecka. V úryvku se 
objevuje jméno Urchs bez bližšího určení, 
ale mohlo by jít o Františka Urchse (nar. 
1870), kožešníka a kloboučníka z čp. 25 
na protivínském náměstí. Dle 
Hály později padl do italského 
zajetí a válku přežil. V pří-
padě hostinského Webera, 
jehož působiště se mi nepoda-
řilo dohledat, by dle vojenské 
matriky mohlo jít o Václava 
Webera (1886–1916), naroze-
ného v Rovné, obec Petrovice 
u Sušice. Hála byl znamenitým 
vypravěčem a jeho memoáry 
vydané v nakladatelství Epocha 
roku 2018 pod názvem Dvě 
ofensivy lze zájemcům o dějiny 
světové války jen doporučit. 
Vybraný úryvek odehrávající 
se začátkem října 1916 na jižní 
frontě u Gorice je publikován 
na stranách 132–135:

Po čtyři dni pálí do nás bez 
přestání italské dělostřelectvo. 
Čtvrtého dne tohoto bombar-
dování přijde Urchs a tváří se 
nad míru tajemně. Mám z toho 
strach, protože to nevěstí nic 
dobrého. Nemýlil jsem se.

„Ty naši blbí kanonýři,“ za-
čal úvodem: „mají jen čtyři gra-
náty pro dělo na den a ty kanci 
taliánský nám sem šoupaj ránu 
za ranou. Musíme Taliánům 
ukázat, že taky něco dovede-
me. Umíte střílet gevergranáty 
(=speciální granát vystřelovaný 
z hlavně pušky)?“ Tvrdím, že 
nikoli, že toho neumím.

„Ježišmarjá,“ děsí se Urchs. 
„To snad ani néni možný. No, 
nevadí, já vás to naučím. To ste 
pěknej feldvébl. (Zapomněl, 
že mě tím feldvéblem udělal on sám.). Tak 
poďte a šoupnem jim tam ňákou tu ránu, aby 
věděli, že sme tady.“.

Raději bych nešoupal nic a vůbec mi 
na tom nezáleží, zdali Taliáni o mé přítom-
nosti vědí nebo ne. Ale Urchs je neúprosný. 
Také Weber se musí zúčastnit. Nabíjíme 
tedy do tří pušek ruční granáty na dlouhých 
kovových tyčích, které Urchs odněkud 
přitáhl. Radí nám: „Hlavně si dejte pozor, 
abyste dobře naklonili kvery a aby vám to 
neutrhlo palec. Až řeknu 'draj', pustíme to 
tam všichni najednou. Vystřelíme salvu. Tak 
pozor! Eins… zwei… drei!“

Stalo se. Tři granáty letí vesele do ital-
ského zákopu a explodují tam s děsným 
rachotem.

Vzpomínky z lazaretu – Bohuslav Hála
„Tam je mišunk,“ raduje se Urchs. „Tak 

eště!“ Vystřelili jsme ještě dvakrát a pak 
jsme si šli lehnout. Byl už večer a nastávala 
tma. „To jim dá pro vítr. Uvidíte, Hála, jak 
ty mizerové daj zejtra pokoj.“

Naděje, že si tímto způsobem zjednáme 
klid, mohla se zrodit jedině v omezené hlavě 
ofizierstellverttretra (=důstojnického zá-
stupce), bývalého feláka, jímž Urchs kdysi 
byl. Ráno jsme oba ještě spali, když příšerné 
rány otřásly naším dekunkem.

„Co je,“ ptá se Urchs, vystrčiv ospalou 
hlavu z dekunku. „Střílejí sem minami,“ 
křičí Weber: „nelezte ven!“

Situace je málo záviděníhodná. Na-
proti stojí asi minová baterie, neboť miny 
letí vždy čtyři najednou a působí děsné 
spousty škod. Poněvadž lze jejich let 
sledovat na nebi, vylézají vojáci raději 
z děr a hledí proti nebi. Hele, tuhle letí! 
Upozorňují se navzájem a pobíhají po zá-
kopu sem tam jako štvanci uhýbajíce tak 
před těmito příšernými náboji plněnými 
ekrasitem a vybuchujícími s příšerným 
trhavým rachotem.

Zůstali jsme s Urchsem v boudě: buď to 
padne vedle a pak se nám třeba nic nestane, 
anebo to vletí přímo na tu naši drátěnou 
střechu, pak jsme na kaši a máme na věky 
pokoj od té války. Nač pak takové pobíhání, 
štvaní a honění.

Celý den trvá strašlivá palba italských 
minenverfrů (=minomentů). Je asi 6 hodin 
večer. Nejméně tři sta min nám už vlétlo 
do zákopu. Pobíhajících je už málo, na ko-
nec jen dva mladí vojáci, Neruda a Vlasatý. 
Mám hlad a dávám se do jídla, které mi 
zbylo od včerejška: vytahuju z esšálku 
usušený 'smažený' řízek a chtivě otvírám 
ústa na první sousto.

„Pozor, letí sem!“ Ozve se výkřik 
venku a Neruda s Vlasatým cpou se k nám 
do dekunku. V úzkých dvířkách se zapasují 
do sebe a nemohou dovnitř. Ve vteřině se 
ozve příšerná detonace, místo řízku mi 

vlétne do úst spousta hlíny, 
a hlína mi ucpe nos i oči. Ze 
stropu se odloupne jakýsi 
trám a bací mne do hlavy. 
Jako ve snu zahlédnu ohnivý 
blesk a zaslechnu třeskot 
železných střepin o nádobí 
a zbraně. Pak upadám v ja-
kési bezvědomí. Jen pomalu 
se z toho probírám.

„Já mám úplně rozbitý 
voba lokty, jak to se mnou 
bacilo vo zeď,“ sténá Urchs.

Ohledávám se a s uspo-
kojením konstatuju, že mi 
nic není. Jen hlava mne 
silně bolí. Začínáme zkou-
mat okolí. Ve dveřích leží 
Neruda i Vlasatý, oba za-
biti. Uniformy jsou na nich 
takřka rozedrány a ze zad 
jim vyčnívají kusy ostrého 
a všelijak zkrouceného ple-
chu z miny.

„Pitomci, nemohli sem 
skočit jeden po druhém?“ 
zlobí se Urchs. A to byla 
celá jejich pohřební řeč. Ani 
slova o tom, že nás vlastně 
zachránili tím, že ucpali 
dveře. Všecko to strašlivé 
železo trčící jim v zádech 
bylo by asi vlétlo do nás… 
Ve válce však není na po-
dobné úvahy dost času.

„Pomozte mi… pomoz-
te… proboha vás prosím, 
pomozte…“

„To je Webrův hlas,“ 
děsí se Urchs, „honem ven!“

Venku je nádherný večer. Slunce se 
pomalu sklání do benátské nížiny a barví 
nachovým přísvitem rozstřílené stromy na-
šeho lesa. Jsou to chudé borové lesy, neboť 
na Krasu nic jiného růst nemůže, v tom su-
chu a v tom kamení. Jsou ubohé a zmrzačelé 
tak jako my, mají zurážené větve a mnoho 
jich je přelomeno… Nad zákopy vládne teď 
klid – klid hřbitova…

„Proboha vás prosím, kamarádi, pomoz-
te mi… ach, bože…“

Bílé domy dole v Gorici zardívají se 
v posledních slunečních paprscích a pomalu 
mizí v indigových stínech jižního večera. 

Pokračování na straně 12   

Bohuslav Hála (1894–1970), převzato z: „Dvě ofensivy“, s. 321.
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Vzpomínky z lazaretu – Bohuslav Hála
Koruny kaštanů usínají, rozbité borovice 
malátně třesou holými větvemi. Slunce 
zachází.

V dáli, na severu, hučí strašlivá bitva. 
Bitva hrozná a děsivá, s puškami, děly, 
minomety a všemi vynálezy důmyslného 
lidského mozku. Tam na severu se mrzačí 
a pobíjí tisíce lidí, ale k nim ke všem nemám 
onen vztah, který mne poutá k hostinskému 
Webrovi od Protivína v tuto chvíli.

„Kamarádi, zvedněte mě. Pomozte…“
Saniťák strhal s něho uniformu a snažil 

se obvázat rány. Byly příšerné: jediný po-
hled na toto tělo rozbité železem, kamením 
a zmazané hlínou nás přesvědčil, že nebude 
žít ani hodinu. Weber se na nás dívá nepří-
tomnýma očima.

„Posaďte mě, posaďte,“ sténá slábnou-
cím hlasem. Jeho hlas jako by přicházel 
odněkud z neznáma a jako by vlastně už ani 
nebyl jeho. Proniká nás až na kosti.

„Měj rozum, musíš ležet, ublížil by 
sis…“ „Jenom mě posaďte, stejně už je 
všemu konec. Je konec…“

„Jakýpak konec, vyhojíš se, pudeš do-
mu, uvidíš ženu a děti, víckrát už do fronty 
nepudeš…“

„Konec je, konec… Nechte mě... marná 
sláva…“

Z jeho těla proudí krev praménky a barví 
do ruda ostré kamení Krasu.

„Marná sláva… marná sláva… tak spá-
nembohem, kamarádi, spánembohem…“

Kdesi v dálce u Protivína ve vesnické 
hospodě stojí paní Webrová za pultem a če-
puje hostům pivo. Možná, že se také dívá, 

jak hrají mariáš. Weber je někde ve válce, 
a tak ona musí převzít všecky povinnosti ná-
ležející hostinskému. Směje se hospodským 
hrubým žertům a ani v duchu ji nepřijde 
na mysl, že její muž v tuto chvíli v dálce 
umírá. Webrovy tváře smrtelně blednou, nos 
se protahuje do špičky, vousky pod nosem 
se začínají ježit. Neklamná znamení, že se 
jeho konec blíží.

„Spánembohem, kamarádi… marná 
sláva..“

Opouštím toto strašlivé umírání a pro-
tahuju se zákopem. Jít se nedá, je úplně 
rozbořen a zavalen místy spoustou hlíny 
i kamení. Kryty jsou rozervány, předprsně 
srovnány se zemí. A co posádka, co vojáci 
našeho cuku a naší kompanie? Všude mr-
záci, všude mrtvoly…

Bohumír Bernášek,
Prácheňské muzem Písek

Bohuslav Hála (zleva druhý stojící) a důstojnický zástupce Urchs (zleva druhý sedící)  
se svými spolubojovníky v srpnu 1916, převzato z: „Dvě ofensivy“, s. 314.

  Dokončení ze strany 11

Novinky
městské
knihovny

Pro dospělé:
Hal Vaughan: Tajná válka Coco Chanel – 
skandální odhalení temné části života slavné 
návrhářky
Maeve Haran: Báječné časy – nejlepší přítel-
kyně už pětačtyřicet let
Fiona Valpy: Kam včely chodí spát – osudy 
dvou žen se prolnuly
Dagmar Digma Čechová: A nesejdeš z cesty 
– lze změnit trasu svého osudu?
Laura Purcell: Záhada panství Bainbridge 
– temné síly se probouzejí
Deon Meyer: Ďáblova hora – krimithriller

Pro děti:
Jennifer L. Armentroutová: Království těla 
a ohně – pokračování fantasy románu
Radek Drahný: Příběhy ze Šumavy v ko-
miksech – nové příběhy v novém provedení
Petra Machová: Pouto stínu – druhý díl české 
young adult trilogie

Petra Machová: Krevní msta – závěr trilogie
Jan Lebeda: Pohádky skřítků Medovníčka 
a Barvínka – další povídání o oblíbeném 
skřítkovi
Ivana Peroutková: Dobrodružky – příběh 
dvou mladých dívek, které se rozhodnou utéct 
z domova
Petra Braunová: Tramvaj plná strašidel – 
bojíte se tmy?
Petr Hugo Šlik: Marta si vzpomíná – dojem-
né vyprávění
Rafael Rosado: Obři, bacha – odvážná 
výprava

Hynek Klimek: Příběhy z jižních Čech 
Prácheňsko a Pošumaví – dívenka Bára 
cestuje krajem a zažívá nevšední příběhy
Zuzana Kadlecová: Máme doma veselo – 
říkanky pro nejmenší
Oldřich Růžička: Cestovatel časem Vynálezy 
– svět vědecko-technických vynálezů

Pozvání na cyklus o Izraeli

Středisko  křesťanské  pomoci 
– Pastelka a Evangelická církev 
metodistická srdečně zvou ve středu 
23. listopadu od 17 hodin na cyklus 
o Izraeli. Certifikovaný průvodce 
Olive Tour Jan Zajíc nás provede 
novozákonními místy v biblických 
souvislostech. Společně navštívíme 
místa spojená s Ježíšovým životem 
a službou od Nazaretu po Jeruzalém 
s důrazem na jeho službu a poslání. 
Setkání se uskuteční ve sborovém domě 
v Mírové ulici č. 171. Vstup zdarma.

SELIBOV
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Dům kultury 
Protivín

čtvrtek 
24. listopadu 

2022
od 19.30 hod.

Vstupné 690 Kč
Prodej vstupenek: 

www.mujbijak.cz 
tel.: 382 251 806

mobil: 734 271 080
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K VÁNOCŮM
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V neděli 30. října 2022 v kostele 
sv. Alžběty Portugalské v Protivíně 
byla sloužena slavnostní mše k vý-
ročí 360 let od dostavby a vysvěcení 
zdejšího chrámu. Slavnostní akt byl 
spojen se zádušní mší za šlechtické 
rody Vratislavů a Trauttsmandorfů, 
které se zasadily o postavení zdejšího 
chrámu v Protivíně. Slavnost celebro-
val P. Jan Mičánek, protivínský kněz. 
Z úst Petra Pavla Hanuse kostelníka 
heřmaňského zazněl text z historic-
kých událostí města i vzniku chrámu 
v Protivíně. Přiblížil přítomným, že 
během třicetileté války utrpělo panství 
i městečko Protivín velké materiální 
škody díky válečným rekvizicím 
válčících stran. Po smrti Jana Vrati-
slava, majitele protivínského panství, 
v roce 1628 zdědil Protivín jeho syn 
Jiří Vratislav, který se jako hejtman 
Prácheňského kraje zasloužil o obra-
nu města Písek před Švédy. V roce 
1660 zemřel Jiří bez dětí a dědičkou 
Protivína se stala jeho žena hraběnka 
Maxmiliána Veronika Vratislavová. 
Bohužel žena manžela přežila pouze 
o jeden rok a roku 1661 umírá. Panství 
s městečkem odkázala hraběnka své 

360. výročí dostavby a vysvěcení kostela sv. Alžběty Portugalské
dceři z prvního manželství Evě Johaně 
ze Šternberka, provdané za Adama 
Matyáše z Trauttmansdorfu, a jejich 
dceři. Dcera své dědictví podstou-
pila zpět svým rodičům. Hraběnka 
Maxmiliána Veronika Vratislavová 
ve své závěti ustanovila, aby její 
dědicové dostavěli kostel a špitál pro 
staré panské služebníky. Ustanovila 
i několik peněžních nadací pro vy-
držování špitálníků, bylo také plošně 
upuštěno od všech dluhů k vrchnosti 
mimo dluhů za pivo a povinné platy 
po dobu tří let. Kostel byl dostavěn 
a vysvěcen v roce 1662, tedy před 360 
lety. Hraběnka Eva Johana zemřela 
v roce 1674, její manžel Adam Maty-
áš v roce 1684. Protivín zdědil jejich 
druhorozený syn Zikmund Ludvík 
Trauttsmandorf, který zemřel v roce 
1707 a byl také pohřben v Protivíně 
v kapli sv. Anny, kterou nechal pro rod 
Trauttsmandorfů postavit. Na závěr 
slavnosti bylo uděleno slavnostní po-
žehnání s tématem posvěcení chrámu 
Páně.

Uvedl Hanus Petr Pavel, zvo-
ník, ponocný ve Skalách a kostelník 
na sv. Jiljí v Heřmani u Písku.

První Vánoce se slavily ve 4. století. Tra-
dice obdarovávání lidí o „svatých nocích“ 
je známá od středověku. Darování mělo 
význam pro upevňování vztahů a svazků 
s ostatními. Lidé věřili, že prostřednictvím 
daru dávají část sebe. Jednalo se o dárky 
drobné, často vlastnoručně vyrobené. 
A právě takové originální vlastnoručně 
vyrobené dárky a dekorace si můžete 
vyrobit na našich vánočních kreativních 
kurzech. Kurzy se konají v sobotu 26. 11., 
3. 12. a 10. 12 vždy od 14 hodin.

Těšit se můžete na výrobu macramé de-
korací (stará textilní technika, u nás známá 
pod pojmem drhání), vánočního skřítka či 
vánočního věnce.

Závěrem chceme poděkovat všem, kteří 
přišli náš Halloween. Přišlo vás neskutečně 
moc a my si to moc užili. Děkujeme.

Království času

Vánoční kreativní kurzy

Komponování písní se věnuje od svých 
gymnaziálních let a jako písničkář začí-
nal již jako středoškolský student. Zlom 
v hudební kariéře nastal založením 
folkové skupiny Spolektiv na Pedago-
gické fakultě v Českých Budějovicích, 
se kterou vydal tři alba. Kromě stěžejní 
koncertní činnosti se Spolektivem vy-
stupuje také jako písničkář, je zakladate-
lem a dramaturgem hudebního projektu 
Večery s koncerty a moderátorem hu-
debních festivalů, koncertů, televizních 
a rozhlasových pořadů.
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  SPOLEČENSKÁ KRONIKA  
NARODILI SE

 31. 10. syn Štěpán
 Šárce Škrnové z Protivína

ZEMŘELI
 27. 10. Jaroslav Keclík

 93 let, Protivín
 26. 10. Jasnuška Dlouhá

 93 let, Protivín

Blahopřání

EVANGELICKÁ CÍRKEV 
METODISTICKÁ

farnost Protivín, Mírová 171

Srdečně zveme na bohoslužby  
listopad–prosinec

NEDĚLE 20. 11. 9.00 hod.
„Pane, ke  komu bychom šli? Ty máš slova 
věčného života.“
Bohoslužba s kázáním (kazatel Novák R.)

1. ADVENTNÍ NEDĚLE 27. 11. 9.00 hod.
„Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije!“
Bohoslužba s kázáním (laický kazatel)

2. ADVENTNÍ NEDĚLE 4. 12. 9.00 h.
„Hlas volajícího na  poušti: Připravte cestu 
Páně, vyrovnejte mu stezky!“
Bohoslužba s  kázáním a  vysluhováním 
Večeře Páně (Novák R.)

3. ADVENTNÍ NEDĚLE 11. 12. 9.00 h.
Vzkříšený Kristus nás zve:
„Vím, že přichází Mesiáš, zvaný Kristus. Ten 
až přijde, oznámí nám všecko.“
Bohoslužba s poselstvím (br. Novák R.)

Kursivou uvedené verše vybrány z Bible (ČEP)

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

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.

V  neděli 9. 10. 2022 náhle zemřel  
MUDr.  Vladimír Weber. Čest jeho pa-
mátce!

S  jeho náhlým skonem zanikla or-
dinace praktického lékaře Masarykovo 
náměstí 189, Protivín bez náhrady. 
Je tím narušena návaznost péče o  jeho 
registrované pacienty. Bohužel kapacita 
zbylých ordinací v Protivíně je naplněna, 
až přeplněna. Přijímáním nových pacientů 
by došlo ke  snížení kvality péče o  sou-
časné pacienty těchto ordinací, což je 
nepřípustné.

Je vhodné, aby si bývalí registrovaní 
pacienti MUDr. Vladimíra Webera našli 
jiného registrujícího lékaře. Nejblíže 
ve Vodňanech, Albrechticích nebo v okres-
ním městě Písku. Standardní postup je 
oslovení své zdravotní pojišťovny, aby 
registrujícího lékaře zajistila. V  součas-

Úmrtí MUDr. Vladimíra Webera a návaznost péče
ných protivínských ordinacích budou 
nadále ošetřováni nemocní s  akutními 
potížemi a  budou prováděna očkování 
i  neregistrovaných pacientů. Lékařskými 
odbornými společnostmi je v  této době 
doporučováno očkování zejména proti 
COVID19 a chřipce.

Očekává se zhoršení epidemiologické 
situace COVID19 a na chřipku každoroč-
ně onemocní v ČR přibližně 850 tisíc lidí 
a  2000 lidí na  ni zemře. K  vyvolání one-
mocnění chřipky stačí velmi nízká infekční 
nálož, 2–3 viry a infekčnost některých kon-
taminovaných předmětů virem chřipky 
trvá i více jak 1 týden.

Na  závěr alespoň ještě jednu tichou 
vzpomínku na  kolegu MUDr.  Vladimíra 
Webera.

MUDr. Jan Kolář

Ne, nebojte se, že by se tento článek ně-
jak nostalgicky vracel do dob komunismu, 
kdy jsme si připomínali rudý říjen. Nebo že 
by snad časem vybledl?

Kdepak, Růžový říjen nebo Růžový 
měsíc (Pink October) je celosvětově chápán 
jako měsíc, jenž se věnuje rakovině prsu. 
Symbolem rakoviny prsu je růžová stužka, 
odtud ten název.

Touto nemocí ročně onemocní jen v naší 
zemi asi 5000 žen. To není málo. Maminky 
z Pastelky měly možnost se zúčastnit webi-
náře, který se této problematice věnoval. 
Celým večerem nás provázela Boženka 
Košnerová, jíž samotné byla tato nemoc 
diagnostikována před rokem. Maminku tří 
dětí jako většinu žen nález zaskočil, neboť si 
myslela, jako naprostá většina žen, že jí se 
to netýká. S citlivostí, ale zároveň otevřeně 
sdílela své zkušenosti, rady a doporučení. 
Šlo především o šíření povědomí, o pre-
venci, o včasný záchyt tohoto onemocnění 
a vyjádření podpory pacientkám s karci-
nomem prsu. Prevence je velice důležitá. 
Jejím základem je samovyšetření prsu. 
Jeho význam je celoživotní. To účastnicím 
webináře také názorně ukázala tak, aby bylo 
efektivní. Důležitá je pravidelnost, která 
umožní ženám zpozorovat změny včas. 
Znalost vlastního prsu je v mladším věku 
ničím nezastupitelná, později pak důležitým 
doplňkem mamografického screeningu.

Děkujeme za tento přínosný webinář, 
neboť problematika karcinomu prsu není 
sice tabu, jenže naše společnost prevenci 
dost zanedbává. Z průzkumů vyplývá, že 
jen zlomek žen (jednotky procent) se hlásí 

Růžový říjen
na prevenci při dosažení 45 let věku. Na-
prostá většina žen se objednává na vyšetření 
až po zaslání upozornění od pojišťovny, 
pokud se tedy vůbec objedná. Proto, ženy, 
využijte možnosti mamografu každé 2 ro-
ky od dosaženého 45. roku nebo vyšetření 
i dříve. Rakovina prsu se dá celkem dobře 
léčit, pokud se odhalí včas.

Hodně zdraví a v klidu prožitý advent 
přeje Pastelka.

Spolek Svaz zdravotně postižených Proti-
vín srdečně zve své členy na 17. členskou 
schůzi v úterý 13. prosince 2022 od 13.30 
hodin v Restauraci U Rychtářů.
Z programu:
• Vystoupení dětí z 2. Mateřské školy 

Protivín – zimní pásmo.
• Úhrada členských příspěvků ve výši 

100 Kč na rok 2023.
• Poukázky do Lékárny Protivín ve výši 

200 Kč za rok 2022.
• Předpokládaný program činnosti na rok 

2023.
• K tanci a poslechu vystoupení pana 

Josefa Nováka.

Občerstvení.
Těšíme se na Vaši účast

POZVÁNKA  
NA ČLENSKOU  

SCHŮZI
SZP PROTIVÍN

Dne 8. října 2022 oslavil pan Josef 
Vlasatý 85. narozeniny. Do dalších 
let přejeme hlavně hodně zdraví.

Rodina

V roce 2015 jsem psala článek o mé ba-
bičce paní Anně Liškové, roz. Michalové 
z Fanfír Těšínova čp. 40, která se narodila 
15. 11. 1915 a v roce 2015 jí bylo sto let.

Babička měla to štěstí, že tu byla ještě 
dalších skoro 7 let a dne 18. 10. 2022 se 
vydala na poslední pouť odkud není návratu. 
Dne 27. 10. 2022 jsme babičku pochovali 
do rodinného hrobu ve Skočicích a posled-
ního rozloučení se celkem zúčastnila celá ši-
roká rodina – dcera, syn a snacha, 9 vnoučat, 
19 pravnoučat s rodinami, 8 prapravnoučat 
a další příbuzní.

Za širokou rodinu vnučka  
Svatava Nečasová.

STO LET 
jednoho života…
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LETNÍ TÁBORY NA KOCANDĚ

3. běh Sherlock Holmes
Rok s rokem se sešel a my jsme se opět 

všichni setkali na našem letním táboře 
uprostřed lesů. Tábor se nachází poblíž malé 
obce Skočice. Jako každý rok zde probíhají 
tři samostatné běhy, na které přijede vždy 
okolo 60 dětí. Některé sem jedou úplně 
poprvé, některé se stále vrací. Všechny 
spojuje jediné, prožít zde krásných 14 dní 
s partou nadšenců, kteří do běhu tábora vloží 
celé své srdce.

Letošní 3. běh se nesl v duchu záhad-
ných případů Sherlocka Holmese. Děti 
měly možnost proniknout do tajů detek-
tivního života této slavné knižní postavy. 
Mohly se seznámit s Watsonem, který byl 
věrným pomocníkem Sherlocka Holmese. 
Nemůžeme opomenout ani Sherlockova 
nepřítele Moriartyho či Irene Adler, která 
nakonec pomohla s přemožením Moriarty-
ho. Důležitou součást příběhu sehráli i Malí 
detektivové z Baker Street. Tyto všechny 
postavy byly ztvárněny vedoucími tábora 
a jako každý rok i jejich kostýmy letos 
nebraly údivu. Děti se do každé hry pustily 
s velkým nadšením a nasazením, aby jejich 
družina získala tolik důležité body do celo-
táborové hry. Pomoc malým detektivům či 
Sherlockovi se pro ně stalo samozřejmostí. 
Tak se stalo, že v průběhu tábora musely 
identifikovat členy nebezpečného gangu, 
rozšifrovat dopis psaný azbukou, vyslech-
nout a dopadnout kriminální živly, a nako-
nec zcela zničit proradného Moriartyho. 
A když už se zdálo, že konečný souboj 
s Moriartym bude i pro Sherlocka osudný, 
měl tento legendární detektiv připraveno 

1. běh Ostrov pokladů
Každý rok netrpělivě vyhlížím konec 

školního roku. Není to tím, že bych se 
těšil na prázdniny, ale je to tím, že se těším 
na další tábor na Kocandě. I letos patřily 
skočické lesy dětem z prvního běhu, a to 
konkrétně prvních čtrnáct dní prázdnin. 
Malí účastnící se sem sjeli takřka z celé re-
publiky a dokonce i z jiného kontinentu. To 
vše proto, aby zjistili, jaká letos bude celotá-
borová hra, s kolika kamarády se opět shle-
dají a nebo aby zjistili, kdo najde zakopaný 
pirátský poklad. O letošních prázdninách 
jsme totiž hledali poklad slavného kapitána 
Flinta. Předlohou pro celotáborovou hru by-
la kniha Roberta Louise Stevensona, stejně 
tak jako stejnojmenný film z devadesátých 
let. Při příjezdu byli účastníci tábora přivítá-
ni na lodi Hispaniola a vydali se na širé moře 
vstříc novým dobrodružstvím. To obnášelo 
velké množství her v blízkých lesích, pro-
cházky s programem na blízkou zříceninu 
hradu, lanové překážky, hraní deskových 
her, přestřelku s laserovými puškami či 
pochodový výlet. Kromě toho si děti mohly 
vyzkoušet třeba práci s buzolou a mapou, 
naučit se něčemu z oboru tábornictví nebo 
třeba zakusit, co obnáší noční hlídky. Celý 
tábor jsme zakončili slavnostním předáním 
diplomů a dobrůtek za odměnu a úspěch 
v celotáborové hře. Třešničkou na dortu pak 
byl závěrečný slavnostní oheň, který jsme 

zapálili v trampském duchu – tedy pomocí 
čtyř pochodní. Dle slov, která jsem při 
odjezdu zaslechl, se dětem na táboře líbilo 
a moc se těší na další ročník kocanďáckých 

další eso v rukávu a tak nakonec mohl on, 
Watson, malí detektivové z Baker Street 
společně s dětmi oslavit zdárné zachránění 
nejen Britského impéria, ale celé Evropy.

Zpestřením tohoto roku byla i návštěva 
Policie ČR, která dětem odhalovala někte-
ré techniky, které je zapotřebí při řešení 
trestných činů. Přijela nás navštívit také 
Marešova divadelní společnost, která nám 
zde zahrála představení s názvem: Pohádky 
z Popletené Lhoty. Děti měly možnost vydat 
se na výlet mimo tábor. Tentokrát se netra-
dičně nejelo, ale šlo pěšky na koupaliště 

Škorna ve Vodňanech. Děti cestu zvládly 
s přehledem a lehkostí a ukázalo se, že ani 
delší túry pro ně nejsou překážkou.

Opět se na letošním táboře ukázalo, jak 
obětavé nadšení lidí dokáže vytvořit nesku-
tečný tábor, ze kterého odjíždějí spokojené 
děti plné dojmů a zážitků. Pevně věříme, 
že se sejdeme i příští rok na naší Kocandě 
a strávíme zde nezapomenutelné chvíle, 
na které budeme vzpomínat celý život. 
A nejen my, ale hlavně děti.

Takže díky Kocando!
za personál 3. běhu Blůďa

táborů. My se také moc těšíme a doufáme, 
že budeme moct pořádat tábory co nejdéle.

za tým 1. běhu Michal Roučka,
hlavní vedoucí
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Rodinnou tragédii připomíná obnovený kříž na Radování

U hlavní cesty I/20 mezi Protivínem 
a osadou Radčice u Vodňan nedaleko 
kopce Radování u Protivína, pod dráty 
velmi vysokého napětí se nachází kříž 
s uvedeným rokem 1901. V dnešní 
uspěchané době kříž míjíme automobilem 
nebo autobusem ve zlomku vteřiny a ani 
nejsme kříž schopni okem postřehnout. 
Byl postaven na podnět tragédie, která 
se tu odehrála na počátku nového století 
roku 1900, v době rychle se rozvíjejícího 
mladého městečka Protivín.

Dopravní provoz zde byl tenkrát 
opravdu zanedbatelný ve srovnání 
s dnešní uspěchanou dobou. V součas-
nosti jsou dopravní nehody na této přetí-
žené dopravní tepně z Písku do Českých 
Budějovic už celkem samozřejmostí, ale 
ve století minulém byly dopravní nehody 

PI

zcela výjimečné, takže se o nich moc 
záznamů v kronikách nedochovalo. Kříž, 
který jsem obnovil a prodloužil mu 
život dalším generacím, právě jednu 
takovou tragickou dopravní nehodu 
připomíná. Před 122 lety s přicházejí-
cím jarem ve středu 4. dubna roku 1900, 
vyrazil polní hospodář Jan Tlamsa se 
svou ženou Alžbětou roz. Pelikánovou 
z Chvaletic č. 6 ze svého hospodářství 
v Radčicích č. 23 na nákup do blízkého 
města Protivín. Jeli tak jako obvykle 
s bryčkou taženou koněm po tehdejší 
c.k. erární silnici. Po vyřízení nákupů se 
společně vydali nazpět domů z Protivína. 
V podobný čas vyrazil také i neznámý 
povoz tažený koněm od Vodňan. V oka-
mžiku, kdy přejížděli kopec Radování 
a byli skoro už na dohled doma, byl z dál-
ky silně slyšet zvon sv. Jan ze hřbitovního 
kostela sv. Jana Křtitele ve Vodňanech. 
Nemohli tehdy tušit, co se za pár vteřin 
později stane. Kůň se vlivem zvonění 
poděsil, z kopce se splašil a ve velké 
rychlosti se řítil z kopce na protijedoucí 
nic netušící povoz od Vodňan. Hospodář 
Tlamsa se jistě snažil střet s protijedou-
cím povozem zvrátit, ale nepovedlo se 
to. Při prudké jízdě z kopce bohužel 
manželka Alžběta vypadla z bryčky tak 
nešťastně, že více již ze silnice nevstala. 
Utrpěla na hlavě vážné roztříštění lebky 
a byla na místě mrtva. Následující sobotu 
7. dubna byla pochována ve věku 35 let 
do hrobu kaplanem Martinem Svobodou 
na vodňanském hřbitově sv. Jana Křtite-
le. Zemřelá Alžběta zanechala po sobě 
čtyři velmi malé děti a to dceru Kateřinu 
*1. 2.1900, syna Jana *30. 11. 1897, dce-
ru Marii *31. 12.1895 a syna Františka 
*3. 12. 1894. O děti a hospodářství se 
po tragédii starala sestra vdovce Kate-
řina *18. 12. 1864, která sdílela hospo-

dářství i se svým otcem, výměnkářem 
Františkem Tlamsou *30. 1. 1830. Kříž 
byl postaven rodinou o rok déle v roce 
1901, na opačné straně kopce v blízkosti 
rodných Chvaletic i městečka Protivín, 
kde se 30. ledna 1894 v chrámu Páně 
sv. Alžběty Portugalské s Janem vzali. 
Hospodář Jan s rodinou v Radčicích 
setrval až do roku 1905, dům prodal a je-
ho sestra Kateřina *1864 se svou neteří 
Marií Tlamsovou *1895 se přestěhovali 
do Chvaletic k Pelikánům č. 6. Hospodář 
se synem Františkem, Janem a dcerou 
Kateřinou se přestěhovali do obce Le-
nešice u Loun. Pomník padlých v obci 
Lenešice nám dnes odkrývá další tragédii 
a tu, že syn František v roce 1917 zemřel 
v 1. světové válce. Ve stejném roce byl 
i zrekvírován původce tragédie, zvon sv. 
Jan od sv. Jana Křtitele, vážil 1200 kg. 
V roce 2021 byl osloven paní Alenou 
Královou z Čejetic Hanus Petr Pavel, 
jestli by jejím jménem neopravil nějaký 
kříž, který potřebuje nutnou opravu. Byl 
vybrán proto tento časem ošlehaný zapo-
menutý kříž, o který nikdo doposud neje-
vil zájem. Paní Alena přispěla na opravu 
peněžním darem 5 000 Kč, který pokryl 
očistu a zpevnění puklého kamene, pís-
kování kříže s příslušenstvím, materiál 
na vykování stahovacího třmenu i zadní 
vzpěry, koupě litinové cedule i barvy. 
Veškerou práci na opravě Hanus Petr 
Pavel udělal zdarma. Celková oprava 
kříže byla dokončena v roce 2021. Kříž 
byl slavnostně znovu požehnán v úterý 
25. října 2022 protivínským římsko-
katolickým knězem Janem Mičánkem 
za účasti lidu z Protivína a okolí. Dodal 
zachránce křížů nejen na Protivínsku, 
Hanus Petr Pavel zvoník, ponocný 
ve Skalách a kostelník na sv. Jiljí v Heř-
mani u Písku.
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Fotbalové informace
„A“ tým sehrál v říjnu velmi dobré zápasy, 
jediný, který se nepovedl, byl v Prachati-
cích, i když dopadl nakonec vítězně.

FC MAS Táborsko B – FK Protivín 5:0 
(1:0)
FK Protivín: Pícha – Štěpka (63. Zach), 
Kulík, Vojta, Nedvěd – Hrachovec, Leroy 
Abawata (63. D. Bečvář), Z. Vorel, J. Vorel 
(72. Urban), Martin Říha – Petr.
Nejlepší hráči: Neužil, Chára, Kupka, Pra-
veček – Martin Říha
Miroslav Říha, trenér Protivína: „Bylo 
to zasloužené vítězství domácího týmu, 
který byl od začátku ve všech směrech lepší 
a zaslouženě vyhrál. První poločas jsme 
prohráli pouze 1:0, hlavně díky výbornému 
výkonu brankáře Píchy. Definitivně bylo 
o osudu utkání rozhodnuto po hodině hry, 
kdy jsme obdrželi dva slepené góly.“

FK Protivín – TJ Jiskra Třeboň 2:1 (0:0)
Góly: 56. J. Vorel, 67. Říha
FK Protivín: Pícha – Kulík (46. Vojík), 
Z. Vorel, Vojta, Zach – Hrachovec, Štěpka, 
J. Vorel, Nedvěd (76. Urban) – Martin Říha 
(65. Leroy Abawata), Petr.
Miroslav Říha, trenér Protivína: „Vy-
rovnané utkání, které se odehrávalo 
především mezi šestnáctkami bez velkých 
šancí. Klíčovým momentem byl samostatný 
nájezd hostujícího hráče, který zlikvidoval 
brankář Pícha, proto první poločas bran-
ky nepřinesl. Ve druhém jsme nejprve šli 
zásluhou kapitána Míry Vorla do vedení, 
hosté za pět minut vyrovnali, ale nám se 
v 65. minutě podařilo zásluhou Martina 
Říhy strhnout vedení opět na naši stranu. 
Poté jsme již soupeře do žádné šance ne-
pustili a vyrovnané utkání dovedli do ví-
tězného konce.“

FK Olympie Týn nad Vlt. – FK Protivín 
2:2 (1:1)
Góly: 9. Štěpka, 79. Petr.
FK Protivín: Pícha – Kulík, Nedvěd, Vojta, 
Zach – Urban (68. Hodinka), Štěpka, Leroy 
Abawata, J. Vorel, Vojík (86. Janeš) – Petr 
(90. Sháněl).
Nejlepší hráči: Mezera – celý tým
Miroslav Říha, trenér Protivína: „Za krás-
ného počasí a na výborném trávníku se hrál 
pěkný fotbal. Úvod patřil nám a podařilo 
se nám po chybě domácích jít do vedení 
Vojtou Štěpkou. Zhruba v polovině poločasu 
jsme přečkali velkou šanci domácích, kteří 
nastřelili tyč. Od 30. minuty zvýšili domácí 
aktivitu a bohužel pro nás se jim gólem 
do šatny podařilo vyrovnat. Druhý polo-
čas začal tak, jak skončil první, aktivitou 
domácích. Vytvořili si pár pološancí, které 
neskončily gólem, ale přesto šli po zásluze 
do vedení z trestného kopu. Poté jsme zase 
převzali aktivitu my a podařilo se nám chyt-
rým gólem Adama Petra vyrovnat. V samém 
závěru měl Míra Vorel na hlavě vítězný 
gól, ale trefil pouze dobře postaveného 
domácího brankáře. Proto skončil zápas 
spravedlivou remízou.“

FK Protivín – TJ Hluboká nad Vltavou 
2:2 (2:1) 
Góly: 20. (pen.) J. Vorel, 40. Petr
Protivín: Pícha – Kulík, Nedvěd, Vojta, 
Zach – Urban (90. Sháněl), Štěpka, J. Vorel, 
Vojík (75. Hodinka) - Martin Říha, Petr (56. 
D. Bečvář). Trenér Miroslav Říha.
Nejlepší hráči: celý tým – nehlášeni
Miroslav Říha, trenér Protivína: „Začátek 
zápasu patřil hostům a z pokutového kopu šli 
do vedení již v 6. minutě. Zhruba po patnácti 
minutách jsme vyrovnali hru a ve 20. minutě 
jsme vyrovnali též z penalty. Druhá polovina 
prvního dějství patřila jednoznačně nám 
a ve 40. minutě jsme šli do vedení. Klíčový 
moment nastal těsně před odchodem do ša-
ten, kdy jsme nevyužili stoprocentní šanci jít 
do dvoubrankového vedení. Úvod druhého 
poločasu opět patřil hostům a ze standardní 
situace vyrovnali. V poslední třetině zápasu 
na již dost rozbitém hřišti hra příliš krásy 
divákům nenabídla. Obě mužstva si sice 
ještě vypracovala nějakou příležitost, ale 
stav se již nezměnil.“

FK Tatran Prachatice – FK Protivín 2:3
Góly: Nedvěd 2, Kulík
FK Protivín: Váverka – Štěpka (Buko), Voj-
ta, Nedvěd, Zach – Kulík, Z.Vorel (Sháněl), 
Dan Bečvář, Vojík (Urban) – J. Vorel, Říha
Protivín to neměl na hřišti posledních 
Prachatic jednoduché, nakonec ale roli 
favorita splnil a ze hřiště Tatranu si odvezl 
plný počet bodů. Prachatičtí ale byli hodně 
nepříjemným protivníkem. Zvlášť v prvním 
poločase, kdy kromě gólu Fischera nastřelili 
ještě břevno. Ve druhém poločase se Pro-
tivínu podařilo vyrovnat, ale Tatran chtěl 
dokázat, že to s bodovým ziskem myslí 
vážně a Jaroslav Rauscher mu v 66. minutě 
znovu zajistil vedení. O to ale domácí přišli 
a nakonec nezískali ani bod. O výhře Proti-
vína rozhodly dva slepené góly v rozmezí 
čtyř minut. Vítězný vsítil Michal Nedvěd. 
V nervózním závěru padlo několik žlutých 
karet a jedna červená.
„Cením si, že jsme dokázali těžký zápas 
otočit,“ oddechl si po závěrečném hvizdu 
trenér Protivína M. Říha.

Také „B“ své zápasy vyhrávalo, dokon-
ce vysokým rozdílem, bohužel klopýtlo 
v Albrechticích, kde hráči neproměňovali 
své šance.

FK Protivín – Semice B 6:1
Branky: Sládek, Ruczkowski, Rothbauer, 
Burda, Prášil, Křišťál
Po roční přestávce si přišel zahrát Ondra 
Prášil, který momentálně trénuje v Tepli-
cích. Roční přestávka na něm nebyla vůbec 
znát, okamžitě se ujal taktovky, řídil svůj 
tým k jednoznačnému vítězství. Soupeř 
dokázal v prvním poločasu vzdorovat, 
ve druhé části to už byla jednoznačná partie.

SK Putim – FK Protivín 0:4
Branky: Rothbauer 2, Burda, Jirášek
Podobný průběh jako v domácím zápase 

před týdnem. Soupeř držel krok v první 
části, ve druhé už Protivínští dominovali.

FK Protivín – AFK Smetanova Lhota 0:5
Branky: Rothbauer, Polanský, M. Janeš, 
Cvachovec, Ruczkowski
Tentokrát domácí nastříleli branky už 
v prvním poločase, druhý se jen dohrával. 
Domácí tentokrát nepodali obvyklý výkon, 
přesto dokázali střílet góly a vysoko zvítězit.

Albrechtice – Protivín 2:0
Hosté nechali soupeře odskočit na dvě 
branky, potom přidali, ale tentokrát nedo-
kázali proměnit ani ty nejvyloženější šance 
a prohráli.

FK Protivín – SK Mirotice 8:1
Branky: Burda 3, Urban 2, Rothbauer 2, 
Cvachovec
Jednoznačný zápas s vysokým vítězstvím 
Protivínských, kteří sympatickému soupeři 
nastříleli do poločasu pět gólů. Ve druhé 
části hru kontrolovali a několik vyložených 
šancí ještě neproměnili, jinak by byl výsle-
dek dvouciferný.

Výsledky mládežnických týmů:

Dorost
FK Protivín – SK Planá 2:0
Branky: Jirášek, Kříž

SK Kovářov – FK Protivín 1:2
Branky: M. Křišťál, Hodinka

FK Protivín – Sepekov/Milevsko B 6:0
Branky: Florián 2, R. Pikl, M. Křišťál, 
Sháněl, Hodinka

FK Protivín – Větrovy 2:3
Branky: Hodinka 2

Čimelice/Mirotice – FK Protivín 4:0

Starší žáci
Chýnov/Ml.Vožice – FK Protivín 4:1
Branky: Brožek

FK Protivín – Vacov/Čestice 1:0
Branka: L.Pikl

FK Vodňany – FK Protivín 5:0
FK Protivín – Hradiště B 0:2
Blatná – Protivín 2:0

Mladší žáci
Chýnov/Ml.Vožice – FK Protivín 11:3
Branky: J. Bízek, Kochrda, Hronek

FK Protivín – Vacov/Čestice 3:2
Branky: Hronek 2, J.Bízek

FK Vodňany – FK Protivín 3:7
Branky: Hronek 4, Čáp 2, F. David

FK Protivín – Hradiště B 2:7
Branky: Kochrda 2

Blatná – Protivín 5:2
Branky: Kochrda, V. Mikulenka

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) radost v očích a lásku v srdci. KAŽDÝ DEN S CITÁTEM
Vyluštěnou tajenku zašlete do 28. listopadu 2022 na adresu MěKS Protivín, Mírová 337, 398 11 Protivín, nebo na email karfikova@kultura-protivin.cz
Knižní odměnu za správné vyluštění křížovky z říjnových Protivínských listů získává paní Johannová z Protivína. Gratulujeme!

2. prosince od 17 hodin
DEGUSTACE RUMŮ A PRALINEK

• CUBANEY ESTUPENDO 15 SISTEMA SOLERA
• PRESIDENTE 23 SISTEMA SOLERA

• PUNTACANA XOX 50 ANIVERSARIO
• OLIVER´S EXQUISITO 1985

• QUORHUM 30 SISTEMA SOLERA ANIVERSARIO
• CUBANEY ELIXIR 12 SISTEMA SOLERA

• OCHUTNÁVKA PRALINEK

CENA: 850,- KČ
Počet míst omezen. Prodej a rezervace  
vstupenek do 30.11. Pro více informací  

a rezervace volejte na 776 213 215

V  sobotu 22. října jsme uspořádali již 13. ročník 
skautské drakiády na Mrchováku. Brzy ráno jsme se 
sešli Na Ostrově, kde jsme naložili stoly a všechny potřebné 
věci, které jsme převezli na místo. Celé dopoledne bylo 
velmi deštivé a  nevlídné a  dokonce to vypadalo, že se 
zase setmí. Naštěstí se odpoledne počasí vybralo a krásně 
se vyjasnilo. Po  14. hod. byla ukončena dlouhá tradice 
bezvětří a  draky nám konečně vynášel vítr do  velkých 
výšin. Místo nekonečného běhání bylo možné si užít 
létající draky. Lidé začali chodit ve 14 hodin a postupně 
zaplňovali louku a nakonec jsme měli 31 zaregistrovaných 
draků. Návštěvníci si mohli ve  volné chvíli opéci buřta 
a osvěžit se kávou a čajem a dát si něco malého sladkého. 
Děti si malovaly obrázky a soutěžily o nejhezčí obrázek.
V půl páté odpoledne byli vyhlášeni vítězové soutěžních 
kategorií, děti dostaly odměny a s dobrým pocitem začali 
návštěvníci místo opouštět.
Všem, kdo přišli, děkujeme za účast a těšíme se na příští 
(větrný :) rok.

Svatava Nečasová,
skautské středisko Blanice Protivín

Harmonogram vydání 
Protivínských listů 2023

 Uzávěrka Vydání
č. 1 2. ledna 16. ledna
č. 2 30. ledna 13. února
č. 3 27. února 13. března
č. 4 31. března 17. dubna
č. 5 28. dubna 15. května
č. 6 5. června 19. června
č. 7/8 3. července 17. července
č. 9 4. září 18. září
č. 10 2. října 16. října
č. 11 30. října 13. listopadu
č. 12 27. listopadu 11. prosince

Změna termínu vyhrazena

KRÁLOVSTVÍ ČASU, PROTIVÍN



PROTIVÍNSKÉ LISTY – měsíčník. Vydává město Protivín a Městské kulturní středisko Protivín.
Za obsahovou správnost příspěvků zodpovídají autoři. Registrováno u MK ČR pod č. E 11443. Redaktorka: 
S. Karfíková, telefon: 382 251 996, e-mail: karfikova@kultura-protivin.cz. Sazba: PTS spol. s r. o. Vodňany. 
Tisk: P.  Smolík, Písek. Toto číslo bylo předáno do tisku 7. listopadu 2022. 

Protivínští taekwondisté bodovali na turnaji NEXTGEN

Stolní tenisté Slavoje Protivín zahájili novou sezonu 2022–2023. 
Dva týmy hrají krajské soutěže – divizi a krajskou soutěž B 
– a dva hrají okresní přebor. První kola přinesla následující 
výsledky:

Divize
Elektrostav Strakonice B : Slavoj A 10:2
(Votava 2)
Za domácí nastoupil po přestupu do Strakonic Ondřej Vařečka 
a přispěl k vítězství domácích dvěma body.
Slavoj A : Šum. Vimperk A 6:10
(Votava 3, Dunovský 2, Šťastný st. 1)
Slavoj A : VS Tábor A 10:4
(Votava 3, Dunovský 2, Cendelín 2, Šťastný st.1, debly)
Slavoj A : Prachatice A 4:10
(Votava 3, debl)
Vodňany B : Slavoj A 10:0
Velešín-Přídolí A : Slavoj A 10:3
(Votava 2, Dunovský 1)

Krajská soutěž B
Lhenice B : Slavoj B 10:4
(Topinka 2, Vařečka P. 1, debl)
Třebohostice A : Slavoj B 10:5
(Vařečka P. 2, Marková 2, Levita 1)
Slavoj B : Kovářov A 10:2
(Klárner 3, Topinka 3, Polanský 2, Tománek 1, debl)

STOLNÍ TENIS
Slavoj B : Milevsko A 3:10
(Klárner 2, debl)
Písek A : Slavoj B 10:5
(Klárner 2, Topinka 1, Vařečka P. 1, debl)

Okresní přebor
Slavoj C : Písek B 7:11
(Vařečka P. 3, Vařečka K. 2, Čurda 1, debl)
Mirotice B : Slavoj C 14:4
(Vařečka P. 3, debl)
Mirotice D : Slavoj C 9:9
(Šťastný ml. 4, Čurda 3, Bis 1, debl)
Slavoj C : Kovářov C 14:4
(Vařečka P. 4, Čurda 3, Šťastný ml. 3, Viktora 2, debly)
Heřmaň A : Slavoj C 17:1
(Čurda 1)
Heřmaň A : Slavoj D 13:5
(Polanský 3, Marková 1, Levita 1)
Svatkovice C : Slavoj D 4:14
(Polanský 4, Levita 4, Marková 3, Macháček 1, debly)
Slavoj D : Mirotice C 15:3
(Polanský 4, Levita 4, Marková 3, Čurdová 2, debly)
Slavoj D : Svatkovice B 8:10
(Polanský 4, Levita 2, Macháček 1, debl)

Karel Vařečka

V sobotu 22. října se konal turnaj NEXTGEN, kde se sou-
těžilo ve sportovním boji a v technických sestavách. Společně 
s našimi kolegy z Kolína a Prahy se za náš oddíl zúčastnila Anežka 
Vaněčková. Ve sportovním boji, který je zařazen do národní ligy 
mládeže, skončila na 3. místě. A v technických sestavách (bodovaný 
turnaj) na druhém místě. Celkově náš celý oddíl Taehan obsadil 2. 
místo v hodnocení týmů.

V neděli 23. října se konalo mistroství republiky v Chanba-
ře. Tohoto turnaje se zúčastnily týmy z České republiky, Francie, 

Polska, Slovenska a Maďarska. Protivín reprezentovali Nella Marie 
Kalíšková, Martina Babáková a Jiří Vaněček. Jako rozhodčí byla 
akreditována Nikola Zobalová. Turnaj byl kvalitně obsazen a naši 
závodníci se vůbec neztratili a opět získávali cenné zkušenosti.

Turnaj si všichni užili a byli spokojeni se svými výkony:
• Jiří Vaněček 2. místo krátký meč, 2. místo dlouhý meč
• Martina Babáková 2. místo krátký meč a štít, 2. místo dlouhý meč

MZ


