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Investiční činnost města v roce 2020

Vážení spoluobčané,
dovolte mi Vás informovat o největších 

investičních akcích plánovaných na letošní 
rok v našem městě a přilehlých obcích.

Dopravní stavby:
– ul. Chalupecká – bude realizována 

kompletní rekonstrukce ul. Chalupecká 
v obci Myšenec, kde bude provedena 
kompletní nová vozovka, parkovací 
stání, veřejné osvětlení atd. Tato komu-
nikace je řešena jako vozovka v zastavě-
né zóně s povolenou rychlostí 30 km/h 
a bezpečnostními prahy;

– rekonstrukce chodníků a VO v ul. 
Marty Krásové – zde bude odstraněn 
starý povrch chodníků a položena nová 
zámková dlažba včetně obrub a nového 
veřejného osvětlení;

– rekonstrukce vozovky u sportovní  
haly – zde po dokončení opravy spor-
tovní haly budou odstraněny betonové 
panely a bude položena nová asfaltová 
vozovka, která bude navazovat na stáva-
jící parkoviště u haly;

– parkoviště Husova ul. – zde bude vytvo-
řeno nové parkovací stání před parkem 
u Sv. Anny, toto parkoviště je řešeno 
pomocí zatravňovacích tvárnic tak, aby 
dobře splynulo s přilehlým parkem.

Školství:
– bude realizován projekt „Zkvalit-

nění zázemí pro výuku odborných 
předmětů na ZŠ Protivín“ – v tomto 
projektu budou zřízeny dvě nové třídy 
pro odbornou výuku (jazykovou a počí-
tačovou) včetně počítačového vybavení 

pro všechny žáky a zbudováno bezbari-
érové sociální zařízení včetně dodávky 
zdravotní plošiny;

– rekonstrukce fasády Mateřské školy 
v Krči, v rámci které bude navíc opra-
vena střecha kotelny MŠ Krč;

– sportovní hala – tato rekonstrukce 
byla zahájena již na podzim minulého 
roku a letos bude dokončena – jedná 
se o kompletní zateplení obvodového 
a střešního pláště, výměnu otvorových 
prvků z plastů, elektroinstalace, vzdu-
chotechniky a na závěr kompletní vý-
měnu parket za nový sportovní povrch.

Infrastruktura:
– v naší čistírně odpadních vod bude 

osazena technologie na míchání kalů 
a dodána uskladňovací nádrž.

Kultura:
– v letošním roce budou vyměněny staré 

dosloužilé sedačky v kině a budou na-
hrazeny za nové, moderní a pohodlné.

Výše uvedené investiční akce jsou za-
řazeny do rozpočtu města, ale zároveň Vás 
chci informovat, že jsou podány další žá-
dosti o dotační tituly z různých ministerstev, 
kde naší prioritou je podaná žádost o dotaci 
na rekonstrukci budovy naší základní školy, 
která skýtá výměnu krytin, klempířských 
prvků, výměnu oken a dveří a opravu a ná-
těry fasády.

Věřím, že výše uvedené investiční akce 
nám zase o trochu zlepší život v našem 
městě a přilehlých obcích.

Jaromír Hlaváč,
starosta města

RADA MĚSTA ZASEDALA
VYBRÁNO Z USNESENÍ RM 29. 1. 2020

– souhlasí
 s uzavřením Dohody vlastníků provozně souvisejících 

vodovodů s Jihočeským vodárenským svazem ve znění 
dle přílohy

– souhlasí
 s předloženým návrhem provedení přílože zemního 

kabelového vedení NN ke stávajícímu kabelu NN v 
pozemcích parc. č. 1477/1, 1482/24 v kú Selibov a v 
pozemcích parc. č. 795/2, 1193, 1267 v kú Maletice v 
rámci stavby „Maletice Dr. Bowyer: NN úprava kabel. 
ved.“

– souhlasí
 se zřízením služebnosti stezky a cesty a práva budování 

a údržby inženýrské sítě na pozemku parc. č. 110/2 a 
práva braní vody pro pozemek parc. č. 129 v kú Protivín

– souhlasí
 s ukončením nájemní smlouvy na pronájem pozemku p. 

č. 1516/24 o vým. 490 m2 v kú Protivín k 31. 12. 2019
 a ukládá
 finančnímu odboru – správě majetku zveřejnění záměru 

pronájmu

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

dne 23. 1. 2020
 a souhlasí
 s pronájmem uvolněného bytu v DZU /DPS/, Masarykovo 

nám. 21, Protivín

Pokračování na straně 3   

V územním obvodu Protivína bylo k 31. 12. 2019 přihlá
šeno k trvalému pobytu 4 699 obyvatel.
Z počtu 4 699 obyvatel bylo 2 369 mužů (2 036 nad 15 let) 
a 2 330 žen (2 030 nad 15 let).

 Celkem Z toho
 obyvatel Muži Ženy
Protivín 3 626 1 833 1 793
Chvaletice  98  46  52
Krč  208  115  93
Maletice  40  22  18
Milenovice  167  92  75
Myšenec  255  118  137
Selibov  86  41  45
Těšínov  87  37  50
Záboří  132  65  67

V roce 2019 se v Protivíně narodilo 43 dětí (22 chlapců 
a 21 dívek) a zemřelo 72 osob (41 mužů a 31 žen).

Během roku 2019 se do Protivína přistěhovalo 67 osob 
a 102 osob se odstěhovalo.

V  roce 2019 bylo na  MěÚ Protivín uzavřeno celkem 
18 sňatků.

Jitka Burdová,
matrikářka

Počet obyvatel k 31. 12. 2019

Rekonstrukce sportovní haly.
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 ZE ŽIVOTA ŠKOLY ŠKOLNÍ KOLO ZEMĚPISNÉ 
OLYMPIÁDY

OCENĚNÍ OD SCIA

Naše základní škola se každoročně za-
pojuje do Národního testování pro základní 
školy a odpovídající ročníky víceletých 
gymnázií. Na podzim roku 2019 bylo 
testování provedeno pro žáky 6. ročníku. 
Výsledky byly pro mnohé žáky i rodiče 
překvapivé. V některém ohledu kladné, v ji-
ném i záporné. Žáci jsou testováni v okruhu 
matematika, český jazyk a obecné studijní 
předpoklady.

Pro nás je velmi potěšitelné i po-
vzbudivé ocenění naší žákyně. Simona 
Svatošová (na fotografii 5. zleva v 1. řadě) 
byla vyhodnocena jako 3. nejlepší řešitel 
v rámci celého Jihočeského kraje.

Blahopřejeme Simonce a přejeme jí 
hodně dalších úspěchů ve studiu.

za ZŠ Tamara Vojtěchová

LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ

Letošní lyžařský výcvikový kurz 
proběhl ve dnech 11. ledna – 17. ledna, 
již tradičně na Lipně. Zúčastnilo se jej 38 
žáků sedmých tříd a 1 žák osmého roční-
ku. I přes nepřízeň počasí, kdy odpolední 
teploty dosahovaly až 9 stupňů a sníh nám 

takřka mizel pod lyžemi, dokázali všichni 
zužitkovat nabyté zkušenosti a na konci 
týdne zcela bezpečně sjet sjezdovku.

Večery si žáci zpestřovali referáty, které 
si připravili pro ostatní a které byly doplně-
ny přednáškami k danému tématu, V pon-

dělí nás navštívil člen horské služby a své 
povídání doplnil praktickými ukázkami. 
V úterý v rámci odpočinkového odpoledne 
se někteří vydali na vycházku po okolí 
a ostatní relaxovali v místním aquaworldu.

Pro většinu bylo odměnou večerní ly-
žování, kdy si vyzkoušeli sjezdovku za ve-
černího nasvícení. Lyžařský kurz se obešel 
bez zranění a doufám, že si ho všichni užili.

A jak to viděli žáci?
Každý den svítilo sluníčko,
ale sněhu tu bylo maličko.
Všichni měli své rychlé lyže
a horská služba byla vždy poblíže.
Bohužel jsme nezkusili běžky,
ale zato jsme museli chodit pěšky.
Sněhu moc nebylo,
ale přeci se nám líbilo.

Přijeli jsme na Lipno,
bylo tady teplíčko a svítilo i sluníčko.
Byl tu krásný bílý sníh,
vykouzlil nám úsměv na tvářích.
Lyže byly blíže než by se vám mohlo zdát,
bavilo nás kopce sjíždět 
a pak se muselo jít spát.

V pondělí 27. ledna se na naší škole 
konalo školní kolo zeměpisné olympiá-
dy. Soutěže se zúčastnilo celkem 34 žáků 
druhého stupně. V kategorii A pro 6. ročník 
bylo přihlášeno 9 žáků, nejlépe se dařilo 
Radce Povové ze 6. C a Míše Markové ze 
6. A. Do kategorie B pro 7. ročník se při-
hlásilo 8 žáků, nejlepších výsledků dosáhl 
Vašek Šálek ze 7. B a Tereza Říhová ze 7.A. 
A konečně v kategorii C pro 8. a 9. ročník 
bylo přihlášeno celkem 17 žáků. Nejlep-
ších výsledků dosáhla Pavla Čecháčková 
z 9. A a Ondra Viktora z 9. B. Všem žákům 
děkuji za účast. První z každé kategorie 
postupují do okresního kola, které se bude 
konat ve středu 26. února v Písku. Držíme 
palce a přejeme hodně úspěchů.

Jana Houdková

Pokračování na straně 6   

Dne 14. ledna se v Písku konalo okres-
ní kolo olympiády z dějepisu. Za naši ško-
lu se zúčastnili tři žáci. Na krásném druhém 
místě (o bod za vítězem) skončila Pavlína 
Čecháčková (9. A), na 9. místě se umístila 
Lucie Klišová (9. A) a na 19. místě z 31 
účastníků skončil Ondřej Viktora (9. B). 
Všem našim žákům blahopřejeme a děku-
jeme za vzornou reprezentaci školy. Pavlíně 
držíme palce do krajského kola, kam se 
svým výkonem nominovala již podruhé.

P. Čecháčková

OLYMPIÁDA  
Z DĚJEPISU
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UZÁVĚRKA
pro dodání příspěvků

do březnových
„Protivínských listů“  

je v pondělí 2. 3. 2020
do 12 hodin

NOVINY VYJDOU
v pondělí 16. 3. 2020  

RADA MĚSTA ZASEDALA
  Dokončení ze strany 1

– bere na vědomí
 oznámení ředitelství ZŠ Protivín o uzavření školní 

družiny v průběhu pololetních (31. 1. 2020) a jarních 
(9. – 13. 3. 2020) prázdnin

– souhlasí
 s realizací projektu „Zkvalitnění zázemí pro výuku od

borných předmětů na ZŠ Protivín“ a poskytnutím mimo
řádných finančních prostředků na jeho předfinancování 
s tím, že ZŠ Protivín vrátí zapůjčené prostředky ve výši 
dotace do 15 dnů po obdržení dotace; předpokládaná 
výše prostředků činí 4,2 mil. Kč, když přesná částka bude 
upřesněna po výběrovém řízení

– vybrala
 jako nejvýhodnější nabídku pro stavbu „Stavební úpravy 

výměna střešní krytiny a oken ZŠ Protivín“ nabídku 
účastníka STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.,  
Vltavská 1010, 373 41 Hluboká nad Vltavou s nabídkovou 
cenou 15 613 634,87 bez DPH   

 a pověřuje
 starostu města podpisem smlouvy; v případě, že 

město Protivín neobdrží dotační prostředky, bude dle 
výběrového řízení od smlouvy odstoupeno v souladu s 
ustanovením smlouvy o dílo čl. 17

Taška na vozíku
 Starší žena přišla během nakupování 

v prodejně v Zámecké ulici v Protivíně 
o peněženku s doklady i finanční hoto-
vostí. Chvilkové nepozornosti seniorky 
v sobotu 1. února kolem půl páté odpoled-
ne využil pohotový zloděj. Žena nechala 
na nákupním vozíku zavěšenou tašku 
a pachatel peněženku odcizil. 

 Případ řeší policisté místního obvodního 
oddělení.

 Příležitost dělá zloděje, buďte pozorní 
a nedávejte zlodějům šanci, své věci mějte 
vždy při sobě a pod kontrolu.

Krádež peněz
 V bytě seniorky v Protivíně škodil ve stře-

du 29. ledna zloděj. Pachatel využil toho, 
že si žena během dopoledne lehla a během 
spánku jí připravil o několik tisíc korun, 
které měla uložené v pokoji.

 Na místo činu vyjížděli protivínští policis-
té i kriminalistický technik, který zajistil 
stopy. Policisté okolnosti krádeže dále 
prošetřují a pátrají po drzém zloději.

Podvod při koupi vozu
 Chtěl si pořídit vůz, ale stal se obětí 

podvodníka. Policisté prošetřují případ 
podvodu při koupi automobilu, oznámení 
přijali dne 30. ledna odpoledne. Zájemce 

z deníku
POLICIE ČR V PROTIVÍNĚ

o automobil z Protivína si vůz a zprostřed-
kovatele vybral na internetovém portálu, 
dle dohody poslal několik desítek tisíc 
korun na pobočku banky Western Union 
v Belgii, kde si peníze vybral zatím nezjiš-
těný pachatel. Podvedený přišel o peníze 
a vůz nemá. Policisté upozorňují veřej-
nost, aby si tímto způsobem automobily 
nepořizovala a využívala jiné, bezpečnější 
možnosti.

Vloupání do domu
 V úterý 21. ledna dopoledne vyjížděli 

protivínští policisté i kriminalistický 
technik k do místního rodinného domu 
na Blanické ulici. V době mezi 16. až 21. 
lednem se do objektu vloupal zloděj. Pa-
chatel překonal oplocení zahrady i dveře 
do obytné části domu, které prohledal 
a odcizil mikrovlnou troubu, televizor 
a rychlovarnou konvici. Nechal za sebou 
škodu 7500 korun.

 Policisté místo činu ohledali, technik zajis-
til stopy a prošetřování okolností vloupání 
a pátrání po pachateli pokračuje.

Sousedská rozepře skončila napadením
 Protivínští policisté vyjížděli dne 7. ledna 

odpoledne řešit konflikt mezi místními 
sousedy. Po slovní rozepři mezi dvěma 
muži došlo také na fyzické napadení, kdy 
měl jeden z aktérů druhého muže udeřit 
na dvoře u domu dřevěným hranolem 
do hlavy a způsobit mu zranění, které si 
vyžádalo lékařské ošetření. Došlo také 
na vyhrožování. Případ dále řeší písečtí 
kriminalisté.
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Pro dospělé:
Penelope Ward: Gentleman devět – tři 
kamarádi, podivín, playboy, kráska
Susan Malleryová: Rodinné pouto – jsou 
tak odlišní, a přesto rodina
Monika Kindlová, Martina Boledovičová: 
Tradinář – rodinný a tvořivý rok plný oslav 
a rituálů
Miloš Zapletal: Za zády slavných – pohled 
do zákulisí českého showbyznysu
Lisa Jackson: Jako o život – všechny dávné 
lži a zrady se probouzejí
Adler Olsen: Malé pikantní vraždy – dvě 
povídky o kodaňském policejním oddělení
Veronika Černucká: Autogram pro vraha – 
česká detektivka
Amo Jones: Koruna nenávisti – dcera 
prezidenta USA má skvělý život,  
alespoň se tak zdá

Novinky
městské
knihovny

Nejlepší čtenář roku 2019
Jako každý rok vyhodnotíme nejlepšího čtenáře za rok 2019 s nej-
větším počtem výpůjček za uplynulý rok.
Nejlepší čtenář roku 2019 – UČITELKA/UČITEL
Kromě nejlepšího čtenáře roku vyhodnotíme i učitelku/učitele, 
který si v knihovně vypůjčil nejvíce knih.
Noví čtenáři do knihovny
Roční registrace pro nového čtenáře bude v měsíci březnu zdarma.
Amnestie upomínek
V rámci Března – měsíce čtenářů opět vyhlašujeme amnestii 
na upomínky pro zapomnětlivé čtenáře.
Výstava
Ve vestibulu kina bude probíhat výstava fotografií členů Fotoklu-
bu Protivín. Své fotografie prezentují a na vaši návštěvu se těší J. 
Houdková, M. Johanna, M. Bísek, M. Bubeníček, J. Kvasnovský, 
R. Pexídr, M. Procházka a O. Tuháček.
Divadlo pro děti
Ve spolupráci s MěKS Protivín jsme pro děti pozvali na 15. března 
divadlo No Kakabus s pohádkou Vodníkův sen. Mohou se těšit 
na humorně laděný pohádkový příběh o vodníku Klepítkovi, který 
si usmyslel, že ho to u rybníka už nebaví a že starost o rybičky je 
pěkná nuda.
Workshop Dokonalý make-up
Stylistka a vizážistka Dana Beranová k nám zavítá již potřetí. Ten-
tokrát dámám přispěje radou, jak si poradit s make-upem. Termín 
konání 18. března 2020.
Kurz Trénování paměti
Lektorka Mgr. Jitka Lojíková stejně jako v loňském roce zahájí kurz 
Trénování paměti. Předpokládaný termín zahájení 10. března 2020.
Knižní novinky
O nabídce našich nových titulů pro všechny věkové kategorie se 
dočtete pravidelně v Protivínských listech a na webu Městského 
kulturního střediska Protivín. Do knižního fondu bylo už od začátku 
roku zařazeno úctyhodných 170 knih všech žánrů.
Magnesia Litera – cena čtenářů
Do 31. března budou moci čtenáři hlasovat o nejlepší knize vydané 
v roce 2019. Vybírat mohou z původní české prózy, poezie a knih 
pro děti. Vítězná kniha bude vyhlášena v přímém přenosu České 
televize.
Nejčtenější kniha roku
A za naši knihovnu vyhlásíme nejčtenější knihu roku 2019.

Březen – měsíc čtenářů

Městská knihovna Protivín ve spolupráci s MěKS Protivín se jako 
každý rok zapojí do 11. ročníku celostátní akce Březen – měsíc 
čtenářů. Kromě oblíbených tradičních akcí pro čtenáře připravujeme 
jedno velké překvapení, které si zatím ale necháme pro sebe. Jediné, 
co prozradit chceme, je to, že se můžete těšit.

Stacy Schiff: Čarodějnice Salem, 
1692 – historické události zpracované 
do fascinujícího příběhu
Tanja Woosenová: Má první láska – šílený 
podnikatelský nápad a spousta zlomených srdcí
Darcy Coates: Tajemství sídla Craven 
Manor – staré sídlo skrývá hrůzné tajemství
Caroline Mitchellová: Němý svědek – 
pravda někdy ublíží víc než lež
Mauren Johnsonová: Křiváci – soukromá 
škola, podivné vraždy a pachatel, co se vrací 
na místo činu

Jan Blesík: Nový Svět na Hradčanech – 
nejpůvabnější a nejtišší místo Prahy očima 
výjimečného muže
Monika Wurmová: Pákistánská pomsta 
– vášnivý příběh z prostředí záhadného 
Pákistánu
J. S. Monroe: Nepamatuji si své jméno – 
komu věřit, když nevíte, kdo jste
Monika Wurmová: Nesmíš mě milovat – 
Prokletý tanzanit – příběh o lásce a touze 
po životě
Shari Lapena: Nevítaný host – není kam utéct…



PROTIVÍNSKÉ LISTY 5. stránka

Na fotografii jsou Antonín Bízek, Julie Jelínková, Tereza Míšková, Hana Sedláčková, Beáta 
Sobkovčíková a Karolína Sochorová.

Začátek roku 2020 v 1. Mateřské škole Protivín

Před koncem roku 2019 se k nám 
dostala zpráva o požáru v kynologické 
stanici u Milevska, jejímž majitelem 
je pan Zdeněk Růžička. V dubnu 2017 
a v červnu 2018 tento kynolog se svými 
kolegy představil dětem v naší mateřské 
škole své psí svěřence, kteří jsou součástí 
policejního týmu. O těchto akcích jsme též 
informovali v Protivínských listech. Každé 
jejich vystoupení se uskutečnilo bez náro-
ku na honorář a u dětí sklidilo vždy velký 
úspěch. Chtěli jsme touto cestou vyjádřit 

svou vděčnost a přispět finanční částkou 
na obnovu zničeného areálu a zázemí pro 
psy. V lednu jsme proto uspořádali v na-
ší mateřské škole sbírku a za přispění 
většiny rodičů i zaměstnanců školy se 
podařilo nashromáždit pěkných 5 630 Kč, 
které byly předány výše zmíněné stanici 
a jejímu majiteli.

Už nyní se těšíme, až na jaře zase při-
vítáme pány psovody se svými policejními 
psy na školní zahradě.

Eva Cimburová

Leden, který má být zimním měsícem, 
nás zklamal. Nepřinesl žádnou sněhovou 
nadílku, aby si děti mohly užít bobování 
a hry se sněhem. Alespoň mráz občas ukázal 
svou sílu a děti mohly na procházkách po-
zorovat zamrzlé louže a námrazu na větvích 
stromů a keřů. Vyprávěli jsme si o tom, jak 
to má venku vypadat v zimě, jaké sporty 
a hry můžeme v zimě provozovat, jak se 
správně v zimě oblékat apod. Skutečný 
zážitek však mohly děti získat jen když 
s rodiči vyjely na hory.

Ve školce jsme tvořili, malovali a kreslili 
na zimní téma. Učili jsme se básničky a pís-
ničky. Formou příběhů jsme děti přivedly 
k důležitosti starat se o ptáčky v zimě, co 
jim dávat do krmítka a co jim škodí.

V lednu k nám přijelo loutkové diva-
dlo s pohádkou „O dvanácti měsíčkách", 
ve které dobro zvítězilo nad zlem, tak, jak 
to má být a ještě si děti procvičily názvy 
měsíců v roce.

Nezapomněli jsme na pokračování v pří-
pravě na školu. Procvičujeme různými úkoly 
určování počtu, orientaci v ploše (nad, pod, 
uprostřed, před, za, vpravo, vlevo, nahoře, 
dole), rozvíjíme souvislé vyjadřování, logic-

Lednové zprávičky ze 2. Mateřské školy Protivín

ké myšlení, paměť, pozornost, slovní zásobu 
apod. To vše proto, aby děti zvládly zápisy 
do ZŠ co nejlépe. Tak jim držme palce!

Ivana Byrtusová

PODĚKOVÁNÍ
Děti z 1. Mateřské školy Protivín dě-
kují Českému svazu včelařů Protivín 
za velkou sklenici medu.

Ve středu 8. ledna do Mateřské 
školy Krč zavítal pán z Mezinárodního 
environmentálního vzdělávacího, po-
radenského a informačního střediska 
ochrany vod Vodňany (MEVPIS) se 
vzdělávacím program Putování s kapří-
kem Metlíkem. Program byl uzpůsobený 
věku dětí v mateřské škole a děti se při 
něm zábavnou a hravou formou dozvě-
děly, jaké je to být rybou. Kapřík Metlík 
je provedl zajímavým příběhem o životě 
ryby v rybníce. Vyzkoušely si, jak asi vidí 
ryba pomocí modré fólie, naučily se jmé-
na různých druhů ryb a poté viděly naživo 
i 4 mláďata jeseterů. Také se dozvěděly, 
jaká jiná zvířata mohou žít ve vodě či 
u vody. Kapřík Metlík dětem ukázal, jak 
se mají k vodě v přírodě a přírodě obec-
ně chovat. Co do ní patří a nepatří a jak 
jí pomáhat, aby se jí dařilo. Na závěr se 
děti podívaly na 4 živé kraby a svlečený 
krabí krunýř. Díky zajímavému průběhu 
a krásným názorným pomůckám (plyšáci 
ryb v životní velikosti, šnečí ulity…) děti 
program velice zaujal a odnesly si z něj 
zajímavý zážitek.

Kapřík Metlík v Krči

NOC  
S ANDERSENEM

Pozvánka na Noc s Andersenem, která se 
uskuteční v Pastelce v pátek 27. března 
2020. Pro děti ve věku od 6 do 12 let. Při-
hlášky posílejte do konce února e-mailem 
na skppastelka@seznam.cz. Informace 
žádejte také tam.

Mgr. M. Šálková

• SKP Pastelka zve děti věku od 11 do 
15 let na turistický příměstský tábor, 
který se bude konat 3. – 7. srpna. Děti 
se můžou těšit nejen na pobyt v pří-
rodě, ale také se budou učit orientovat 
v mapách, používat GPS, základy 
zdravovědy. Nebude chybět zábava, 
hry ani překvapení. Více informací 
e-mailem na skppastelka@seznam.cz

• ECM ve spolupráci s SKP Pastelka 
zvou mládež ve věku od 11 do 20 let 
na softbalový tábor s Američany, 
který se bude konat 6. – 10. července 
2020. O přihlášky a informace pište na  
skppastelka@seznam.cz

Mgr. M. Šálková

Pozvání na tábory 
SKP Pastelky
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 ZE ŽIVOTA ŠKOLY 
DEN SPOLEČENSKÉHO CHOVÁNÍ A OBLÉKÁNÍ

Čtvrtek 30. ledna byl nejen dnem vy-
dání pololetního vysvědčení, ale i dnem, 
který děti ze školního parlamentu vy-
hlásily společně s pedagogickým sborem 
„Dnem etikety“. Učíme se pravidlům, ale 
v praxi se často neumíme správně zachovat. 
Naším cílem bylo pěkně si vše vyzkoušet 
v průběhu celého vyučování.

Toho dne jsme se téměř všichni snažili 
přijít slavnostně oblečeni a chovali jsme se 
k sobě dle pravidel platných pro chování při 
různých oficiálních příležitostech. Některé 
třídy zkoušely připravit si besedu, kvíz, 
někdo zkusil dokonce „první taneční“. Třída 

4. B připravila vernisáž svých výtvarných 
prací. Děti si připravily pozvánky, úvodní 
řeč a přivítání hostů. Na svém místě čekaly 
uvaděčky, uniformovaní členové ochranky 
byli ozbrojeni. Po úvodním slově následo-
vala prohlídka výstavy a také banket, jehož 
přípravu podpořily svou pomocí i maminky.

Vyvrcholením dne bylo zejména pro 
prvňáčky předání jejich prvního vysvědčení, 
které se pyšnilo samými jedničkami.

Za vše mluví malá fotoreportáž.

T. Vojtěchová

LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ 
KURZ

Na Lipně svítilo sluníčko,
až mě z toho bolelo očičko.
V půjčovně jsme si půjčili lyže
a ze začátku jsme na nich padali běžně.
Rolba sníh přes noc urovnala,
abych na něm už nepadala.
Do školy se mi zas nechce,
to se mi teď říká lehce.

Bylo nám teplíčko, svítilo nám sluníčko.
Na školu jsme nemysleli, 
protože jsme lyžovali.
S hůlkami jsme jezdili, 
ale občas se nám ztratily.

Sluníčka bylo dost, lyžování pro radost.
Lyže klouzaly, běžky nebyly.
Na lanovce se člověk dozví věcí, 
víc než ve škole.

  Dokončení ze strany 2

V pátek 10. ledna se žáci naší školy 
zúčastnili okresního kola ve stolním te-
nisu v Písku. Družstvo chlapců (Bohdan 
Levita, Jakub Čurda a Kryštof Doubek) 
obsadilo 1. místo. Družstvo dívek (Vik-
torie Čurdová, Nikola Koubová a Eliška 
Němcová) obsadilo rovněž 1. místo. Obě 
družstva postoupila do krajského finále, 
které se konalo 16. ledna v Benešově nad 
Černou. Družstvo chlapců i dívek zde star-
tovalo ve stejném složení jako na okresním 
finále v Písku. Chlapci obsadili krásné druhé 
místo. Dívkám se podařilo vyhrát i tento 
turnaj a postoupit do republikového finále, 
které se bude konat v Hostinném na počátku 
března 2020.

Našim žákům blahopřejeme a děkujeme 
za výbornou reprezentaci naší školy.

Z. Křišťálová

OF A KF  
VE STOLNÍM TENISU
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Obec Žďár hledá zájemce  
na provozování místního obchodu.

Kompletně zařízené prostory k předání od 1. 4. 2020.

Nájemné 12 Kč/rok, obec hradí náklady  
spojené se spotřebou elektřiny a vody.

Víc info na tel. 724 595 696 – p. Lackovičová, obec Žďár.

PI

SKP Pastelka slaví 10 let
V březnu 2010 vzniklo Středisko 

křesťanské pomoci – Pastelka. Pár dní 
na to, totiž 1. dubna 2010, jsme slavnostně 
otevřeli mateřské centrum Pastelka.

Od té doby do Pastelky na různé krouž-
ky, semináře, besedy, tábory, „přespávačky“ 
zavítaly stovky rodin. Už v roce 2013 vážně 
hrozilo, že se Středisko křesťanské pomoci – 
Pastelka z důvodu financování ke konci roku 
2016 zavře. Ovšem díky dárcům z Anglie 
a Evangelické metodistické církvi jsme 
tu stále. Jsme členy Sítě pro rodinu, z.s.. 
Ve spolupráci s nimi organizujeme mimo 
jiné kampaně. Začali jsme kampaní Táta 
dneska frčí, kde si tatínci se svými rodinami 
vyzkoušeli, jaké to je ovládat letadlové mo-
dely. Ve spolupráci s dobrovolnými hasiči 
z Protivína jsme několik let pořádali Dětský 
den. V naší milé a útulné cukrárně jsme osm 
let pořádali mikulášskou besídku a také 
jsme tvořili z jedlé modelíny. To byl skvělý 
zážitek – děti ukázaly, že dokáží vytvarovat 
nádherné postavičky, zvířátka a že odolají 
pokušení ochutnávat.

Čas od času se koná večer pro ženy, kde 
se bezvadně bavíme, a naše drahé polovičky 
nám ukazují, že se umí výborně postarat 
o nejmenší poklady i bez naší pomoci. 
A nutno říci, že čím víc příležitostí jsme 
jim jako manželky dávaly, tím lépe se s tím 
popasovali. S vizážistkou Luckou Loudíno-
vou a kadeřnicí Pavlou Šípkovou některé 
maminky prožily Den pro ženy, v němž sice 
musely na nějaký čas opustit své partenry, 
zato se jim vrátily krásné, upravené a spo-
kojené. To za to určitě stálo, pánové, co ří-
káte? Ve spolupráci s Attavenou, o.p.s. jsme 
uspořádali hned několik kurzů pro rodiče 
s dětmi. Společnost IMPAKT z Prachatic 
nás také oslovila a přes půl roku se snažila 
podpořit rodiče ve vzdělávání i podnikání. 
Většina kurzů probíhala s hlídáním dětí, 
čímž zájem o tyto kurzy výrazně stoupl. 

Zveme hosty z řad odborníků. Mezi vý-
znamné patří např. specialista na rodinnou 
psychologii Jeroným Klimeš. Zdravé vaření 
ve spolupráci s CASD se setkalo s velkou 
oblibou. Během školního roku pořádáme 
kroužky, jednorázové volnočasové aktivity 
pro děti a v létě příměstské a pobytové 
tábory. Jsme rádi, že se Pastelka stala sou-
částí našeho města. Jsme vděční za podporu, 
kterou máme od města Protivín i Komunitní 
nadace Blanicko-Otavské. Díky jejich pod-
poře můžeme pořádat a financovat většinu 
našich aktivit pro veřejnost. Věříme, že 
s Boží pomocí tu budeme moci ještě nějaký 

čas fungovat. Děkuji všem, kdo vedli nebo 
vedou kroužky pro děti. Do dalších let si 
přejeme, aby Pastelka byla místem, kde se 
lidé z Protivína a okolí budou cítit dobře, 
kdy všechno, co budeme podnikat, bude 
přinášet radost, spokojenost a hezké oka-
mžiky. V Pastelce můžete najít i podporu 
v otázkách rodinných záležitostí.

Srdečně zveme na fotografickou výsta-
vu  do  infocentra,  která  potrvá  do  konce 
měsíce.

Mgr. M. Šálková

1. běh – „Cesta do pravěku“
5. 7. – 18. 7. 2020

Prvohory, druhohory, doba ledová a mno-
hem víc. Chystáme se na tajuplnou výpravu 
do Pravěku. Mamuti, velcí ještěři, šavlozubí 
tygři. Ti všichni čekají jen na to, až je obje-
víš. Nemáš strach? V tom případě se přidej 
k nám. Vydej se s Jendou, Jirkou, Petrem 
a Tondou na dobrodružnou cestu. Na cestu 
po řece času, po které se dostaneme do časů 
minulých. Do časů, po kterých nám zbyly 
už jen zkameněliny.

3. běh – „Letopisy Narnie“
2. 8. – 15. 8. 2020

Velké a staré domy jsou ideální pro jednu 
oblíbenou dětskou činnost – hru na scho-
vávanou. Někdy se může stát, že při takové 
schovávané objevíte tajné dveře. Může to 

LETNÍ TÁBORY NA KOCANDĚ V LÉTĚ 2020
být jen další ložnice, spižírna, nebo koupel-
na. Jindy narazíte na starou skříň. Ukryjete 
se v ní. V tom ale ucítíte, jako kdyby vám 
nohy ovanul studený vítr. Otočíte se, udě-
láte pár kroků vpřed a najednou se ocitnete 
v úplně jiném světě. Co budete dělat? Při-
pojíte se k Petrovi, Lucince, Edmundovi 

a Zuzce a vydáte se zkoumat svět, ve kterém 
neplatí stejná pravidla jako v našem světě? 
Čekáme na vás!

Přihlášky a více informací na 
www.kocandaci.cz
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Protivínský vlastivědný klub se opět 
sešel ve čtvrtek 23. ledna v 17 hodin odpo-
ledne v klubovně domu s pečovatelskou 
službou. Besedu uvedl kamarád Radek 
Lenčík a už to začalo. Jarda Mašinda 
vždycky říká:

„Jsem typický Středočech, narodil jsem 
se v Kolíně. Z Kolína pochází Kmoch, 
fotograf Sudek (ne Saudek) a já.“ Už jako 
malý kluk dostal s bratrem kameru značky 
Admira. Jak šel čas, přístroje se stále zdo-
konalovaly. Jarda nám popsal, jak kamera 
funguje, jak se nahrává obraz a zvuk, jaký 

48. setkání Protivínského vlastivědného klubu
Malé ohlédnutí za filmovou tvorbou Jaroslava Mašindy

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky  

typu Tetra hnědá, Dominant  
všechny barvy,  

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

Stáří 15 – 19 týdnů,  
cena 169 – 219,- Kč/ ks.

Prodej:  
16. března 2020 od 9.20 hod.  

– Protivín u vlakového nádraží

Výkup králičích kožek.  
Cena dle poptávky.

Informace:  
pondělí – pátek od 9 do 16 hod.

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

PI

Foto R. Lenemajer

je rozdíl mezi analogovým a digitálním 
zpracováním. Vyprávěl, jak na filmový pás, 
potom kazety a další nosiče ukládal záběry 
z přírody, z trempských akcí, sportovních 
klání, různých oslav, dokonce i několika 
svateb. Já se pamatuji, jak jednou točil 
jízdu cykloveteránů z Písku kolem řeky 
Otavy, kde to pro něj byl i sportovní výkon. 
Vždy musel být vepředu, aby nás viděl, 
jak šlapeme třeba po Kamenném mostě 
a potom zas hned dál U Smetáka.

Následovalo několik ukázek z tvor-
by Jaroslava Mašindy. Jako první jsme 

zhlédli „Pražskou hřebenovku“ – putování 
matičkou Prahou před dvaceti lety. Je to 
moc hezky udělané, ozvučeno krásnou 
hudbou. Šel tenkrát kamarád Petr Slád-
ků, Tom Staňků, Hela a Jarda, Jitka a já. 
Šlapali jsme pražskou přírodou a všude 
to vonělo májovými květy.

Druhý film byl natočen před deseti lety 
v restauraci Blanice, kde Jarda Kuběnka 
s dcerou Maruškou, za podpory majitelky 
Katky Rychtářové, zorganizoval turnaj 
v dámě. Děti hrají proti rodičům, nikde se 
nekouří a nakonec všichni vítězí, protože 
to byla zdařilá akce. Dále jsme mohli 
sledovat záznam z návštěvy Protivínského 
vlastivědného klubu v hasičském mini-
muzeu v Záboří. Poslední byla ukázka 
filmu, který vznikl převážně z fotografií 
– Stříbrný šíp – dokument o znovuzrození 
motorového vozu ze 40. let minulého sto-
letí. Díky nadšencům je z hromady šrotu 
opět stříbrný krasavec, jezdí po kolejích 
a šíří slávu zlatých českých ručiček, které 
ho daly zase dohromady.

Na konci besedy jsme Jardovi zatles-
kali, popřáli zdravíčko a mnoho dalších 
filmových záběrů. Docela jsme se trefili, 
Jarda měl zrovna narozeniny, ještě jsme 
to trochu oslavili.

Příští setkání se konají 20. února 
a 19. března 2020, kdy bude zoolog 
RNDr. Karel Pecl vyprávět o rezervaci 
Řežabinec, kroužkování ptáků a jiných 
zajímavostech. Srdečně vás zveme.

Za PVK Jirka Plíva
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Rezervace vstupenek na www. mujbijak. cz nebo v MěKS telefonem 382 251 806, 382 251 996. 
Předprodej vstupenek v MěKS a jednu hodinu před představením v pokladně kina.

Filmy označené tímto symbolem jsou sledovatelné brýlemi 3D-technologie

neděle 1. března v 16 hodin film USA
JEŽEK SONIC

Komedie pro všechny. Modrý superrychlý ježek Sonic patří k největším videoherním 
legendám. A protože o legendách se obvykle točí filmy, vznikla komedie, v níž bude hrdina 
rychlostí toho nejrychlejšího blesku prchat před svým neúnavným pronásledovatelem 
Doktorem Robotnikem.
Mládeži přístupný, dabováno, 99 minut, vstupné děti 110 / dospělí 130 Kč

neděle 1. března v 19 hodin film ČR / Slovensko
PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST

Romantický. Opakování divácky úspěšného filmu. Natálie je svobodná třicátnice. Je 
šťastná, má dobrou kariéru a dlouholetou nejlepší kamarádku Simonu, které se právě 
obrátil život vzhůru nohama. Simona je čerstvě po rozvodu a snaží se vyrovnat s tím, že 
její jedenáctiletý syn odchází žít k otci. Tuhle pachuť zažene seznámením s výstředním 
umělcem Viktorem, pro kterého se stává múzou. Hrají: P. Hřebíčková, T. Dyková, Ľ. Kostelný, 
J. Popovic', E. Balzerová.
Mládeži do 15 let nevhodný, 107 minut, vstupné 100 Kč

středa 4. března v 19 hodin film USA / V. Británie
1917

Drama/válečný. Držitel Oscara® Sam Mendes, režisér bondovek Skyfall, Spectre a filmu 
Americká krása, natočil jedinečný epický příběh z první světové války. Na sklonku jednoho 
z největších válečných konfliktů všech dob dostali dva mladí britští vojáci Schofield a Blake 
zdánlivě nesplnitelný úkol. V nervy drásajícím závodě s časem musí zdolat nepřátelské 
území a  doručit zprávu, která má zabránit smrtícímu útoku na  stovky vojáků – mezi 
ohroženými je i Blakeův bratr. Vítěz tří Oscarů®.
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 119 minut, vstupné 110 Kč

pátek 6. března 

NEPROMÍTÁME – KONCERT POKÁČ
neděle 8. března v 16 hodin film USA
FRČÍME

Animovaný/rodinný. Snímek Frčíme nás zavede do světa fantazie, ve kterém se představí 
dva elfští teenageři, kteří se vydají na pozoruhodnou výpravu, aby zjistili, zda ve světě 
zůstalo aspoň kousek toho magického.
Mládeži přístupný, dabováno, 112 minut, vstupné děti 110 Kč / dospělí 130 Kč

neděle 8. března v 19 hodin film USA
BIRDS OF PREY (PODIVUHODNÁ PROMĚNA HARLEY QUINN)

Akční / krimi / dobrodružný. Po rozchodu s Jokerem se Harley Quinn (Margot Robbie) 
spojí s dalšími superhrdinkami, aby společně zachránily malou dívku z rukou obávaného 
narcistického padoucha jménem Black Mask (Ewan McGregor). Správná psychoušská 
jízda může začít!
Mládeži do 15 let nepřístupný, dabováno, 109 minut, vstupné 110 Kč 

středa 11. března v 19 hodin film ČR
11 BAREV PTÁČETE

Dokument o vzniku filmu Nabarvené ptáče. Lehce o těžkém natáčení… Dokument 
nabízí unikátní pohled za oponu tohoto výjimečného díla, které zanechalo stopu na evrop
ských i světových festivalech. A není to pohled ani krutý, ani černobílý nebo málomluvný. 
Vyprávění režiséra V. Marhoula a (ne)herce P. Kotlára se proplétají rozličnými peripetiemi 
vzniku filmu a nabízí své subjektivní pohledy od začátku až do poslední klapky rok a půl 
dlouhého natáčení. Někdy úsměvné, někdy tvrdé...
Mládeži přístupný, 120 minut, vstupné 100 Kč

pátek 13. března v 19 hodin film USA 
DOLITTLE

Dobrodružný. Kdyby tak každý doktor byl jako Dolittle. Nebojí se vyrazit na nebezpečnou 
výpravu, utkat se s piráty, ale hlavně rozumí řeči zvířat. Hvězdný Robert Downey Junior září 
v originálním pojetí příběhu o legendárním zvěrolékaři. Oscarový režisér Stephen Gaghan.
Mládeži přístupný, dabováno,106 minut, vstupné 130 Kč

neděle 15. března v 16 hodin 

DIVADLO PRO DĚTI – VODNÍKŮV SVĚT
neděle 15. března v 19 hodin film ČR
3BOBULE

Volné pokračování letní komedie z  prostředí prosluněných moravských vinic. 
Po mnoha sklizních… Honza (K. Hádek) a Klára (T. R. Voříšková) se stali majiteli vinař

ství a rodiči rozpustilých dvojčat. Jenže všední starosti dokáží být občas úmorné, takže 
v manželství jim to právě teď moc neklape. Navíc nastává rozhodující čas vinařského 
roku – vinobraní.
Mládeži přístupný, 100 minut, vstupné 130 Kč

středa 18. března v 19 hodin film V. Británie
JUDY

Životopisný / drama/ romantický. Renée Zellweger v  roli jedné z největších holly
woodských legend všech dob. Judy Garland je fenomenální zpěvačka a úspěšná herečka, 
která se již od útlého věku stává miláčkem celé Ameriky. Její talent si podmaňuje miliony 
diváků na celém světě. Její kariéra je doslova splněným snem. Ale všechno má svou cenu.
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 118 minut, vstupné 100 Kč

pátek 20. března v 19 hodin film USA
BLOODSHOT

Akční/ fantasy/ drama. Bloodshot je smrtelně zraněný voják, kterého zachránila tajná 
organizace Project Rising Spirit, která mu vymyla mozek a do krevního oběhu nainstalovala 
nanoboty, kteří mu dávají nespočet schopností. Bloodshot může měnit podobu svého 
těla v kohokoliv. Pomocí nanobotů se může vyléčit z jakéhokoliv zranění, a to i fatálního, 
ovládá všechny zbraně a bojovou techniku, může se napojit na jakoukoliv elektrotechniku 
a satelitní sítě.
Mládeži od 12 let přístupný, titulky, 110 minut, vstupné 120 Kč

neděle 22. března v 16 hodin film USA
LEDOVÁ SEZÓNA: ZTRACENÝ POKLAD

Animovaný. Lední medvěd a polární lumíci v exotické džungli? Proč ne, když to situace 
vyžaduje! A dovolená to rozhodně nebude. Norm se vydává z pohodlí domova kolem světa 
na velké a zábavné dobrodružství. Po svém boku má nezničitelné chlupaté kámoše lumíky 
a společně se pokusí vrátit starobylý ztracený poklad tam, kam patří.
Mládeži přístupný, české znění, 111 minut, vstupné 120 Kč

neděle 22. března v 19 hodin film Francie
ZAPOMENUTÝ PRINC

Dobrodružný /rodinný. Všechno v Djibiho životě (Omar Sy – filmy Nedotknutelní, I dva 
jsou rodina) se točí kolem jeho milované sedmileté dcerky Sofie. Oddaný otec samoživitel 
nikdy nepřijde pozdě na jejich večerní pohádku. Každou noc ji bere do „Pohádkolandu“. 
Ze Sofie se však stává puberťačka a on musí vymyslet, jak v jejím životě zůstat důležitou 
postavou.
Mládeži přístupný, dabováno, 102 minut, vstupné 120 Kč

středa 25. března v 19 hodin film ČR
V SÍTI

Dokument. 3 herečky, 3 pokojíčky, 10 dní a 2458 sexuálních predátorů. Experiment, který 
naléhavým způsobem otevírá tabuizované téma zneužívání dětí na internetu. Tři zletilé 
herečky s dětskými rysy dostávají za úkol prostřednictvím falešných profilů na sociálních 
sítích předstírat, že jim je 12 let. Chatují a skypují s muži všech věkových kategorií…
Mládeži od 12 let přístupný, 90 minut, vstupné 100 Kč

pátek 27. března v 19 hodin film USA
NEVIDITELNÝ

Thriller. „Už nikdy mne neuvidíš. A bude tě to bolet.“ Zlověstný vzkaz bývalého milence 
by se dal interpretovat různě. Jenže ten pravý význam je děsivý a nepředstavitelný. Leigh 
Whannell, režisér originálního thrilleru Upgrade, přichází s další žánrovou lahůdkou, která 
inovativně oživuje legendárního hororového antihrdinu.
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 124 minut, vstupné 120 Kč

neděle 29. března v 16 hodin film ČR
PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE

Fantasy pohádka. Princeznu Ellenu od narození provází příslib mocné kletby, kterou na ni 
uvrhla čarodějnice Murien. Kletba se má naplnit v den Elleniných dvacátých narozenin, 
jakmile zapadne slunce. Avšak ve chvíli, kdy zajde poslední sluneční paprsek a vše se zdá 
ztraceno, princezna zjišťuje, že zůstala uvězněná v čase.
Mládeži přístupný, 100 minut, vstupné děti 110 Kč / dospělí 130 Kč

neděle 29. března v 19 hodin film Německo
TÉMĚŘ DOKONALÁ TAJEMSTVÍ

Komedie. 7 přátel, 7 telefonů, 1 nevinná hra. Na společné večeři se sejde několik párů 
a po pár sklenkách se rozhodnou, že svoje telefony položí na stůl a všechny zprávy,vzkazy 
i telefonáty budou ten večer sdílet. Zprávy se přečtou nahlas, hovory budou nahlas. Vždyť 
o nic nejde…
Mládeži od 15 let přístupný, dabováno,111 minut, vstupné 120 Kč
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telefony: 382 251 806, 382 251 996, 734 271 080 • e-mail: knihovna@kultura-protivin.cz • karfikova@kultura-protivin.cz

středa 18. března 2020 od 18 hodin
Klubovna MěKS Protivín

(vchod do knihovny, 3. patro)
Dokonalý make-up

Workshop se stylistkou a vizážistkou Danou Beranovou
Kurzovné 150 Kč. Úhrada spolu se závaznou přihláškou MěKS Protivín.

Počet účastníků kurzu max. 15 osob.
Bližší informace na tel. 382 251 806

čtvrtek 26. března od 19.30 hod.
Dům kultury Protivín

Vstupné 250 Kč

Pohádka
Vodníkův sen

neděle 15. března od 16 hod.
Dům kultury Protivín

Divadlo No Kakabus

Vhodné pro děti od 4 let
Vstupné 60 Kč

pondělí 27. dubna od 19.30 hod.
Dům kultury Protivín

Vstupné 250 Kč

Vstupné v předprodeji 350 Kč/na místě 400 Kč
VYPRODÁNO!

pátek 6. března od 19.30 hod.
Dům kultury Protivín

KURZ TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI

Městské kulturní středisko Protivín  
nabízí možnost přihlášení do kurzu Trénování paměti.

Lektorka Mgr. Jitka Lojíková.
Počet lekcí 5 po 1 ½ hodině, 1x týdně.

Minimální počet účastníků pro zahájení kurzu je 8 osob.
Kurzovné 400 Kč.  

Závazné přihlášky spolu s úhradou MěKS Protivín (tel. 382 251 996)
Jednotlivé lekce se budou konat každé úterý od 16.30 hod. v klubovně MěKS.

Předpokládaný termín zahájení 10. března 2020. 



Uzavřený kruh protivínských návratů
Helena Mašindová je jednou z  výrazných osobností 
protivínského kulturního života, a  to nejen jako její 
vnímavý konzument, ale i coby aktivní organizátorka 
dění, zejména v dobře fungujícím a oblíbeném Proti-
vínském vlastivědném klubu. Její akční rádius je však 
ještě daleko širší. A  o  tom všem si budeme povídat 
v dnešním rozhovoru.

Začneme tím, kde ses vlastně narodila?
Narodila jsem se v  Protivíně. To bylo ještě v  těch dávných 
dobách, kdy u toho byla porodní bába paní Vařilová. A k Pro
tivínu jsem se vždycky hlásila. Když jsme sem jezdili z Prahy 
na  víkend a  kamarádi nám říkali „Pražáci“, ptala jsem se 
jich, kde se narodili, a pak jim se smíchem říkala: „Vidíš, ty 
„Protivíňák“ v Písku, ale já doma v Protivíně!!!“
Jaké jsou tvé osobní vazby k Protivínu?
Do Protivína přišel můj pradědeček MUDr. Kristian Pokorný 
v roce 1902, kdy zde dostal místo obvodního a železničního 
lékaře. V roce 1907 postavil vilu Hygiea v Purkyňově ulici. Moji 
rodiče se seznámili v Protivíně po skončení druhé světové války 
a přestěhovali se do Prachatic. Koupili a přestavěli bývalou 
hájenku, která tehdy stála na kraji města. Prožila jsem tam 
krásné mládí. Zahradou nám protékal potok, v  zimě byla 
spousta sněhu, sáňkovat a lyžovat se dalo hned na louce před 
domem. O  prázdninách jsme jezdili k  babičce do  Protivína 
a celé dny trávili u řeky Blanice.
Jak to bylo se školou?
Učení mi nedělalo potíže. Dokonce jsem chodila i na nepo
vinnou matematiku, později jsem maturovala z deskriptivní 
geometrie, která byla pro mnoho mých spolužáků postrachem. 
Pro mne byla nejhorší otázka: Čím chci být? Dokonce jsem 
nepřinesla ani sloh na toto téma a dostala tehdy za pět.
Nicméně ses musela rozhodnout…
Nakonec ano. Otec pracoval ve stavebním podniku, měl spo
lužáka – akademického malíře, u něhož jsem začala trénovat 
kresbu portrétu, která byla součástí talentových zkoušek 
na  architekturu. Při ústním pohovoru se mne zeptali: A  co 
byste chtěla dělat, když se na architekturu nedostanete? Můj 
známý z Prachatic studoval zaměření Inženýrské konstrukce 
a  dopravní stavby, takže jsem pak vystudovala na  Českém 
vysokém učení technickém v Praze na stavební fakultě onen 
obor (i když děvčat tam bylo opravdu poskrovnu).
A jak se odvíjel tvůj život dál?
Do Prahy jsem přišla na podzim 1967, bydlela jsem ve student
ských kolejích na Strahově. Zažila jsem nadšenou atmosféru 
po vyhraných hokejových zápasech nad Rusy, ale i pozdější 
normalizaci. Seznámila jsem se s  budoucím mužem, byla 
jsem u založení Strahovského fotoklubu, dělala jsem pozvánky 
na výstavy. Fotografie bylo pro mne jedno velké téma na celý 
život. Jaroslav Kučera u toho zůstal a stal se profesionálním fo
tografem, já jsem po škole nastoupila do svého prvního místa.
Zůstala jsi v Praze?
Diplomovou práci jsem dělala na katedře železničních staveb 
a železnici jsem zůstala věrná. Nastoupila jsem tehdy na ČSD 
– traťovou distanci Prahazápad Správy severozápadní dráhy 
a  na  různých pozicích jsem tam pracovala až do  odchodu 
do důchodu. Měla jsem štěstí na vedoucí a spolupracovníky, 
strávila jsem tam krásná mladá léta, na která ráda vzpomí
nám, i když jsme šéfovi v roce 1972 říkali soudruhu náčelníku 
a nakonec zase staré dobré pane řediteli.
Co bylo náplní tvé práce?
Starali jsme se o  kolejiště, železniční mosty, přejezdy… 
S  kolegy jsme se pak na „traťovce“ ještě dlouho scházeli. 
Po přestěhování do Protivína jsem se přihlásila jako důchodce 
do  odborové organizace v  železniční stanici, takže mám 
s dráhou stále kontakt. Jsem ale ráda, že když nyní železnice 
prožívá další z etap transformace, mohu toto dění sledovat 
už jen zpovzdálí.
A co fotografování?
Fotografovali jsme tenkrát hlavně různé oslavy, mám dokonce 
fotografie i z úklidu kolem železniční trati v PrazeVršovicích 
o  pracovních sobotách, kdy jsme si potom udělali oheň 
a opékali špekáčky. Později jsou pracovní fotografie z různých 
rekonstrukcí kolejišť, zřídili jsme i fotokomoru na vyvolávání 
filmů a zhotovování černobílých fotografií. Teď jsou negativy 
uloženy v krabici na půdě... Samozřejmě jsem dělala i spoustu 
rodinných fotografií, asi jako všichni nejvíce po narození dítěte.

Jaké jsi měla další koníčky?
Už od  mládí jsem měla blízko k  přírodě, les v  Prachaticích 
byl coby kamenem dohodil, tělesného pohybu bylo tenkrát 
hodně. Závodili jsme, skákali panáka, hráli fotbal, podnikali 
výpravy. Nejhorší bylo, když nám zakázali rodiče jít ven. Měla 
jsem i své záhony a v pěstování zeleniny jsem pak pokračovala 
i v Protivíně.
Takže se dostáváme k návratu do Protivína…
Se svým druhým mužem Jaroslavem Mašindou jsem se 
seznámila v  roce 1984 a  začali jsme do  Protivína jezdit 
na chalupu, bývalou schwarzenberskou sušárnu cihel, kterou 
při pozemkové reformě v  roce 1923 koupili moji prarodiče. 
Bohužel od  padesátých let byla „v  nájmu“ JZD a  budova 
chátrala. Po roce 1989 jsme v restituci získali zpět i přilehlé 
pozemky a začali „Hliniště“ přestavovat.

Dokázali jste naplnit své původní představy?
Cihelna byla v hodně špatném stavu, opravili jsme to nejnut
nější. Sekali jsme také trávu a sušili seno, které jsme usklad
ňovali na půdě, ale postupem času o něj přestal být zájem. 
Cihelna pro nás ovšem byla především místem setkávání. 
Znali jsme se s trampy od Tábora a Českých Budějovic, poznali 
i  s  protivínskými Černými havrany, v  přírodním prostředí 
Country Cihelny se zapálilo mnoho ohňů...
A byly tu i jiné aktivity, že?
Nadchl mne trampský časopis Vosí řeka, který vydával kama
rád Petr Sládek. Začala jsem pro něj kreslit obrázky, které se 
vkládaly dovnitř jako samostatný list. Přispívali jsme i repor
tážemi z tramských vandrů, můj muž natáčel videa, která se 
potom společně promítala. Hodně jsme fotografovali, od roku 
2001 digitálním fotoaparátem. V kroužkové vazbě jsme vydali 
i  sto kusů knihy Petra Sládka „Vrcholky hor Protivínských“ 
s mými ilustracemi, začala jsem vydávat občasník Cesty.
Nezůstalo ovšem jen u toho...
Kreseb začínalo přibývat. Zjistila jsem, že existuje FISAIC – 
mezinárodní sdružení pro kulturu a  volný čas železničářů, 
do kterého jsem v roce 2006 vstoupila. Pořádají se semináře, 
každé dva roky soutěže a výstavy. Nejprve jsem byla v sekci 
výtvarné, potom i  fotografické. Díky tomu jsem se dostala 
i  do  pražského Klubu fotografů amatérů, který v  té době 
slavil sté výročí založení. Měla jsem tak možnost účastnit se 
společných výstav a při těchto aktivitách jsem získala mnoho 
přátel. Přátele mám i v Písku, kde jsem nyní členkou skupiny 
Terifoto Sokola Písek.
Co bylo motivací k trvalému přestěhování do Protivína?
Z Prahy do Protivína jsme se rozhodli přestěhovat po odchodu 
do důchodu z důvodu stále stoupajících nákladů na bydlení. 
Sice bylo náročné upravit chalupu pro trvalý pobyt, kamarádi 
nám ale hodně pomohli. Často se mne lidi ptali, jak jsme si 
tu zvykli, ale já jsem si (i ke svému údivu – po třiačtyřiceti 
letech v Praze) druhý den na Prahu ani nevzpomněla. Mohu 
teď snídat ráno venku, po čemž jsem vždycky toužila. Vyhřívat 
se na sluníčku a v parných vedrech, která jsou teď v poslední 
době, naopak zalézt do chládku kamenných zdí.

Jak ses zapojila do zdejšího kulturního a společenského života?
V roce 2010 jsem na plakátovací stěně uviděla výzvu k po
řádání Dnů otevřených ateliérů. Přihlásila jsem se a v nově 
zbudovaném půdním ateliéru uvítala první návštěvníky. 
Další rok jsme uspořádali soukromé otevření ateliérů s ma
lířem, mnohostranným umělcem a  kamarádem Štěpánem 
Mikulášem Marešem. Byl velkým milovníkem Francie a vůbec 
milovníkem života. Jeho odchodem jsme hodně ztratili. Jako 
vzpomínku na něj jsem uspořádala v Infocentru výstavu „Obraz 
jednoho dne“ s jeho kresbou.
A kde bylo možné tvá dílka vidět?
Vystavuji své výtvory (neodvážím se říci díla), dnes to nemusí 
být už jen v oficiálních galeriích. Po otevření infocentra v pro
tivínské kaplance jsem zde v květnu 2015 měla výstavu svých 
kreseb Cestou – necestou. V prostoru předsálí kina v roce 2013 
Portréty – kresby a fotografie. Za povodně v roce 2013, kdy 
jsme v cihelně měli 60 centimetrů vody, jsem vystavila v Cafe 
Gallery své dokreslované fotografie. V roce 2015 byla v Galerii 
Kaplanka výstava „rozmazaných“ fotografií Fotomorgana, 
v  muzeu výstava fotografií Železnice a  koncem roku spolu 
s členkami Terifoto Sokola Písek v kině výstavu Dámská jízda. 
V  roce 2017 s  členkami KFA Praha jsem v  Galerii Kaplanka 
uspořádala společnou výstavu fotografií a v kulturním středis
ku se zapojila do společné výstavy Protivínské slavnosti očima 
fotografů. V infocentru jsem v roce 2018 vystavila pro změnu 
kresby – Obrázky z cest. Náročné bylo shromáždění podkladů 
pro výstavu v muzeu v roce 2019 – Staré domy protivínské, 
kterou realizoval Protivínský vlastivědný klub.
Jak tento klub vznikl a jaké jsou jeho cíle?
V  lednu 2014 chtěla Prácheňská akademie pod vedením 
Mgr. Koláře rozšířit své aktivity také do Protivína. Proběhlo 
úvodní setkání Vlastivědného klubu, ten však svou činnost 
dále nerozvinul. Zájemci o  regionální historii, vlastivědu, 
literární místopis, kulturu, cestování, přírodu a  další obory 
lidské činnosti se sdružili a požádali o zapsání do spolkového 
rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod ná
zvem Protivínský vlastivědný klub. Klub do této doby pracoval 
a setkával se v rámci pořádaných besed a přednášek již od roku 
2015, oficiálně byl založen 27. srpna 2016.
Jaký je zájem členů, ale i okolí?
Máme čtyřicet členů, ale připravujeme akce pro širokou veřej
nost. Každý měsíc pořádáme besedu, na kterou vylepujeme 
plakáty. Máme k dispozici místnost v „Pečovatelském domě“, 
ale ta je už pro větší počet lidí nevyhovující. Potřebovali bychom 
prostory s bezbarierovým přístupem v centru města, kde by se 
mohly konat přednášky i s použitím projekce. Zaměřujeme se 
především na region, ať už tématy besed nebo zájezdy do blízké
ho okolí. Naší snahou je činnost zatraktivnit i pro mladší zájemce.
Co jsi na Protivínu ocenila oproti předchozímu bydlišti?
Realizovat takový nápad, jako bylo třeba umístění historických 
dokumentů do nepoužívaných otočných informačních stojanů 
na  nádraží by se mi v  Praze asi nepovedlo. Praha je dnes 
mezinárodní uspěchaná metropole, žít na  malém městě je 
jistě pro důchodce snazší.
Ještě bys nám o sobě něco prozradila?
Maminka mi říkávala: nic o sobě neříkej. Dnes je prosazována 
ochrana osobních údajů. V jedné galerii upozorňují návštěv
níky, že z akce může být pořízen videozáznam a fotografická 
dokumentace. Myslím si, že jakmile vstoupíte do veřejného 
prostoru, musíte počítat s  tím, že se o vás ví všechno. Jistě 
ale potěší zjištění získané při zpracovávání starých historií 
a rodokmenů: pokud uděláte nějaký kotrmelec, není to nic 
výjimečného, udělaly ho už stovky lidí před vámi.
Co očekáváš od roku 2020 a co by sis přála?
Samozřejmě nejdůležitější je zdraví, a potom bych každému 
přála dobrou mysl a optimismus. Za sebe si přeji, aby v bu
doucnu pršelo tak akorát, jen aby se zalila zahrádka, abych 
nemusela mít strach, že voda steče z  nepropustných polí, 
zahltí úzký propust pod silnicí, zatopí vytěžené hliniště a my 
budeme mít v chalupě zas skoro metr vody...
Aby se lidé těšili, až vyjdou nové Protivínské listy, a vydržela 
jejich papírová forma. Možnosti digitálního světa jsou sice 
obrovské a měli bychom je využívat, ale člověk se v nich snadno 
ztratí. Měli bychom proto prožívat a sdělovat si své zážitky 
právě v osobním kontaktu, který se bohužel v současné době 
vytrácí a který se snažíme udržet...

Hanka Hosnedlová
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Co když nestačí vidět se jen v létě 
na táboře? Ještě ke všemu jen 14 dní. 
Přátelství z táborů je velice zajímavá věc. 
Vidíte se jen 14 dní v roce, a i tak je to velice 
silné pouto. Stále se nemůžete dočkat, až se 
uvidíte na dalším táboře. Nedalo by se s tím 
něco dělat? Dalo. My jsme přesně kvůli to-
mu uspořádali sraz dětí z obou běhů v lednu.

Nad ránem jsme se setkali na protivín-
ském vlakovém nádraží. Bylo to v sobotu 
18. ledna. Přesto, že se jednalo o zimní 
datum, po většinu cesty nás doprovázel déšť. 
To nás ale nemohlo zastavit. Vystoupili jsme 
z vlaku na stanici Pražák a vyrazili směrem 
na Kocandu. Malebná cesta po „zelené“ 
byla necelých 6 kilometrů dlouhá a děti 
na ní čekala spousta úkolů a nějaká ta 
dobrota. Jakmile jsme dorazili do tábora, 
bylo třeba připravit ho na nocleh. Zatopit 
ve všech obyvatelných budovách, připravit 
oheň na špekáčky, dopravit do tábora pitnou 
vodu z nedalekého zdroje a mnoho dalšího. 
Všeho se obratně chopily děti, samozřejmě 
pod dozorem vedoucích. Po obědě v podobě 
špekáčků následovala velká spousta her. 
Od seznamovacích, přes hry s psychomo-
torickým padákem. Po hrách vyvstala jedna 
z nejčastějších otázek. Co bude k večeři? 
To, co si uvaříte. V tomto případě to byl 
buřtguláš, který se dětem opravdu povedl, 
a všichni si na něm pochutnali. Jakmile nám 
slehlo, vyrazili jsme na překvapení v podo-
bě noční hry. Děti stopovaly za pomoci GPS 
obojku a přijímače bájného fauna Tumnuse. 
Na konci trasy, kde se jim ztratil, nalezly 
tajemnou skříň. V té se skrývala lucerna 
a trilobit. Těmito předměty jsme jim nastíni-
li téma letních táborů. Děcka velice snadno 

V mrazu na Kocandě

přišla na to, že se jedná o Letopisy Narnie 
a Cestu do pravěku. Do této chvíle neměla 
tušení, jaká témata na táborech budou. Večer 
se blížil ke konci, a tak jsme si zahráli pár 
deskových her a šli jsme na kutě.

Nedělní ráno bylo poměrně chladné 
a rtuť teploměru klesla na – 4°C. Možná 
i proto se dětem nechtělo z vyhřátých pří-
bytků. Posnídali jsme, na co kdo měl chuť, 
a vyrazili na krátkou procházku. Naším 
cílem byl nejbližší vrchol a to Skočický 

hrad. Procházka to byla příjemná a ke konci 
nám dokonce začalo sněžit, což perfektně 
dokreslilo zimní atmosféru Kocandy bez 
stanů. Po obědě a následném úklidu jsme 
vyrazili směrem na Pražák a odtud zpět 
k maminkám a tatínkům. Doufáme, že dě-
tem se víkend líbil, protože nám ano a příští 
rok ho určitě zopakujeme.

Za všechny vedoucí  
Michal

Pro dospělé:
Karel Hvížďala: Prostory a dialogy Evy 
Jiřičné – příběh jediné Češky, které byl 
královnou udělen Řád britského impéria
Martin Reissner: Století motocyklu – 
dějiny výroby a užívání jednostopých 
vozidel se spalovacími motory
Julian Gough: Spojení – irský thriller
Hana Kotíková: Hana Mašková – příběh 
legendární krasobruslařky
Tabea Bachová: Ostrov kamélií – kolik 
odvahy člověk potřebuje k pravdě a lásce?
Tabea Bachová: Ženy z Ostrova kamélií – 
pokračování bestselleru Ostrov kamélií
Megan Hess: Coco Chanel – ilustrovaný 
svět módní ikony
Lotte Petriová: Ďáblovo dílo – severská 
detektivka plná napětí
Bianca Bellová: Sentimentální román 
– dva příběhy, které se v jeden okamžik 
protnou

Novinky
městské
knihovny

Nora Roberts: Stejně se vrátíš – román pro 
ženy
Karen Riversová: Něco si přej – je možné 
toužit po něčem tak moc, až změníte svůj osud?
Barbara U. Cherish: Můj táta, velitel 
Osvětimi – skutečný příběh dívky, která 
vyrůstala jako dcera velitele Osvětimi
Michal Viewegh: Mým vrstevníkům – 
fejetony známého autora
Penny Hancocková: Myslela jsem, že 
tě znám – dvě rodiny, jedno obvinění, 
nespočet následků
Harlan Cobein: Na útěku – thriller 
od spisovatele, kterého Dan Brown označil 
za mistra napětí a skvělých zápletek
Jaromír Jindra: Návrat mrtvého muže – 
příběh z doby normalizace
Alena Jakoubková: Hledám manžela… 
děti vítány – román pro ženy od oblíbené 
autorky
David Lagercrantz: Dívka, která musí 
zemřít – ze série Milénium
Sophie Kinsella: Dokážeš udržet 
tajemství? – v lásce nic neutajíš
Sheila O'Flanaganová: Tajemství mé 
matky – zdánlivě šťastné a harmonické 
manželství má povážlivé trhliny
Barbara Hannay: Venkovská svatba – dvě 
svatby, dvě zlomená srdce a druhá šance
Danielle Steel: Vévodkyně – nový román 
populární autorky

Renné Shafransky: Zatímco spím – 
o vraždě, zradě, chamtivosti a pochybách
Petra Dvořáková: Chirurg – před sebou 
neutečeš
Erin Watt: Jediná maličkost – román pro 
ženy
Sandie Jonesová: Matčina hra – pro svého 
syna udělá cokoliv
Victoria Selmanová: Krev za krev – krimi 
bestseller
Vlastimil Vondruška: Kronika zániku 
Evropy – osudy rodiny Wagnerů, která 
prožívá postupný úpadek evropské civilizace
Hana Parkánová – Whitton: Jak se 
po anglicku vytratit v Anglii – další sžívání 
Hany a Paula s půvabným a harmonickým 
Oxfordskem
Vlastimil Vondruška: Právo první noci 
– další díl ze série Hříšní lidé Království 
českého
Amy Meyerson: Sejdeme se v knihkupectví 
– strýček zemřel a zanechal Mirandě 
neobvyklé dědictví
Michael Třeštík: Aspoň jsem to zkusil 
– autor si rozpustile klukovsky pohrává 
s různými tématy a podává o tom zprávu se 
svým typickým suchým humorem a ironií
Andrew Mayne: Teorie vraždy – thriller 
od autora bestsellerů Šelma a Hračkář
Iveta Toušlová: Toulavá kamera 28 – další 
inspirace na výlety
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  SPOLEČENSKÁ KRONIKA  
NARODILI SE

	 17.	1.	syn	Václav
	 Janě	Ručkayové	z	Milenovic

	 26.	1.	dcera	Tran	Mai	Linh
	 Phan	Thi	Mai	z	Protivína

	 7.2.	dcera	Isabella	Petrášková
	 Tereze	Zárubové	z	Boru

ZEMŘELI
	 18.	1.	Josef	Votýpka

	 76	let,	Protivín
	 21.	1.	Václav	Hrdlička

	 63	let,	Protivín
	 25.1.	Miroslav	Toman

	 51	let,	Protivín
	 27.	1.	Jiřina	Žídková

	 83	let,	Protivín

	 28.	1.	Karel	Púhoný
	 85	let,	Protivín
	 28.	1.	Marie	Färberová

	 90	let,	Protivín
	 30.	1.	Marie	Tomanová

	 84	let,	Protivín
	 31.	1.	Marie	Řehořová

	 71	let,	Protivín
	 1.	2.	Marie	Krejčová

	 74	let,	Protivín
	 7.	2.	Ludmila	Dunovská

	 74	let,	Skály
	 8.	2.	Zdeňka	Pincová

	 82	let,	Protivín

V září oslavila naše kamarádka Jana  
Kalusová významné životní jubileum – 
70 let.

Do dalších let jí přejeme hodně zdraví, štěstí 
a životního elánu.
A na novém elektro kole hodně ujetých 
kilometrů bez nehody.

To vše jí přejí Cyklorafandy.

Blahopřání

Chcete se stát pěstounem a nevíte, kde 
začít? Městský úřad Vodňany Vás srdečně zve 
na přednášku a besedu na téma „Pěstounství 
u nás“. O pěstounské péči přijede popovídat 
vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí 
Krajského úřadu Jihočeského kraje Mgr. Eva 
Novotná a koordinátorka pro podporu pěstoun-
ství v Jihočeském kraji Mgr. Helena Kavanová. 
Beseda se uskuteční ve středu 4. března 2020 
v zasedací místnosti Městského úřadu Vodňa-
ny od 16 do 18 hodin.

Pěstounství u nás
Beseda je součástí doprovodného programu 

výstavy o pěstounství, kterou můžete zhlédnout 
v prostorách Městského úřadu Vodňany v hlav-
ním koridoru v 1. patře od ledna do března 2020. 
Výstava zve všechny k nahlédnutí do života 
pěstounských rodin, jejich každodenních starostí 
a radostí.

Bc. Marie Kašparová
Sociální pracovnice OSPOD

Město Vodňany

• Do konce února můžete v podkroví zhlédnout 
prodejní výstavu obrazů členů Němejcova 
Ateliéru „K“, z. s. Nepomuk.

• Od března do konce června zde budou po-
řádat jednoměsíční výstavy členové VOL-
NÉHO SDRUŽENÍ UMĚLCŮ JIŽNÍCH 
ČECH. Bližší informace o jednotlivých 
výstavách sledujte na plakátech.

 V prostorách infocentra pro vás na únor při-
pravila Mgr. Miluška Šálková retrospektivu 
deseti let bohaté činnosti SKP Pastelka.

• V březnu a dubnu zde vystaví své fotografie 
Mgr. Jiří Hájek.

• INFOCENTRUM Protivín nově nabízí 
prodej knihy Jiřího Hladkého VŠECHNO 
Z KAMENE.

Pozvánka do kaplanky Protivín
Bohatě fotograficky vybavená kniha představuje 
zhruba 250 objektů z kamene, které můžete 
objevit na Písecku a Milevsku. Venkovní sochy, 
portály, náhrobky, milníky a hraniční kameny 
vypovídají vše o zručnosti našich předků a úctě 
současníků, kteří výtvorům věnují patřičnou 
pozornost a péči. V každé kapitole je zastoupena 
památka z Protivína a okolí.

Těšíme se na Vaši návštěvu, ať již přijdete na vý-
stavu, využít služeb Turistického informačního 
centra nebo „jen tak“.

Kolektiv TIC

EVANGELICKÁ CÍRKEV METODISTICKÁ
farnost Protivín, Mírová 171

Srdečně zveme na shromáždění v březnu

NEDĚLE 8. 3. 9.00
„Pak vzal i kalich, vzdal díky a podal jim ho se slovy:
´Pijte z něho všichni´.“
Bohoslužba s památkou Večeře Páně (kazatel Novák R.)
NEDĚLE 15. 3. 9.00
„Budete dbát na den odpočinku; má být pro vás svatý.“
Bohoslužba s kázáním (br. Novák)
NEDĚLE 22. 3. 14.00
„On je Skála. Jeho dílo je dokonalé, na všech jeho cestách 
je právo.“
Bohoslužba s poselstvím (superintendent P. Procházka)
Po bohoslužbě se koná Farní konference, prosíme členy 
farnosti, aby počítali se změnou začátku shromáždění.
NEDĚLE 29. 3. 9.00
„Bůh je věrný a bez podlosti, je spravedlivý a přímý.“
Bohoslužba s poselstvím (laická kazatelka)

Sbor Týn nad Vlt. bohoslužby od 14.00 h.
Sbor Vimperk bohoslužby od 9.30 h.
Diakonie ECM poskytuje pomoc všem potřebným, obětem 
šikany, maminkám v  nouzi, drogově závislým. Svatby, 
křty, církevní pohřby.
Kontakt: farní úřad 737 540 022
kazatel: 775 941 105; FB: ecm Protivin

Oslavme naše učitele-ky, zaslouží si 
obdiv. 28. března 1592 se na jihovýchodní 
Moravě narodil velký „učitel národů“,  
teolog, filosof, pedagog, spisovatel, poslední 
biskup Jednoty bratrské Jan Amos Komen-
ský. V Českých zemích a na Slovensku se 
proto tento den už dlouho slaví jako „Den 
učitelů“ (neplést s podstatně mladším 

28. BŘEZEN 
*JAN AMOS KOMENSKÝ

„Mezinárodním dnem učitelů“, který je 
celosvětově slaven 5. října). Tak mě napadá, 
jaký je vlastně dobrý učitel? Ten, co naučí? 
Ten, co je oblíbený? Kombinace obou? Kdo 
ví. Ministerstvo školství (ministr Liška) 
plánovalo kdysi vytvořit standard, jaký má 
být ideální učitel. Školy by poté měly dispo-
novat definicí „dokonalého učitele“ a prý 
dle tohoto v budoucnu kantory zaměstnávat. 
Zajímavý počin, ale nejsem si jistý, zda by 
se všem učitelům zamlouval. Jan Amos 
určitě dokonalý nebyl, avšak jistým vzorem 
dobrého pedagoga a vychovatele zůstává.

Učitelé si zaslouží respekt i uznání. 
A pokud se v tento den děti rozhodnou své 
učitele čímkoli potěšit, lze to považovat 
za ten nejlepší ukazatel, že se ve škole cítí 
dobře a že si svých učitelů skutečně váží.

R. Novák
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Obecně závazná vyhláška města Protivín
č. 3/2019 o místním poplatku z pobytu

platná v územním obvodu města Protivín.
Zastupitelstvo města Protivín vydalo dne 10. prosince 2019 podle ustanovení § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, 
ve znění pozdějších předpisů, a v soulad s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1 
Úvodní ustanovení

(1) Město Protivín touto vyhláškou zavádí místní poplatek z pobytu (dále jen „poplatek“).
(2) Správcem poplatku je Městský úřad Protivín.

Čl. 2 
Předmět, poplatník a plátce poplatku

(1) Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele po-
bytu. Předmětem poplatku není pobyt, při kterém je na základě zákona omezována osobní svoboda.1

(2) Poplatníkem poplatku je osoba, která v obci není přihlášená (dále jen „poplatník“).2

(3) Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu (dále jen „plátce“). Plátce je povinen vybrat poplatek od poplatníka.3

Čl. 3 
Ohlašovací povinnost

(1) Plátce je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného 
pobytu. Ukončení této činnosti plátce ohlásí správci poplatku ve lhůtě 15 dnů.

(2) V ohlášení plátce uvede4

 a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podni-
katele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat 
v poplatkových věcech,

 b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v sou-
vislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností plátce,

 c) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména místa a zařízení, případně též období roku, v nichž poskytuje pobyt.
(3) Plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském 

hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 3 adresu svého zmocněnce 
v tuzemsku pro doručování.5

(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.6

(5) Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným 
způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce po-
platku na své úřední desce.7

Čl. 4 
Evidenční povinnost8

(1) Plátce je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu za každé zařízení nebo místo, kde poskytuje úplatný 
pobyt. Do evidenční knihy zapisuje údaje týkající se fyzické osoby, které poskytuje úplatný pobyt.

(2) Údaji podle odstavce 1 jsou
 a) den počátku a den konce pobytu,
 b) jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa přihlášení nebo obdobného místa v zahraničí,
 c) datum narození,
 d) číslo a druh průkazu totožnosti, kterým může být
  1. občanský průkaz,
  2. cestovní doklad,
  3. potvrzení o přechodném pobytu na území,
  4. pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské unie,
  5. průkaz o povolení k pobytu,
  6. průkaz o povolení k pobytu pro cizince,
  7. průkaz o povolení k trvalému pobytu,
  8. průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, nebo
  9. průkaz žadatele o poskytnutí dočasné ochrany, a
 e) výše vybraného poplatku, nebo důvod osvobození od poplatku.
(3) Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny správně, úplně, průkazně, přehledně, srozumitelně, způsobem zaručujícím trvalost 

zápisů a musí být uspořádány postupně z časového hlediska.
(4) Plátce je povinen uchovávat evidenční knihu po dobu 6 let ode dne provedení posledního zápisu.

1  § 3a zákona o místních poplatcích
2  § 3 zákona o místních poplatcích
3  § 3f zákona o místních poplatcích
4  § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
5  § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
6  § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
7  § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
8  § 3g zákona o místních poplatcích
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Čl. 5 
Sazba poplatku

Sazba poplatku činí 5,-- Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.

Čl. 6 
Splatnost poplatku

Plátce odvede vybraný poplatek správci poplatku vždy za kalendářní čtvrtletí a to nejpozději do konce měsíce následujícího po konci 
tohoto čtvrtletí.

Čl. 7 
Osvobození

(1) Od poplatku z pobytu je osvobozena osoba9

 a) nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, 
osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, a její průvodce,

 b) mladší 18 let,
 c) hospitalizovaná na území obce ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče s výjimkou osoby, které je poskytována 

lázeňská léčebně rehabilitační péče
  1. hrazená jako příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění, nebo 
  2. nehrazená z veřejného zdravotního pojištění,
 d) pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci pro děti podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví ko-

naných na území obce nebo
 e) vykonávající na území obce sezónní práci10 pro právnickou nebo podnikající fyzickou osobu nebo
 f ) pobývající na území obce
  1. ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo školském zařízení pro preventivně výchovnou péči 

anebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
  2. v zařízení poskytujícím ubytování podle zákona upravujícího sociální služby,
  3. v zařízení sloužícím k pomoci lidem v ohrožení nebo nouzi provozovaném veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmů 

právnických osob, nebo
  4. za účelem výkonu záchranných nebo likvidačních prací podle zákona o integrovaném záchranném systému.
(2) Od poplatku z pobytu je osvobozen příslušník bezpečnostního sboru, voják v činné službě, státní zaměstnanec nebo zaměst-

nanec České republiky pobývající na  území obce v  zařízení ve  vlastnictví České republiky nebo této obce v  souvislosti  
s plněním služebních nebo pracovních úkolů.11

Čl. 8 
Navýšení poplatku

(1) Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem 
k přímé úhradě.12

(2) Včas neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušen-
stvím poplatku sledujícím jeho osud.13

Čl. 9 
Přechodné ustanovení

Osoba, která je plátcem poplatku z pobytu podle této vyhlášky a poskytovala úplatný pobyt nebo přechodné ubytování za úplatu 
přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, je povinna splnit ohlašovací povinnost podle Čl. 3 této vyhlášky do 15 dnů ode dne 
nabytí její účinnosti.

Čl. 10 
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3/2009, o místním poplatku z ubytovací kapacity, ze dne 15.12.2009.

Čl. 11 
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020

 ..................................................... .....................................................
 Věra Křišťálová v. r.  Jaromír Hlaváč v. r.
 místostarostka starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 13.12.2019
Sejmuto z úřední desky dne: 03.01.2020

9  § 3b odst. 1 zákona o místních poplatcích
10  § 3b odst. 3 zákona o místních poplatcích
11  § 3b odst. 2 zákona o místních poplatcích
12  § 11 odst. 2 zákona o místních poplatcích
13  § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
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Novinky
městské
knihovny

Pro dospělé:
Olin Jurman: Legionáři Všechno bylo 
jinak – příběh legionáře Jana Vlčka z 10. 
střeleckého pluku
Michal Macháček: Gustáv Husák – život 
a politická kariéra posledního prezidenta 
komunistického Československa
Tomáš Šebek: Nebe nad Jemenem – 
v jihozápadní Asii s Lékaři bez hranic
Roxann Hill: Slzy mrtvé jeptišky – co 
má společného vražda novicky s pohnutou 
historií kláštera?
Josef Káďa Kadeřábek: Sedmdesátky Hotel 
ve víru doby – příběh číšnického učně Píny 
v době normalizace
Anne Frasierová: Nejsem živá – 
v bestiálním úmrtí několika lidí vidí potrhlý 
profesor početní vzorec a dovede určit, kolik 
lidí zemře příště
Michaela Košťálová: Rodokmen a vztahy 
Boženy Němcové – spisovatelka také v roli 
matky a manželky i přítelkyně známých 
mužů
Hana Vobrubová: Schody do nebe – jsou 
city Leny a Erica natolik silné, aby odolaly 
všem překážkám?
Jaroslav Rudiš: Český ráj – novela 
o současných mužích
Michal Pavlata: Tam, kde cesty končí – 
nejkrásnější alpské výjezdy a sjezdy
Jan Hlach: Netleskej – osudy 
středostavovské rodiny za válečných 
a poválečných let a doby raného socialismu 
očima malého chlapce
Markéta Hroudová, Luděk Zigáček: 
Cyklotoulky III. – Balkán s dětmi, vozíkem 
a nočníkem
Josef Kubáník: Poslední deník Květy 
Fialové – jaká byla ve skutečnosti?
Ken Follett: Propustka na svobodu – on 
touží po svobodě, ona po lásce a jejich okolí 
jen po moci a penězích
Klára Janečková: Vítěz – vášnivý příběh 
plný vztahových propletenců a dramatických 
chvil
Petr Boček: Mízožravci – proč jsou 
Martinovy vzpomínky na dětství temnější, 
než by měly být?
František Niedl: Inspektor s velkým 
ptákem – krimiromán
Jana Klimešová: Startky bez filtru a pivo 
do džbánku – retropříběhy, které nás 
vtáhnou do doby nedávno minulé
Mona Kasten: Věřit znovu – ona s láskou 
skončila, on se zdráhá se jí vzdát
Hendrik Groen: Tajný deník Hendrika 
Groena 83 ¼ roku – legrační i dojemný 
deník
Hendrik Groen: Tajný deník Hendrika 
Groena 85 let – holandský stařík je zpět
Ema Labudová: Tapetář – novela z prostředí 
severobritského rybářského městečka
Marek Toman: Oko žraloka – střet 
obyčejného člověka s elitami, skutečnými 
i zdánlivými

Vladimír Šindelář: Kriminální příběhy ze 
staré Šumavy 4 – už čtvrtá kniha z cyklu 
o starých šumavských zločinech
Vladimír Šindelář: Kriminální příběhy ze 
staré Šumavy 5 – a půvabná Šumava a její 
tajemství popáté
Peter May: Pekingský rozparovač – další 
z čínských thrillerů
Elena Ferrante: Temná dcera – román 
o problematickém osudu žen
Jodi Ellen Malpasová: Ochránce – erotický 
román
Markéta Harasimová: Černá vdova – 
domácí násilí vyústí v tragickou konfrontaci
Táňa Vasilková – Keleová: Tři sestry – 
nespojují je jen hřejivé vzpomínky, ale 
i láska a pocit sounáležitosti
Jeffery Deaver: Hra na nikdy – první 
případ Coltera Shawa
C. J. Tudor: Jáma – nech minulost spát
Andrew Mayne: Šelma – román plný napětí
Aleš Palán: Jako v nebi, jenže jinak – nová 
setkání se samotáři z Čech a Moravy
Leoš Šimánek: Novým Zélandem 
od severu k jihu – za přírodními divy 
na druhé straně světa
Ladislav Zibura: Prázdniny v Evropě – 
stopem Evropou
Claire Seeberová: Macecha – dokonalá 
manželka, rodina jako z pohádky, ale 
nevěřte všemu, co vidíte
Marek Epstein: Dravec – drama o konci 
rodinného štěstí
Tereza Semotanová: Ve skříni – hlavní 
hrdinka se po skončení nešťastného vztahu 
vrací z ciziny do rodné země. Nemá tu však 
kde žít.
C. J. Tudor: Kříďák – všichni máme 
tajemství a před některými utíkáme
Allan Zullo: Děti holocaustu – pravdivé 
příběhy o odvaze a statečnosti
Ivo Toman: Bořka – když domácnost řídí 
stroj na průšvihy
Andrew Mayne: Hračkář – údajně jezdí 
po ulicích v bílém cadillaku a hodným 
dětem rozdává hračky.Ale co dělá zlobivým 
dětem?
J. R. R. Tolkien: Pád Gondolinu – další 
příběh autora Hobita a Pána prstenů
Wilbur Smith: Kobaltové nebe – pátrání 
po spojeneckých vojácích po skončení války
Markéta Lukášková: Losos v kaluži – 
příběh podaný s humorem a nadzemským 
nadhledem
Joana Siedlecka: Černé ptáče – pravdivý 
příběh Nabarveného ptáčete
Petr Čepek: Sametové iluze – šest 
spolužáků a jedno skryté tajemství
Christopher Skaife: Pán krkavců – 
o strážcích londýnského Toweru
Louise Pennyová: Dlouhá cesta domů – 
nový případ vrchního inspektora Gamache
Anne Jacobsová: Venkovské sídlo Bouřlivé 
časy – pokračování rodinné ságy
Jodi Picoultová: Záblesk života – osud 
nebo shoda okolností?
Tim Weaver: Žena mého života – pohřbil ji, 
oplakal a teď je zpět
Zdeněk Pohlreich: Taková normální 
kuchařka – jednoduché recepty 
z dostupných surovin
Jiří Kuthan: Aristokratická sídla 
v českých zemích 1780 – 1914 – výpravná 
monografie
Jaroslav Boček: Událost – barvitá mozaika 
několika lidských osudů
Markéta Lukášková: Panda v nesnázích 
– příběh o jednom hrdinském činu, který 
změnil osud několika dalších generací

Hana Parkánová – Whitton: Kingston? 
Přece nalevo od Oxfordu – další sžívání 
sympatického páru s vískou Kingston
Anna Ekbergová: Ocejchovaná – jediný 
okamžik může nevratně změnit celý život
Caroline Bernard: Múza z Vídně – múza, 
umělkyně, milenka
Ivanka Devátá: Džungle v kuchyni – 
vzpomínky známé české herečky okořeněné 
recepty
Camilla Grebe: Netečnost – nejlepší 
skandinávský krimi román roku 2017
Elle Kennedy: Risk – prý nejsem slušná 
holka…
Kate Mortonová: Hodinářova dcera – 
příběh vraždy, tajemství a krádeže
Staré domy protivínské – nahlédněte 
do minulosti
Jiří Hladký: Všechno z kamene na Písecku 
a Milevsku – až půjdete okolo nějakého díla 
z kamene, zastavte se
Rosťa Gregor: Pěšky okolo Československa 
Aneb sen, který trval 89 dní – pouť 
po hranici bývalého Československa
Zlata Měchurová: Spojuje nás město – 
Písek, lidé a jejich příběhy
Markéta Lukášková: InTyMně – vzpomínky 
na dětství a dospívání
Radkin Honzák, Aleš Cibulka, Agáta 
Pilátová: Vyhořet může každý – poučte se 
z chyb druhých
Aleš Palán: Návrat do divočiny – příběhy 
šumavských samotářů
Jo Nesbo: Nůž – inspektor Hole opět 
na scéně
Cass Greenová: Sousedky – dvě ženy 
z předměstí, dvě temná tajemství a téměř 
dokonalá vražda
Eva Mozesová Korová, Lisa Rojanyová 
Buccieriová: Děti, které přežily 
Mengeleho – zpověď dvojčat Evy a Miriam
Markéta Zahradníková: Od hospody 
k hospodě – Jaroslav Sapík
Maria Franková: Poválečné osudy 
šumavských rodáků – vzpomínky 
německých obyvatel na odsun ze Šumavy
J. R. Ward: Přísaha krve – druhý díl 
Odkazu černé dýky
Samra Zafarová: Poslušná manželka – 
trnitá cesta za svobodou
Sarina Bowen, Elle Kennedy: My – tajit 
vztah je na nic
J. R. Ward: Zběsilost krve – třetí díl 
románového cyklu Odkaz černé dýky
Alena Mornštajnová: Rodinné povídky – 
povídky nejpopulárnějších autorů současné 
doby
Iveta Svobodová: Podivné přátelství – 
detektivní román
Luca Di Fulvio: Sen, který se naplnil 
– příběh, ve kterém navzdory všemu 
vítězí láska, lidská důstojnost a lidská 
pospolitost
Stefan Ahnhem: Motiv X – jak chytit vraha, 
když chybí motiv
Anna Bauerová: César a gladiátor - 
velký césar Marcus Aurelius a jeho syn 
Commodus, neporazitelný gladiátor, který 
se považuje za nesmrtelného Herkula. Jejich 
životy osudově ovlivní keltská kněžka 
z Bohemie a její dcera Aureliana
Shannon Bucková: Přírodní kosmetika 
– 200 rad, postupů a návodů k výrobě 
přírodních kosmetických produktů
Katie Smyth, Terri Chandler: Věnce 
a přírodní dekorace – aranžmá inspirovaná 
přírodou
Jennifer Probstová: Miluj mě kdekoli – 
román pro ženy od bestsellerové autorky
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Jméno čtrnáctiletého Hon-
zíka Seidla se v Protivínských 
listech neobjevuje poprvé. 
V předchozích letech se o to 
postaraly hlavně jeho úspěšné 
výsledky v bikrosu, kterému se 
věnoval už od předškolních let. 
Honzíkův protivínský pokojík je 
de facto takovým malým muze-
em úspěchů – zdobí jej zhruba 
šest desítek pohárů a nepočítaně 
diplomů a jiných trofejí, získa-
ných v soutěžích tohoto sportu. 
Tentokrát se však zaměříme 
na úplně jinou sportovní disciplí-
nu, v níž opětně dosáhl na zlato 
- a to hned třikrát za sebou. Stalo 
se tak na 9. ročníku zimní 
Olympiády pro děti a mládež 
v Karlovarském kraji, která 
se konala v poslední lednové 
dekádě letošního roku.

A disciplína, v níž Honzík 
tak skvěle zabodoval, bylo 
rychlobruslení. K tomu se však 
dostal poněkud netušenou okli-
kou, a to přes hokej. Nicméně 
hokej, jehož drsnému kouzlu 
podlehl už někdy ve třech letech, 
zůstává stále mezi jeho priorita-
mi. A nebylo to ani v začátcích, 
ani nyní zrovna jednoduché. 
Náročné tréninky, soustředění, 
závody dokázaly ukrojit z volné-
ho času pořádný krajíc a občas se zakously 
i do hodin školního vyučování, které se pak 
musely samozřejmě dohánět. Písecký ho-
kejový oddíl a pravidelné dojíždění na tré-
ninky vyměnil Honzík časem za HC Tábor 
a tamější internátní školu, kde je již druhým 
rokem. Ovšem pořád ještě mezi ostatními 
nejmladší. Tréninkovou zátěž čtyřikrát týd-
ně však zvládá stejně jako spoluhráči a co se 
týče učiva, které je na víceletém gymnáziu 
pochopitelně stále náročnější, zvolil formu 
soukromého doučování zameškané látky.

„Ačkoliv hokej pořád zůstává pro mne 
číslem jedna, je mi jasné, že v tomhle směru 
nemám zatím příliš šanci se prosadit, už 
díky tomu, že jsem postavou dost malý a ne 
zrovna ranař. Takže nabídnutá možnost 
závodů v rychlobruslení, a to v konkurenci 
čtrnácti krajů, mě docela zaujala. Jihočeský 
kraj reprezentovali v této disciplíně dva 
starší žáci, jedním z nich jsem byl já, a dva 
mladší žáci. Byl jsem už na předchozím 
ročníku olympiády před dvěma roky, ale tam 
jsem se na stupních vítězů neumístil, i když 
napoprvé jsem měl dobrý čas, jen s opravdu 
nepatrným časovým rozdílem od třetího 
místa,“ líčí své životní a hlavně sportovní 
kroky blonďatý Honzík.

Letos si však připsal hned tři vítěz-
ství, a to v závodech na 111, 333 a 500 
metrů – tři zlaté najednou. Také jeho 
štafetové družstvo obsadilo druhé mís-
to, stejně jako v předchozím ročníku 
olympiády. Jeho úspěch sledovali četní 
diváci, jednak z řad příznivců tohoto 

Jak přesedlat z kola na rychlé brusle

sportu, trenéři, ale na závody se chodily 
dívat rovněž školy a slušným počtem se 
podílely i rodiny závodníků, které přišly 
svým ratolestem fandit. Na olympiádě 
soutěžilo celkem 1980 závodníků, a to 
už je slušný počet i v řadách doprovodu. 
Honzíka přijela podpořit celá rodina 
včetně mladšího brášky Františka, který 
se také věnuje hokeji, a samozřejmě s ním 
prožívala jak chvíle napětí, tak poté i jeho 
trojnásobný úspěch.

Na bikros Honzík sice ne-
zanevřel, dal mu v podsta-
tě do sportovní vybavenosti 
mnohé, ale díky náročnosti 
hokejových tréninků a různých 
soustředění už nemá příliš čas, 
i když kolo úplně neodložil. 
Ostatně v blízkosti Honzíkova 
domova a školy není žádná 
vhodná dráha (nejbližší v Pra-
ze), kde by mohl pravidelně 
trénovat. Nicméně hokej vy-
žaduje hodně času a úsilí. Tím 
spíš, že nyní má před sebou 
měsíční pobyt v Kanadě, kam 
pojede v květnu. „Budu v ka-
nadské rodině a uvidím, jak se 
tam hraje hokej. Taky se těším, 
že se zdokonalím v angličtině, 
která mě baví,“ dodává Honzík. 
Odmala pěstovaný sportovní 
duch se prostě nezapře.

Jeho výkonů a nesporného 
sportovního talentu si všiml 
i Petr Novák, trenér Martiny 
Sáblíkové, který se kontak-
toval s Honzovým otcem. Je 
nezpochybnitelné, že to vše 
vyžaduje i velkou podporu 
Honzíkových rodičů, bez té 
by to prostě nešlo. A to není 
řeč jen o finanční stránce, ale 
i o psychické podpoře a pocho-
pení. Ale jedinečnou odměnou 

jim jsou pak Honzíkovy úspěchy.

Do konce školního roku je sice ještě 
pár měsíců, ale už dnes Honzík přemýšlí 
o prázdninách, které by si letos chtěl sku-
tečně užít – se sluníčkem, mořem, lesy, 
pohodou a odpočinkem, prostě tak jako 
ostatní jeho vrstevníci. A já si myslím, že 
si to zcela určitě zaslouží...

Hanka Hosnedlová
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Fotbalové informace
„A“ začalo s přípravou 14. ledna. Absol-
vuje ji střídavě na umělé trávě v Písku 
a Protivíně, trenér Říha jim tréninky pro-
kládá ještě posilovnou. Na přelomu února 
a března absolvují herní soustředění opět 
v Sušici. Během jarní přípravné části sehra-
jí 5 přípravných zápasů. První již odehráli, 
v Č. Budějovicích podlehli Roudnému 
0:2. V utkání se představili zejména hráči 
širšího kádru, opory včetně bratří Vorlů, 
Vojty, Nedvěda nebo Bečváře chyběly.
Další utkání:
neděle 23. 2. Písek U19
sobota 29. 2. Strunkovice nad Blanicí
sobota 7. 3. Týn nad Vltavou

Na fotografii představujeme medailisty Vánočního turnaje OFS (viz lednové vydání  
Protivínských listů) – mladší přípravka (horní foto) a starší žáci (dolní foto).

Mistrovská utkání zahájí v sobotu 14. 3. do-
ma s vedoucím týmem soutěže Olešníkem.
Ostatní týmy zatím pouze jen trénují, 
přípravná utkání sehrají až koncem února. 
Pouze přípravky a žáci pokračují ve svých 
dlouhodobých turnajích. Ty se přehouply 
přes polovinu, o přední příčky budou hrát 
pouze starší přípravka A a starší žáci.
Fotbal v Protivíně v letošním roce oslaví 
úctyhodných 100 let. Výbor klubu se na to-
to výročí pečlivě připravuje. Prosíme tímto 
čtenáře, kteří by měli doma v pozůstalosti 
svých příbuzných materiály a dokumenty, 
které by se týkaly fotbalové činnosti v Pro-
tivíně, zejména z předválečné doby nebo 

období 50. – 70. let (fotografie, písemnosti 
atd.) a mohli nám je zapůjčit k přípravě pu-
blikace, aby mne buďto kontaktovali osobně 
nebo telefonicky na čísle 737 236 361. 
Originály dokumentů samozřejmě vrátíme.

Václav Křišťál

Novinky
městské
knihovny

Pro dospělé:
Pavel Taussig: Chlapec, který přežil 
pochod smrti – zápisky malého chlapce
Lukáš Pavlásek: Soutěž jedlíků a jiné 
povídky – humor, humor a zase humor
Colleen Hooverová: Ztracená naděje – 
abyste se v životě pohnuli vpřed, někdy se 
nejdříve musíte postavit minulosti
Amo Jones: Šepot mrtvých – elitní klub 
králů 3
Amo Jones: Malum 1 – elitní klub králů 4
Amo Jones: Malum 2 – elitní klub králů 5
Cassandra Clare: Paní půlnoci – sága 
o lovcích stínů kniha 1
Cassandra Clare: Pán stínů – sága 
o lovcích stínů kniha 2
Cassandra Clare: Královna povětří 
a temnoty kniha 3

Pro děti:
Sangma Francis: Everest – příběh nějvyšší 
hory ze všech
Helena Zmatlíková: Dětem – pro chvíle 
rodinné pohody a potěšení nad hezkou 
knížkou
Jostein Gaarder: Dívka s pomeranči – 
rodina najde dopis otce, zemřelého před 
jedenácti lety, se vzkazem pro syna
Roald Dahl: Karlík a velký skleněný výtah 
– další příběh Karlíka a pana Wonky
Nele Neuhausová: Elena – přes všechny 
překážky – Elenin svět jsou koně
Nele Neuhausová: Elena – Letní 
rozhodnutí – Eleniny další příhody
Nele Neuhausová: Elena – Mračna nad 
turnajem – a Elena potřetí
Maxim Habanec: Život je skejt – průvodce 
světem skateboardingu
Pavel Valach: Ukradený poklad – 
v dětském pokojíčku se objeví pirátská 
truhla
Ivona Březinová: Poušť, všude poušť – 
dobrodružná cesta do tuniské pouště

Pokračování na straně 19   
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KŘÍŽOVKA O KNIŽNÍ ODMĚNU

Také letošní křížovky jsou věnovány moudrým výrokům známých osobností. Autor křížovek P. Šoba
Kdo nic nedělá, tak sice nic nezkazí, ale 1. – 3.díl tajenky ze svých chyb a růst.  „Každý den s citátem“ Petr Havránek. 
Vyluštěnou tajenku zašlete do 2. března 2020 na adresu MěKS Protivín, Mírová 337, 398 11 Protivín, nebo emailem karfikova@kultura-protivin.cz
Knižní odměnu za správné vyluštění minulé křížovky získává pan Hanák z Velké Býteše. Blahopřejeme!

PI

Vojtěch Matocha: Prašina Černý merkurit 
– další dobrodružství v záhadné pražské čtvrti
Zuzana Demlová: Pohádky o kolečkách 
a nekonečnu – legrační otázky dětí 
a autorka na ně seriózně odpovídá
Zdeňka Šiborová: Včelka Meduška – 
pohádky z včelího úlu
Bára Dočkalová: Tajemství Oblázkové 
hory – napínavý fantasy román ze 
současnosti pro holky i kluky
Eva Maceková: Prázdniny s Oskarem – 
pro začínající čtenáře
Lucie Sunková: Kdo hledá, najde – 
Červený medvídek se rozhodne, že nechce 
navždy zůstat odloženým plyšákem a vydá 
se na dobrodružnou cestu
Mariana Tutschová: Levou zadní – kniha 
pro zvídavé čtenáře
Jiří Dvořák: Bydlíme – podivuhodné 
příbytky zvířat a lidí
Petr Hugo Šlik: Záhada dračího klíče – 
kdo stojí za krádeží cenných historických 
dokumentů z klárovské radnice?
Ze života země – Dinosauři a další pravěká 
zvířata

  Dokončení ze strany 18
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Zkoušky na vyšší technické stupně

Harmonogram vydání  
Protivínských listů 2020

 Uzávěrka Vydání
č. 3 . . . . . . . . 2. března  . . . . . . . . . . 16. března
č. 4 . . . . . . . . 6. dubna  . . . . . . . . . . . 20. dubna
č. 5 . . . . . . . . 4. května  . . . . . . . . . . 18. května
č. 6 . . . . . . . . 1. června  . . . . . . . . . . . 15. června
č. 7/8 . . . . . . 3. července, pátek  . . . 20. července
č. 9 . . . . . . . . 7. září  . . . . . . . . . . . . . 21. září
č. 10. . . . . . . 5. října  . . . . . . . . . . . . 19. října
č. 11. . . . . . . 2. listopadu  . . . . . . . . 16. listopadu
č. 12. . . . . . . 30. listopadu  . . . . . . . 14. prosince

Změna termínu vyhrazena

Ráda bych tímto poděkovala certifikova-
né instruktorce FOR BODY Ing. Jaroslavě 
Fialové za obětavost, profesionální a lidský 
přístup ve vedení kurzů pilates v Protivíně. 
Nově jsme oslovili i aktivní ženy 60+, 
kterých je nejen v Protivíně, ale i v přileh-
lých obcích velká skupina, aby i ony měly 
možnost si přijít vyzkoušet, jaké to je zdravé 
cvičení v malých skupinách. Do kurzu bude 
také přizvána fyzioterapeutka FOR BO-
DY Mgr. Martina Bísková, aby odborně 
poradila ženám, jak se správně hýbat dle 
možností každé ženy.

Hana Bísková,
FOR BODY

Kurzy PILATES v Protivíně 
mají velký úspěch

Každé pondělí od 18 hodin se v tělocvič-
ně ZŠ v Protivíně roztančí ženy, dívky i malé 
slečny ve veselých rytmech Zumby. Je to 
již bezmála osm let, kdy jsem se rozhodla 
začít provozovat lekce Zumby v Protivíně 
pro širokou veřejnost. Děkuji všem účast-
nicím za jejich dosavadní přízeň a radost, 
kterou mi vedení lekcí stále přináší. Ráda 
bych pozvala všechny, kdo se rádi hýbete, 
přidejte se k nám.

Hana Bísková,
FOR BODY

ZUMBA v Protivíně  
stále žije!

První místo pro FOR BODY
V neděli 26. ledna se v Českých Bu-

dějovicích konalo první kolo postupové 
aerobicové soutěže v pódiových sklad-
bách Česko se hýbe. S novou sestavou 
„Než táborák uhasne“ se soutěže účastnila 
i děvčata z protivínského kurzu aerobicu – 
FOR BODY. Dívčí tým ve složení Tereza 
Kozáková, Adéla Charvátová, Anastázie 
Urbanová, Veronika Boudová, Rozálie 
Dubská a Agáta Šípková vybojoval úžas-
né 1. místo. Sestava inspirovaná trampy 
a doplněná typickými táborákovými písně-
mi měla velký úspěch a v konkurenci dal-
ších týmů z Českých Budějovic a Mníšku 
pod Brdy u rozhodčích zabodovala. Prostě 
„whisky bylo jejich gusto“, jak se zpívá 
v předvedené skladbě. Další kolo soutěže 
čeká děvčata už 22. února v Plzni. Držíme 
jim palce a těšíme se na další úspěchy.

Všechna vystoupení děvčat píseckých 
i protivínských kurzů dětského aerobicu bu-
dete mít možnost vidět v Protivíně v sobotu 
30. května v rámci Dětského dne pořádaném 
v areálu fotbalového hřiště.

Hana Bísková,
FOR BODY

Protivínští taekwondisté nezaháleli 
ani v lednu. V sobotu 25. 1. se konaly 
ve Strakonicích na základně COBRA 
SECURITY, kde nám byla půjčena tělo-
cvična, zkoušky na vyšší technické stupně.

Zkoušky skládali úplně všichni z na-
šeho oddílu včetně těch nejmladších, a to 
pod vedením našeho korejského mistra 
LEE YOUN JAE. Seminář začal již v de-
set hodin dopoledne a probírali se na něm 
základní techniky a sestavy. Tento seminář 
trval do dvanácti hodin. Po krátké pauze 
začaly zkoušky, které byly opravdu nároč-
né a cvičenci si sáhli až na dno svých sil. 
Mistr byl se zkouškami spokojen a proti-
vínští taekwondisté tak zdárně zkoušky 
na vyšší technické stupně splnili. Nejvyšší 
technický stupeň v sobotu skládala Nella 
Kalíšková, a to na červený pásek. Bylo to 

Protivín vede tabulku po 16 kolech před 
týmem Prachatic a Radomyšle. Další zápas 
se odehrál 10. 2. – derby Protivín – Vodňany.

Výsledky 12. – 16. kola
Protivín – Radomyšl 

5 : 2 (2 : 1, 1 : 1, 2 : 0)
Protivín – Blatná 

6 : 1 (2 : 0, 2 : 1, 2 : 0)
Drachkov – Protivín 

1 : 3 (1 : 1, 0 : 1, 0 : 1)
Horažďovice – Protivín 

1 : 7 (0 : 0, 1 : 1, 0 : 6)
Protivín – Schäfer 

12 : 0 (5 : 0, 2 : 0, 5 : 0)

OKRESNÍ HOKEJOVÁ SOUTĚŽ STRAKONICE

pro ni velice náročné, ale obstála. Velká 
gratulace.

V neděli skládala v Praze zkoušky Mar-
tina Babáková, a to na černý pásek. Zkouška 
trvala šest hodin. Musela ukázat své doved-
nosti za devět let, kdy cvičí taekwondo. Byla 
úspěšná a jako jediná vlastní mezi našimi 
současnými cvičenci toto vysoké hodnoce-
ní. Též velice gratulujeme.

O pololetních prázdninách se někteří 
z nás účastnili zimního soustředění s naším 
mistrem.

Závěrem patří velké poděkování všem 
rodičům za pomoc při organizaci zkoušek 
ve Strakonicích.

M.Z. a J.K.

Tabulka OS 2019 – 2020:
1. Protivín 14 14 0 0 112 : 10 28
2. Prachatice 15 14 0 1 126 : 40 28
3. Radomyšl 15 11 0 4 111 : 66 22
4. Drachkov 14 8 1 5 84 : 60 17
5. Vodňany 14 8 1 5 81 : 63 17
6. Netolice 14 7 1 6 71 : 76 15
7. Eagles 14 6 0 8 64 : 89 12
8. Ales 14 3 1 10 44 : 84 7
9. Blatná 14 2 1 11 57 : 119 5
10. Schäfer 15 2 0 13 49 : 132 4
11. Horažďovice 15 1 1 13 47 : 107 3


