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BARTOLOMĚJSKÉ POSVÍCENÍ
MILEVSKÉ MĚSTSKÉ SLAVNOSTI 2014

21.–24. srpna (www.milevskeslavnosti.cz)
Více informací naleznete na straně 14–16.

Poslední skutečně „velká“ kniha o  Milevsku 
vznikla v  roce 1984, kdy si město připomínalo 
800 let od první písemné zmínky o něm. Letos 
to tedy je 830 let, a  tak světlo světa spatřuje 
další publikace. Pod názvem Milevsko – 830 let 
(1184–2014) ji pro město Milevsko vydává společ-
nost Milevský kraj.
Rozdíl mezi oběma publikacemi je viditelný 
na  první pohled: proti necelým dvěma stům 
stránkám „staré“ černobílé knihy stojí 360 plno-
barevných stran současné publikace. Ideologický 
nátěr, který je na knize z roku 1984 jasně viditel-
ný, se zde pochopitelně neobjevuje. Redakční 
tým však nepovažoval knihu z roku 1984 za jed-
noznačně špatnou, a  tak se jí některými prvky 
v pozměněné podobě dotýká, ba se jí inspiruje.
Kniha je určena obyvatelům našeho města, těm, 
kteří odsud pocházejí a  stále mají k  Milevsku 
blízký vztah, a všem zájemcům o Milevsko. Její 
pojetí umožňuje, aby plnila i určitou reprezenta-
tivní funkci a město se mohlo jejím prostřednic-
tvím prezentovat třeba významným návštěvám.
Nová publikace je vlastně sborník, který chce 

představit Milevsko v jeho současnosti i historii. 
Důsledně se vyhýbá textům typu „vzpomínky 
pamětníků“. Texty napsali lidé, kteří zpracová-
vané oblasti opravdu rozumějí; přestože převa-
žují autoři místní (nebo s nějakou vazbou k Mi-
levsku), jsou zde zastoupeni i ti, kteří zde nežijí 
nebo nemají k našemu městu přímý vztah. Jejich 
odstup od tématu pak přináší zajímavé výsledky.
Pokud jde o témata z milevské minulosti, jistě 
nepřekvapí, že se několika z nich zhostilo Milev-
ské muzeum. Z pera Vladimíra Šindeláře – kro-
mě dalších textů – pochází rozsáhlý materiál 
o armádách, které prošly Milevskem od středo-
věku do  druhé světové války. Příjemným pře-
kvapením jistě bude debut pracovníka muzea 
Lukáše Pance; jeho článek o  historii zdejšího 
hokeje zaujme důkladnou znalostí pramenů. 
Jednou ze zmíněných „ozvěn“ knížky z roku 1984 
je kalendárium. Na  rozdíl od  svých předchůdců 
nechtěli jeho autoři, ředitel Milevského muzea 
Šindelář a písecký archivář Jiří Pešta, procházet 
celými osmi stoletími, a  tak připravili materiál 
s názvem 200 let Milevska v datech. Autoři při-
znávají, že bylo obtížné najít pro každý rok, po-
čínaje rokem 1814, nějakou událost, ale nakonec 
to dokázali. Vznikla kapitola jako stvořená pro 
listování a brouzdání milevskými moderními dě-
jinami. Z historických témat ještě připomeňme 
reprodukce starých listin vztahujících se k Milev-
sku; jejich znění přeložil a  poznámkami opatřil 
Jiří Pešta. Zaujme i  článek docentky Karlovy 
univerzity Ivany Ebelové o  milevských Židech 
a kapitola zachycující na téměř čtyřech desítkách 
fotografi í naše město od roku 1945 – tu ze svých 
sbírek připravilo Milevské muzeum.
Současné Milevsko je představeno texty o neživé 
přírodě i o chráněných územích v blízkém okolí 
(autoři Jiří Machart a Karel Pecl). ZVVZ, jeho his-
torii i současnou tvář zachytil Jiří Lesák. Nebudou 

chybět ani podrobné materiály o  současném 
městě, o  městských organizacích nebo třeba 
o výtvarnících a fotografech, kteří dnes v Milev-
sku tvoří, nebo zde mají své kořeny. Důstojné 
místo je věnováno také místním částem, tedy 
Dmýšticím, Něžovicím, Klisínu, Velké a Rukávči.
O bohatý fotografi cký doprovod se postaral pí-
secký fotograf Jan Vávra. Ke svým článkům do-
dali obrazový doprovod – ať už fotografi e, map-
ky, plánky a nákresy – sami autoři. 
Kniha bude představena v rámci Bartolomějské-
ho posvícení v sobotu 23. srpna za účasti autorů. 
Tam také bude možno si ji poprvé zakoupit. Její 
cena byla stanovena na 349 Kč a k dostání bude 
v milevském infocentru. 

-jik-

MILEVSKO DOSTÁVÁ PO TŘICETI LETECH OPĚT 
REPREZENTATIVNÍ PUBLIKACI

Poslední skutečně „velká“ kniha o  Milevsku 

UPOZORNĚNÍ 
MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Městský úřad Milevsko upozorňuje občany, že 
ve dnech 28.–29. 8. 2014 bude agenda občan-
ských průkazů a  cestovních dokladů odboru 
vnitřních věcí na nám. E. Beneše z důvodu opra-
vy oken uzavřena. Děkujeme za pochopení.

6. srpna 2014 od 19.30 hodin v areálu
milevského kláštera. Předprodej vstupenek na

www.dkmilevsko.cz, v kanceláři DK,
infocentru a v milevském kině.



str. 2 • www.milevsko-mesto.cz Milevský zpravodaj •8•2014

INFORMACE Z JEDNÁNÍ  
RADY MĚSTA MILEVSKA

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

80 let:
Václav Werthan, Milevsko
Ladislav Bolek, Milevsko

Marie Suchanová, Milevsko
Ludmila Svobodová, Milevsko
František Radosta, Milevsko

90 a více let:
Antonie Novotná, Milevsko
Milada Bartošová, Milevsko
Vlasta Dvořáková, Milevsko

V měsíci červnu 2014 oslavili životní výročí  
a zároveň souhlasili se zveřejněním v Milevském zpravodaji:

10. schůze Rady města Milevska 
Rada města mimo jiné:

l  rada města schválila uzavření Smlouvy o dílo na „Účelovou komuni-
kaci pro pěší a cyklisty, Milevsko-Hajda – II. etapa“ se Službami Města 
Milevska, spol. s r. o. 

l  souhlasila s opravou můstku ve Velké u Milevska po povodních 2013, 
rozhodla zadat opravu můstku firmě Rybníky – Procházka Pavlíček, 
Smetanova Lhota

l  zrušila zakázku na výběr dodavatele dětského hřiště na starém sídlišti 
a vyhlásila nové výběrové řízení

l  schválila poskytnutí neinvestiční dotace pro organizaci JUNÁK – svaz 
skautů a skautek ČR, středisko Milevsko

l  schválila Smlouvu o smlouvě budoucí nájemní se Službami Města Mi-
levska, spol. s r.o., k dočasnému užívání pozemků pod stavbou kom-
postárny a movitých věcí kompostárny Milevsko

l  souhlasila s podáním žádosti o grant z Grantového programu na pod-
poru tvorby aktualizace územně analytických podkladů obcí s rozšíře-
nou působností na akci „Zpracování 3. aktualizace územně analytic-
kých podkladů ORP Milevsko“ a s finanční spoluúčastí města ve výši 
minimálně 50% uznatelných nákladů na  akci a  dále schválila návrh 
smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem

l  doporučila zastupitelstvu města schválit účetní závěrku města Milev-
ska k 31. 12. 2013

l  nedoporučila zastupitelstvu vyhlásit záměr na  odprodej stavební 
a pozemkové parcely v zahrádkářské kolonii Kubík majiteli zahradní 
chatky v této kolonii

l  schválila návrh Smlouvy o poskytnutí grantu na projekt „Rekonstrukce 
čekáren autobusových zastávek s názvy Milevsko, Nádražní sídl. rozc. 
(u „Věžáku“) a Milevsko, ZVVZ internát 

l  schválila prodloužení nájemních smluv na 7 bytů v čp. 775 P. Bezruče, 
1429, 720 a 619 Sokolovská a 164 Masarykova na dobu určitou 

l  vyhlásila výběrové řízení na dodavatele veřejné zakázky „Obnova a do-
plnění osvětlení Zimního stadionu v Milevsku“

l  souhlasila s přijetím grantu určeným k realizaci akce „Vyzvednutí nad-
praží a výměna vrat na vjezdu budovy požární zbrojnice“

l  schválila vyplacení odměn ředitelům základních a  mateřských škol 
v Milevsku dle předloženého návrhu

l  souhlasila s přijetím finančního daru ve výši 45 417 Kč od Královské ka-
nonie premonstrátů na Strahově na úhradu části nákladů kamerového 
bodu v prostoru parkoviště u kláštera

l  udělila výjimku dle čl. 8a Nařízení města Milevska č. 1/06 Tržní řád, 
v  platném znění z  Tržního řádu takto: na  stálém tržišti náměstí E. 
Beneše, parcelní číslo 1602/1, k.ú. Milevsko se povoluje každý pátek 
v době od 7.00 do 17.00 hodin prodej následujících druhů zboží - ovo-
ce, zelenina, květiny, sadba, koření, med, maso, uzeniny, ryby, mléčné 
výrobky, zavařeniny, pečivo, keramika, tradiční řemeslné výrobky

l  jmenovala členy hodnotící komise pro architektonickou soutěž na ře-
šení centra města: Bc. Zdeněk Herout, Mgr. Martin Třeštík a náhradník 
Ing. arch. Simona Švecová 

l  souhlasila v rámci vzorné reprezentace města Milevska s uhrazením 
jízdného pro žáky I. ZŠ T. G. Masaryka na republikové finále štafetové-
ho běhu v Kolíně ve výši do max. 15 000 Kč. 

 

Informace z 11. schůze Rady města Milevska
Rada města mimo jiné:

l  schválila uzavření smlouvy o dílo na „Opravu můstku přes Hrejkovický 
potok ve Velké u Milevska“ s Františkem Pavlíčkem

l  rozhodla zadat přezkoumání hospodaření města Milevska za rok 2014 
auditorovi

l  souhlasila s  cestou starosty Bc.  Zdeňka Herouta do  Zella-Mehlis 
v rámci dlouhodobé spolupráce mezi tenisovými kluby obou měst. 

Milevsku byla schválena žádost o dotaci z Operačního programu Životní 
prostředí (OPŽP), lépe řečeno dvě na sebe navazující žádosti, a to žá-
dost o dotaci na zřízení kompostárny a dále žádost o zavedení systému 
odděleného sběru biologicky rozložitelných komunálních odpadů (tzv. 
BRKO). Svoz je již částečně zajištěn prostřednictvím Služeb Města Mi-
levska, spol. s  r.o. a  jejich svozové techniky v rámci jarních a podzim-
ních svozů bioodpadu. Město bude nyní s přispěním dotace pořizovat 
nástavbu na stávající svozovou techniku, sběrné nádoby na biologický 
odpad v několika velikostech pro domácnosti občanů a také velkoobje-
mové kontejnery pro zahrádkářské kolonie. 
Pro zřízení kompostárny je připraven pozemek v nevyužívané části stá-
vající čistírny odpadních vod v  jihovýchodním cípu města za  areálem 
ZVVZ. Bude zde vybudována manipulační plocha, zázemí pro obsluhu 
a pořízena technika potřebná pro provoz zařízení. Bioodpady svezené 
od  občanů nebo individuálně předané do  areálu kompostárny budou 
shromažďovány na  zpevněné ploše, míseny s  dalšími komponenty 
(dřevní štěpkou atd.) v tzv. mobilní kompostárně a vzniklá směs bude 
následně šnekovým zařízením vpravována do plastových kompostova-
cích vaků, ve kterých bude po dobu cca 2 měsíců probíhat samotný pro-
ces zrání kompostu.
Vytřídění biologických odpadů (zeleň, kuchyňské zbytky) ze směsného 
komunálu a  jejich následné samostatné zpracovávání tak, jak již bylo 
zavedeno v  sousedních městech našeho regionu, přispěje ke  sníže-
ní množství směsného komunálního odpadu ukládaného na  skládku, 
čímž se prodlouží využitelnost prostoru úložiště skládky.  Po uplynutí 
doby 5 let, po kterou se nesmí dle podmínek dotace vzniklý kompost 
užívat ke komerčním účelům a kdy bude užíván pouze při údržbě měst-
ské zeleně na veřejných plochách či na překryvy neaktivních ploch úlo-
žiště skládky, bude možné s  produktem kompostování obchodovat. 
Zpracovaný projekt předpokládá, že v Milevsku bude kompostováno cca 
1 000–1 100 t bioodpadu ročně. Zkušenost okolních měst toto množství 
potvrzuje. 
Pořizovací cena zajištění odděleného sběru a svozu BRKO byla vyčíslena 
na 2,6 mil. Kč včetně DPH. Vybudování kompostárny je projektantem 
odhadováno na 2,2 mil. Kč s DPH, vybavení potřebnou technikou na 4,8 
mil. Kč s DPH. Na dodavatele obou akcí budou vypsána výběrová řízení, 
která přinesou upřesnění, povětšinou snížení, uvedených částek. Podíl 
města na  financování akce je stanoven ve  výši 10 % z  celkové částky, 
zbylých 90% nákladů bude hrazeno z dotačních prostředků.
Provozní náklady zařízení kompostárny (obsluha, energie, pohonné 
hmoty atd.) se obecně pohybují v rozmezí 150–300 Kč/t BRKO. Předpo-
kládané náklady od r. 2015, kdy bude kompostárna uvedena do provozu, 
jsou tedy vyčísleny na 150–300 tis. Kč/rok na provoz kompostárny. Co 
se týče samotného svozu BRKO, mělo by postupně dojít k prodloužení 
intervalu svozu směsného komunálního odpadu z 1x týdně na 1x 14 dní, 
přičemž by byl doplněn svozem bio 1x za  14 dní, a  to vždy od  jarních 
do podzimních měsíců. Svozové náklady by se po konečném naběhnutí 
systému neměly výrazně lišit od současných. 
Nyní, v  době plné vegetační sezóny, město i  nemalá část občanů řeší 
problém neustálého sečení a likvidace vzniklého odpadu, a tak věřme, 
že kompostárna ve městě získá podporu a její kapacita bude naplňová-
na, aby bylo následně možné vzniklý kompost zpětně nabídnout zájem-
cům i z řad drobných pěstitelů.

Ing. Andrea Rucká

Milevsko bude mít kompostárnu
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ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE
Vyhodnocení ankety  

k architektonické studii 
„CENTRUM MILEVSKA“
Do konce měsíce června město obdrželo 56 anketních lístků, vyjádřil se tedy 
1 občan z cca 155 obyvatel města. Dost z nich (asi 10 %) řešilo pomocí ankety 
polemiky s  městem ohledně zcela jiných záležitostí a pro řešení centra ne-
měly tedy žádný přínos. Věková skladba účastníků ankety byla následující 
– do 20 let – 1; 20–35 let – 9; 35–50 let – 16; 50–70 let – 25; nad 70 let – 4 
a jeden účastník svůj věk neuvedl.
Otázka č. 1 – Jaké činnosti, stavby, dopravní záležitosti…. bych v řešeném 
území jednoznačně nově vyžadoval.
Zde zcela jednoznačně zvítězil požadavek na zmenšení autobusového ná-
draží (AN) a v souvislosti s tím je na druhém místě požadavek na zbudování 
parkoviště pro osobní auta na zbylé ploše AN. Na třetím místě byl poža-
davek na řešení křižovatky nad kostelem (U Broučka) kruhovým objezdem.
Otázka č. 2 – Které z výše uvedených „věcí“ se mi zde líbí a ponechal bych 
je zde.
Zde převládaly odpovědi – kostel a náměstí, které nejsou moc přínosné, ne-
boť nepředpokládáme, že by nějaký účastník soutěže byl tak „progresivní“, 
že by je navrhl odstranit. Na dalším místě byla zeleň – stromy a květiny. 
Dále to byly s  poměrně stejnou frekvencí – parkoviště, trhy na  náměstí, 
vzrostlé stromy u kostela, ulice a zídka před radnicí a kašna se sochou.
Otázka č. 3 – Které „věci“ bych navrhoval odstranit nebo je zde v žádném 
případě nově neumísťovat.
Tady zvítězil požadavek na  odstranění betonových květníků na  náměstí 
a těsně za ním požadavek na zrušení ulice před kostelem a s tím souvise-
jící požadavek na ucelené propojení ploch náměstí a okolo kostela. Po nich 
to byl požadavek na  neprovádění jednosměrky před radnicí a  požadavek 
na odstranění velkých stromů u kostela směrem k náměstí. 
Výsledky ankety byly předány zpracovateli soutěžních podmínek architek-
tonické soutěže.

Ing. Petr Švára

Péče o jmění dítěte dle nového 
občanského zákoníku

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v  platném znění, upravuje 
i péči o jmění dítěte. Vlastní-li dítě nějaké jmění, mají jeho rodiče prá-
vo a  povinnost o  toto jmění pečovat a  spravovat ho s  péčí řádného 
hospodáře. Pokud by rodiče zmíněnou povinnost porušili, jsou povin-
ni společně a nerozdílně nahradit dítěti škodu, která mu tím vznikla. 
V případě, že se rodiče nedohodnou na podstatných věcech týkajících 
se péče o  jmění dítěte, je možné, aby na  návrh některého z  rodičů 
rozhodl ve  věci soud. Rodiče nemají při správě jmění dítěte úplnou 
volnost, neboť k mnoha právním jednáním potřebují souhlas soudu. 
Příkladem je zejména právní jednání, kterým dítě nabývá nemovitou 
věc nebo její část, a kterým s ní nakládá, zatěžuje majetek jako celek 
nebo jeho nikoli nepodstatnou část, nabývá dar, dědictví nebo odkaz 
nikoli zanedbatelné majetkové hodnoty nebo takový dar, dědictví 
nebo odkaz odmítá nebo takový dar nebo dar představující nikoli ne-
podstatnou část jeho majetku poskytuje nebo uzavírá smlouvu zava-
zující k  opětovnému dlouhodobému plnění, smlouvu úvěrovou nebo 
obdobnou nebo smlouvu týkající se bydlení, zejména nájmu. Souhlas 
soudu nepotřebují pouze při řešení běžných záležitostí a  záležitostí 
týkajících se zanedbatelné majetkové hodnoty.
Pokud rodiče použijí majetek dítěte a vzejde z toho zisk, náleží tento 
zisk podle zákona dítěti, nikoli rodičům. I přesto, že příjmy z majetku 
dítěte rodičům nenáleží, mohou s nimi v určitých případech nakládat. 
Především mohou tyto příjmy použít k  řádné správě majetku dítěte 
a k výživě dítěte, až poté mohou zbývající zisk použít jako příspěvek 
na vlastní výživu či na výživu nezletilého sourozence dítěte. Ve výji-
mečných případech mohou rodiče použít k vlastní výživě nejen příjmy 
z  majetku dítěte, ale i  samotnou majetkovou podstatu, avšak tuto 
možnost mohou využít pouze na základě souhlasu soudu a v případě, 
že by bez jejich zavinění vznikl výrazný nepoměr mezi jejich pomě-
ry a  poměry dítěte. Zákon se řídí pravidlem, že pokud nejsou rodiče 
schopni řádně se starat o své majetkové záležitosti, nemohou se sta-
rat o záležitosti svého dítěte, a proto stanovuje, že v případě prohlá-
šení úpadku na majetek rodičů zaniká jejich právo a povinnost pečo-
vat o majetek dítěte. Soud v tomto případě jmenuje opatrovníka pro 
správu jmění dítěte.
Jakmile dítě nabude plné svéprávnosti, jsou rodiče povinni mu ode-
vzdat jmění, které spravovali a pokud o to dítě požádá, podat mu vy-
účtování ze správy jeho jmění, a to bez zbytečného odkladu, nejpoz-
ději však do šesti měsíců ode dne, kdy dítě nabylo plné svéprávnosti. 
V případě, že byla správa jmění značně obtížná, mohou rodiče po ode-
vzdání jmění dítěti požadovat přiměřenou odměnu.

Marie Kalinová

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

MĚSTSKÁ KNIHOVNA INFORMUJE
Od pondělí 18. do pátku 22. srpna bude z technických důvodů v celé 
knihovně na náměstí ZAVŘENO (proběhne revize fondu).

LETNÍ PŮJČOVNÍ DOBA:
Oddělení pro dospělé: pondělí, středa, pátek 08.00–17.00
Dětské oddělení: pondělí, středa 08.00–11.00, 12.00–16.00
Pobočka v DK: pondělí 13.00–17.00
 středa 09.00–11.00 a 13.00–17.00
 pátek 12.00–16.00

AKCE PRÁZDNÁ KNIHOVNA
V srpnu proběhne revize knihovního fondu po 5ti letech. Prosíme pro-
to čtenáře o  pomoc s  touto akcí, a  to tím, že si vypůjčí na  prázdniny 
v knihovně co největší množství knih. Děkujeme!

LETNÍ DÁREK Z KNIHOVNY 
Dárek čeká na všechny návštěvníky milevského koupaliště. Na koupali-
šti je celé léto k dispozici velký výběr časopisů za symbolickou cenu 2 Kč. 

Z iniciativy Ing. Ivana Radosty, zastupitele a předsedy sportovní komise, 
a místostarosty Martina Třeštíka, který má ve svém resortu sport, byl před 
několika týdny radě města předložen návrh na vybudování víceúčelového 
hřiště. K tomu by mohl být využit příspěvek, na tyto účely poskytovaný 
nadací „ČEZ – Oranžové hřiště“. Rada města tento záměr jednomyslně 
podpořila. Hřiště by mělo být vybudováno ve sportovním areálu, v těsném 
sousedství sportovní haly - v místech, kde je dnes antukový dvorec. Bude 
se jednat o univerzální hřiště pro volejbal, nohejbal či tenis a dalším spor-
tům může sloužit k tréninku. Důležitý bude povrch hřiště. Měl by být vel-
mi kvalitní, na bázi vícevrstvého akrylátu na asfaltovém podkladu, vysoce 
odolný mechanickému poškození i vlivům počasí.
Na základě souhlasu rady poskytly rychlou a velmi kvalitní podporu při 
sestavení žádosti o grant obě projektové manažerky z městského odboru 
investic a správy majetku, takže mohla být i přes značnou časovou tíseň 
podána. Ukázalo se, že byla dobře připravena, protože poskytovatel měs-
tu na stavbu hřiště poskytl částku téměř 1 milión korun. 
Iniciátoři celé akce, rada města i  vedení  SPOS se netají tím, že záměr 
je širší a má být startem k řešení současného vážného problému s kapa-
citou sportovní haly. Ta se s rozvojem dalších sportů, například florbalu 
a obrozené házené, stala neúnosně „těsnou“ a požadavky všech oddílů 
už jednoduše nelze uspokojit. Proto bude výstavba nového hřiště konci-
pována tak, aby umožnila jej za rozumné peníze jednou zastřešit. To by 
pak vyřešilo i část problému se zateplením sportovní haly, kde mimocho-
dem je pro takovou přístavbu už dnes k dispozici kvalitní zázemí v podobě 
šaten, toalet aj.
Věřme, že se nové hřiště podaří vybudovat rychle a kvalitně. Z pohledu 
města se jedná o projekt s velmi nízkými náklady, z pohledu sportovní 
veřejnosti půjde jistě o velký krok dopředu.

-mtř-

Nové víceúčelové hřiště
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MILEVSKO ZA SVĚTOVé VÁLKY (2)

11. listopadu 1915
Byly zase odvody, od 18 do 42 let. Brali většinou samé mladíky, odvedli 
Venzeru ml., Hamáčka Ant., Nováka holiče, rukují 16. listopadu. Venzera 
starší je propuštěn, Konárovský ml. je doma jako invalida, Habart Ríša 
je v  lazaretu, má chromou ruku, Slivka je také zde, podruhé raněn. Je 
zde bída o omastek, boty a mnoho jiných věcí. Vzmáhá se drahota, kilo 
sádla stojí 8 K, máslo 7 K, lůj 5 K, maso hovězí i vepřové 5 K, vejce 20 
hal., mouka pšeničná 1 K, žitná 70 hal., metrák brambor 10 K, litr mléka 
40 hal. a šněrovací botky 26–30 K.
20. listopadu 1915
Je u nás všechno moc drahé a ani za peníze není mnohá věc ke koupe-
ní. Nejhůř je s  obuví. Všichni ševci jsou pryč, a  ti, kteří zbyli, nechtějí 
spravovat a nové boty snad ani neumějí dělat. Telecí boty ani perka se 
nedělají, není kůže. Oskarky šněrovací stojí 13–15 K. 
29. listopadu 1915
V pátek 26. byl zde pohřeb druhého Slavína, učitele z Hrejkovic. Byl ra-
něn do nohy a mnoho vykrvácel. Zemřel ve Vídni v nemocnici a byl pak 
převezen na náš hřbitov. Je velká zima, plno sněhu, 14 stupňů pod nulou. 
7. prosince 1915
Páter Chrysostom je nyní se 102. plukem na italské frontě, psal z Vídně, 
když tam jeli. Teď se u nás oteplilo a sníh slezl, takže se může pracovat 
na  polích. Proto rekruti zůstali doma až do  15. prosince, aby pomohli 
v polních pracích. Dostáváme lístky na mouku a na chleba, ale co jsou 
nám platné, když na ně nemůžeme nic koupit. Někdy není vůbec co jíst. 
Nevíme, jak to bude dál. 
15. ledna 1916
Velebný pán Chrysostom přijel 13. na dovolenou, je celý zarostlý a má 
plnovous, je na 14 dní doma a sluší mu to. 
19. ledna 1916
Všichni starostové a personál ze státních úřadů, kteří byli vyreklamová-
ni, jdou 24. ledna k odvodu. 
23. ledna 1916
Nové je císařské nařízení, že podle potřeby půjdeme na vojnu od 50–55 
let, tak jsem také rekrutem. Jednalo by se však prý ale jen o službu vnitř-
ní, za frontou. Já ale doufám, že tam ani nepůjdu, protože by mne musi-

li pořád vozit a všechno za mne dělat. 
Dne 21. ledna rukovali všichni odvede-
ní do 50 let, ze známých starý sádec-
ký, Svašek, cestář, Čunát, hudebník, 
Vojtěch, pekař, z  Přeborova Doubek, 
Paletám a  jeden Smrt. Ovocnář Dub 
je prý těžce nemocen a  přivezou ho 
k nám do lazaretu. 
2. února 1916
Je málo mouky, kuchaří se podle nových 
receptů, dělají se míchanice, většinou 
z brambor. Přijelo k nám mnoho vystě-
hovalců z italské strany, Slovinci aj. 
16. února 1916
Je tu pan Jeřábek, přijel na  14 dní, je 
od  září 1915 v  zákopech u  Tarnopole. 
Také přijel Železný z  Přeborova, ze 
Srbska. Říká se o dr. Šmelcerovi, že je 
v  Srbsku zajat. Mnoho našich vojáků 
tam dole zemřelo na tyfus a úplavici. 
Zemřel tam také stavitel Kofroň a Ko-
hout z Přeborova. Je tu zase nová re-
kvisice obilí a mouky. 21. února rukují 
starostové.
22. března 1916

V  dubnu bude znova odvod 18ti letých. Je velká drahota, kůží je tak 
málo, že obuvníci nemají z  čeho dělat boty. Rekvírovaly se brambory, 
sláma a seno. Teď dostává jedna osoba na  14 dnů kilo a čtvrt mouky 
pšeničné a bochníček chleba na týden. Také prý bylo nařízeno vykopat 
chmelnice a sít obilí i brambory. To znamená, že se nebude vařit pivo. 
16. dubna 1916
Nové boty stojí už 60 korun. Kde na to brát peníze? Zavádějí se dřevěné 
podrážky. Jsou ze slabých, úzkých prkének, aby byly pohyblivé. Většina 
lidí z vesnic ale chodí v dřevákách. Jsou zde také váleční zajatci z Ruska, 
na práci v  Jednotě. V neděli byli také ve městě. Chodí svobodně a bez 
dohledu. Mají rezavé, placaté čepice a byli veselí. Nového je, že máme 
lístky na cukr. Osoba dostává na měsíc 1,5 kila. To si moc neosladíme. 
Také je vyhláška, aby se nechodilo do kostela, že se tím prozahálí moc 
času, který se má použít pro práci na polích. Vzbudilo to senzaci. 
24. dubna 1916
Zítra jdou k odvodu 18ti letí a pak budou od 19 do 50 let, ti přebraní. Pak 
už zbydou jen dědkové a kluci. 
10. května 1916
Zemřel Kalivoda na vojně a také Čunát, jako voják, zde doma. Oba byli 
muzikanti. 
14. května 1916
Bude zase odvod, od 22. května, pro 30 ročníků. Od 19 do 50 let. Jedenác-
tého května narukovali 18ti letí, kteří byli posledně odvedeni. Nesmějí 
se prý po vojákách posílat domů žádné dopisy pod velkým trestem po-
dle stanného práva. Vůbec není hovězí maso, vepřové stojí kilo 8 korun, 
sádlo není k dostání, máslo stojí 8 korun, ale není, cukr 2 koruny. Obuv 
není vůbec ke koupi. Brambory byly všechny zabaveny. 
21. května 1916
Je zde už zase rekvizice brambor, všechno se zabavuje a  posílá pryč. 
Všude je cítit nedostatek. Všechno je drahé a není to i  tak k dostání. 
Kilo másla stojí 10 K, sádla 10 K, masa 8 K. Metrák brambor 12 K. Cukru 
máme na  měsíc už jen 1 kilo. Podsvinčata jsou za  100 K, mladé husy 
16–20 K, tele pod krávou 200–300 K, jalovice 1 000 K, krávy a voli 1 400-
3 000 K, kůzlata 16–20 K, litr mléka 30–40 haléřů. Zařizujeme si vče-
ly, abychom mohli sladit medem. Lazaret v Milevsku je od 20. května 
prázdný. Všechno poslali na frontu. Přijdou prý zase jiní. 

Pokračování příště
Josef Kytka – Vladimír Šindelář

Rakouští vojáci v  palebném postavení kdesi v  Haliči na  ruské frontě, 
s ukořistěným ruským kulometem Maxim vzor 1910. Snímek pořídil roku 
1916 milevský účastník bojů, nadporučík Jan Fuka. Ze sbírek Milevského 
muzea.
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Travnaté hřiště se živou trávou na letním stadionu v Milevsku se v říjnu 
2013 po cca 35 letech své fotbalové existence dočkalo kompletní rekon-
strukce. Na jaře 2013 nechalo město Milevsko zpracovat kompletní pro-
jektovou dokumentaci vítězi veřejné soutěže společnosti  EUROGREEN 
CZ s.r.o. z Jiřetína pod Jedlovou.
Na základě dnešních standardů a požadavků na provoz společnost zpra-
covala projektovou dokumentaci kompletní rekonstrukce drenážního sys-
tému hřiště, skladby a povrchu včetně celoplošného zavlažovacího systé-
mu a základního herního vybavení v rozsahu splňující předpisy stanovené 
Fotbalovou asociací ČR.
Na základě vypracované PD došlo v  létě 2013 k zadání veřejné zakázky 
na dodavatele rekonstrukčních prací. Vítězem výběrového řízení se stala 
sportovní společnost Linhart spol. s.r.o. Brandýs nad Labem s nejnižší ce-
nou cca 4 mil. Kč. Celá zakázka vlivem na roční období byla již od počátku 
v projektové dokumentaci rozdělena na 2. etapy.
1. etapa obsahovala během podzimní části provedení skrývky zeminy, 
pokládku drenážního systému, napojení kanalizace a základní rozvod za-

vlažovacího systému. Tato etapa začala v říjnu a trvala do listopadu 2013. 
Během zimního období proběhla stavební odstávka a dodavatel v březnu 
2014 nastoupil k dokončení akce druhou etapou. Ta obsahovala vytvoření 
pískového filtru, vrchní vrstvy hřiště, kompletaci zavlažovacího systému, 
napojení zásobníku vody, osetí a úpravu plochy používané jako skládky 
zeminy. Tato etapa byla v květnu 2014 dokončena a hřiště bylo dodavate-
lem předáno městu a provozovateli.
Provedené práce proběhly bez větších problémů. V souvislosti s touto 
rekonstrukcí proběhlo i dokončení odvodnění antukového oválu kolem 
hřiště. Nyní provozovatel dokončuje dodělání nových hráčských lavic 
u hřiště a terénní úpravy v jejich prostoru. Hřiště po osetí prochází vege-
tační odstávkou, která by mohla v období září již umožnit využití hřiště 
pro zápasy dětských oddílů FC ZVVZ Milevsko. Na doporučení dodava-
tele plného zatížení bude hřiště schopno až na jaře, kdy jej provozova-
tel uvolní i k tréninkům všech mužstev a zápasům dospělého týmu FC 
ZVVZ Milevsko.

Petr Zelenka

Rekonstrukce živého travnatého fotbalového stadionu

F O T O O B J E K T I V E M 

S Diacelem na Otavě – Na prodloužený víkend se sešlo 17 nadšených vo-
dáků z  Písku, Strakonic, Milevska, Veselí nad Lužnicí a  Kamenice nad 
Lipou v Horažďovicích, aby po vodě dopluli do Písku. Akci uspořádalo OS 
Diacel Písek a byla určena pro rodiny zdravotně postižených dětí a přá-
tele. Někteří byli na svém prvním vodáckém výletě, jiní už jsou ostřílení 
vodáci, ale občasné zcela nechtěné koupání na jezech se jim nevyhnulo. 

Centrum Milísek připravilo pro děti léto plný nových zážitků a zábavy na dětských táborech pobytových i příměstských. Snímek vpravo je z příměst-
ského tábora, na kterém byl pro děti vytvořen bohatý program plný výletů, zábavy, her a koupání. Uskutečnil se od pondělí 14. do soboty 19. července. 
Druhý snímek je z tábora Monínec 2014, kde si děti také užily týden plný dobrodružství a zábavy.

Červencová tvořivá dílna, na které si mohly děti namalovat trička, při-
lákala do Domu kultury v Milevsku 33 dětí. Příští dílna, kde budeme vy-
rábět zvířátka z papírových tácků, je naplánována na středu 13. srpna. 
Srdečně zveme všechny děti i jejich doprovod.
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I  následující školní rok otevře Dům kultury 
Milevsko pro všechny děti předškolního věku 
výtvarně-vzdělávací kroužek s  názvem Před-

školáček aneb Hrajeme si na  školu. Kroužek 
je rozdělen na dvě části. V té první – výtvarné 
se děti seznámí s různými výtvarnými techni-
kami a  budou pracovat s  různorodým mate-
riálem včetně přírodnin. V  druhé části se za-
měříme na rozvoj smyslového vnímání, jemné 
motoriky a slovní zásoby. Děti budou pracovat 
s  grafomotorickými listy, vypracovávat různé 
zábavné úkoly, které je nenásilnou formou při-
praví na dobrý start v první třídě. 
První hodina proběhne 8. září a  budeme se 
scházet vždy v pondělí 1x za 14 dní od 16 do 18 
hodin. Přihlášky se již nyní přijímají v  kance-
láři DK nebo na  e-mailu kortanova@dkmilev-
sko.cz. Počet dětí v kurzu je omezen, cena je 
500 Kč za pololetí.                                           -mk-

Divadelní představení pod širým nebem na tvrzi 
v obci Vlksice pořádáme od roku 2006. Původně 
gotická vodní tvrz ve Vlksicích byla renesančně 
přestavěna v  první polovině šestnáctého sto-
letí. Dochovaly se zbytky renesančních sgrafit, 
renesanční a  barokní průčelí, černá kuchyně 
a středověký duch. Její osvícený majitel se roz-
hodl nabídnout tvrz ke kulturním účelům.
Kašpar se na tvrzi ve Vlksicích poprvé představil 
se svým speciálem Májový Shakespeare. Od té 
doby se na improvizovaném jevišti objevili Cyra-
no, Hamlet, Claudius a Gertruda. Scény krásně 
zapadly do kulis zrekonstruované tvrze.
Před čtyřmi lety jsme projekt rozšířili o pohádky 
pro děti a koncerty pod názvem Vlksice Září.

PROGRAM FESTIVALU VLKSICE 
ZÁŘÍ 2014:
4. 9.  20.00   V. Havel – Audience + Draci noci 

(světová poezie) – v hostinci
5. 9.   20.00   William Shakespeare  

– Othello – na tvrzi
6. 9.  14.30   Divadlo Já to jsem  

– Kolotoč pohádek – na tvrzi
6. 9.  20.00   William Shakespeare  

– Othello – na tvrzi
7. 9.  14.30   Buchty a loutky  

– Skřítek – na tvrzi
7. 9.  20.00   Šanson & Rozmarné písně  

– v hostinci

AUDIENCE – Václav Havel
Slavná aktovka našeho předního dramatika se 
odehrává se v  70. letech v  kanceláři jednoho 
malého, bezvýznamného pivovaru, kde místní 
sládek a spisovatel Vaněk (co tu za trest koulí 
sudy) společně zjistí, že je to všechno na hovno. 
To jsou paradoxy, co?!  
Hrají: Jan Potměšil a Jakub Špalek
Režie: Jakub Špalek

OTHELLO – William Shakespeare  
Maur a Desdemona. Láska je vášeň… a ti dva se 
tolik milovali!
Hrají: Jan Potměšil, Alena Doláková, Adrian 
Jastraban, Marek Němec, Eva Elsnerová, Pavel 
Lagner, Tomáš Stolařík, Aleš Petráš 
Režie: Jakub Špalek

ŠANSON & ROZMARNé PÍSNĚ
Večer písní z našich představení v podání her-
ců Kašparu. Piaf, Vysockij, Bécaud, Hegerová,  
Dietrich, E. F. Burian, Brel…
Podrobnější informace k  našim představením 
na www.divadlovceletne.cz/Kaspar. 

Blanka Štrayblová

PŘEDŠKOLÁČEK ANEB HRAJEME SI NA ŠKOLU

VLKSICE ZÁŘÍ 2014

HUDEBNÍ SKLEPY 
2014/15

12. ROČNÍK – PODZIMNÍ ČÁST
MILEVSKO, GALERIE M  

nám. E. Beneše 1 
tel.: 382 522 082, www.dkmilevsko.cz

26. 9. 2014 

K Y B A B U

Sólový projekt Olina Nejezchleby.

Norbi Kovács (kytary), Olin Nejezchleba 
(basa, cello, zpěv), Šimon Kotek (bubny)

18. 10. 2014 

M A R K  G E A R Y  
&  B A N D  ( I R S K O )

Milevsko považuje Mark za svůj druhý 
domov (zahraje zde po osmé).

Mark Geary (kytara, zpěv), Grainne Huntová 
(doprovodný zpěv),  
Mark Penny (piano)

14. 11. 2014  
J A N  B U D A Ř  D U O

Šansonové myšlení o ženách i mužích 
aneb milovaný vnitřní svět Jana Budaře.

Jan Budař (klávesy, kytara, zpěv),  
Roman Jedlička (kytary, zpěv)

9. 12. 2014  
K R A U S B E R R Y 
M A L Á  P A R T A

Zásadní kapela bluesrockové hanspaulské 
hudební scény poprvé v Hudebních sklepech.

Martin Kraus (zpěv, kytara, foukačka),  
Mário Císař (kytara), Jiří Kredba (basa)

Speciální host Malé party  
Jiří Zelenka (perkuse, zpěv).

Začátky v 19.30 hodin, změna programu 
vyhrazena. Kavárenské uspořádání  

s obsluhou 19.00–23.00 hodin. 

PŘEDPRODEJ DK Milevsko, tel.: 383 809 200

Hudební sklepy se konají díky laskavému přispění  
těchto firem:

VETO CZ, koncesionář PEUGEOT v Písku * KOMERC 
VZDUCHOTECHNIKA Milevsko * POLATA – průmyslová 
výroba a montáž Milevsko * PARK+ Milevsko * BOMA 
Milevsko * Veterinární ambulance KOTRBA Milevsko * 

Vinotéka KD Haus

PROJEKT HUDEBNÍ SKLEPY MILEVSKO 2014  

JE REALIZOVÁN S FINANČNÍ ÚČASTÍ JIHOČESKÉHO KRAJE
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Devítičlenná africká skupina studentů umělec-
ké školy v Bulawayo v Zimbabwe přijíždí po ob-
rovském úspěchu v minulých letech na své v po-
řadí už dvanácté turné do Evropy. Přiváží opět 
představení plná písní, tanců, rytmů a scén in-
spirovaných africkou lidovou kulturou, která vás 
uchvátí svým spádem, provedením a svou bez-
prostředností. Představení Africa alive spojuje 
svět tradiční africké lidové hudební a  taneční 

kultury se současným 
životem na  africké 
vesnici, ale i  ve  vět-
ších městech. O  zcela 
novou choreografii 
se postaral umělecký 
vedoucí souboru, pan 
Innocent Dube. Svou 
návštěvou některé-
ho z  pořadů skupiny  
IYASA podpoříte roz-
voj umělecké školy 
v  Bulawayu a  umož-
níte vzdělání v  tomto 
oboru několika af-
rickým dětem. V  Mi-
levsku se koncert 
uskuteční ve  čtvrtek 
7. srpna od  19 hodin 
v  areálu milevského 

kláštera (vchod od hřbitova). Vstupenky v před-
prodeji za  90 Kč můžete zakoupit v  kanceláři 
DK Milevsko, v  infocentru nebo v  milevském 
kině. K rezervaci můžete využít webové stránky 
www.dkmilevsko.cz. Na místě bude stát vstup 
110 Kč. V  případě deště bude akce přesunuta 
do milevského kina.

-mk-

Mateřství je pro každou ženu, ale i jejího partnera, 
důležitou změnou v životě, protože již nebude nic, 
jak bývalo. V tomto období plném změn tělesných 
i duševních vyvstává řada otázek, na které si žena 
neumí odpovědět. Cítí se zranitelná, ale zároveň 
cítí velkou zodpovědnost za  nově vznikající život 
v jejím těle. Žena by v tomto období měla být uvol-
něná, spokojená a neměla by mít strach a trpět ne-
jistotou. Podpora milující rodiny je nenahraditelná, 
ale jistotu a vyrovnání se s novou situací ji umožní 
péče zkušené porodní asistentky. Porodní asistent-
ka v rámci předporodní přípravy seznámí ženu, ale 
i jejího partnera, s průběhem těhotenství, připraví 
ženu na porod, kojení a péči o miminko. Žena získá 
klid, jistotu a vědomí, že je schopná vše bez problé-
mů zvládnout. Zároveň získá dostatek informací 
a blízkost někoho, kdo může její obavy a nejistotu 
rozptýlit a zdárně odstraní negativní emoce spoje-
né s porodem. Je také potřeba, aby se žena udržo-
vala v dobré tělesné i psychické kondici, a tím vy-
tvořila předpoklady pro zdárný vývoj plodu a měla 
dostatek sil pro hladký průběh porodu. Cvičení v tě-
hotenství mimo jiné zmírňuje bolesti páteře a klou-
bů, uvolňuje oblast krku a ramen a pomáhá uvol-
ňovat napětí a stres. Cvičení po šestinedělí pomáhá 
navrátit ženu zpět do  kondice, pomáhá zpevnit 
pánevní dno a břišní svaly povolené porodem. Další 
výhodou těchto kurzů je navázání vztahů s dalšími 
ženami, často zde vzniká mnoho cenných přátel-
ství, protože společně prožívají zrod nového života 
a vše co je s tím spojené. 
V Milevsku a okolí chybí tato péče a ženy si ji žáda-
jí, proto se zřizuje zdravotnické zařízení „Centrum 
péče o  ženy“ v  prostorách Centra péče o  rodinu 
Milísek. Zahájení provozu Centra péče o ženy je 1. 
srpna 2014 a od září 2014 se zde budou konat pra-
videlné předporodní kurzy. První řada šesti předpo-
rodních lekcí bude od 5. září 2014. Přihlašovat se 
můžete již nyní, jelikož je kapacita kurzů omezena 
na  6 žen na  jeden kurz. Je potřeba si místo včas 
zajistit. Předporodní přípravu je vhodné navštěvo-
vat od 30.–32. týdne těhotenství. V centru budete 
moci navštěvovat také certifikované kurzy cvičení 
na velkých míčích a owerbalech pro těhotné a ženy 
po šestinedělí.
Předporodní kurzy a cvičení povede zkušená lektor-
ka, porodní asistentka, laktační poradce a dětská 
sestra s dlouholetou praxí na porodním sále a od-
dělení šestinedělí Mgr. Haluzová Jaroslava Dis. Ce-
níky kurzů a cvičení jsou zveřejněny na stránkách:  
www.centrummilisek.cz a  www.predporodnikur-
zy8.webnode.cz. Dále zde bude v provozu laktační 
poradna a poradna pro těhotné, kde Vám porodní 
asistentka ráda zodpoví všechny Vaše dotazy. Již 
od  srpna 2014 si také můžete objednávat indivi-
duální kurzy pro těhotné a jejich partnery, laktační 
poradenství a návštěvní službu porodní asistentky 
u Vás doma. V neposlední řadě si budete moci ob-
jednat doprovod porodní asistentky k porodu. 
Doufáme, že budete s  těmito novými službami 
spokojeni a v případě velkého zájmu se péče roz-
šíří dle požadavků klientek. Na předporodní kurzy 
a  cvičení v  těhotenství přispívají pojišťovny, tuto 
službu si tedy mohou dovolit i ženy v tíživé finanční 
situaci. 

Lenka Bečková

Brněnské hala o víkendu 7.–8. 6. 2014 hostila 
Mistrovství ČR žen ve  sportovní gymnastice. 
Z Jihočeského kraje se do kategorie ženy B pro-
bojovala pouze milevská gymnastka Karolína 
Imbrová startující za Merkur České Budějovice. 
Do závodů vstoupila dobře a jejím prvním ná-
řadím byla kladina, kde měla nakonec nejvyšší 
známku (11,05 b.) z  celého startovního pole. 
Totéž se jí povedlo na  jejím oblíbeném pře-
skoku (13,05 b.). Skvělé vystoupení Karolíny 
na MČR bylo po všech čtyřech nářadích zaslou-
ženě odměněno třetím místem. 
Jak se již v posledních letech stává pravidlem, 
tak zakončením jarní gymnastické sezóny pro 
oddíl TJ MERKUR České Budějovice je meziná-
rodní závod FAME SVOD OPEN v  Holandsku, 
který se konal 27.-29. 6. 2014 za účasti gym-
nastek z dvanácti států. Milevská gymnastka 

Karolína Imbrová letos jela na tento závod s cí-
lem obhájit zlatou medaili na přeskoku z mi-
nulého roku. Již při pátečním tréninku v závod-
ní hale bylo jasné, že tento úkol bude velmi 
obtížné splnit. V  letošní obrovské konkurenci 
byl pro Karolínu prvním nářadím právě přeskok 
a  jako první závodnice celý závod zahajovala. 
Možná i trocha nervozity se podepsala na tom, 
že první skok nebyl úplně vydařený. Druhý byl 
již v pořádku, ale pro postup do finále průměr 
obou skoků bohužel nestačil. Zklamání z pře-
skoku si ale milevská gymnastka vynahradila 
postupem do  finále hned na  dvou nářadích, 
a  to na  kladině a  na  prostných. Po  sobotním 
víceboji se v  neděli konala finále. Zlepšeným 
výkonem na finálové kladině se z velmi nároč-
ného závodu nakonec povedlo získat 1. místo 
a  zlatou medaili. Ve  druhém finále na  prost-
ných se již bohužel projevila únava a  na  me-
dailové umístění předvedený výkon nestačil. 
Ve  víceboji obsadila 8. místo ze 40 závodnic 
v kategorii seniorek.
V Holandsku se Karolíně Imbrové povedl ještě 
jeden malý úspěch. Při její začínající trenérské 
kariéře její svěřenkyně a zároveň oddílová ko-
legyně Kateřina Aubrechtová obsadila nádher-
né 2. místo ve víceboji v nejmladší kategorii.
Tyto úspěchy jsou odměnou za celoroční prá-
ci a zároveň velkou motivací pro nadcházející 
podzimní gymnastickou sezónu.

Jitka Imbrová

CENTRUM PéČE O ŽENY – 
ZDRAVOTNICKé ZAŘÍZENÍ

ZLATO Z HOLANDSKA  
A BRONZ Z MČR PRO  

KAROLÍNU  
IMBROVOU

AFRICA ALIVE – IYASA   
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 KULTURA A SPORT V MILEVSKU A OKOLÍ
s r p e n  2 0 1 4

ul.  5.  května 117 •  tel . :  382 521 216 
www.dkmilevsko.cz

KINO BIOS „eM“

pátek 1., sobota 2. 17.30 84 min.
LETADLA 2: HASIČI A ZÁCHRANÁŘI
 3D DABING
USA – Animovaný – Létají tam, kam se jiní ne-
odváží. vstupné: plné 155 Kč, děti 135 Kč
pátek 1., sobota 2. 20.00  98 min. 
ZEJTRA NAPOŘÁD ORIGINÁLNÍ ZNĚNÍ
ČR/SR – Drama, komedie – Každou noc mili-
óny lidí usínají s tím, že změní svůj život a že 
zítra udělají něco konečně jinak. 
 do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč 

neděle 3. 20.00  125 min. 
HVĚZDY NÁM NEPŘÁLY TITULKY
USA – Romantický, drama – Nejvtipnější smut-
ná lovestory podle světového knižního bestsel-
leru. do 12 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč 
pátek 8. 20.00 98 min.
OČISTA: ANARCHIE TITULKY
USA – Thriller – Jednou za rok se americké ulice 
vždy na dvanáct nočních hodin promění v peklo. 
Nepracuje ani jedna ze složek záchranného sys-
tému a všechny zločiny, včetně těch nejtěžších, 
jsou zcela legální. Téhle brutální noci se říká 
Očista. do 15 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč 
pátek 8., sobota 9. 17.30  105 min. 
JAK VYCVIČIT DRAKA 2 DABING
USA – Dobrodružný, animovaný – Ostrov Blp bý-
val místem, kde Vikingové ve dne v noci bojovali 
s  draky. Pak však mladý snílek Škyťák vycvičil 
draka Bezzubku, spřátelil se s ním a hlavně všem 
vysvětlil, že lidé a draci mohou žít v harmonii. 
  vstupné: plné 115 Kč, děti 90 Kč 
sobota 9., neděle 10. 20.00 122 min.
STRÁŽCI GALAXIE DABING
USA – Akční, dobrodružný – Studio Mar-
vel, které stvořilo světově úspěšné fi lmo-
vé série Iron Man, Thor, Captain America 
a  Avengers, představuje zcela nový tým su-
perhrdinů, jež si říkají Strážci galaxie. Akcí 
nabité, výpravné dobrodružství se odehrává 
tentokráte v  kosmu, a  tak se součástí fi lmo-
vého světa studia Marvel stává i vesmír. 
 vstupné: plné 130 Kč, děti 105 Kč 
čtvrtek 14. 20.00 86 min.
pátek 15. a sobota 16. 17.30
TŘI BRATŘI ORIGINÁLNÍ ZNĚNÍ
ČR – Pohádka – Filmová pohádka Tři bratři na-
bízí spoustu dobrodružství, překvapivých situa-
cí, ale také laskavého humoru. Děj fi lmu, včetně 
známých a oblíbených písniček, které ve fi lmu 
zazní, pochází z pera Zdeňka Svěráka a Jarosla-
va Uhlíře.  vstupné: plné 130 Kč, děti 110 Kč 
pátek 15., sobota 16. 20.00
POSTRADATELNÍ 3 TITULKY 
USA – Akční, thriller – Úspěšná a  oblíbená 
akční série Expendables přináší ve třetím díle 

čtvrtek 21., pátek 22. 20.00 90 min.
V OKU TORNÁDA TITULKY
USA – Akční, thriller – Režisér Steven Qua-
le Nezvratným osudem 5 dokázal, že umí 
kreativně, zábavně a  děsivě zabíjet postavy. 
Ve  svém dalším snímku V  oku tornáda smrt 
nahradilo tornádo. Jaké škody napáchá? 
 vstupné: 100 Kč 

sobota 23., neděle 24. 19.00 165 min. 
TRANSFORMERS – ZÁNIK DABING
USA – Akční, sci-fi  – Nehrozí nám válka, hrozí 
nám zánik. Se čtvrtým dílem jedné z nejúspěš-
nějších fi lmových sérií přichází nový lidský hr-
dina a také dosud nevidění Transformeři. 
 vstupné: 110 Kč 

čtvrtek 28., pátek 29. 20.00 118 min.
FAKJŮ PANE UČITELI DABING
Německo – Komedie – Příběh o přepracovaných 
učitelích a  duševně nevyrovnaných středoško-
lácích.  do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč 
pátek 29., sobota 30. 17.30
ŽELVY NINJA 3D DABING 
USA – Akční, animovaný, dobrodružný, fanta-
sy, komedie, sci-fi  – Populární Želvy Ninja se 
vracejí na  fi lmové plátno, kam je doprovází 
slavný akční režisér Michael Bay.  
 vstupné: 150 Kč 
sobota 30., neděle 31. 20.00  95 min. 
SEX TAPE TITULKY
USA – Drama, komedie – Když se Jay a Annie 
poprvé poznali, byly jejich vzájemné city 
opravdu velice silné – ale o deset let a dvě děti 
později by jejich láska potřebovala poněkud 
povzbudit. vstupné: 130 Kč 
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 DŮM KULTURY

sobota 2. 8. 14.00 amfi teátr DK
MIKULÍNOVO PRÁZDNINOVé 
ODPOLEDNE
Letní zábavné odpoledne pro děti. 
Pohádka O  třech neposlušných 
kůzlátkách, jehož součástí je inter-
aktivní dílna. Veselá škola kouzel 
pod vedením herců z Divadla Pinder. Světelná 
show Kateřiny Stehlíkové. Diskotéka DJ Kali 
a  výtvarná dílna. Na  této akci můžete získat 
novou kartičku pro sbírání Mikulínů v  sezoně 
2014/2015 a první razítko do sbírky. V případě 
nepříznivého počasí se akce přesune do velké-
ho sálu DK. vstupné: 30 Kč
úterý 5. 8. 20.30 amfi teátr DK
LETNÍ KINO 2014 – KAMEŇÁK 4
Po deseti  letech se nám opět představují ob-
líbení hrdinové městečka Kameňákov v  plné 
parádě. Projekt byl podpořen z  grantového 
programu města Milevska „Kultura 2014“. 
V  případě nepříznivého počasí se promítá 
ve velkém sále DK Milevsko. vstupné: zdarma

další výbušnou porci zábavy a jako posily nové 
filmové legendy. Vedle Stalloneho, Stathama, 
Lundgrena, Li nebo Schwarzeneggera budou 
jako nováčci na  odstřel i  Antonio Banderas, 
Harrison Ford a Wesley Snipes. 
 do 12 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč
neděle 17. 20.00 163 min 
CHLAPECTVÍ TITULKY
USA – Drama – Režisér Richard Linklater ne-
smírně precizně mapuje život obyčejného klu-
ka od jeho pěti let až do dospělosti. Film Chla-
pectví je jedním z  nejoriginálnějších snímků 
posledních doby, Richard Linklater jej natáčel 
12 let. vstupné: 110 Kč

další výbušnou porci zábavy a jako posily nové 

 Akce měsíce

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

…VSTUPTE!

STŘEDA 6. SRPNA 
OD 19.30 HODIN V AREÁLU 
MILEVSKéHO KLÁŠTERA

Divadelní představení …Vstupte!!! je sou-
částí 4. ročníku Hostínského divadelního 
léta. Město Milevsko slaví v tomto roce 830 
let od  první zmínky o  Milevsku, proto pořa-
datelé první představení uspořádali právě 

v Milevsku v areálu kláštera. 
Hrají: Petr Nárožný, Ladislav Mrkvička, 

Jan Čenský, Libuše Švormová
Agentura Harlekýn představuje komedii 
o  nekončících patáliích dvou klaunů a  jejich 
labutí píseň. Po letech se mají zase sejít a na-
točit pro televizi nejzdařilejší číslo. Staří páni 
se ale nemohou stále dohodnout, ačkoliv se 
v podstatě mají rádi, vzájemně se jen dráždí 
a vůbec není jisté, jak to s oběma tvrdohlavci 

dopadne.
Předprodej vstupenek na www.dkmilevsko.cz 
a  předprodejních místech DK Milevsko, Info-
centrum Milevsko a milevské kino. V případě 
deště bude akce přesunuta do velkého sálu DK 

Milevsko – sledujte webové stránky DK.

vstupné: předprodej 320 Kč, na místě 350 Kč
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středa 6. 8. 19.30 areál milevského  
 kláštera (vchod od hřbitova)
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ – …VSTUPTE!!!
Divadelní představení je součástí 4. ročníku 
Hostínského divadelního léta.   
 vstupné: předprodej 320 Kč, na místě 350 Kč
čtvrtek 7. 8. 19.00 areál milevského  
 kláštera (vchod od hřbitova)
AFRICA ALIVE – IYASA  
(ZIMBABWE, AFRICA)

Devítičlenná africká skupina studentů umělec-
ké školy v Bulawayo v Zimbabwe přijíždí po ob-
rovském úspěchu v  minulých letech na  své 
v pořadí už dvanácté turné do Evropy. Předpro-
dej vstupenek již nyní na www.dkmilevsko.cz. 
V  případě deště bude akce přesunuta do  mi-
levského kina – sledujte www.dkmilevsko.cz.  
 vstupné: předprodej 90 Kč, na místě 110 Kč
čtvrtek 7. 8. 18.00–22.00 amfiteátr DK
MILEVSKé LéTO 2014 – ČUTACÍ MERUNA  
(STRAKONICE) & WADE (STRAKONICE)
Série letních koncertů v  amfiteátru DK Mi-
levsko (v  případě nepříznivého počasí ve  vel-
kém sále DK Milevsko). Projekt byl podpořen 
z grantového programu města Milevska „Kul-
tura 2014“. vstupné: zdarma
úterý 12. 8. 13.00–16.00 učebna 1
ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA  
MINISTERSTVA VNITRA ČR
Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny.

úterý 12. 8. 20.30 amfiteátr DK
LETNÍ KINO 2014 – NEZVRATNÝ OSUD
Smrt je někde nablízku a Alex Browning má to 
štěstí (nebo smůlu?), že ví, kdy a  kde se zu-
batá objeví. Projekt byl podpořen z grantové-
ho programu města Milevska „Kultura 2014“. 
V  případě nepříznivého počasí se promítá 
ve velkém sále DK Milevsko. vstupné: zdarma
středa 13. 8. 09.00 výuková učebna
PRÁZDNINOVÁ DÍLNA PRO DĚTI A RODIČE  
– ZVÍŘÁTKA Z PAPÍROVÝCH TÁCKŮ
Přijďte si vyrobit různá zvířátka z  papírových 
tácků, veškerý materiál v ceně. vstupné: 10 Kč
čtvrtek 14. 8. 18.00–22.00 amfiteátr DK
MILEVSKé LéTO 2014 – DESPAIRES 
(KOVÁŘOV) & DUSOT DUSÍCÍCH SE 
KRÁLÍKŮ (MILEVSKO)
+ TANEČNÍ SKUPINA EFK 
Série letních koncertů v  amfiteátru DK Mi-
levsko (v  případě nepříznivého počasí ve  vel-
kém sále DK Milevsko). Projekt byl podpořen 
z grantového programu města Milevska „Kul-
tura 2014“.  vstupné: zdarma

sobota 16. 8. 06.30–09.30 start od DK
POCHOD PŘES DVA MOSTY
Tradiční turistický pochod, pěší trasy: 15, 25, 35 
a 42 km, cyklo: 25-65 km. Start od 6.30 do 9.30 
hodin u domu kultury, cíl do 18 hodin v DK.

úterý 19. 8. 20.30 amfiteátr DK
LETNÍ KINO 2014 – DONŠAJNI
Oscarový režisér Jiří Menzel se po sedmi letech 
vrací na  plátna kin s  prostopášnou komedií 
o  vášni k  životu, hudbě a  k  ženám. Komedie 
Donšajni odhalí divákům svět opery zbavený 
pozlátka a přinese příběh o  lásce a zklamání, 
o hudbě a milování a o celoživotní slabosti pro 
operní pěvkyně. Projekt byl podpořen z gran-
tového programu města Milevska „Kultura 
2014“. V  případě nepříznivého počasí se pro-
mítá ve velkém sále DK Milevsko.   
 vstupné: zdarma
čtvrtek 21. 8. 14.00 učebna 2
IRISDIAGNOSTIKA 
Poradna Jitky Hanzalové. 

čtvrtek 21. 8. 18.00–22.00 amfiteátr DK
MILEVSKé LéTO 2014 – ABSOLUTNÍ 
VŠECHNO (MILEVSKO) & MORFIUM 
(PÍSEK)
Série letních koncertů v  amfiteátru DK Mi-
levsko (v  případě nepříznivého počasí ve  vel-
kém sále DK Milevsko). Projekt byl podpořen 
z grantového programu města Milevska „Kul-
tura 2014“. vstupné: zdarma
čtvrtek 21. 8. – neděle 24. 8. park Bažantnice
BARTOLOMĚJSKé POSVÍCENÍ  
– MILEVSKé MĚSTSKé SLAVNOSTI 2014
Koncerty, výstavy, taneční vystoupení, pro-
gram pro děti, historická bitva a  mnoho dal-
šího…

BANJO BAND IVANA MLÁDKA, ADAM MIŠÍK, 
5P LUBOŠE POSPÍŠILA, BUDVARKA, FAN-
TOM, VODOVOD, VŠICHNI SVATÍ, JANA KOUB-
KOVÁ…

Více informací na  www.dkmilevsko.cz 
a na plakátech.

úterý 26. 8. 20.30 amfiteátr DK
LETNÍ KINO 2014 – HAPPY FEET 2
Mumble, mistr stepu, má problém, proto-
že jeho drobounký syn Erik je choreofobní. 
Projekt byl podpořen z  grantového programu 
města Milevska „Kultura 2014“. V případě ne-
příznivého počasí se promítá ve  velkém sále 
DK Milevsko.  vstupné: zdarma
čtvrtek 28. 8. 18.00 – 22.00 amfiteátr DK
MILEVSKé LéTO 2014 – PARALLEN 
(ŠTĚCHOVICE) &  MUNCHIES  
(JINDŘICHŮV HRADEC) 
Série letních koncertů v  amfiteátru DK Mi-
levsko (v  případě nepříznivého počasí ve  vel-
kém sále DK Milevsko). Projekt byl podpořen 
z grantového programu města Milevska „Kul-
tura 2014“. vstupné: zdarma
sobota 30. 8. 13.00–16.00 start  
                      od bazénů u Bažantnice (Petrovická ulice)
5. MILEVSKÝ POHÁDKOVÝ LES
Dům kultury Milevsko a  Maškarní sdružení 
Milevsko pořádá zábavné odpoledne nejen pro 
děti plné soutěžních úkolů a pohádkových po-
staviček. vstupné: 40 Kč

Připravujeme:
sobota 11. 10. 19.30 velký sál
„FURTLUFTDURCH TOUR“
Nový zábavný program populárního baviče 
ZDEŇKA IZERA. Pořad, v  kterém se diváci 
budou moci setkat s jeho jedinečným a neza-
měnitelným humorem. Jeho partnerkou bude 
opět zpěvačka a  finalistka první řady Super-
star Šárka Vaňková.  vstupné: 220 Kč

Nám. E.  Beneše 1  •  tel . :  382 522 082
www.dkmilevsko.cz

GALERIE M

pátek 15. 8. 17.00
VERNISÁŽ VÝSTAVY ZE STÁTŮ  
DO JIŽNÍCH ČECH
úterý 19.–pátek 29. 8. 
VÝSTAVA ZE STÁTŮ DO JIŽNÍCH ČECH
Prodejní výstava obrazů akademického malíře 
Mgr. Miloše Josefa Weisse.  vstupné: 10 Kč

Nám. E.  Beneše 1  •  tel . :  382 521 231
www.knihmil .cz

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

pondělí  4. 8. 08.00–11.00 dětské  
  oddělení
TVOŘIVÁ MINIŠKOLA S MIRKOU
Téma: „Brože z plsti“… zdobené korálky, knof-
líky. Účast zdarma, platba pouze za  použitý 
materiál.

pondělí 4.–pátek 15. 8.  dětské oddělení
„PONOŽKAJDY“ V KNIHOVNĚ
Prodejní výstava úžasných barevných koček 
a koťat vyrobených na podporu opuštěných 
a týraných kočičáků, o které se stará sdruže-
ní Kočky České Budějovice. Výstava navazuje 
na charitativní koncert písničkářky Kristíny Níd-
lové v milevském Kamenáči.
středa 27. 8. 08.00–11.00 dětské  
  oddělení
POSVÍCENSKÝ TURNAJ V DESKOVÝCH 
HRÁCH
Zveme všechny děti všech věkových skupin 
na společné soutěžení.

srpen–září
MILEVSKO NAŠICH PRADĚDEČKŮ 

vestibul knihovny
Výstava Milevského muzea k 830. výročí měs-
ta Milevska.

VIRTUÁLNÍ KOLEGA  studovna
Na počítačích na studovně zdarma online kur-
zy a  návody pro práci s  PC (přijďte se naučit 
upravovat fotky z  dovolené, používat Face-
book…).

Probíhající akce:
VELKÝ LETNÍ KVÍZ  oddělení pro dospělé
Soutěžíme s  knihami a  vítěz se proletí nad  
Milevskem. 

VELKé PRÁZDNINOVé SOUTĚŽENÍ  
 dětské oddělení
O  atraktivní rodinné vstupenky do  kina, Zoo 
Větrovy, Muzea Lega, Zeměráje. 

http://www.dkmilevsko.cz
http://www.dkmilevsko.cz
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www.kctmilevsko.pisecko.info

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

sobota 2.–sobota 9. 8.
KRKONOŠE II
Tradiční týdenní turistická dovolená. Zajištěné 
ubytování v  Rokytnici nad Jizerou, polopenze 
a doprava autobusem. Jen pro dříve přihláše-
né. vede: Jaroslav Mácha, Jindřich Janouch
pátek 15.–neděle 17. 8.
IV. VÍKEND IVV V MILEVSKéM REGIONU
Pro akci jsou vydány samostatně propozice – 
možno vyžádat na adrese ondruskavlad@post.
cz.

pátek 15. 8.
PAMÁTKY MILEVSKA
Pěší trasa do 10 km. Start v Infocentru 13.00 až 
15.00 hodin.   zajišťuje: Vladimír Ondruška
sobota 16. 8.
PŘES DVA MOSTY – 37. ROČNÍK
Tradiční turistický pochod, pěší trasy 10 až 
42 km, cyklotrasy 25 až 65 km. Start od  6.30 
do 9.30 hod. u domu kultury, cíl do 18.00 hodin 
v DK. zajišťuje: Vladimír Ondruška
sobota 16. 8.
PŘES DVA MOSTY – CYKLOTRASY
25–65 km (start 6.30–9.30 hod.). Účast možná 
individuálně nebo společně s odjezdem v 8.00 
hod. od domu kultury.  vede: Tomáš Wilda 
neděle 17. 8.
SETKÁNÍ NA TRATI
20. ročník setkání turistů z Tábora, Písku a Mi-
levska. Sraz účastníků na  železniční stanici 
Červená nad Vltavou v  době od  7.45 do  8.30 
hod. po příjezdu vlaků. Trasa do 20 km.   
 zajišťuje: Vladimír Ondruška
středa 20. 8.
ŽEBRAKOVSKÝ POTOK
Pěší vycházka po  trase Kovářov, Pelechy, 
Žebrakov, Žebrakovský potok, Kostelec nad 
Vltavou, Zahrádka, celkem 15 km. Odjezd z au-
tobusového nádraží v 6.10 hod., návrat v 14.14 
hod. vede: Jindřich Janouch
středa 27. 8.
TÁBORSKO
Pěší vycházka po trase Padařov, Jistebnice, 
Hůrka, Makov, Padařov, celkem 14 km. Odjezd 
z nádraží ČD v 8.17 hod., návrat v 13.40 nebo 
v 15.40 hod.   vede: Dana Syslová

Klášterní  556 •  tel . :  382 521 458
www.milevskoklaster.cz

ŘEHOLNÍ DŮM PREMONSTRÁTŮ

sobota 9. 8. 16.00 barokní prelatura  
  (bývalé muzeum)
VERNISÁŽ VÝSTAVY – PAMÁTKY MILEV-
SKA A OKOLÍ OBJEKTIVEM STUDENTŮ 
A UČITELŮ OBORU MULTIMéDIA NA FA-
KULTĚ INFORMATIKY A STATISTIKY 
VYSOKé ŠKOLY EKONOMICKé V PRAZE
Výstava fotografií potrvá do čtvrtka 4. září.

čtvrtek 21. 8. 18.00 bazilika
KONCERT PRO VARHANY A ŽESŤOVé 
NÁSTROJE 

pátek 22. 8. 18.00 kostel sv.  
  Bartoloměje
MŠE ZA OBĚTI PRVNÍ SVĚTOVé VÁLKY
neděle 24. 8. 10.00 kostel sv.  
  Bartoloměje
MŠE SVATÁ ZA MĚSTO MILEVSKO 
neděle 24. 8. 19.00 1. nádvoří kláštera
JAZZOVÝ VEČER S JANOU KOUBKOVOU 

Sdružení  rodičů s  diabetem a cel iaki í ,  Písek
www.diacel .cz •  tel . :  605 888 980 

OS DIACEL

neděle 24. 8. 13.00 Semice u Písku
7. TURNAJ V PéTANQUE PRO DIACEL 
A PŘÁTELE

MILEVSKé MUZEUM
do 8. 9. 
1914–1918 ČAS VÁLKY A NADĚJE
Výstava k 100. výročí začátku I. světové války.

www.cschmilevsko.estranky.cz
tel . :  721  856 177

ČSCH MILEVSKO

 
sobota 23.–neděle 24. 8.  výstavní hala  
  u bývalé Madety
OKRESNÍ VÝSTAVA DROBNéHO  
ZVÍŘECTVA
Otevřeno v sobotu od 8.00 do 18.00 a v neděli 
od 8.00 do 14.00 hodin. V rámci výstavy pro-
běhne již 12. ročník soutěže chovných samců 
králíků a bohatý doprovodný program. Všichni 
jsou srdečně zváni.

www.zvvz.cz/seniorklub

SENIOR KLUB ZVVZ, o. s.

čtvrtek 21. 8. 
PRAHA S VNOUČATY 
Zájezd č. 13 – Autobusový zájezd do Prahy, jíz-
da lodí po Vltavě do Troje, návštěva ZOO, vstu-
penky jsou v ceně. vede: Jiří Lesák
středa 27. 8.
DOLNÍ RAKOUSKO – ÚDOLÍ WACHAU
Zájezd č. 14 – Prohlídka kláštera v Melku, návště-
va poutního místa Maria Taferl, vstupenky 9 € 
včetně zahrady nejsou v ceně.  vede: Iva Nejedlá

HŮRECKÁ CESTA 227

FARNÍ CHARITA MILEVSKO
NÍZKOPRAHOVÝ KLUB FANOUŠ

úterý 5. 8. 13.00–18.00
VYMALUJ SI SVŮJ KLUB
Barvy, barvy a zase barvy (ať se Fanoušovi dob-
ře bydlí).

středa 6. 8. 13.00–15.00
TVORBA Z RULIČEK OD TOALETNÍHO PAPÍRU 
– HOUSENKY
úterý 12. 8. 13.00–18.00 
TVOŘIVé ODPOLEDNE – RECY VĚCI  
– ZVELEB PROSTORY KLUBU 
Malba na květníky, sklenice, poličky a podobné 
nepotřebné věci.

středa 13. 8. 13.00–15.00 
SOVY Z FLEECU
úterý 19. 8. 13.00–18.00
TVOŘIVé ODPOLEDNE – PLACKY 
A BROŽE 
Vytvoř si svoji placku na bundu.

středa 20. 8. 13.00–15.00 
LAMPIČKY ZE STARÝCH SKLENIC
úterý 26. 8. 13.00–18.00
MINI TURNAJ VE FOTBÁLKU – FANOUŠ 
PROTI VŠEM
Turnaj dvojic, odměna pro vítěze je jasná.

středa 27. 8. 13.00–15.00 
VYSAVUJ SI TRIKO 
Tričko s sebou.

www.kamenac.net

KAMENÁČ Music Art Pub

pátek 1. 8. 21.00
RETRO PARTY – 80´S HITY – DJ D.HAG
pátek 8. 8. 20.00
KONCERT PRO KOČKY
Vystoupí jedna z nejtalentovanějších autorských 
zpěvaček nastupující generace Kristína Nídlová, 
vítězka Dětské Porty 2012, 2013 a jihočeské Porty 
2012. Koncert je věnován neziskové organizaci 
KOČKY České Budějovice, která pomáhá opuště-
ným, toulavým a týraným kočkám na jihu Čech.

sobota 16. 8. 20.00
VERNISÁŽ OBRAZŮ PETRY BOLKOVé 
„INTO LINES, POINTS AND HEARTS“. 
pátek 22. 8. 21.00
MÝTUS V NOCI – MYSTICKé DIVADLO
Divadlo Mýtus z  Bechyně přijede s  předsta-
vením plným mystična. Představení se bude 
konat na zahrádce po setmění. Přijďte se bát!

sobota 30. 8. 21.00
DJ MACEO (GRUNDFUNK/RADIO WAVE)
Přední český „groove“ DJ Maceo přijede se 
svým programem Grundfunk, který úspěšně 
uvádí na rádiu Wave již několik let. Uslyšíte 
hrát funk, soul, rare groove, disco a další odno-
že groovy music.

Sažinova 763 •  tel . :  723 449 409
www.centrummilisek.cz

CENTRUM MILÍSEK

neděle 17.–sobota 23. 8. 
DT ČERVENÁ NAD VLTAVOU 2014
pondělí 18.–sobota 23. 8. 08.00–16.30
PŘÍMĚSTSKÝ DT MILÍSEK
středa 27. 8. 09.00–16.00
BEZPLATNÁ RODIČOVSKÁ PORADNA
Poradna s psychologem – PhDr. Vlasta Hořán-
ková.

od srpna 2014 
PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK – CENTRUM PéČE 
O ŽENU
Zdravotnické zařízení pro budoucí maminku. 
Mgr.  Jaroslava Haluzová (porodní asistentka) 
nabízí kurzy pro budoucí maminky, cvičení 
v  těhotenství na  balónech, cvičení po  šesti-
nedělí, laktační a těhotenskou poradnu. Zahá-
jení provozu pátek 5. září od 13 hodin.

mailto:ondruskavlad@post.cz
mailto:ondruskavlad@post.cz
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Jak dobře znáš své město
Vaším úkolem je odhalit, kde byla fotografi e pořízena. Tři vylosovaní vý-
herci, kteří správnou odpověď pošlou SMS do 18. srpna 2014 na telefonní 
číslo 775 733 552, získají vstupenku na pohádkový les, který se uskuteční 
v Milevsku v sobotu 30. srpna. K odpovědi nezapomeňte připojit své celé 
jméno a adresu.

Správná odpověď z minulého čísla: budova MŠ Pastelka 
Výherci: Zuzáková Oldřiška, Sepekov, Votrubová Anna, Milevsko, 
Bečková Marcela, Milevsko

Pokud máte fotografi i, která by se mohla zařadit do soutěže Jak dobře 
znáš své město, neváhejte nám ji zaslat na mail 
zpravodaj@dkmilevsko.cz.

NÍZKOPRAHOVÝ KLUB PRO DĚTI A MLÁDEŽ 
SV. FRANTIŠKA Z ASSISI „KLUB FANOUŠ“

PŘIJĎ SI ZAHRÁT FOTBÁLEK, KOUKNOUT SE NA NET, 
ZAJÍT DO HUDEBNÍ ZKUŠEBNY, POKECAT S KÁMOŠI A ZAŽÍT LEGRACI 
V NOVĚ OTEVŘENéM NÍZKOPRAHOVéM KLUBU PRO DĚTI A MLÁDEŽ 

„KLUB FANOUŠ“
Klub je určen pro zájemce ve věku od 10 let do 26 let, služba je zdarma.

Poklábosit můžeš s Hankou a Eliškou (sociální pracovnice klubu).
Kapacita klubu:  15 klientů v jeden okamžik/2 pracovníci

KONTAKTY:
Hůrecká cesta 227, Milevsko (kousek od autobusového nádraží)

web:www.fchm.cz, email: fanous.charita@seznam.cz
tel.: 730 811 950, fcb: www.facebook.com/klubfanouš

PROVOZNÍ DOBA:
LETNÍ (zkušební) PROVOZ

Pondělí, úterý, čtvrtek  13.00–18.00 hodin

PROGRAM NA SRPEN – viz kulturní kalendář na straně 10 Milevského 
zpravodaje.

PROGRAM HOSTÍNSKéHO 
DIVADELNÍHO LéTA
Areál milevského kláštera 

středa 6. 8. od 19.30 hodin 

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ …VSTUPTE!
Petr Nárožný, Ladislav Mrkvička, Jan Čenský a Libuše Švormová

Divadelní stan Hostín
čtvrtek 7. 8. od 19.30 hodin 

LENKA FILIPOVÁ A HOSTé
pátek 8. 8. od 19.30 hodin 

MUZIKÁL MILUJI TĚ, ALE…
Daniela Šinkorová (Tereza Kostková), Kateřina Šildová, 
Lumír Olšovský, Roman Vojtek, Petr Vondráček a další

sobota 9. 8. od 10.00 hodin – představení pro děti

PÍSKOMIL SE VRACÍ … A JEHO KAPELA DO KAPSY
od 14.00 hodin 

BEDŘICH SMETANA: THE GREATEST HITS 
(KOVÁŘOVSKÁ OPONA)

od 19.30 hodin 

NEBYLA TO PÁTÁ, BYLA TO DEVÁTÁ
Josef Carda, Jana Švandová, Rudolf Hrušínský

neděle 10. srpna, od 14.00 hodin

O CHYTRé PRINCEZNĚ – PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
od 19.30 hodin 

VZPOMÍNKY ZŮSTANOU
Petr Štěpánek, Lucie Štěpánková, Pavel Kikinčuk a Zlata Adamovská

Podrobnosti včetně předprodeje najdete na stránkách 
www.divadlovhostine.cz a www.milevskem.cz.

TIP NA NÁVŠTĚVU KINA

TŘI BRATŘI
 

Kino Bios eM Milevsko – 14. 8. 
od 20 hodin, 15. a 16. 8. od 17.30 hodin

Předprodej vstupenek na 
www.dkmilevsko.cz, 

tel.: 382 521 216
Vstupné: plné 130 Kč, děti 110 Kč

Tři bratři (Vojtěch Dyk, Tomáš Klus, 
Zdeněk Piškula) se vydávají do svě-
ta na zkušenou, aby si našli nevěsty a rodiče jim mohli předat hospodář-
ství. Sourozenci při svém putování jako kouzlem vstupují do slavných 
pohádek, ve kterých je čeká mnoho nástrah, nečekaných příhod a mož-
ná také láska... Filmová pohádka Tři bratři nabízí spoustu dobrodruž-
ství, překvapivých situací, ale také laskavého humoru. Děj fi lmu, včet-
ně známých a oblíbených písniček, které ve fi lmu zazní, pochází z pera 
Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. Natáčení probíhalo od června do října 
2013 mj. v obci Ledčice, na zámku Žleby, také u Čestic, v Hluboké nad 
Vltavou, ve  Velharticích a  na  Děčínském Sněžníku. Na  přelomu ledna 
a února 2014 se pohádka dotáčela na Ještědu. Při natáčení herci zpívali 
živě, hudbu měli v malých sluchátkách. Soundtrack nahrál Český národ-
ní symfonický orchestr.

Hrají: Vojtěch Dyk, Tomáš Klus, Zdeněk Piškula, Miroslav Táborský, Bo-
lek Polívka, Zdeněk Svěrák, Oldřich Kaiser, Ivana Chýlková, Jiří Lábus, 
Zuzana Norisová, Sabina Rojková, David Matásek, Miroslav Vladyka, 
Jitka Čvančarová, Miroslav Hanuš, Jitka Smutná, Václav Helšus, Jaro-
slav Uhlíř, Petr Brukner, Alena Doláková, Oldřich Vlach, Bořivoj Penc, Jiří 
Ployhar ml., Kamil Halbich 

Režie: Jan Svěrák, Scénář: Zdeněk Svěrák, Kamera: Vladimír Smutný 
Hudba: Michal Novinski, Jaroslav Uhlíř

JONÁŠOVA VÝSLEDOVKA
Rádi bychom poděkovali všem lidem, kteří se zúčastnili tradičního mi-
levského festivalu Jonášův plácek, který proběhl v sobotu 12. 7. 2014. 
Díky nim se podařilo se vybrat pěkných 4 236 Kč, které budou připsány 
na účet DOZP Zběšičky. Dále patří velký dík všem podporovatelům. Jme-
novitě DK Milevsko, městu Milevsku, Steakhousu Na Palubě a Eco Air, 
s.r.o. V neposlední řadě všem účinkujícím a kamarádům ze Zběšiček za 
to, že jsou príma.

Michael Kupec, David Cihlář
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FOTOOHLéDNUTÍ ZA PŘESTĚNICKÝM FESTIVALEM  
OBJEKTIVEM MARTINA HIMLA A MARTINA PELICHA
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FOTOOHLéDNUTÍ ZA PŘESTĚNICKÝM FESTIVALEM 
OBJEKTIVEM MARTINA HIMLA A MARTINA PELICHA

KURZY ANGLIČTINY
od září 2014 na Gymnáziu Milevsko pro tyto jazykové úrovně:

l mírně pokročilí l středně pokročilí l akreditované kursy pro učitele 

SOUDNĚ OVĚŘENé PŘEKLADY
z/do anglického jazyka

Mgr. Hana Pašková, Tel.: 721 217 279

…tak proč se zase celou zimu trápit s tím starým žravým kotlem, který je navíc každou chvíli porouchaný?

✶   díky výměně kotle můžete ušetřit až 30 % spotřeby plynu
✶  provedeme prohlídku Vaší kotelny a zpracujeme nabídku
✶  pokud nabídku odsouhlasíte, provedeme během jednoho 

dne výměnu kotle
✶  případný záruční a pozáruční servis zajišťuje přednostně 

přímo naše servisní oddělení
✶   ve spolupráci s naším bankovním partnerem můžete na realizaci získat 

úvěr a za výměnu kotle splácet např. 1400 Kč měsíčně. A ušetřené 
peníze za plyn mohou částečně či dokonce plně pokrýt výši splátek. 
(výše splátky je závislá na ceně kompletní instalace a délce splácení)

✶   díky výměně kotle můžete ušetřit až 30 % spotřeby plynu

kvalitní a úsporné plynové 
kondenzační kotle
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B A R T O L O M Ě J S K é  P O S V Í C E N Í  –  2 1 . – 2 4 .  8 .  2 0 1 4 
ADAM MIŠÍK
Adam Mišík je mladší syn hudební-
ka Vladimíra Mišíka. Od  dětství hraje 
ve filmech a televizních seriálech a také 
v divadelních rolích. V 7 letech poprvé 
účinkoval ve filmu Kráska v nesnázích 
s  režisérem Janem Hřebejkem. Kromě 
herectví se věnuje i tanci. Od roku 2008 
hrál na kytaru a zpíval v indie rockové skupině The Colorblinds, s kterou 
vystupoval např. na festivalech Rock for People, United Islands of Pra-
gue či na velkém vzpomínkovém koncertu pro Václava Havla v pražské 
Lucerně. V červnu 2013 se vydal na sólovou dráhu a podepsal smlouvu 
na své první sólové album Tvoje světy se stejnojmennou písní. V anketě 
Český slavík Mattoni 2013 se stal objevem roku.

5P LUBOŠE  
POSPÍŠILA
Luboš Pospíšil byl 
v  70. letech 20. 
století člen sou-
boru C & K  Vo-
cal, pak odešel 
na sólovou dráhu. 
Prvním sólovým 
počinem byl v roce 1981 singl Kráska v nesnázích. Na svém debutovém 
albu Tenhle vítr jsem měl rád spolupracoval s  hudebním skladatelem 
Otakarem Petřinou a  textařem Ladislavem Kantorem. Druhou desku 
už natáčel se svou mateřskou formací 5P, kde mj. působil i  kytarista 
a skladatel Bohumil Zatloukal. Spolu v 90. letech natočili album Vzdá-
lená tvář a občas jen spolu jako akustické duo jezdí i dnes na koncertní 
šňůry. Působil také jako zpěvák v  jedné ze sestav skupiny Blue Effect 
a v roce 1989 s ní natočil singl Kampa. V 90. letech spolupracoval se sku-
pinou Biograf, posléze se vrátil s Bohumilem Zatloukalem znovu k 5P, 
se kterými působí dodnes.

BANJO BAND  
IVANA MLÁDKA
Ivan Mládek je český hráč na  banjo, 
zpěvák, bavič, textař, skladatel, mu-
zikant, komik, kreslíř a  humorista. 
Od  roku 1966 veřejně vystupuje s  růz-
nými soubory z oblasti jazzu a country 
music (skupiny: Storyville Jazz, K.T.O., 
White Stars a  Mustangové), od  po-
čátku 70. let 20. století pak pouze 
s vlastní kapelou Banjo Band, kde hraje 
na tenorové banjo a zpívá. Je autorem více než 400 písní, píše humori-
stické povídky, recesistické pohádky a scenáře, kreslí humorné obrázky 
a  vtipy. Hudební seskupení populárního baviče, zpěváka a  skladatele 
hraje především humorné písničky na  pomezí country a  jazzu. V  této 
sestavě produkují od začátku sedmdesátých let. V roce 1971 natočil pro 
Supraphon svou první skladbu Upírova píseň a úspěšná kariéra byla na-
startovaná. Jeho písně byly v  roce 1975 natolik populární, že se svým 
Banjo bandem vyrazil na československá pódia. U českého publika mají 
skladby takový úspěch, že některé skoro až zlidověly – Dáša Nováková, 
Jožin z bažin, Prachovské skály, Jez nebo Linda. 

JANA KOUBKOVÁ
Jana Koubková už léta patří k předním 
osobnostem českého jazzu. Zpívá už 
od  svých šesti let ve  sborech, vokál-
ních skupinách i  sólově. Jako jazzová 
sólistka se prosadila v  r. 1975 v  Jazz 
sanatoriu Luďka Hulana. Od  té doby 
si prošla mnoha stylovými seskupe-
ními. Od  blues, swingu, mainstreamu 

přes bebop, latin, free až po world-ethno a fusion. Založila každoroční 
festival Vokalíza (1981–2000) pro jazzové, bluesové a rockové zpěváky. 
Šest let působila na Pražské státní konzervatoři v oboru interpretace. 
Zúčastnila se mnoha festivalů nejen v Evropě, ale i na Kubě, Alžíru, Se-
negalu, Pobřeží Slonoviny, Libanonu, Izraeli, Maroku.... Daří se jí i jako 
skladatelce písní a filmové hudby. Má své pořady v rozhlase, publikuje, 
píše fejetony, sloupky a  poezii, věnuje se však i  výuce na  seminářích. 
Vydala dvě knížky – Recepty proti samotě a  Zutí provádím s chutí. 

VEHICLE  
CLUB BAND
Muzikanti z  Borovan 
u  Českých Budějovic 
v  dobových oděvech, 
na historických velocipé-
dech či dokonce s  vete-
ránským automobilem 
Vám podají „Zprávu 
o  stavu pražských hos-
pod“ prostřednictvím 
známých lidových písní 
a košilatých anekdot z počátku 20. století. Hrají ve složení Milan Džuba 
(zpěv a klarinet). Po jeho levé ruce stává jeho „pravá“ ruka. Muž, jenž 
hovoří pěti světovými jazyky, mimojiné i japonsky, mládenec František 
Hüttner (harmonika a perkuse). Dále je tu člověk, který na svůj hudeb-
ní nástroj dokáže zahrát i zvuk historického automobilu, pan Jiří Tröstl 
(housle, kontrabas a zpěv), nechybí ani známý bonviván a hochštapler, 
jenž svým účesem okouzluje všechny přítomné slečny, tedy Karel Pe-
čenka (kytara, basa) a na závěr miláček všech dam, Ondřej Kolář (bicí, 
vozembouch a trubka).

VŠICHNI SVATÍ
V  kapele Všichni Svatí se 
spojili zkušení hudebníci, 
kteří stáli u  zrodu skupiny 
Lucie a mají za sebou spo-
lupráci například s  Petrem 
Mukem nebo Bárou Basi-
kovou. Pětice Petr Váňa 
(kytary, zpěv), Marek Čmej-
la (basa), Jan Dvořák (zpěv, texty), Petr Franc (klávesy), Tomáš Waschin-
ger (bicí) hraje nápaditý pop-rock spojený s  výraznými českými texty. 
Všichni Svatí přichystali na duben 2014 debutové CD Vytáhni mě z davu, 
které doprovodí koncerty a které bude základem programu vystoupení 
na dalších hudebních akcích. 

BUDVARKA
Populární jihočeská dechovka vznikla v  roce 1941 jako hudba budějo-
vického pivovaru Budvar. Dnes ji tvoří 13 muzikantů a 4 zpěváci – Jana 
Mikulášová, Dáša Babánková, Pavel Heidinger a  Ludvík Petr, který je 
současně kapelníkem souboru. Uměleckým vedoucím je Pavel Havlík, 
představitel nové generace skladatelů a aranžerů lidových písní. Bud-
varka je originální svým stylem, výběrem skladeb a  jejich interpretací. 
Využívá širokých hlasových možností a  přednesu všech čtyř zpěváků. 
Čerpá především z tvorby jihočeských autorů, úzce spolupracuje s Čes-
kým rozhlasem v Českých Budějovicích, kde natočila přes 750 skladeb 
a je častým hostem ČT.



str. 15 • www.milevsko-mesto.czMilevský zpravodaj •8•2014

TISKOVÁ ZPRÁVA – BARTOLOMĚJSKé POSVÍCENÍ – MILEVSKé MĚSTSKé SLAVNOSTI 2014
Město Milevsko slaví v letošním roce 830 let od první písemné zmínky. 
Oslavy tohoto výročí probíhají po celý rok na významných akcích města. 
Tou jistě nejvýznamnější je Bartolomějské posvícení – Milevské měst-
ské slavnosti 2014, které se uskuteční ve dnech 21. až 24. srpna 2014. 
Nabídnou nepřebernou nabídku kulturního vyžití nejen pro obyvatele 
města Milevska, ale i širokého okolí. V nabídce si jistě vyberou to své jak 
děti, tak dospělí, i ti dříve narození.

Program začíná koncertem barokní hudby v podání žesťů a varhan PRA-
GUE BRASSIVO QUINTET, který se uskuteční v bazilice milevského kláš-
tera ve čtvrtek 21. 8. od 18 hodin. Vstupné je stanoveno na 80 Kč.

Pátek 22. 8. bude patřit převážně dětem. Od 17 hodin pro ně začne v par-
ku Bažantnice bohatý program, který nabídne zábavné odpoledne, kde 
nebude chybět koncert OBĚŽNÉ DRÁHY, taneční přehlídka skupiny NRG 
CREW a vystoupení mažoretek z MŠ KLUBÍČKO. Po celou dobu koná-
ní tohoto odpoledne si budou moci děti zhotovit přívěsky, magnetky 
a naušničky ve VÝTVARNÉ DÍLNĚ VLADIMÍRA SVOZILA. Od 19 hodin se 
pak můžete těšit na koncerty skupin THE NEEDS, ELIZABETH, ŠTĚPÁN 
KOJAN BAND, TICHO DE PRE CUPÉ BAND a vystoupení zpěváka ADAMA 
MIŠÍKA, který se stal objevem roku v anketě Český slavík Mattoni 2013. 
Od 18 hodin je plánována v kostele sv. Bartoloměje na nám. E. Beneše 
MŠE SVATÁ ZA OBĚTI PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY.

V sobotu 23. 8. bude jistě neopakovatelným zážitkem rekonstrukce his-
torické bitvy s názvem HALIČ 1914 u příležitosti stého výročí 1. světové 
války, která začne v 11 hodin na parkovišti u kláštera. Pokud počasí do-
volí, bude doplněna i leteckou ukázkou v podání Leteckého klubu vojen-
ské historie. Hodinu před ní si můžete poslechnout vojenskou kapelu 
PĚTATŘICÁTNÍCI a  také zde proběhne představení knihy MILEVSKO 
830 LET. Kniha je určena obyvatelům našeho města, těm, kteří odsud 
pocházejí a stále mají k Milevsku blízký vztah, a všem zájemcům o Mi-
levsko. Nabízí 360 plnobarevných stran a  je vlastně sborníkem, který 
chce představit Milevsko v jeho současnosti i historii. Od 12 hodin začne 
program v parku Bažantnice, zahájí ho kapela VEHICLE CLUB BAND, ná-
sledována skupinami JEDEMETAM, SUTEREN, 5P LUBOŠE POSPÍŠILA, 
FANTOM, BANJO BAND IVANA MLÁDKA, VODOVOD A VŠICHNI SVATÍ. 
Od půl jedné v noci začne afterpárty.

Milevské slavnosti budou pokračovat i v neděli 24. 8., kdy se v kostele 
na nám. E. Beneše od 10 hodin bude konat MŠE SVATÁ ZA MĚSTO MI-
LEVSKO. Program se poté přesune opět do  parku Bažantnice, kde se 
od 12 hodin můžete těšit na koncert skupiny EVERGREEN BAND, násle-
dovaný koncertem domácí skupiny KOVAČKA. Od 15 hodin bude podium 
patřit již tradiční soutěži O  POSVÍCENSKÝ KOLÁČ, po  jejím skončení 
budou připraveny koncerty skupin BUDVARKA (15.30), GRAND (16.30 
hodin) a program posvícení zakončí koncert JANY KOUBKOVÉ na prvním 
nádvoří u staré kašny (od 19 hodin).

Program Bartolomějského posvícení doplní také řada doprovodných 
akcí. V Galerii M máte možnost zhlédnout výstavu akademického ma-
líře Mgr. Miloše Josefa Weisse, která má název ZE STÁTŮ DO JIŽNÍCH 
ČECH. Další výstavou, která bude k vidění, je BARTOLOMĚJSKÁ VÝSTA-
VA KRÁLÍKŮ, HOLUBŮ A DRŮBEŽE, kterou můžete navštívit ve Výstav-
ním areálu ČSCH Milevsko v sobotu 23. a v neděli 24. 8. Bude zde připra-
ven bohatý doprovodný program. I v klášteře můžete navštívit výstavu, 
a to PAMÁTKY MILEVSKA A OKOLÍ OBJEKTIVEM STUDENTŮ A UČITELŮ 
OBORU MULTIMÉDIA NA  FAKULTĚ INFORMATIKY A  STATISTIKY VY-
SOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V  PRAZE. Dětem je určen POSVÍCENSKÝ 
TURNAJ V DESKOVÝCH HRÁCH, který připravilo dětské oddělení měst-
ské knihovny na středu 27. 8. od 8 do 16 hodin. Pro milovníky požárního 
sportu je připravena soutěž NOČNÍ ŽELEZNÝ HASIČ, která je plánována 
na sobotu 23. srpna od 18.30 hodin.

Na kulturní program Bartolomějského posvícení se bude vybírat symbo-
lické vstupné. Vstupenku na 3 dny (pátek až neděle) pořídíte za 60 Kč, 
na  2 dny (sobota a  neděle) za  40 Kč. Samostatnou vstupenku na  pá-
tek nebo jen na neděli pořídíte za 30 Kč. Pokud si zakoupíte vstupenku 
v předprodeji (od 28. 7. do 20. 8. 2014), získáte slevu 10 %. Vstupenky 
lze zakoupit v DK Milevsko, Infocentru Milevsko a on-line na www.mi-
levskem.cz. 

Věříme, že si každý obyvatel či návštěvník města Milevska vybere z bo-
haté nabídky to své a že nám všem bude přát počasí, což jistě přispěje 
k pohodové atmosféře celých oslav.

Více informací:
Dům kultury Milevsko, Nádražní 846, Milevsko
tel.: 383 809 200
info@dkmilevsko.cz
www.milevskeslavnosti.cz

HALIČ 1914 – UKÁZKA HISTORICKé BITVY
Na  sobotu 23. srpna 
dopoledne chystají Mi-
levské muzeum a  Dům 
kultury Milevsko vzpo-
mínkové akce k  letošní-
mu 100. výročí počátku 1. 
světové války. V 10 hodin 
se v Bažantnici uskuteční 
historický koncert sta-
rých vojenských pocho-
dů v  podání plzeňského 
orchestru Pětatřicátníci 
a v 11 hodin začne na lou-
ce v blízkosti kláštera bo-

jová ukázka, nazvaná Halič 1914. Jedná se o střetnutí ruské a rakousko-
-uherské armády na východní frontě někdy v  létě 1914, ještě předtím, 
než se boje změnily v zákopovou válku. Ukázky se zúčastní několik de-
sítek členů Klubů vojenské historie v dobových uniformách, především 
z  Plzně a  ze západních Čech. Účast přislíbili také členové Leteckého 
klubu vojenské historie, a tak pokud počasí dovolí, bude pozemní bitva 
doplněna i leteckou ukázkou.           Vladimír Šindelář

Snímek zachycuje příslušníky plzeňského 
Klubu vojenské historie Pětatřicátníci při 
jedné z ukázek bojů první světové války. 

čtvrtek BAZILIKA V AREÁLU MILEVSKÉHO KLÁŠTERA                  Vstup: 80,- Kč
21. 8. 14 18:00 PRAGUE BRASSIVO QUINTET - barokní hudba v podání žesťů a varhan
pátek PARK BAŽANTNICE, moderuje Dárt Vstup: POUZE PÁTEK 30,- Kč; PÁTEK - NEDĚLE + BITVA 60,- Kč
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BARTOLOMĚJSKÉ POSVÍCENÍ - MILEVSKÉ SLAVNOSTI 2014
w w w . m i l e v s k e s l a v n o s t i . c z

17:00 zábavné odpoledne pro děti, výtvarná dílna, OBĚŽNÁ DRÁHA, NRG Crew…
19:00 THE NEEDS - začínající rocková kapela z Milevska
20:00 ADAM MIŠÍK - objev roku v anketě Český slavík Mattoni 2013
21:00 ELIZABETH - legendární poprocková kapela z Milevska
22:30 ŠTĚPÁN KOJAN BAND - skladatel, kytarista a zpěvák oblíbené kapely Keks se svou skupinou
23:30 TICHO DE PRE CUPÉ BAND - seskupení velmi dobrých přátel kteří, mimo jiné hrají…
01:00 AFTERPARTY

KOSTEL SV. BARTOLOMĚJE NA NÁM. E. BENEŠE
18:00 MŠE SVATÁ ZA OBĚTI PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY

sobota PARK BAŽANTNICE, moderuje Fanda Matějíček                                                 Vstup: BITVA + SOBOTA + NEDĚLE 40,- Kč
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10:00 KONCERT VOJENSKÉ KAPELY PĚTATŘICÁTNÍCI, PŘEDSTAVENÍ KNIHY MILEVSKO 830 LET
PARKOVIŠTĚ U MILEVSKÉHO KLÁŠTERA Vstup: BITVA + SOBOTA + NEDĚLE 40,- Kč

11:00 HISTORICKÁ BITVA "Halič 1914" U PŘÍLEŽITOSTI 100. VÝROČÍ POČÁTKU 1. SVĚTOVÉ VÁLKY
PARK BAŽANTNICE, moderují Fanda Matějíček + Dárt  Vstup: BITVA + SOBOTA + NEDĚLE 40,- Kč

12:00 VEHICLE CLUB BAND - staropražské písničky  v podání muzikantů z Borovan u Českých Budějovic
13:30 JEDEMETAM - hudební projekt muzikanta, pianisty a bubeníka Jaromíra Kašpara
14:30 PRAVDA, KUPEC, HADÁČEK - nevšední blues a country z celého světa 
15:30 SUTEREN - rocková skupina z Milevska a Sepekova
17:00 5P LUBOŠE POSPÍŠILA -  matador české hudební scény s kapelou
18:30 FANTOM - česká rocková skupina, založená v roce 1973 v Milevsku
20:00 BANJO BAND IVANA MLÁDKA - velkolepá show legendárního baviče
21:30 VODOVOD - bechyňská rocková legenda
23:00 VŠICHNI SVATÍ - nové jméno na české poprockové scéně
00:30 AFTERPARTY

neděle KOSTEL SV. BARTOLOMĚJE NA NÁM. E. BENEŠE
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10:00 SLAVNÁ MŠE SVATÁ ZA MĚSTO MILEVSKO
PARK BAŽANTNICE, moderují Fanda Matějíček + Dárt                     Vstup: POUZE NEDĚLE 30,- Kč

12:00 EVERGREEN BAND - kapela z jihu Čech,  hrající škálu různorodých hitů od starých až po současné
13:30 KOVAČKA - milevská dechová kapela s více než 40 letou historií
15:00 SOUTĚŽ O POSVÍCENSKÝ KOLÁČ - tradiční soutěž o nejlepší koláč
15:30 BUDVARKA - populární jihočeská dechovka, která  vznikla v roce 1941 jako hudba pivovaru Budvar
16:30 GRAND - swingové skladby a retro bigbít 70. - 80. let

MILEVSKÝ KLÁŠTER – PRVNÍ NÁDVOŘÍ U STARÉ KAŠNY        Vstup: 80,- Kč
19:00 JANA KOUBKOVÁ QUARTET - přední osobnost české jazzové scény se svým projektem

NOČNÍ ŽELEZNÝ HASIČ - Pohár FAST Kovošrot Silový víceboj jednotlivců v disciplínách TFA. 

ZE STÁTŮ DO JIŽNÍCH ČECH – výstava obrazů akademického malíře Mg. Miloše Josefa Weisse

1914 – 1918 – ČAS VÁLKY I NADĚJE – výstava ke 100. výročí počátku I. světové války

7. POSVÍCENSKÝ TURNAJ V  DESKOVÝCH HRÁCH středa 27. 8. od 8 do 11 hodin. 

PARK BAŽANTNICE 23. 8.
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DOPROVODNÉ AKCE

MILEVSKÝ KLÁŠTER 
barokní prelatura 

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ, 
MILEVSKO

BARTOLOMĚJSKÁ VÝSTAVA KRÁLÍKŮ, HOLUBŮ A DRŮBEŽE - okresní výstava drobného zvířectva 
12. ročník soutěže chovných samců králíků a bohatý doprovodný program.

Galerie M, nám. E. Beneše 1, tel. 382 522 082, otevřeno: út+čt: 9-11:30 a 12:30–17; st+pá: 9-11:30 a 12:30-16; so: 9–11
GALERIE M

Předprodej vstupenek (sleva 10%) od 25.7. do 20.8.14 - Infocentrum Milevsko, DK Milevsko, on-line milevskem.cz
Děti do 12 let a ZTP - ZDARMA. ZAKOUPENÍM VSTUPENKY PODPOŘÍTE BUDOUCÍ KULTURNÍ AKCE V MILEVSKU. DĚKUJEME.

Dům kultury Milevsko, Nádražní 846, Milevsko, IČ: 48257460, tel. 383 809 200 * ZMĚNA PROGRAMU A ČASŮ VYHRAZENA!

Milevské muzeum, Klášterní 557, Milevsko, tel. 382 521 093, otevřeno: út–ne: 9–12 a 13–17 hod.

Start soutěže: 18:30 ŽENY, 20:00 MUŽI, 21:15 MASTER; po vyhlášení soutěže proběhne Afterparty - DJ RADEK HRDINA.

Výstava fotografií potrvá do čtvrtka 4. září. Milevský klášter, Klášterní 556, Milevsko, tel. 382 521 458 

MILEVSKÉ MUZEUM

výstavní areál ČSCH Milevsko, 23. 8. od 8-18 hod., 24. 8. od 8-14 hod.
MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Městská knihovna Milevsko, nám. E. Beneše 1, tel. 382 521 231
VÝSTAVA  PAMÁTKY MILEVSKA A OKOLÍ OBJEKTIVEM STUDENTŮ A UČITELŮ OBORU 
MULTIMÉDIA NA FAKULTĚ INFORMATIKY A STATISTIKY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE
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