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Vážení spoluobčané, milí přátelé,
dovolte mi, abych Vám jménem všech zaměstnanců městského úřadu 
popřál k začínajícím prázdninám a času dovolených hodně sluníčka 
a letní pohody.

Ivan Radosta, starosta města

Olympiáda mateřských škol
Koncem května se na fotbalovém sta-
dionu v Milevsku uskutečnil již 8. ročník 
sportovních her mateřských škol. Letošní 
hry byly pro děti mnohem pestřejší, pře-
devším pro chlapce, neboť akci tento rok 
pořádali společně s Městským úřadem Mi-
levsko, odborem vnitřních věcí, i FC ZVVZ 
Milevsko a FAČR. Během dne děti tedy ab-
solvovaly sportovní hry a někteří zároveň 
i nábor nových fotbalistů. Všechny děti 
podaly opravdu mimořádné sportovní 
výkony, a proto medaile, poháry i hod-
notné ceny dostal od městského úřadu 
každý soutěžící. Odměnou pořadatelů 
byly usměvavé tváře dětí neskrývajících 
nadšení z krásných dárků.

Bohatě obdarovat děti jsme mohli především 
díky našim sponzorům, kterým bychom tímto 
chtěli ještě jednou poděkovat: ROBRO s.r.o., 
WEBHOUSE s.r.o., Michaela Staňková, ECO AIR 
s.r.o., Bohumil Pešička, PNEU FIALA s.r.o., VEBA 
PLYN a.s., IMPROMAT CZ, spol. s r.o., Jednota SD 
Milevsko, Dům kultury Milevsko, DATRON a.s., 
GORDIC spol. s r.o., Software 602 a.s., Milevské 
noviny, BOBY Bohuslav Hruška, PROFI GRUP CZ 
a.s., Pekařství František Malý, GEPRO spol. s r.o. 
a SPOS Milevsko s.r.o.

ODBOR VNITřNíCH VěCí

JUDr. Jana Čunátová
vedoucí odboru
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Informace z jednání Rady města Milevska

12. Schůze RMM
Rada MěSta MilevSka MiMo jiné:
•	schválila pokácení: douglasky tisolisté u ga-

ráží Pod Májovinou; 3 ks smrku ztepilého 
u garáží na starém sídlišti; neschválila poká-
cení: skupiny dřevin u garáží na starém sídli-
šti; smrku pichlavého u domu čp. 1008 v ul. J. 
A. Komenského

•	souhlasila s předloženým návrhem na zpevně-
ní dopravní odstavné plochy za MŠ Klubíčko, 
ul. B. Němcové, úpravu přístupu k této ploše 
dle cenové nabídky, bude zde vybudován pro-
pojovací chodník k základní škole

•	rozhodla zadat opravu části pravostranného 
chodníku v úseku od čp. 286 po čp. 397 a le-
vostranného chodníku v ul. 5. května v úseku 
od čp. 412 po čp. 347 (horní část ulice) Služ-
bám Města Milevska, spol. s r.o.

•	schválila smlouvu o poskytnutí dotace 
na opravu krovu a krytiny budovy městské 
knihovny – „soudu“, město bylo úspěšným ža-
datelem o dotaci v rámci Grantového progra-
mu Jihočeského kraje Kulturní památky

•	vyhlásila výběrové řízení na dodavatele veřej-
né zakázky „Oprava střechy na administrativní 

budově Služeb Města Milevska spol. s r.o.“
•	pověřila příspěvkovou organizaci DK Milevsko 

provedením rekonstrukce restaurace v objek-
tu DK Milevsko, rozhodla zadat vypracování 
projektové dokumentace a uložila finančnímu 
odboru úkol zajistit financování celé akce

•	schválila smlouvy o poskytnutí dotací na pro-
jekty „Oprava střechy požární zbrojnice Dmýš-
tice“ ve výši 50 000 Kč a „Výměna garážových 
vrat u budovy požární zbojnice Milevsko“ ve 
výši 22 000 Kč.

13. Schůze RMM
Rada MěSta MilevSka MiMo jiné:
•	schválila rozpočtovou změnu číslo 7 v ní 

provedla v rámci své pravomoci některé úpra-
vy rozpočtu a zejména doporučila zastupitel-
stvu dvě hlavní položky, zvýšení výdajů vyvo-
lané aktuálním vývojem situace – potřebou 
financovat rekonstrukci restaurace v domě 
kultury (1.2 miliónu Kč) a vítaným, ale neoče-
kávaným získáním dotace ve výši 1.6 miliónu 
Kč na zateplení domova pro seniory v ulici 5. 
května (bývalá budova finančního úřadu). 
To ale vyvolává potřebu dofinancovat vlastní 

podíl města ve výši 0,6 miliónu Kč
•	schválila podání žádosti o příspěvek na vy-

budování hřiště z nadace ČEZ - jde o sousta-
vu prvků pro cvičení na veřejně přístupném 
hřišti, předpokládá se umístění například 
v prostoru letního stadionu nebo u hřiště ve 
vnitrobloku v Komenského ulici, příspěvek 
z nadace zde může dosáhnout až 100%

•	díky zisku dotace na zateplení domova pro 
seniory mohla vyhlásit výběrové řízení na za-
dání této zakázky, která proběhne obvyklým 
způsobem s využitím elektronické aukce

•	zastupitelstvo města před krátkou dobou ne-
úspěšně vypsalo záměr na prodej pozemku – 
proluka na křižovatce „U Zrcadel“, nyní se ale 
objevil nový vážný zájemce o koupi celého po-
zemku o výměře zhruba 2 000 m2, rada města 
proto doporučila zastupitelstvu vyhlášení no-
vého záměru

•	schválila smlouvu, na jejímž základě město 
získá z jihočeského grantu na údržbu pamá-
tek částku 50 000 Kč, ta bude použita na ob-
novu šablonové výmalby interiéru kapličky 
v Rukávči.

více infoRMací na www.MilevSko-MeSto.cz

Nákupy energií na burze
Když město v roce 2012 dělalo velkou inventuru 
možností, kde uspořit za provoz města i městské-
ho úřadu, byly nákupy energií jednou z hlavních 
oblastí, na které bylo nutno se zaměřit. Získat 
lepší cenu bylo možno dvěma způsoby, buď na-
koupit na komoditní burze, nebo použít elektro-
nickou aukci. Po zvážení výhod i nevýhod obou 
přístupů jsme zvolili nákup na komoditní burze 
prostřednictvím autorizovaného zástupce, pře-
devším kvůli nedostatku zkušeností s takovým 

nákupem.
S odstupem tří let se dá říct, že se tento přístup 
městu vyplatil. K největšímu efektu, tedy snížení 
cen elektřiny a plynu, došlo pochopitelně v prv-
ním nákupu, kdy jsme srazili předtím nekorigova-
né ceny nejvýrazněji. Ale i ve všech dalších letech 
docházelo zatím pokaždé k dalšímu snížení cen. 
To pak v úhrnu znamená velkou úsporu provoz-
ních nákladů města.
V tabulce je vidět průběh snižování cen 

i teoretický propočet roční úspory, protože přes-
né vyhodnocení není úplně jednoduché, záleží 
na spotřebě a na okamžiku, kdy se do hromadné-
ho nákupu zapojují jednotlivá odběrní místa, i na 
obecném pohybu cen energií. Lze tu také zjistit, 
že pokud bychom v roce 2012 tento proces neza-
hájili, zaplatilo by město v dalších třech letech 
v úhrnu za tutéž energii o více než tři milióny 
korun víc.
Nemalý podíl na dosažené ceně mělo i to, že se do 
nákupu zapojily další organizace města a postup-
ně i některé okolní obce, kterým byla tato mož-
nost nabídnuta v rámci Svazku obcí Milevska, 
jako zatím poslední v letošním roce to byl Se-
pekov. Věříme, že se postupně zapojí i další. Platí 
totiž, že čím větší množství se nakupuje, tím větší 
je šance na dosažení dobré ceny.
Společný postup města, jeho organizací a obcí 
a soutěž o cenu tedy přinesly dobrý výsledek a je 
to jistě i návod, jak šetřit společnými nákupy i u 
jiných komodit.

Mgr. Martin Třeštík, místostarosta

 MĚSTO MILEVSKO - úspory na energiích        před nákupem           po nákupech

 za předpokladu srovnatelné spotřeby v letech 2012 2013 2014 2015
 cena elektřiny v Kč/MWh 1 501 1 042 909 876
 cena plynu v Kč/MWh 871 725 680 618
 propočtená úspora v tis. Kč za rok   840 250 110
 kumulovaná úspora   840 1090 1 200
 úspora za roky 2013-2015       3 130

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ Ve čtvrtek 18. června přivítal starosta města Milevska Ing. Ivan Radosta osm nových občánků. 
Jsou jimi zleva: Alena Romová, Simona Prokešová, Nikola Lešková, Kateřina Kramperová, Tomáš Ha-
jíček, Jakub říha, Viktorie Čunátová a Max Barda.
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SVOZ BIOODPADU
se zahajuje první týden v srpnu, tj. od 3. 8. 2015.

Sudý TýdEN – svoz bioodpadu
LIChý TýdEN – svoz směsného odpadu

duBEN – LISTOPAd
Svoz bioodpadu je nastaven v intervalu 1x za 14 dní. Zároveň se v Mile-
vsku u rodinných domů a v obcích Rukáveč, Velká, Dmýštice, Něžovice 
a Klisín mění četnost svozu popelnic na směsný odpad na 1x za 14 dní. 
V zavedených termínech bude jeden týden (vždy sudý) svážen bioodpad 
a druhý týden (vždy lichý) svážen směsný odpad. U bytových domů a v 
sídlištní zástavbě v Milevsku bude prozatím svoz směsného odpadu za-
chován v týdenním intervalu.
PROSINEC – BřEzEN
Svoz bioodpadu bude ve všech lokalitách probíhat 1x měsíčně, svoz 
směsného odpadu každý týden.
Přesný harmonogram svozů je uveřejněn na webových stránkách 
města www.milevsko-mesto.cz a obdrží jej rovněž každý při převzetí 
biopopelnice.

VÝDEJ BIOPOPELNIC
Bezplatné předání biopopelnic majitelům nemo-
vitostí proběhne:

Pondělí 13. července
Hůrka – lesík
 15.00-16.00
Kpt. Jaroše (býv. Mototechna)
 16.00-17.00
Dukelská (sběrný dvůr)
 17.00-18.00
Lidická
 18.00-19.00

Úterý 14. července
Gen. Svobody (stanoviště tříd. odpadu)
 15.00-16.00
Jeřábkova (křižovatka s ul. R. Svobodové)
 16.00-17.00
Za Krejcárkem (parčík)
 17.00-18.00
Tyršovo náměstí (u telefon. automatu)
 18.00-19.00

Středa 15. července
Masarykova (parkoviště u Bažantnice)
 15.00-16.00
F. Kudláčka (u čp. 1281)
 16.00-17.00
nám. E. Beneše (nad kostelem)
 17.00-18.00
Čs. legií (Suchanův rybník)
 18.00-19.00

Čtvrtek 16. července
Švermova (autobusová zastávka)
 15.00-16.00
Kpt. Nálepky (parkoviště u letního stadionu)
 16.00-17.00
R. Svobodové (býv. moštárna)
 17.00-18.00
5. května (křižovatka pod ČSAD)
 18.00-19.00

Biopopelnici bude 
rovněž možné si vy-
zvednout od 20. 
července v budově 
městského úřadu ul. 
Sažinova na odboru 
životního prostředí, 
a to v pondělí a stře-
du od 13.00 do 17.00 
hodin.
Spolu s biopopelnicí 
bude předána k pod-
pisu smlouva o bez-
platné výpůjčce bio-
nádoby, jejíž znění je 
k dispozici na webo-
vých stránkách města www.milevsko-mesto.cz.
V sídlištní zástavbě, u bytových domů a zahrád-
kářských kolonií budou bionádoby v průběhu 
července rozmístěny automaticky.
V obcích Rukáveč, Velká, Dmýštice, Něžovice 
a Klisín budou na veřejně přístupných místech 
osazeny biokontejnery 1 100 l.

Aktualizace žádosti o přidělení bytu v domech 
s pečovatelskou službou města Milevska
Městský úřad Milevsko, odbor sociálních věcí, 
upozorňuje žadatele o přidělení bytu v domech 
s pečovatelskou službou města Milevska, že 
v souladu s Pravidly pronajímání bytů pro seni-
ory a osoby se zdravotním omezením v domech 
s pečovatelskou službou města Milevska musí 
být podaná žádost o přidělení bytu v domech 
s pečovatelskou službou města Milevska (dále 

jen „žádost“) v průběhu července každého ka-
lendářního roku písemně aktualizována. Písem-
nou aktualizaci žádosti je možné učinit na od-
boru sociálních věcí Městského úřadu Milevsko, 
Za Radnicí 95, 399 01 Milevsko, 2. patro budo-
vy Froll - kancelář č. 305, Pavlína Hajská, DiS., 
kde bude od 1. 7. 2015 připraven aktualizační 
dotazník. Pokud žadatel neprovede aktualizaci 

své žádosti ani poté, co na ni bude odborem 
sociálních věcí Městského úřadu Milevsko pí-
semně upozorněn, bude jeho žádost v souladu 
s Pravidly pronajímání bytů pro seniory a osoby 
se zdravotním omezením v domech s pečovatel-
skou službou města Milevska z pořadníku žada-
telů o přidělení bytu v domech s pečovatelskou 
službou města Milevska vyřazena.
Žadatelé, kteří žádost podali v průběhu letošní-
ho kalendářního roku, budou svoji žádost aktua-
lizovat až v červenci 2016.

ODBOR SOCIáLNíCH VěCí

Pavlína Hajská, DiS.
referent - soc. pracovník, veřejný opatrovník

                 
UPOZORNĚNÍ 

! pro odběratele teplé vody z CZT ! 
 

                                 ve dnech 13. – 17. července 2015  

    bude z důvodu odstávky  

  PŘERUŠENA DODÁVKA TEPLÉ VODY 
   Dodávka bude obnovena v pátek 17. července 2015 ve večerních hodinách. 

     

        Za komplikace a nepohodlí způsobené odstávkou teplé vody se omlouváme. 

 

V MĚSÍCI KVĚTNu 2015 OSLAVILI žIVOTNÍ VýROČÍ
a zároveň souhlasili se zveřejněním v Milevském zpravodaji:

80 LET
Hana Novotná, Milevsko
Anna Tučková, Milevsko

89 LET
František Staněk, Milevsko
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VLAdIMÍR ONdRušKA – NOVý ČLEN KOMISE 
žIVOTNÍhO PROSTřEdÍ

Jmenuji se Vladimír Ondruška a v Milevsku by-
dlím od roku 1977. Pracoval jsem dlouho v ZVVZ 
a po jeho restruktualizaci jsem učil na několi-
ka školách v okrese Písek a Tábor. Jako turista 
jsem poznal řadu krásných míst ve světě a byl 
bych rád, aby mezi ně patřilo i Milevsko. Do-
hady o tom, zda tomu brání některé předpisy 
či pohodlnost zodpovědných či nezájem, jsem 

vyřešil tím, že jsem se rozhodl pracovat v Komisi životního prostředí. 
Zde se mohu pokusit napřed přesvědčit skupinku odborníků o nutnos-
ti některých opatření osobně a vyslechnout jejich připomínky i odlišná 
stanoviska a prodiskutovat je. Diskusi přes jakékoliv stránky podle svých 
životních zkušeností považuji až za poslední možnou nápravu nedostat-
ků a většinou je to, co jen rozjitří vášně zvláště u lidí, kteří dané proble-
matice vůbec nerozumí a nejsou to ochotni ani přiznat.

Představujeme

Dětské hřiště u Mateřské školy 
Kytička

V zahradě Mateřské školy Kytička v Jiráskově 
ulici v Milevsku bylo v průběhu měsíce března 
vybudováno dětské hřiště v rámci projektu 
s názvem „Výstavba dětského hřiště v přírod-
ním stylu u mateřské školy ve městě Milev-
sko“ podpořené dotací z Operačního progra-
mu Životní prostředí. Dětské hřiště, které je 
upraveno jako „hřiště v přírodním stylu“ pro-
hloubí stávající výukový a výchovný koncept 
v mateřské škole ve smyslu environmentální-
ho vzdělávání, výchovy a osvěty a podporuje 
u dětí pravidelný pobyt v přírodním prostředí. 
Realizaci provedla firma Hřiště pod Květinou 

s.r.o., Písek. Celkové náklady na vybudování 
hřiště činily 1 610 tis. Kč, z toho byla poskyt-
nuta dotace v rámci Operačního programu Ži-
votní prostředí ve výši 1 445 tis. Kč.

ODBOR INVESTIC A SPRáVY MAJETKU

Jaroslava Procházková
referent - projektový manažer, dotace obcím

Plánovaná regenerace zeleně 
na Píseckém předměstí
V minulých týdnech byl vybrán vítěz poptáv-
kového řízení na vypracování projektové do-
kumentace na regeneraci zeleně na Píseckém 
předměstí. Následně proběhla schůzka vítězné 

uchazečky se zástupci Odboru životního pro-
středí a Komise životního prostředí, kde byly 
prezentovány základní představy zadavatele 
o budoucí podobě projektu. Hlavním záměrem 

města je obnova sídlišt-
ní zeleně. Jedná se na-
příklad o zeleň rostoucí 
v blízkosti komunikací 
a chodníků, do které je 
nutné z provozních dů-
vodů v mnoha případech 
nevhodně zasahovat 
a zejména z estetické-
ho hlediska tak neplní 
svoji funkci. Je třeba ře-
šit také výměnu zeleně 

u panelových domů, často nevhodně vysazenou, 
dnes již přerostlou a dále doplnění vhodné zele-
ně do volných ploch na sídlišti.
V první fázi bude vypracována projektová stu-
die, která se nejdříve projedná se zástupci ko-
mise a Odboru životního prostředí, poté bude 
předložena radě města ke schválení. Následně 
proběhne veřejné zasedání, na němž se zájem-
ci budou moci se záměrem seznámit a uplatnit 
případné připomínky. Poté bude studie rozpra-
cována do finální podoby.
V případě vypsání vhodného dotačního titulu 
město v příštím roce požádá o dotaci z evrop-
ských fondů. Pokud v žádosti o dotaci neuspěje, 
bude se akce realizovat postupně v závislosti 
na finančních možnostech města.

ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTřEDí

Ing. Hana Hadrbolcová
referent -  ochrany ovzduší, péče o zeleň
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fOTOOBJEKTIVEM

Dům dětí a mládeže ve spolupráci s domem kultury připravil pro žáky prvního stupně 
milevských základních škol představení a soutěže ke dni dětí.

Při taneční show, na které se v milevském domě kultury představily taneční skupiny 
z Milevska a jejich hosté, návštěvníci viděli nejen tance, ale i aerobik či gymnastické 
vystoupení. Na dobrovolném vstupném, které bylo v závěru odpoledne předáno zástup-
kyni milevské charity, se vybralo 4531 korun, které budou použity ve prospěch nízko-
prahového zařízení Fanouš.

Pražské Divadlo Elf ztvárnilo pohádku ke dni dětí. Představení s velkými loutkami 
se dětem velmi líbilo a v závěru si mohly i samy vyzkoušet, jak se loutky vodí.

Nejmenší tanečnice z Taneční skupiny EFK se na konci května zúčastnily soutěže v Be-
rouně, na které si vytančily třetí místo.

Společné vystoupení přípravných sborů s názvem Červnové zpívánky připravily na úte-
rý 2. června sbormistrině Gabriela Molová a Barbora Ondrušková - Nedvědová.

Ve čtvrtek 4. června se konalo v jesličkách Milísek kolektivní focení dětiček na závěr 
školního roku 2014/15. Pro některé děti to bylo focení v jesličkách poslední, ostatní 
děti s námi nadále zůstávají a od září se již těšíme na nové „capartíky“.
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Na snímku jsou mažoretky z MŠ Klubíčko, které ani letos nechyběly při slavnostním 
zahájení 8. Sportovních her mateřských škol.

V sobotu 16. června 2015 se uskutečnil sraz bývalých zaměstnanců původního milev-
ského autoservisu, který ukončil svoji činnost v roce 1990.

V neděli 7. června v podvečer se konal na 1. nádvoří Milevského kláštera poslední 
z koncertů jarní série Hudebních sklepů. Trio Vladimíra Merty provedlo posluchače 
několika hudebními styly (od bigbítu po folklór) a předvedlo, jak improvizují opravdoví 
mistři. Foto Martin Pelich (www.pelich.cz)

Prvňáčci z 1. ZŠ byli 9. 6. pasování na rytíře Řádu čtenářského. Všichni dokázali, že 
si s písmenky už poradí a za to si domů odnesli pasovací dekret a knížku, která bylo 
napsána a vytištěna pouze pro letošní prvňáčky.

Foto zachycuje vernisáž výstavy obrazů, šperků, keramiky a patchworku s názvem 
P.U.B. MILÝM MILEVSKÝM, která se uskutečnila ve středu 3. června Galerii M. K vidění 
byly i skleněné mozaiky a také dřevěné sochy a reliéfy.

MĚSTSKá KNIhOVNA INFORMuJE
Užijte si léto s námi:

LETNÍ TIPOVAČKA
Celé léto si v celé knihovně můžete tipnout, kolik nás během prázdnin na-
vštíví čtenářů. Vítěz získá knižní odměnu.

LETNÍ CESTOVáNÍ S KNIhAMI
Kvízová, celoprázdninová soutěž pro dospělé o vyhlídkový let letadlem 
nad Milevskem.

PRázdNINOVá KREATIVNÍ FOTOSOuTĚž
Pro holky a kluky, kteří rádi čtou a fotí.

Více informací o soutěžích získáte v knihovně, 
na našem webu (www.knihmil.cz) 

a Facebooku (www.facebook.com/knihmil).

Celé léto opět budeme zásobovat koupaliště časopisy 
za symbolickou cenu 2 Kč/kus.

A své čtenáře jistě potěšíme informací, 
že všechny letní výpůjčky knih stačí vrátit do 4. září.

Milí čtenáři, tedy nechvátejte, v klidu čtěte a užívejte léta!
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STřÍPKy Z 
MINULOSTI

Milevsko za nacistické okupace 
a těsně po ní (III. část)
Ještě téhož dne byl ustanoven Místní národní 
výbor v Milevsku. Dohodou sem byli zvoleni:
Předseda:
 Jan Jeřábek, strážmistr městské policie v.v.
Místopředseda:
 Václav Břicháček, praporčík v.v.
Členové:
 Jan Karý, restauratér
 Ludvík Karban, soustružník
 Fedor Tarasov, dělník
 Miloslav Zavadil, soukromý úředník
 František Bočan, stavitel
 Jan Kothera, knihař
 Vladimír Stehlík, zámečník
 Josef Kadař, kominický mistr
 Vojtěch Jeřábek, poručík
 Jan Fuka, major v.v.
 Bedřich Kafka, kaplan
 Milan Velčovský, farář Čsl. církve
Po zvolení však do zasedací síně vešli občané 
Jan Němec, Vladimír Stehlík, Karel Čunát, Emil 
Trkala a Štěpán Kofroň, kteří se domáhali rov-
něž účasti v Místním národním výboru. Proto byl 
národní výbor ještě doplněn o Emila Trkalu- poš-
tovního úředníka, Josefa Jonáše - soustružníka, 
Štěpána Kofroně – soustružníka, Karla Čunáta 
– obuvnického dělníka a Jana Němce – zedníka.
Po ustanovení Místního národního výboru asi 
o šesté hodině večerní vyšli všichni noví čle-
nové na balkon radnice, odkud předseda MNV 
Jan Jeřábek oznámil složení nového MNV. Davy 
na náměstí provolaly slávu Čs. republice a Rudé 
armádě.
Místním národním výborem bylo usneseno zajis-
tit všechny Němce a odrodilce. Odrodilci budou 
označeni písmenem „Z“ (zrádce), které bude 
přišito na zádech oděvu. Josef Kadař a Štěpán 
Kofroň byli pověřeni sestavením seznamu odro-
dilců a poté měli provést jejich označení.

Němci cizí i zdejší, jakož i uprchlíci, bydlící 
v soukromých bytech, mají být koncentrováni 
v Orlovně, Modré hvězdě, ve Šmídově a Eben-
hochově domě. Tento úkol měli provést Vladimír 
Stehlík a Karel Čunát.
Národní výbor dále rozhodl, že bude vydán zákaz 
odrodilcům, Němcům a vystěhovalcům vstupo-
vat do hostinců, bude jim určena nutná doba 
nákupu a budou vyhoštěni z veřejných služeb. 
Vojáci německé a maďarské národnosti budou 
vlakem odesláni do Písku. Podle pokynů z Tábo-
ra doporučuje se prozatím sejmout čs. prapory, 
protože boj v Praze dosud trvá. Kohnův podnik, 
v době okupace v držení u firmy Reich, bude 
zatím spravovat továrník Arnošt Jonáš s Vladi-
mírem Stehlíkem a Ludvíkem Karbanem. Hlídky 
bude stavět pouze posádkové velitelství.
Bylo usneseno provést obstavení vkladů Němců 
u peněžních ústavů. Tímto úkolem byl pověřen 
František Bočan. Obyvatelstvo se zároveň žádá 
o zapůjčení veškerých loveckých zbraní s náboji 
a je vyzýváno k odevzdání všech zbraní ukořistě-
ných a nalezených. Vojáci a poddůstojníci do-
staví se 6. května o 11. hodině před budovu rad-
nice. Záseky proti tankům odstraní sami Němci. 
Konzervy uložené v klášteře budou zajištěny. 
Obyvatelstvo se upozorňuje, že dodávky mléka, 
másla a další musí být nadále přesně plněny.
Major Fuka, jako posádkový velitel, nabádá ke 
klidu a slušnosti, a žádá, aby veškerý německý 
majetek byl zabezpečen. Jakékoli ničení bude 
přísně trestáno.
Mlékárenská prodejna Jana Dvořáka bude jme-
novanému odebrána pro hrubé zacházení s čes-
kými zákazníky a nadržování Němcům v době 
okupace. Bude přidělena někomu jinému. Tento 
úkol provedou Jan Němec a Ludvík Karban. (Pro-
dejna byla od 1. června přidělena paní Janě Ko-
láčkové, vdově po padlém partyzánu Františku 
Koláčkovi). Byly zajištěny vagóny s potravinami 

a doporučena porážka koní do volného prodeje.
Od půl dvanácté večer 5. května fungovalo v Mi-
levsku posádkové velitelství a druhý den ráno 
již nastupovali muži vojenskou službou povinní. 
Posádkovým velitelem byl stanoven major Jan 
Fuka, pobočníkem nadporučík František Šafrá-
nek, zástupcem velitele štábní kapitán Turek. 
Prozatím byly určeny tyto funkce:
Zpravodajská služba: škpt. Josef Němec, poru-
čík Vojtěch Miller, rotný Stanislav Traube a dále 
personál určený škpt. Němcem. Hospodářská 
služba: kapitán proviantury Václav Čábela, jemu 
podřízeni byli štábní rotmistr Hušek, Karel Pa-
tečka a personál. Výzbrojní důstojník: poručík 
dělostřelectva Václav řídký. Vozatajstvo: poru-
čík v záloze František Bočan. Partyzánský oddíl: 
velitel – poručík Vojtěch Jeřábek, zástupce ve-
litele – nadporučík František Šafránek. Velitelé 
čet: poručík Kozel – četa v prostoru Veselíčka, 
poručík Kotaška – četa v prostoru Kovářov, štáb-
ní rotmistr Dušek – četa v prostoru Milevsko.
Dne 6. května o desáté hodině dopolední seřa-
zeno všechno mužstvo Národní stráže i dobro-
volníci ve Školní ulici a v pěti četách, v civilu, 
beze zbraně pochodovalo na náměstí k radnici, 
kde velitel posádky, major Fuka, provedl pře-
hlídku. Pak vystoupil na balkon radnice, kde 
v krátkém projevu vyzval všechny k plnění svých 
povinností.
Dne 9. května byla městu Milevsku nařízena 
všeobecná mobilizace s tím, že prezentace osob 
do mobilizace spadajících bude prováděna v so-
kolovně. Z osob zde prezentovaných byla sesta-
vena 1. rota Národní stráže, s velitelem poručí-
kem Andělem, dále pomocná rota Národní stráže 
s velitelem, poručíkem v záloze Bodlákem. Poté 
vznikla ještě druhá rota Národní stráže, jejímž 
velitelem byl praporčík Evžen Blummenschein.
Dne 14. května pak vznikl prapor Národní strá-
že v této sestavě: 1. rota – velitel poručík Karel 
Kotaška, přidělen podporučík František Svatek.
 2. rota – velitel poručík Ladislav Krupka, přidě-
len podporučík Humpál. Pomocná rota – velitel 
poručík Vojtěch Miller, přiděleni poručíci Lang 
a Svoboda. Jednotky byly ubytovány v nové ško-
le (nynější 1. základní škola v Jeřábkově ulici 
- pozn. aut.) Stravování z polní pojízdné kuchy-
ně, vaří 1. rota pro všechny roty. Výstroj – byl 
získán oděv z vagonu v Branicích, letní tropické 
uniformy z bývalé výstroje německého Afrika-
Korpsu. Výzbroj – pušky, pistole a jeden kulomet 
(ukořistěno partyzány). Morálka – na počátku 
velmi dobrá, jakmile však byly známy výjimky 
z mobilizační vyhlášky, morálka upadla. Kázeň – 
podřadná v důsledku upadající morálky.

Ze vzpomínek Vladimíra Řepky 
(strojopis ze sbírek Milevského muzea)

Pokračování příště
Rudoarmějci v ukořistěném německém obojživelném vozidle Schwimmwagen na milevském náměstí.

Foto ze sbírek Milevského muzea.
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KULTURA A SPORT V MILEVSKU A OKOLÍ

MILEVSKÉ KINO BIOS „eM“

5. května 117| tel.: 382 521 216
www.milevskem.cz

čtvrtek 2., pátek 3. 7. 20.00
MÉĎA 2
USA – Komedie - Některým plyšovým med-
vědům nestačí, že umí chodit, mluvit, hulit 
a milovat se s prsatými blondýnami. Někteří si 
dokonce chtějí pořídit vlastní dítě!
DABING 125 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

sobota 4., neděle 5. 7. 20.00
šÍLENý MAX: zBĚSILá CESTA
Austrálie – Akční, sci-fi, dobrodružný - Režisér 
George Miller, zakladatel postapokalyptického 
žánru a duchovní otec legendární série „Šíle-
ný Max“, se v dalším pokračování nazvaném 
„Šílený Max: Zběsilá cesta“ vrací do světa bo-
jovníka silnic Maxe Rockatanskyho.
3D TITULKY 120 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

čtvrtek 9. až sobota 11. 7. 20.00
TERMINATOR gENISyS
USA – Akční, Sci-fi, Thriller – Teď platí jiná 
pravidla. Lidé v blízké budoucnosti bojují proti 
všemocnému Skynetu, který se znovu pokouší 
zabít jejich vůdce Johna Connora tím, že v mi-
nulosti odpraví jeho matku. Hrají: Emilia Clar-
ke, Arnold Schwarzenegger
TITULKY 126 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 150 Kč

neděle 12. 7. 20.00
dÍTĚ ČÍSLO 44
USA – Thriller - Thriller Dítě číslo 44 vznikl 
podle stejnojmenného a cenami ověnčeného 
bestselleru, jehož silný příběh a atmosféra 
se milionům čtenářů po celém světě doslova 
zadřely pod kůži. Degradovaný policista ve 
vyhnanství navzdory stalinistickému režimu 
pátrá po sériovém vrahovi. Ohrožuje tak na ži-
votě sebe, svou ženu i každého, kdo by mu jen 
trochu pomohl.
TITULKY 137 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 100 Kč

čtvrtek 16. až sobota 18. 7. 17.30
MIMONI
USA – Animovaná komedie. Zamysleli jste 
se někdy nad tím, proč vlastně ti žluťoučcí 
a k sežrání roztomilí Mimoni dobrovolně slou-
ží Gruovi, padouchovi s velkým P? Odpověď 
přináší animovaná komedie Mimoni, která 
z nich konečně a především zcela zaslouženě 
dělá hlavní postavy jejich vlastního příběhu.
3D DABING 91 min.
vstupné: plné 140 Kč, děti 120 Kč

čtvrtek 16. až sobota 18. 7. 20.00
dOMáCÍ PÉČE
ČR/SR – Lidská komedie - Příběh obětavé 
zdravotní sestry Vlasty, která začne díky dceři 
pacienta objevovat svět alternativní medicíny 
a také sebe samu. Hrají v hlavních rolích: Bo-
lek Polívka a Alena Mihulová.

ORIGINáLNí ZNěNí 92 min.
vstupné: 120 Kč

neděle 19. 7. 20.00
BEz KALhOT XXL
USA – Drama, hudební, komedie - Pokračová-
ní fenoménu popkultury z roku 2012, který 
vydělal na celosvětovém vstupném více než 
167 miliónů dolarů, se hoši vrací s ještě větší 
parádou. Ve filmu Bez kalhot XXL se Mike zno-
vu dává dohromady se svou bývalou skupinou 
a vydávají se na poslední cestu na sjezd strip-
térů v Myrthe Beach.
TITULKY 115 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

čtvrtek 23., pátek 24. 7. 20.00
PAPÍROVá MĚSTA
USA – Romantický, drama – Ztracená a nale-
zená. Po úspěšném filmu Hvězdy nám nepřály 
přichází do kin další snímek natočený podle 
románu spisovatele Johna Greena.
TITULKY
do 12 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

sobota 25., neděle 26. 7. 20.00
žIVOT JE žIVOT
ČR – Komedie - Česká komedie od tvůrců 
úspěšného filmu Láska je láska. V hlavních ro-
lích Ondřej Vetchý a Simona Stašová.
ORIGINáLNí ZNěNí 95 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 90 Kč

čtvrtek 30., pátek 31. 7. 17.30
SEdMERO KRKAVCŮ
ČR/SR - Pohádka – Pohádkový příběh vychází 
z klasické pohádky Boženy Němcové Sedmero 
krkavců. Mladá dívka na sebe bere těžký úkol. 
Musí se pokusit zachránit své bratry a zbavit 
je prokletí, které na ně uvrhla jejich matka. Je 
to příběh o odvaze, vytrvalosti, ale také o síle 
slova, pravdě a opravdové lásce.
ORIGINáLNí ZNěNí 97 min.
vstupné: 100 Kč

čtvrtek 30. 7. až sobota 1. 8. 20.00
ANT-MAN
USA – Akční, Sci-fi – Marvel Studios uvádí sní-
mek Ant-Man, inspirovaný comicsovou posta-
vou společnosti Marvel, která se na stránkách 
comicsů poprvé objevila v roce 1962, je po-
kračováním fenomenální řady celovečerních 
dobrodružství.
3D DABING
vstupné: plné 155 Kč, děti 135 Kč

dŮM KuLTuRy

nádražní 846 | tel.: 383 809 200
www.milevskem.cz

čtvrtek 2. 7. 18.00–22.00
MILEVSKÉ LÉTO 2015 
žLuTý FIJALKy (BEChyNĚ) 
& SuICIdE (MILEVSKO) & EFK
Série letních koncertů v amfiteátru DK Milevsko (v 
případě nepříznivého počasí ve velkém sále DK).
amfiteátr DK
vstupné: zdarma

úterý 7. 7. 21.00
LETNÍ KINO 2015 – TřI BRATřI
Tři bratři se vydávají do světa na zkuše-
nou, aby si našli nevěsty a rodiče jim mohli 
předat hospodářství. Sourozenci při svém 
putování vstupují do slavných pohádek, ve 
kterých je čeká mnoho nástrah, nečekaných 
příhod a snad také láska…
Hrají: Tomáš Klus, Vojtěch Dyk, Zdeněk Piš-
kula, Jiří Lábus, Zuzana Norisová, David 
Matásek, Ivana Chýlková, Oldřich Kaiser, 
Miroslav Táborský, Zdeněk Svěrák, Bolek 
Polívka, Miroslav Vladyka, Miroslav Hanuš, 
Oldřich Vlach, Gabriela Míčová a další. Režie: 
Jan Svěrák
amfiteátr DK
vstupné: zdarma

čtvrtek 9. 7. 18.00–22.00
MILEVSKÉ LÉTO 2015 
ThE NEEdS (MILEVSKO) 
& NOČNÍ SMĚNA (PÍSEK)
Série letních koncertů v amfiteátru DK Milev-
sko (v případě nepříznivého počasí ve velkém 
sále DK).
amfiteátr DK
vstupné: zdarma

pondělí 13. 7. 18.00–19.00
LETNÍ MINI KuRz ORIENTáLNÍhO 
TANCE – 1. LEKCE zdARMA
Určený sólovým začátečnicím a letos i jejich 
malým princeznám. Přijďte si osvojit kouzlo 
břišního tance v pěti lekcích (13. 7., 20. 7., 27. 
7., 3. 8., 10. 8.). Snadno si osvojíte základní ta-
neční prvky, postoje i kroky. Vezměte s sebou 
i své děti, které budou mít kurz zdarma! Více 
informací u lektorky Lídy Jindrové na telefonu 
603 536 966.
hudební sál
kurzovné: 240 Kč

úterý 14. 7. 13.00–16.00
zdRAVOTNÍ POJIšŤOVNA 
MINISTERSTVA VNITRA ČR
Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny.
učebna 2

úterý 14. 7. 21.00
LETNÍ KINO 2015 – MARTIN A VENušE
Ženy a muži. Jedni jsou z Marsu, druzí z Ve-
nuše … aneb … když hlídá táta.
Hrají: Marek Taclík, Kristýna Liška Boková, 
Lubo Paulovič, Robert Nebřenský, Jakub Ko-
hák, Tomáš Hanák, Tomáš Matonoha, Jan Bu-
dař, Zuzana Stivínová, Nikol Moravcová. Re-
žie: Jiří Chlumský
amfiteátr DK
vstupné: zdarma

středa 15. 7. 09.00
PRázdNINOVá dÍLNA PRO dĚTI 
A JEJICh ROdIČE
Přijďte si vyrobit neposednou opičku, houby 
domácí a kotě v botě. S sebou si přineste 3 žlu-
té chlupaté drátky.
výuková učebna
vstupné: 10 Kč
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čtvrtek 16. 7. 18.00–22.00
MILEVSKÉ LÉTO 2015 
VO106 (BEChyNĚ) 
& LEKSES (SOBĚSLAV)
Série letních koncertů v amfiteátru DK Milevsko 
(v případě nepříznivého počasí ve velkém sále 
DK).
amfiteátr DK
vstupné: zdarma

neděle 19. 7. 14.00
MIKuLÍNOVO PRázdNINOVÉ 
OdPOLEdNE
Letní zábavné odpoledne pro děti. Program 
zahájí pohádka v podání pražského Diva-
delního souboru Pruhované panenky, ná-
sledovat bude hudební představení. Celý 
program zakončí diskotéka, kterou připra-
vuje DJ Kali. Na této akci můžete také získat 
novou kartičku pro sbírání Mikulínů v se-
zoně 2015/16 a první razítko do sbírky. 
V případě nepříznivého počasí se přesuneme 
do velkého sálu DK.
amfiteátr DK
vstupné: 30 Kč

pondělí 20. 7. 18.00-19.00
LETNÍ MINI KuRz ORIENTáLNÍhO 
TANCE
Určený sólovým začátečnicím a letos i jejich 
malým princeznám.
hudební sál

úterý 21. 7. 21.00
LETNÍ KINO 2015 – FOTOgRAF
Dámy, radím Vám ke klidu...!
V příběhu volně inspirovaném osudy světozná-
mého českého fotografa Jana Saudka (Karel 
Roden) se vracíme k některým zásadním křižo-
vatkám života umělce obdařeného nejedním vý-
jimečným talentem, živelností a vášní. Všechny 
tyto vlastnosti mu přinesly slávu i odmítání, lás-
ku i zradu, zástupy obdivovatelů i osamocení.
Hrají: Karel Roden, Máša Málková, Vilma Cibul-
ková, Zuzana Vejvodová, Václav Neužil, Marika 
Procházková, Patrik Děrgel, Jitka Sedláčková, 
Igor Orozovič, Vanda Konečná, Jenovéfa Boková 
a další. Režie: Irena Pavlásková
amfiteátr DK
vstupné: zdarma

čtvrtek 23. 7. 10.00
IRISdIAgNOSTIKA
Poradna Jitky Hanzalové.
učebna 2

čtvrtek 23. 7. 17.00
IRISdIAgNOSTIKA – PSyChICKý 
ROzMĚR zdRAVOTNÍCh PROBLÉMŮ
Přednáška Jitky Hanzalové.
učebna 2

čtvrtek 23. 7. 18.00–22.00
MILEVSKÉ LÉTO 2015 
BáRA REITEROVá (ChyšKy) 
& FANTOM (MILEVSKO) & EFK
Série letních koncertů v amfiteátru DK Milev-
sko (v případě nepříznivého počasí ve velkém 
sále DK).
amfiteátr DK
vstupné: zdarma

pátek 24. – sobota 25. 7.
MILEVSKÉ PIVNÍ SLAVNOSTI OPEN AIR

Více informací počátkem července na www.
milevskem.cz a plakátech.
park Bažantnice

pondělí 27. 7. 18.00-19.00
LETNÍ MINI KuRz ORIENTáLNÍhO 
TANCE
hudební sál

úterý 28. 7. 21.00
LETNÍ KINO 2015 – BOBuLE
Letní melancholická komedie o dvou kama-
rádech, kteří pochopí, že nejen u moře se dá 
prožít fantastická dovolená.
Hrají: Kryštof Hádek, Lukáš Langmajer, Tomáš 
Matonoha, Václav Postránecký, Lucie Benešo-
vá, Lubomír Lipský, Tereza Voříšková a další. 
Režie: Tomáš Bařina
amfiteátr DK
vstupné: zdarma

čtvrtek 30. 7. 18.00–22.00
MILEVSKÉ LÉTO 2015 – hOdNĚ 
POdNĚ (SOBĚSLAV) & FyLOzOFy JAM 
(BEChyNĚ) & dIVAdLO MyThuS
Série letních koncertů v amfiteátru DK Milev-
sko (v případě nepříznivého počasí ve velkém 
sále DK).
amfiteátr DK
vstupné: zdarma

PřIPRAVuJEME:
neděle 2. 8. 19.30
dIVAdELNÍ PřEdSTAVENÍ zLATý PAN 
MINISTR A TuRECKá KAVáRNA
Hrají: Jana Boušková, Naďa Konvalinková, 
Václav Vydra, Matěj Hádek/Martin Davídek/
Martin Kubačák
Představení se uskuteční v rámci 5. Hostín-
ského divadelního léta.
Autorský záměr Roberta Thomase je jasný 
a působivý – pobavit diváka a dát mu překva-
pivou pointu. Tři komické skoro detektivky 
se odehrají v útulné pařížské kavárničce. 
Postavy jsou napsané brilantně a s velkou 
láskou. Ať už patří na stranu dobra či zločinu 
jsou plné humoru a člověčenství. Zejména Zla-
tý pan ministr ťal přímo do naší žhavé součas-
nosti. V případě vytrvalého deště bude akce 
přesunuta do velkého sálu DK Milevsko.
areál milevského kláštera
vstupné: 350 Kč

gALERIE M

nám. e. Beneše 1 | tel.: 382 522 082
www.milevskem.cz

čtvrtek 2. 7. 15.00
VERNISáž VýSTAVy 70 & 70
Fotografie Vlasty Štegerové a grafiky Ladisla-
va Kaliny.

od pátku 3. do čtvrtka 30. 7.
VýSTAVA 70 & 70
Výstava fotografií Vlasty Štegerové a grafiky 
Ladislava Kaliny.
vstupné: 10 Kč

MILEVSKÉ MuzEuM

klášterní  557 | tel.: 382 521 093
www.muzeumvmilevsku.cz

do neděle 6. 9.
Když uTIChLA dĚLA…
Výstava k 70. výročí ukončení 2. světové 
války.

sobota 18. 7. 21.00
FLÉTNA A MEČ
Ukázka stylového renesančního šermu, ukáz-
ka dobových tanců, hudby, komentovaná pře-
hlídka renesanční módy.
II. nádvoří kláštera
vstupné: 60 Kč a 30 Kč

MĚSTSKá KNIhOVNA

nám. e. Beneše 1 | tel.: 382 521 231
www.knihmil.cz

čtvrtek 2. 7. 13.45-17.00
8. VLASTIVĚdNá VýPRAVA ANEB CESTA 
dO STřEdOVĚKu
Putování sepekovské, přeborovské a milev-
ské knihovny. Tento rok je hostitelem naše 
knihovna a pro děti jsme připravili zábavné 
odpoledne plné soutěží na téma Středověk.
dětské oddělení

každé pondělí 08.00-11.00
PRázdNINOVÉ TVOřENÍ
Prosíme o příchod nejpozději do 8.30 hodin. 
S sebou si vždy přineste nůžky a dobrou nála-
du, vstup zdarma.

13. 7. TEXTILNÍ zVÍřáTKO
Nezapomeňte si přinést dlouhou pinzetu, ost-
ré nůžky a 2 knoflíky na oči.

20. 7. LOuTKy
Vyrobte jednu loutku pro knihovnu, ostatní 
pro sebe.

27. 7. KLÍČENKy
Vyrobte si originální klíčenku nejen z gumi-
ček…
dětské oddělení

celé léto včetně víkendů
FRANTIšEK dOuBEK: ČESKá STáTNOST 
VýBĚR z dÍLA K NEdOžITýM 
75. NAROzENINáM
Komorní výstava je věnována vzpomínce 
na renesančního umělce, který svojí tvorbou 
překročil neregionální úroveň a významně 
reprezentoval města Písek a Milevsko u nás 
i v zahraničí.
vestibul knihovny

SPOS MILEVSKO

J. a. komenského 1034 | tel.: 382 521 269
www.spos-milevsko.cz

Rozpis veřejného IN-LINE bruslení je k nahléd-
nutí na www.spos-milevsko.cz.

SENIOR KLuB zVVz

www.zvvz.cz/seniorklub

úterý 7. 7.
záJEzd Č. 13 
šuMAVSKá RAšELINIšTĚ
Prohlídka rašeliniště u Soumarského mostu 
po naučné stezce (cca 3 km), alpské architek-
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tury a muzea ve Volarech. Odjezd od sokolov-
ny je v 7.30 hod. (se zastávkou u paneláků).

úterý 14. 7.
záJEzd Č. 14 – LIPNO
Návštěva zříceniny Vítkův kámen a Lipna 
včetně Stezky korunami stromů. Odjezd od so-
kolovny je v 7.30 hod. (se zastávkou u pane-
láků).

středa 15. 7.
zAhRAdNICTVÍ TRáVNÍČEK 
hOdNOCENÍ OdRŮd ANgREšTu
Prohlídka Zahradnictví Trávníček, přednáška 
o odrůdách angreštu – cca 15 odrůd - odol-
nost k padlí americkému - ochutnávka. Pro 
přihlášené členy SK ZVVZ. Sraz účastníků je 
v 17 hodin v Zahradnictví Trávníček, Úzká ul., 
Milevsko.

KLuB ČESKýCh TuRISTŮ

www.kctmilevsko.pisecko.info

pátek 3. – neděle 5. 7.
VELKý VANdR
Třídenní pěší putování z Horní Cerekve přes 
Dolní Cerekev, Čeřínek, Křemešník, Pelhři-
mov, Pacov, Chýnov, celkem 90 km. Odjezd 
z nádraží ČD Milevsko v pátek v 4.47 hodin, 
příjezd v neděli v 19.49 hodin.
vede: Jindřich Janouch

pátek 31. 7. – pátek 7. 8.
BESKydy
Tradiční týdenní turistická dovolená. Zajiště-
né ubytování s polopenzí v Rožnově pod Rad-
hoštěm. Jen pro přihlášené účastníky.
vede: Jindřich Janouch, Jaroslav Mácha

MILEVSKý KLášTER

klášterní 556 | tel.: 382 521 458
www.milevskoklaster.cz

sobota 4. 7. 17.00
VERNISáž VýSTAVy (NE)VšEdNOST
přízemí barokní prelatury (vchod vedle bazi-
liky)

sobota 4. 7. – neděle 9. 8. 10.00-17.00
VýSTAVA (NE)VšEdNOST
Pavlína Lörincová – obrazy/Magdalena Bartá-

ková – akvarely a krátký animovaný film „Za-
hrada uzavřená“.

OS dIACEL

sdružení rodičů s diaBetem a celiakií

www.diacel.cz | tel.: 605 888 980

do soboty 11. 7.
dIA TáBOR šTĚdRONÍN 2015
Připravujeme:
TuRNAJ V PÉTANQuE

FARNÍ ChARITA MILEVSKO

u Bažantnice 561 | tel: 734 435 162
www.fchm.cz

čtvrtek 2. 7.
VLASTIVĚdNá VýPRAVA
Ve spolupráci s městskou knihovnou.
pátek 3. 7.
JSEM šTASTNá hVĚzdA
Pěvecká soutěž.

středa 8. 7.
BATIKOVáNÍ
Tvoření spojené s Rozárkou.

pátek 10. 7.
CESTA ČASEM
Vědomostní soutěž.

středa 15. 7.
PO STOPáCh huSITŮ
Výlet plný dobrodružství.

čtvrtek 16. 7.
PřESPáČKA V KLuBu
Přihlášky předem.

pondělí 20. 7.
OSTROV POKLAdŮ - šIPKOVANá
středa 22. 7.
NA SKOK K INdIáNŮM
Indiánské tvoření.

úterý 28. 7.
VAřÍME, PEČEME

KAMENáČ music art pub

www.kamenac.net

pátek 10. 7. 20.00-22.00
BRIgITTA CMuNTOVá 
& šTĚPáN KLOuČEK
Letní hraní na zahrádce - mladí umělci, kteří 
se věnují jak vlastní, tak převzaté tvorbě obje-
vující se na pražské muzikálové scéně.

pátek 17. 7. 20.00-22.00
JIřÍ řAPEK & ONdRA KřÍž A hOST
Letní hraní na zahrádce - výborní táborští mu-
zikanti hrající známé soulové skladby i vlastní 
repertoár.

pátek 24. 7.
SLOKA - REFRÉN - PARTy 
dJ MARdOšA
Muzikant a hudebník Mardoša z kapely Tata-
Bojs a jeho show.

pátek 31. 7. 20.00-22.00
FRENCh TOuCh
Letní hraní na zahrádce - písecká kapela, let-
mo se dotýkající //touch// francouzsky laděné 
hudby.

CENTRuM MILÍSEK

sažinova 763 | tel.: 723 449 409
www.centrummilisek.cz

pondělí 13. a 27. 7. 08.00-16.00
ROdIČOVSKá PORAdNA 
dENNÍ BEzPLATNÉ PORAdENSTVÍ
Konzultace s psychologem PhDr. V. Hořánko-
vá.

čtvrtek 2. 7. 17.30–20.00
hORMONáLNÍ JÓgA
Dvouhodinový seznamovací workshop s jógou 
pro hormonální rovnováhu. Více informací 
na tel.: 723 156 675 a na e-mailu: katerina-
procházkova@seznam.cz.
cena: 500 Kč

pondělí 20. 7. – pátek 7. 8.
LETNÍ MINIšKOLKA/JESLIČKy
Letní provoz jesliček (celodenní zařízení péče 
o děti).

Jihočeští sokolové pokořili Prahu
Na úspěch mladších žáků a žákyň sokolské 
všestrannosti v Brně navázala skupina třech 
starších zástupců z Milevska úspěchem v Praze. 
Od soboty 13. června do neděle 14. června se v 
Tyršové domě na Malé Straně v Praze rozjely re-
publikové závody ČOS staršího žactva. Na tyto 
přebory se z župních kol nominovaly tyto závod-
nice a jeden závodník - za Žákyně III Pavla Molí-
ková, za Žáky III Štěpán Pokorný a za Žákyně IV 
Eliška Pešičková.
Nejlépe se dařilo Štěpánu Pokornému, který 
získal zlato za atletiku, Pavla Molíková přida-
la bronz za šplh a úspěšné dopoledne završila 
Eliška ziskem zlaté ve šplhu. Ani v odpoledních 
disciplínách se nenechali milevšťáci zahanbit 
a pěkně rozjeté závody zakončil Štěpán v neděli 

dopoledne ziskem 3. místa v plavání. Nedělní 
odpoledne se netrpělivě očekávalo slavnost-
ní zakončení a vyhlášení přeborníků sokolské 
všestrannosti za rok 2015. Po sečtení všech dis-
ciplín v atletice, sportovní gymnastice, plavání 
a šplhu získal Štěpán Pokorný stříbrnou příčku 
a Pavla Molíková bronzovou. Elišce Pešičkové 
uteklo medailové umístění jen o fous a skončila 
celkově na krásném 4. místě
Přebory v Praze byly posledními závody v sezoně 
a pokud bychom měli zhodnotit její úspěšnost, 
tak byla výjimečná. Milevská jednota vyslala 
do republikových přeborů celkem 8 závodníků 
a 7 z nich získalo medailové pozice ve všestran-
nosti a jedné závodnici toto umístění uteklo jen 
těsně. Celkově dovezli do Milevska 28 medailí. 

Jihočeská sokolská župa byla tak jedna z nejú-
spěšnějších v České republice.
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VyhRAZENO PRO šKOLy

Starší žákyně, zleva dole: Klára Brožová, Adéla Záho-
rová, Karolína Pouzarová, zleva nahoře: Tina Málková, 
Veronika Zemanová

A už je zase pryč …
Nevíte kdo, přece školní rok 2014/2015. Chceme 
poděkovat všem žákům a učitelům, kteří po celý 
rok zodpovědně pracovali a reprezentovali 
2. základní školu J. A. Komenského Milevsko 
v didaktických a sportovních soutěžích.
V okresním kole matematické olympiády se do 
10. místa umístili žáci Filip Čáp a Martin Kou-
delka oba z 9. A, Veronika Hudcová, Zuzana 
Jelínková a Martin Mikota z třídy 8. B, Radek 
Cichra a Michal řezáč ze 7. A a Daniel Kolář ze 
6. B. V další matematické soutěži Pythagoriá-
dě v kategorii 6. tříd zvítězil Daniel Kolář a v 
kategorii 5. tříd obsadil 6.-7. místo Petr Peták 
z 5. A. V okresním kole fyzikální olympiády ka-
tegorie E reprezentovali školu žáci 9. A Jan Pro-
cházka (6. místo) a Filip Čáp (7. místo). Stejní 
žáci se zúčastnili i okresního kola chemické 
olympiády, kde Jan Procházka skončil na 7. a Fi-
lip Čáp na 8. místě. Velmi výrazně se naši žáci 
prosadili v okresním kole zeměpisné olympiády 
– 6. třídy reprezentoval Marek Pokorný, který 
skončil na 6. místě. V kategorii 7. tříd zvítězil 
Filip Kortan ze 7. A a postoupil do krajského kola 
v Českých Budějovicích, kde se umístil na hez-
kém 11. místě. Nejstarší kategorii opět úspěšně 

hájil Jan Procházka z 9. A a skončil na 5. místě. 
V okresním kole biologické olympiády obsadil 
7. místo Milan Petřík ze 7. B a Kateřina Koulová 
z 9. A skončila na 12. místě.
Naši žáci se neztratili ani v humanitních 
oborech. V konverzační soutěži v anglic-
kém jazyce získal 3. místo Radek Cichra, 7. A, 
a 4. místo Aneta Bardová z 9. A. Za němčináře bo-
jovaly Aneta Bardová (2. místo) a Tereza Březinová 
(6. místo), obě z 9. A. Olympiády z českého ja-
zyka se zúčastnili Aneta Bardová z 9. A a Patrik 
Pechánek z 9. B. V okresním kole recitační sou-
těže vybojovala krásné 3. místo Hana Kakosová 
z 5. A.
Sportovní soutěže patří tradičně k silným strán-
kám školy. Ve 35. ročníku soutěže ve skoku vy-
sokém „Milevská laťka“ se do 3. místa umístili 
Veronika řezbova 7. A, Soňa Kofroňová 6. B, 
Martin Šedivý a Radek Cichra ze 7. A, Natálie 
Křížová 9. B, Veronika Zemanová 8. B a Hafid Sa-
tynek 9. B. V soutěži všestrannosti OVOV získalo 
družstvo našich žáků 2. místo v okresním kole 
a 10. místo v kole krajském. V okresních kolech 
atletických soutěží Pohár rozhlasu a Atletický 
čtyřboj se všechna družstva umístila do 4. místa. 

Vynikající výkon podaly starší žákyně, v okres-
ním kole Poháru rozhlasu vybojovaly 1. místo, 
v Atletickém čtyřboji zvítězily jak v okresním, 
tak krajském kole a postoupily na republikové 
finále do Opavy. Svůj postup však přenechaly 
jiným, neboť se republikového kola nemohly bo-
hužel zúčastnit.
Všem ještě jednou blahopřejeme a děkujeme 
za dobrou reprezentaci naší školy. Jim, ale 
i ostatním žákům přejeme prázdniny plné zážit-
ků, hodně sluníčka a odpočinku.

Mgr. Vítězslava Heroutová – ředitelka školy
Mgr. Eva Novotná - zástupce ředitelky školy

Týden plný zážitků v Mš Sluníčko
Konec května a začátek června v naší mateřské 
škole se opravdu vydařil. Bylo pěkné počasí, 
tudíž nám nic nebránilo uskutečnit všechny 
plánované akce. Ve středu 27. 5. jsme byli na vý-
letě v ZOO Hluboká nad Vltavou a i přes chlad-
nější počasí jsme si výlet užili. Ve čtvrtek jsme 

se zúčastnili Sportovních her mateřských škol 
na stadionu, kde si zasportovali nejen soutěžící, 
ale i ostatní děti. V pátek jsme využili pozvánku 
na návštěvu akce Den s chovateli, která se dě-
tem moc líbila. Nejen, že si prohlédly a mohly si 
pohladit některá zvířátka, ale odnesly si s sebou 

i spoustu dárků. V pondělí 1. června, čekalo 
na děti překvapení v podobě dvou velkých ská-
kacích hradů, čtyřkolek a cukrové vaty, které 
pro ně připravili manželé Martin a Drahomíra 
Křížovi. Oběma děkujeme za zpestření svátku 
Dne dětí.
Na konci června jsme se rozloučili s budoucími 
školáky a navštívili cukrárnu. Teď už si užíváme 
letní prázdniny.                             Zdeňka Fraňková

škola plavání v Milevsku
Plavání dětí v našem městě se těší stále 
větší oblibě. Bazén domu s pečovatelskou 
službou pravidelně navštěvuje kolem 60 
dětí z Milevska i širokého okolí v rámci 
kurzů plavání. V uplynulých dnech děti ab-
solvovaly závěrečnou hodinu kurzu plavá-
ní, na které se již tradičně kromě medailí 
rozdávalo i mokré vysvědčení. Za celoroč-
ní úsilí a odvahu při překonávání nástrah 

vody jim patří velká pochva-
la. Přes léto si teď děti zís-
kané dovednosti vyzkouší 
na koupališti nebo v rybní-
ku, někteří i během letních 
táborů s plaváním. Pokra-
čování kurzů odstartuje 
zase v září, kdy se dveře 
otevřou i novým zájemcům.
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Klubíčko opět 
zvítězilo
Při olympiádě mateřských škol opět obhájilo pr-
venství družstvo dětí z MŠ Klubíčko. Na snímku 
zleva stojící Daniel Klimeš, Adam Silvestr, Simo-
na Stejskalová, Dominik Duchač, sedící zleva Ka-
rin Králová, Blanka Volfová, Daniel Strnad, Stela 
Koňáková, Radek Trojáček a Jakub Podrabský 
společně s paní učitelkou Ivou Jírovcovou a paní 
ředitelkou Annou říhovou.

Pohádkový 
výlet
Děti z mateřských škol z Božetic, Branic a z Kos-
telce nad Vltavou se ve čtvrtek 4. června vydaly 
na společný výlet na zámek Březnice zhlédnou 
pohádku Princ Bajaja a princezna. Po skonče-
ní pohádky si děti mohly vyzkoušet umlít obilí, 
rozlámat a vyčesat len, vyprat prádlo v neckách 
na valše, zkusit si přilby i zbraně. Počasí nám 
přálo a výlet byl podle dětí „SUPER“.

Aby nožky nebolely… 
hravé odpoledne pro rodiče s dětmi v Mš Kytička
Na páteční odpoledne 12. 6. 2015 jsme v Kytičce ve 
spolupráci s fyzioterapeutkou Hankou Polatovou 
připravili pro rodiče s dětmi zábavné odpoledne za-
měřené na správnou péči o nohy – vyzkoušeli jsme 
si základní cviky podporující vnímání, pohyblivost 
a posilování chodidel. Hanka Polatová vysvětlila, 
jak ovlivňuje správná chůze celkové držení těla a v 
průběhu odpoledne odpovídala na dotazy týkající 
se nejen prevence, ale již vzniklých problémů.
Rádi bychom, aby „kytičková“ smyslová stezka sku-
tečně měla smysl a byla využívána ku prospěchu 
všech.

Na výletě s fanoušem
Uživatelé sociální služby NZDM - klub Fanouš - 
v sobotu 30. 5. 2015, poprvé opustili hranice 
města Milevska a ve spolupráci s panem děka-
nem Františkem Míčkem, vyjeli na dětskou vika-
riátní pouť. Kromě duchovního rozměru to byla 
cesta za dobrodružstvím z Ražic do Putimi.
Děti samotný výlet popisují takto: „Měli jsme 
za úkol zvládnout zkoušku vytrvalosti a ujít cca 
5 km krásnou přírodou ražických lesů. Během 
putování po lese jsme plnili 3 úkoly, jejichž za-
dání nás nezaskočilo. Cestou jsme poznávali 

také různé bylinky a rostliny - odvážlivci i ochut-
nali. Po příchodu do Putimi nás čekalo občer-
stvení na místní faře, sportovní a zábavné hry. 
Kdo měl zájem, mohl se zúčastnit dětské mše 
sv. Odměnou za naši vytrvalost byl pro nás vý-
borný oběd - řízky a langoše. Poté jsme krásný 
den zakončili v malé rodinné ZOO u Kozáků, kde 
jsme měli možnost nakrmit malé kozy a pohladit 
si hada. Celý den nás provázelo sluníčko, až na 
chvilkový déšť, jsme si výlet užili.“

Hana Filová

Žáci 1. Zš Milevsko na krajském 
kole soutěže „hasičem v akci“
Družstvo žáků 6. třídy ve složení Jakub Stejskal, 
Lukáš Trojáček, Michal Hejl, Tomáš Hřebejk a Eliš-
ka Netrvalová se zúčastnilo v Českých Budějovi-
cích krajského kola soutěže „Hasičem v akci“. 
Do krajského kola této internetové soutěže po-
stoupilo 6 týmů z celkového počtu 33 soutěží-
cích týmů. V centru integrovaného záchranného 
systému si žáci mohli vyzkoušet reálné situace, 
kterými procházejí každý den záchranáři - práci 
v call centru, sledování záchranných vozů, pří-
jem hlášení, vyhlášení poplachu, oblékání do zá-
chranářského oděvu a speciální oděvu, který 
se používá při práci s nebezpečnými chemickými 
látkami. Dále si prověřili svou obratnost na pře-
kážkové dráze a zažili rychlou jízdu záchranář-
ským vozem. Akce byla perfektně připravena 
a žáci si z ní určitě odnesli spoustu zážitků.
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Taneční skupina EfK 
Slavnostní zakončení tanečního roku 2014/15
V sobotu 20. a v neděli 21. června jsme zakončili 
svůj již 8. taneční rok. Slavnostní zakončení roku 
mělo celkem tři části. Nejprve proběhla choreo-
grafická show ve velkém sále domu kultury, kde 
jsme předvedli své soutěžní i nesoutěžní choreo-
grafie a show používané na vystoupeních. K vi-
dění byla například dětská choreografie „Move 
your body“, se kterou děti letos získaly i svou 
první medaili, dále choreografie dospělých „Kill 
Bill“, která se probojovala na mistrovství České 
republiky soutěže Taneční skupina roku. Diváci 
mohli také zhlédnout tematické show v různých 
tanečních stylech (b-boying, krump, lockin, 
house dance), show účastníků kurzu „street 
dance pro dospělé“, taneční školičky a další. 
Program byl završen společnou choreografií.
Odpoledne jsme se postupně přesunuli do Music 
Art Pubu Kamenáč, kde proběhli taneční battly. 
Battlů (neboli soutěží v improvizaci) se zúčast-
nila většina přítomných tanečníků a do poroty 

zasedli i někteří diváci a rodiče. Atmosféra byla 
výborná a dokonce i diváci předvedli své taneční 
kreace.

Jako poslední část programu proběhla ukázka 
kurzu „Parkour & akrobacie“, a to v sokolovně. 
Ukázali jsme, jak trénujeme a co všechno jsme 
se za poslední tři roky naučili. Dali jsme si také 
závod v „opičí dráze“, při které jsme překonávali 
různé překážky, které simulovaly přírodní pro-
středí. Úplným zakončením celého víkendu bylo 
společné opékání buřtů v zahradě u sokolovny.
Děkujeme všem, kteří nás přišli podpořit a pro-
žít s námi víkend plný tance a hudby. Poděková-
ní patří také všem tanečníkům, rodičům, kama-
rádům a fanouškům. Nemalé poděkování také 
patří Domu kultury Milevsko, Music Art Pubu 
Kamenáč a sokolovně za poskytnutí prostor pro 
uspořádání našeho Zakončení tanečního roku. 
A nesmíme zapomenout na pí. Hrychovou ze Se-
pekova, která nám obstarala výborné občerstve-
ní na afterpárty.

Děkujeme, Sharka & Jerry

Milevský letní mini kurz 
orientálního tance
Letos bude i pro rodiče s dětmi. Již dvě léta byl 
orient pro jednotlivé tanečnice, ale letos bych 
ráda pozvala i malé princezny, které budou tan-
čit stejně jako jejich maminky, babičky, tety atd. 
Děti velmi dobře vnímají hudbu a pohyb je jejich 
živel. Proto je nenechávejte doma, ale přijd‘te 
tančit s nimi. Samozřejmě můžete chodit i samy 
a nechat se unést kouzlem tohoto výjimečného 
tance, přenést se do světa tajemného orientu 
a stát se tou magickou siluetou v závoji...
A tak v první lekci, kterou máte zdarma, si po-
víme něco málo o historii břišního tance a také 
o tom jak úžasný přínos má pro naše tělo i duši. 
Podíváte se na několik ukázek tance a potom... 
začínáme! Nebude chybět úvodní rozhýbání 
kloubů i svalů a na závěr vydýchání. Pro začá-
tek celkem nic nepotřebujete - pohodlný oděv 

a tančit můžete bosky, nebo v ponožkách. Pro-
tančíme se létem do krásy! První lekce proběhne 
v pondělí 13. července od 18 hodin v hudebním 
sále DK Milevsko.

Těší se na vás lektorka Lída Jindrová 
(tel. 603 536 966).

MILEVSKÉ hudEBNÍ 
LÉTO 2015

Amfiteátr DK
18.00 – 22.00 hodin

2. 7. - ŽLUTÝ FIJALKY (Bechyně) 
& SUICIDE (Milevsko) & EFK

9. 7. - THE NEEDS (Milevsko) 
& NOČNí SMěNA (Písek)

16. 7. - VO106 (Bechyně) 
& LEKSES (Soběslav)

23. 7. - BáRA REITEROVá (Chyšky) 
& FANTOM (Milevsko) & EFK

30. 7. - HODNě PODNě (Soběslav) & FYLO-
ZOFY JAM (Bechyně) & DIVADLO MYTHUS

Vstupné je i letos pro návštěvníky zdarma. 
Pořádá: Dům kultury Milevsko
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Triumf milevských sokolů 
na republikovém poli

Brněnská sokolská župa hostila 
od 29. června do 31. června re-
publikové Přebory ČOS v sokolské 
všestrannosti mladšího žactva. 
Do Brna vyrazila skupina 3 vítězů 
sokolské všestrannosti Jihočeské 
župy a dvou stříbrných medailistů 
tamtéž. Závodu se zúčastnilo cel-
kem 59 hochů a 87 děvčat ve čtyřech 
kategoriích.

Naši sokolové dokázali vybojovat 
celkem 21 medailí, z toho 11 zla-
tých, 6 stříbrných a 4 bronzové 
a stali se tak nejúspěšnější župou 
České republiky. Přeborníkem ČOS 
mladšího žactva se za rok 2015 
v kategorii Žáci I stal Petr Molík a v 
kategorii Žákyně II Bára Sulanová 
(oba shodně dovezli 4 zlaté a jednu 
stříbrnou medaili). Stříbrnou příčku 
v sokolské všestrannosti obsadila 
Martina Koňáková (celkem 1 zlatou, 
2 stříbrné a 1 bronzovou medaili) 
a bronz Milevsku přidaly Hana Ka-
kosová (1 stříbrná a 2 bronzové me-
daile) a Kateřina Müllerová (2 zlaté, 
1 stříbrná a 1 bronzová medaile). 
Družstvo Žáci a Žákyně II (ve složení 
Kakosová, Sulanová, Balík, Kolařík) 
se umístilo na pěkném stříbrném 
místě a družstvo Žáci a Žákyně I (ve 
složení Molík, Koňáková, Müllerová, 
Sobotka)je nejlepší ve své kategorii. 
Celkově tak milevšťáci konkurenci 
nedali moc šanci.

Milevské házenkářky 
úspěšné
Malé milevské házen-
kářky se zúčastnily 
v neděli 7. 6. 2015 
silně obsazeného tur-
naje na pražské Slá-
vii. Celorepublikový 
turnaj pod záštitou 
starostky Prahy 10 
byl určen pro katego-
rii mini, ročník 2005 
a mladší. Milevšťandy 
pod taktovkou zku-
šené trenérské dvo-
jice Šťastná-Šulcová 
se postupně rozehrály k famózním 
výkonům. K vysněné medaili chy-
bělo pouze jedno vítězství, ale i vý-
borné čtvrté místo je skvělý úspěch. 
Děvčata za předvedené výkony za-
slouží zcela jistě pochvalu, stejně 
jako jejich neúnavně povzbuzující 

rodiče. Milevsko nastupovalo v tom-
to složení: Natálka Procházková, Te-
rezka Kozáková, Nelča Horažďovská, 
Monča řezáčová, Peťa Koutníková, 
Esterka Hubalová, Barča Kreuze-
rová, Anička Brousilová, Míša a Te-
rezka Kodadovi.

Oběžná dráha – pěvecká soutěž
V pátek 29. května se konal v DK 
Milevsko 4. ročník pěvecké soutě-
že Oběžná dráha. Večernímu finále 
předcházela ranní a dopolední ge-
nerální zkouška za podpory v hledi-
šti složené z místních a regionálních 
škol: MŠ Pastelka, ZŠ Orlík nad Vlta-
vou, I. ZŠ T. G. M. Milevsko, II. ZŠ 
J. A. K. Milevsko, ZŠ Jistebnice, ZŠ 
Chyšky a Gymnázia Milevsko.
Na soutěž do Milevska se sjeli zpě-
váci z různých měst naší republiky, 
kteří měli kvalitní úroveň. Soutě-
žící byli z Prahy, Českých Budějo-
vic, Vodňan, Protivína, Velehradu, 
Dačic, Plzně, Kolína, Lysé nad La-
bem, Sušice, Bavorova, Milevska 
a Líšnice.

Ve finále, jejímž hlavním porotcem 
byl Pavel Callta, zvítězila desetiletá 
Táňa Zatloukalová z Modré u Vele-
hradu. Druhá skončila Lucie Lexová, 
jedenáctiletá zpěvačka s italskými 
kořeny z Českých Budějovic a na tře-
tím místě se umístila zpěvačka z Mi-
levska - patnáctiletá Klára Brožová. 
Cenu za outfit a styling si odnesla 
jedenáctiletá Michaela Pecháčková 
z Prahy a cenu poroty za chlapecký 
výkon obdržel jediný zpěvák na sou-
těži - patnáctiletý nevidomý Karel 
Leskovec z Vodňan.
Všem účastníkům soutěže a li-
dem, kteří se podíleli na průběhu 
Oběžné dráhy, mediálním part-
nerům a sponzorům patří velké 

poděkování: Rádio Kiss Jižní Čechy, 
Divadlo Kalich, DK Milevsko, Jiho-
české týdeníky, Milevské noviny, 
Písecký deník, Open Air Musicfest 
Přeštěnice, Kooperativa pojišťovna 

a.s., Vienna Insurance Group, Ky-
tary.cz, Jihočeský kraj, ZVVZ a.s., 
Ekoklima a.s., FAST Kovošrot s.r.o., 
město Milevsko.

Jaromír Kašpar, studio Lavadero

Setkání seniorů
Od 20. dubna 2015 začala pravidel-
ná setkání seniorů s panem Vildtem 
v Domově seniorů v Milevsku. Tento 
měsíc vystoupí již po třetí se svým 
zajímavým povídáním. Touto ces-
tou chceme poděkovat panu Vild-
tovi, který dokázal svým povídáním 
o krásách naší země zaujmout klien-
ty domova. Děkujeme za jeho velké 
úsilí a odhodlání věnovat svůj volný 
čas povídání si se seniory našeho 
domova.
Současně také děkujeme všem 
z folklórního souboru Kovářovan, 
kteří vystoupili 28. května 2015 

v Domově seniorů v Milevsku. Šlo 
o krásné vystoupení, které všechny 
přítomné nadchlo a také dalo za-
pomenout na všechny bolesti, které 
všední život přináší. Naši klienti byli 
natolik potěšeni výkonem zpěvaček 
ze souboru Kovářovan, že si s chutí 
se souborem hlasitě zazpívali. Tímto 
bychom chtěli za sebe a i za naše se-
niory ještě jednou poděkovat a bu-
deme se těšit na další milou spolu-
práci s panem Vildtem i souborem 
Kovářovan.

Sociální služby Města Milevska
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Milevský klášter – otevření nové expozice
V neděli 14. června byla 
otevřena nová prohlídková 
trasa v prvním patře barok-
ní prelatury. Expozice nabí-
zí návštěvníkům informace 
o historii Milevského kláš-
tera, významných osob-
nostech řádu premonstrátů 
i současném životě řádo-
vých bratří. Její součástí je 

dobově zařízená kancelář lesní správy a rezidence pana opata: přijímací po-
koj, pracovna a ložnice. Prohlídka prelatury končí v kapli s restaurovaným 
oltářem Čtrnácti svatých pomocníků.

Tep královské krve – zhodnocení muzikálu
Původní český muzikál Ga-
briely Molové, který měl 
v milevském domě kultury 
v březnu premiéru, se do-
čkal v Milevsku čtyř repríz. 
Jeho autorku, Gabrielu 
Molovou, znají obyvatelé 
Milevska především jako 
sbormistryni Milevského 
dětského sboru, zkompo-

nováním tak rozsáhlého díla, jako je muzikál Tep královské krve, si splnila 
svůj životní sen. Všechna představení byla zatím vždy vyprodaná a diváci 
ocenili protagonisty dlouhotrvajícím potleskem. Gabrielu Molovou jsme 
požádali o krátký rozhovor.
V Milevsku jste i s premiérou odehráli pět představení, divácky velmi 
úspěšných. Jaké byly vaše pocity při sledování z hlediště?
Každé představení bylo pro mě neskutečné. Seděla jsem v hledišti mezi di-
váky, pozorovala jejich reakce. Viděla dokonce i dojatou mužskou část obe-
censtva. Zároveň jsem posílala pozitivní energii zpěvákům na jeviště a sko-
ro za ně i dýchala. Každé představení bylo odměněno potleskem ve stoje. 
Jsem opravdu pyšná na svůj muzikálový tým.

Splnily výkony zpěváků vaše očekávání?
Ano, splnily. Všichni zpěváci udělali velký kus práce. Vždyť jsme také pilně 
nacvičovali půl roku každý víkend. Bylo to náročné, ale výsledek stojí za to.
V červnu jste odehráli představení v píseckém divadle, v září se chystáte 
do Tábora. Jaké ohlasy měl muzikál v Písku?
V Písku nás vřele přivítali. Přiznávám, že jsme si užívali divadelní scény, 
divadelních prostorů a já konečně mohla vidět muzikál v prostředí, do kte-
rého patří. Bouřlivý potlesk (opět ve stoje) na závěr představení byl pro nás 
všechny největší odměnou.
Chystáte se s muzikálem vyjet ještě někam dál?
V září hrajeme v Táboře a v Bechyni. V říjnu se chystáme do Budějovic. Do-
mlouvám představení i v jiných jihočeských městech. Držte nám palce.
Chystáte ještě další představení v Milevsku?
V Milevsku bychom měli uvést muzikál opět v srpnu na závěr Bartolomějské-
ho posvícení, a to v prostorách kláštera.
Máte díky muzikálu nějaké další nabídky, co se týká komponování 
hudby?
Obrátil se na mě spisovatel a textař Petr Šulista a domluvili jsme se na zhu-
debnění jeho díla „Peklo je v tahu“. Moc se na to těším. Je to zase trošku 
jiná hudba. Žádná romantika, ale rozverní a hraví čertíci.

Děkujeme za rozhovor

Výstava v klášteře
V sobotu 4. července od 17 hodin začne vernisáží v klášteře výstava s názvem 
(NE)VšEdNOST. Vystavovat zde budou Pavlína Lörincová a Magdalena Bartáková. 
Pavlína Lörincová vystudovala VŠUP v Praze, vystavovala například v Praze, Berlíně nebo Edinburgu. Její kniha „říkání na přání“ získala v roce 2012 druhé místo v sou-
těži „Nejkrásnější kniha roku“. Působí jako lektorka kurzů figurální kresby v Domě umění v Českých Budějovicích.
Magdalena Bartáková vystudovala VŠUP v Praze, ateliér filmové a televizní grafiky prof. Jiřího Barty. Její autorskou filmovou tvorbu nejlépe prezentuje film Zahrada 
uzavřená na motivy biblické knihy Píseň písní. Věnuje se také malbě, grafice, knižní ilustraci a scénickým projekcím. V roce 2008 navrhla a realizovala vitraje pro kostel 
Nanebevzetí Panny Marie v německém Lappersdorfu, v letech 2012 a 2013 spolupracovala na site specific projektech Orchestru Berg, které propojovaly výtvarné umění 
a hudbu. Věnuje se také pedagogické činnosti a tvorbě animovaných filmů s dětmi. Výstava potrvá až do 9. srpna a my vás zveme k její prohlídce.

Pozvánka
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Jak dobře znáš své město?
Vaším úkolem je odhalit, kde 
byla fotografie pořízena. Tři vy-
losovaní výherci, kteří správnou 
odpověď pošlou SMS do středy 
19. července na telefonní číslo 
775 733 552, získají vstupenku 
na film v milevském kině Život 
je život, který se odehraje v so-
botu 25. července od 20 hodin. 

K odpovědi nezapomeňte připojit 
své celé jméno a adresu.

Správná odpověď z minulé-
ho čísla: kříž na křižovatce ul. 
Švermova a Pod Zvíkovcem

Výherci: Jindřich Mašek, P. Šik-
ner a Kateřina Mašková, všichni 
z Milevska

hOSTÍNSKÉ 
dIVAdELNÍ LÉTO

V. ročník

Klášter Milevsko

Neděle 2. srpna od 19.30 hodin
Zlatý pan ministr a turecká kavárna

V obci Hostín u Kovářova

Čtvrtek 6. srpna od 19.30 hodin
Koncert Evy Pilarové

Pátek 7. srpna od 14.00 hodin
Viktorie Hradská - COMMEDIA FINITA
Divadlo na Vísce Hořovice

od 19.30 hodin
Ray Cooney - Rodina je základ státu

Sobota 8. srpna od 14.00 hodin
Jaromír Břehový - Otylka

Spolek divadelních ochotníků 
Petrovice

od 19.30 hodin
Pierre Palmade a Christophe 
Duthuron - Na útěku

Divadlo Ungelt

Neděle 9. srpna od 10.00 hodin
Jak si peklo poradilo

Kovářovská OPONA, Kovářov

od 14.00 hodin
Božena Šimková - Sůl nad zlato

DAP - Divadelní agentura Praha

od 19.30 hodin
Neil Simon - Poslední ze žhavých 
milenců


