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Tělocvičná jednota Sokol Milevsko je se svými 
šesti stovkami členů největší sportovní organi-

zací ve městě i jeho širokém okolí. A také nejstarší – 
byla založena 6. října 1889. Zanedlouho tedy oslaví 
již 122 let od svého založení. 122 let, v nichž nepře-
tržitě poskytovala sportovní vyžití mnoha gene-
racím obyvatel Milevska. Pro mnoho z těchto let 
si Sokol díky svým idejím vybudoval v Milevsku, 
stejně jako v celém Českém národě, zcela výjimeč-
né společenské postavení - členové Sokola se podí-
leli na všech významných kulturních, sportovních 
i politických událostech. Po mnoho let ale byl také 
Sokol, právě pro svoje myšlenky, pro svoje ideály, 
v Československu zakázán. Přesto se cvičilo dál. 
Sokolští cvičitelé pokračovali v nově založených 
sportovních jednotách - v Milevsku to byly Sokol 
Janka, TJ Spartak, TJ Tatran, TJ ZVVZ - a předá-
vali svoje zkušenosti nejen cvičencům všech věko-
vých kategorií, ale také novým cvičitelům. Sokolský 
duch, i když se o něm nesmělo mluvit, žil dál. Plně 
v sokolském duchu pracoval oddíl ZTV (základní 
tělesné výchovy), později ZRTV (základní a rekre-
ační tělesné výchovy) při TJ ZVVZ Milevsko. Pře-
sto jsme ještě 24. listopadu 1989 oslavovali „100 let 
organizované tělovýchovy v Milevsku“, i když to 
bylo 100 let Sokola. Ale hned po obnovení Česko-
slovenské obce sokolské (7. ledna 1990) se začalo 
s přípravou obnovení Sokola i v našem městě. Dne 
1. ledna 1991 se začala psát další historie T.J. Sokol 
Milevsko.
Od obnovení Sokola v Milevsku uplynulo již 20 let. 
Jsou to roky pilné práce nejen na údržbě sokolov-
ny, sokolského domku a hřiště, ale hlavně cvičitel-
ské a trenérské práce. Za těch 20 let prošly milev-
skou sokolovnou stovky cvičenců všech věkových 
kategorií – od dvou až tříletých špuntů v katego-
rii rodičů s dětmi přes všechny žákovské a doroste-
necké kategorie, ženy a muže až po seniory. Potě-
šitelné určitě je, že polovina členské základny je 

T. J. Sokol Milevsko
mladší 18 let. Velkou zásluhu na tom má určitě 
kvalitní dobrovolná práce cvičitelů, jichž má jed-
nota ve svých řadách na 65. To je určitě úctyhodný 
počet. Ten by ale mohl být ještě větší, kdyby naděj-
ní cvičitelé – pomahatelé neodcházeli studovat na 
střední a vysoké školy do jiných měst... A po stu-
diu i za prací...
O kvalitní cvičitelské i organizátorské práci sokol-
ských cvičitelů se každoročně přesvědčují návštěv-
níci oblíbených tělocvičných akademií. Při třech 
představeních, z nichž dvě dopolední jsou určena 
žákům škol a školek a večerní široké veřejnosti, se 

v hledišti vystřídá na 1300 diváků. V bohatém pro-
gramu se jim představí více než tři stovky účinkují-
cích, převážně z řad mládeže. 
Hlavní náplní cvičebních hodin jednotlivých 
žákovských kategorií je sokolská všestrannost, kte-
rá se snaží o všestranný rozvoj osobnosti každého 
jednotlivce. Využívá k tomu sportovní gymnasti-
ku, atletiku a nejrozmanitější hry včetně míčo-
vých. Oddíl sokolské všestrannosti vysílá každo-

ročně na čtyřicítku dětí do každého z Přeborů 
všestrannosti Sokolské župy Jihočeské. Ty orga-
nizuje župa v plavání, sportovní gymnastice, špl-
hu a atletice. Ze všech přivážejí milevští sokolíci 
spoustu medailí. Výborně se umisťují i v celoroč-
ní župní soutěži a díky tomu se pravidelně zúčast-
ňují i celorepublikových přeborů ČOS a nikdy se 
nevracejí bez medailí. Výjimkou nejsou ani medai-
le zlaté. V posledních letech je Sokol Milevsko 
v žákovských a dorosteneckých kategoriích určitě 
nejúspěšnější tělocvičnou jednotou Přeborů ČOS 
v sokolské všestrannosti. 
Pohybově nadané děti si mohou vybrat ještě 
i sportovní oddíly: atletiku, moderní a sportov-
ní gymnastiku, sportovní aerobik nebo volejbal. 
V nich pod dohledem zkušených trenérů rozví-
její svoje pohybové dovednosti a mohou se podle 
své výkonnosti zúčastňovat i nejrůznějších závo-
dů a soutěží – od mezioddílových až po mistrov-
ství ČR. Významnými úspěchy se mohou pochlu-
bit zejména oddíly atletiky a moderní gymnastiky. 
V jejich řadách se to hemží Přeborníky Jihočeské-
ho kraje v jednotlivcích i družstvech a také držiteli 
stříbrných a bronzových medailí. Výjimkou nebý-
vá ani účast těch nejlepších na Mistrovství repub-
liky – i odtud dokáží přivézt některou z medailí, 
dokonce i titul Mistr České republiky.
T. J. Sokol Milevsko zahajuje další cvičební rok. Je 
to rok, v němž si celý sokolský národ připomene 
150. výročí založení prvního českého tělocvičné-
ho spolku, 150. výročí ryze české tělocvičné sou-
stavy, 150 let Sokola. Vyvrcholením oslav by se měl 
stát XV. všesokolský slet v Praze na Strahově. Sletu 
ale bude předcházet nácvik jednotlivých sletových 
skladeb. Ten odstartuje Sletová štafeta, která ve 
dnech 23. a 24. září dopraví z jednotlivých žup do 
Prahy sletová poselství. Milevští sokolové se samo-
zřejmě k oběma akcím již přihlásili. Více na: www.
sokol-milevsko.cz.

V den vydání tohoto čísla zpravodaje už budou 
letní prázdniny téměř minulostí. Pro většinu 

z nás to znovu znamená určitou změnu rytmu, 
končí doba dovolených, děti začínají chodit do 
škol a školek, navracíme se k obvyklému schéma-
tu, v němž pak běží většina roku. V tomto „kolo-
toči“ práce a povinností někdy není dost mís-
ta pro volný čas, pro všechno, co bychom chtěli 
dělat, co nás zajímá, ale třeba nestíháme. Proto 
je o to víc důležité využít právě ten prostor, který 
máme, příjemně, aktivně a co možná účelně. Vol-

Volnočasové aktivity v Milevsku
ný čas, který máme my dospělí, docela rádi věnu-
jeme relaxaci – hledáme příležitosti pro kulturu, 
sport, turistiku, společenská setkávání i vzdělá-
vání. Volný čas dětí bychom určitě všichni chtěli 
umět připravit a zorganizovat tak, aby nenucenou 
formou děti přitáhl, zabavil a zaměstnal – k jejich 
prospěchu a rozvoji a koneckonců aby jim dob-
ře cílená aktivita tak trochu vzala chuť na jiné, 
z pohledu dospělých méně prospěšné kousky. 
Pokusili jsme se v tomto čísle zpravodaje pro Vás 
provést inventuru možností, které město v tom-

Fotografie z přeboru ČOS mladšího žactva. 
Milevští závodníci jsou: klečící zleva: Dominika Brčáková, 
Valentýna Linhartová, Nikol Bursíková a Eliška Pešičková, 

stojící - třetí zleva Štěpán Pokorný.

to nabízí. Příležitostí není málo, jsou různorodé 
a každý by si tu měl být schopen najít svůj pro-
stor. Kromě těch vyzkoušených se objevují i nové 
možnosti a je dobře o všem vědět. Organizacím, 
které mohou v oblasti volného času a jeho využití 
nabídnout něco zajímavého, jsme nabídli prostor 
pro prezentaci – možnost přiblížit vlastní činnost 
i vlastní nabídku aktivit pro volný čas. Pokud js-
me na někoho pozapomněli, omlouváme se pře-
dem a rádi dáme možnost v dalších číslech.

Mgr. Martin Třeštík
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Centrum mladé rodiny Milísek letos v září 
oslavuje druhý rok své existence. Za tak krát-

kou dobu se centru podařilo získat si své jméno 
na poli volnočasových  aktivit v Milevsku. Vol-
nočasové aktivity nejsou u nás určeny kroužky 
pro děti, ale snažíme se nabízet možnost trávení 
volného času všem lidem bez jakéhokoli rozdí-
lu. Někteří do centra přicházejí s domněnkou, že 
jsme centrum specializované pouze pro mamin-
ky. Ale pravda je taková, že každý si u nás může 
najít svou aktivitu pro volný čas. Snažíme se rea-
govat pružně na poptávku, přistupujeme ke kaž-
dé nabídce kreativně, snažíme se, aby naše služby 
byly finančně dostupné a kvalitní. Zaměřujeme se 
na zájmové kroužky, workshopy, vzdělávací kur-
zy, přednáškové semináře či bezplatné vzděláva-
cí projekty, spolufinancované ESF a rozpočtem 
ČR i kulturní akce. Jsme centrum otevřené všem 
novým nápadům i nabídkám. V letošním roce 
se nám podařilo zorganizovat první letní tábor 
MONÍNEC 2011 určen dětem již od 5 – 12 let 
pod názvem „Křížem krážem přírodou…“, kte-
rý se velice povedl a proto určitě v příštím roce 
plánujeme nabídnout 2 turnusy letního tábora. 
Denní provoz centra můžeme rozdělit na dopo-
lední, odpolední i večerní provoz. V dopoled-
ních hodinách se věnujeme rodinám s malými 
dětmi, kdy je otevřena mini-školka, kde zajišťu-
jeme péči o děti již od 1,5 roku. Herním, pohybo-
vým, výtvarným a hudebním programem přispí-

Centrum mladé rodiny Milísek
váme k rozvoji všestrannosti dítěte. V přátelském 
prostředí a v malém kolektivu si děti zvykají být 
samy bez mámy. Maminky mohou svůj volný 
čas využít podle svého uvážení či potřeby.  Každý 
pátek dopoledne je věnováno cvičení rodiče + děti 
i pro děti bez rodičů od 2 let, v letošním roce jsme  

si pro maminky připravili cvičení s padákem. 
Odpolední hodiny patří mimoškolním aktivitám, 
které jsou určené již pro děti předškolního věku, 
školního věku i dospělé. Večerní hodiny věnuje-
me dospělým, například v letošním školním roce 
novou nabídkou pravidelných workshopů s mož-
ností naučit se různé rukodělně-výtvarné techni-
ky, jazykových kurzů a přednáškových seminářů. 
Již na  září je připravena přednáška Ing. Tomové 
Jak zvládnout v každém věku přijímací pohovor.

Nabídka kroužků na školní rok 2011/2012
Šikovné ručičky pro rodiče + děti - tvořivá dílna 
pro děti bez omezení věku. Cvičení pro rodiče + 
děti. Tvoření pro malá stvoření (2 – 4 roky) urče-
no pro samotné nejmenší umělce. Dopolední 
cvičení pro nejmenší (2 – 4 roky). Hrátky s řečí 
(3 – 5 let) - básničky a říkadla zaměřena na jed-
notlivá písmenka, prstové říkanky s doprovodem 
těla, rozvoj a upevňování slovní zásoby. MALÝ 
NEPOSEDA - dramatický kroužek (3 – 6 let). 
Chvilka logopedie (4 - 6 let) - procvičení výslov-
nosti, individuální přístup se zajištěním pravidel-
nosti. Zpívání (3 - 6 let) - učíme se písničky, zpí-
váme za doprovodu flétničky a kláves. BYSTRÉ 
HLAVIČKY – předškoláci (4 – 6 let). DIVADÉL-
KO POHÁDKA s divadelní dílnou (5 – 9 let). 
Výtvarné dílny (5 – 9 let) - vyzkoušení různých 
výtvarných technik /papír, textil../ a všemožné 
výtvarné počiny. STREET DANCE pro nejmen-
ší (4 – 8 let). Písmenková flétnička (4 - 6 let) - 
seznámení se s hrou na flétničku. První doteky 
kláves (4 - 7 let). Baby Aerobic (3 - 7 let). Baletní 
a rytmická školička MARTY DANCE – PÍSEK 
(4 - 7 let). Čtenářský kroužek aneb Učíme se číst 
(7 – 9 let) - pro děti 2. a 3. tříd ZŠ. Hra na kytaru 
(8 - 12let). V týdnu 5. – 8. září od 15.00 do 17.00 
je možné se přímo v centru Milísek přihlašovat 
do kroužků, ale zároveň přijímáme on-line při-
hlášky prostřednictvím našich webových stránek  
www.centrummilisek.cz.

Dětský tábor Moninec 2011, který se konal v červenci

V rámci vydání Milevského zpravodaje s vol-
nočasovým zaměřením se pokusíme veřej-

nosti trochu více osvětlit sportovní dění v Milevsku 
hlavně na městských sportovních plochách. Dovo-
líme si začít trochou historie správy daných areá-
lů. V první řadě o jaké areály vlastně půjde? Město 
Milevsko disponuje velmi širokou škálou sportov-
ních areálů, které směle mohou konkurovat svou 
rozlohou areálům krajských měst. Jako první spor-
tovní zařízení v Milevsku vznikly tenisové kurty 
v prostoru parku v Bažantnice. Následně jako dru-
hý počin vznikl letní stadion v prvopočátku urče-
ný pouze pro fotbalové mužstvo. Následovalo jeho 
rozšíření, výstavba zimního stadionu, sportov-
ní haly, venkovních hřišť a v poslední řadě nynější 
vodní svět v podobě dvou víceúčelových vodních 
nádrží. Ale zpět do historie. Správa těchto areálů 
nebo sportovišť se různě měnila. Prováděna byla 
sportovními kluby, tělovýchovnou jednotou, opět 
kluby  a mezitím i městem samotným. Až v roce 
2000 vznikla společnost SPOS Milevsko s.r.o., kte-
rá od roku 2001 převzala správu všech sportovních 
areálů města pod svou pravomoc. Jen krátce přib-
lížíme společnost veřejnosti a hlavně se pokusíme 
upřesnit její úlohu. Společnost vznikla pod taktov-
kou města Milevska jako jeho 100% vlastněná fir-
ma, která bude spravovat a udržovat sportovní are-
ály tak, aby byly transparentně zjistitelné nákladové 
položky a provozní potřeby pro daná sportoviš-
tě. Společnost tedy zjednodušeně řečeno funguje 
jako provozní jednotka, která se má snažit o prak-

Sportovní areály v Milevsku a sportovní oddíly
tickou, herní a ekonomickou rovnováhu sportov-
ních ploch. Tato rovnováha je velmi důležitá. Nelze 
pouze očekávat, že společnost slepě bude plnit přá-
ní sportovních klubů. Je potřeba daná přání dávat 
do souvislostí s ekonomickou stránkou  společnosti 
a města. Snažit se o kompromisní řešení na všechny 
strany. Každý sportovní klub má své potřeby, přání 
a nutná nařízení ze svazů a naším úkolem je umož-
nit klubům využívání sportovních zařízení, která 
splní hlavně předepsané podmínky pro danou sou-
těž, kterou klub hraje, ale i jistou nutnou potřebu 
zázemí pro daný klub Na druhou stranu je potřeba 
i jistá část loajality na straně klubů a jistá ochota při-
způsobit se daným možnostem sportovních ploch, 
společnosti a města. V roce 2011 společnost jmeno-
vitě spravuje provoz zimního stadionu, víceúčelové 
sportovní haly, letního stadionu s hřištěm se živým 
travním povrchem a umělým povrchem, lehkoatle-
tický stadion, malé hřiště s umělým povrchem, osm 
tenisových dvorců, antukové hřiště, dvě víceúčelové 
vodní nádrže s přilehlým areálem, veřejné hřiště na 
Hůrkách, skate plochu a několik pomocných ploch. 
Dále spravuje dva městské hotely (Sport a Stadion) 
včetně restaurace. Oba prioritně určené pro spor-
tovní účely soustředění. Tomu momentálně odpo-
vídá jak cena za noclehy, tak i vybavení. V roce 2011 
společnost SPOS Milevsko s.r.o. spolupracuje se 
sportovními kluby jako jsou FC ZVVZ Milevsko, 
HC Milevsko 2010, TK ZVVZ Milevsko, Proacti-
ve Milevsko, Handball club Milevsko, NK Tukani 
Milevsko a další na bázi podporovaných sportov-

ních klubů městem Milevskem. Dále spolupracu-
jeme velmi dobře s TJ Božetice, MHL Milevsko, 
OP Tábor a dalšími organizovanými sportovními 
oddíly v blízkém okolí města, kteří u nás hrají sou-
těže. Následuje spolupráce i s kluby ze vzdálenějších 
koutů naší země a i mezinárodní spolupráce s oddí-
ly z Německa, Rakouska a Itálie. Mezi naše opravdu 
významné odběratele patří hlavně místní kluby, ale 
ani kluby z okolí  nejsou zanedbatelnými odběrate-
li. Společnost se tak musí velmi snažit o koordinaci 
a sladění všech potřeb jak místních, tak i ostatních 
odběratelů ku spokojenosti všech stran. Rozpisy 
sportovních ploch včetně ceníků a možností jejich 
objednání jsou k nahlédnutí na stránkách společ-
nosti www.spos-milevsko.cz. Nejen jako provo-
zovatel, ale i jako fanoušek místního sportu Vám 
můžeme doporučit zhlédnutí i stránek našich 
předních sportovních klubů. FC ZVVZ Milevsko 
- www.fczvvzmilevsko.7x.cz; HC Milevsko 2010 - 
www.hcmilevsko2010.cz; TJ Božetice - www.boze-
tickeplameny.webgarden.cz; NK Tukani Milevsko 
- www.tukani.wz.cz; Proactive Milevsko - www.
proactivemilevsko.wbs.cz; Handball club Milev-
sko - www.hazenamilevsko.estranky.cz. Bohužel 
není dostatek místa pro uvedení všech sportov-
ních odběratelů, které společnost eviduje a s který-
mi spolupracuje. Proto věříme, že jejich neuvedení 
nebude bráno jako opomnění. Všem odběratelům 
touto cestou děkujeme za spolupráci věříme, že ji 
budeme i nadále rozvíjet ku prospěchu a spokoje-
nosti obou stran.
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Oddíl Karate-P-Klub Milevsko má za sebou 
desetiletou historii. V Milevsku se však pod 

oddílem KPK cvičí karate 20 let, do roku 2000 však 
nesl název mateřského oddílu z Tábora. V součas-
né době jsou oddíly tři: Tábor, Milevsko a Sedlčany. 
V roce 1995 se oddíl začlenil do Českého svazu JKA 
Karate a začal se pravidelně zúčastňovat soutěží, 
touto organizací pořádaných. Za zkratkou JKA se 
skrývá název Japonské asociace karate - anglicky 
Japan Karate Association, japonsky NKK-Nihon 
Karatedo Kyokai. Je nejstarší a prakticky nejrozší-
řenější organizací na světě sdružující dnes více jak 
140 států. Oddíl vyučuje tradiční Shotokan Karate-
do, soutěžní Karate, sebeobranu, doplňková cviče-
ní (posilování, dechová cvičení, hry, strečink, medi-
tace). Klub pořádá mezinárodní výukové semináře, 
soutěže a soustředění klubu. Klub vychoval mistry 
Evropy, účastníky mistrovství světa a mistry České 
republiky. Tréninky jsou vedeny pod profesionál-

Karate Shotokan
ním dohledem mezinárodních instruktorů. Kara-
tisté z Milevska po několika letech pravidelného 
cvičení dosahují krajské a republikové úrovně, kde 

se začínají umísťovat na předních místech jak v kata 
(forma předvádění stínového boje), tak v kumi-
te (bojové formy cvičení s partnerem). V letoš-
ním roce 1. října se díky podpoře města Milevska 
již podruhé ve sportovní hale v Milevsku pořádá 2. 

kolo Národního poháru mládeže, kterého se účast-
ní mládež z celé republiky v počtu cca 200 startují-
cích. Toto umožňuje místním cvičencům otestovat 
atmosféru vrcholové soutěže bez nutnosti cestovat 
přes půl republiky. Tréninky se konají v tělocvič-
ně 1. ZŠ T. G. Masaryka pod vedením pana Josefa 
Pěknice 5. DAN. Přípravka 6 až 12 let úterý 18.00 
- 19.00, čtvrtek 18.00 - 19.00, Mládež a dospě-
lí úterý 19.00 - 20.00, čtvrtek 19.00 - 20.00. Dále 
v Milevsku vedou tréninky Radim Havrlant 2.DAN 
a Michal Polanecký 3. kyu. Nábory do oddílu jsou 
opět od září. Veškeré kontaktní informace nalezne-
te na www.karate-milevsko.cz 
„Jako lesklý povrch zrcadla odráží vše, co je před 
ním a jako se tichým údolím nese i slabý zvuk, 
tak musí žák karate vyprázdnit ze své mysli sobec-
tví a zkaženost při úsilí vhodně reagovat na cokoli, 
s čím se může střetnout. Toto je význam kara, neboli 
prázdný v karate.“                           Gichin Funakoshi

Občanské sdružení Diacel Písek opět uspořáda-
lo v RS Počta Štědronín letní edukační tábor 

pro zdravotně postižené děti – diabetiky a celia-
ky z celé ČR. Zájem byl obrovský, letos přijelo 41 
dětí ve věku 6 – 15 let. Kromě obvyklých sportů si 
děti mohly vyzkoušet i netradiční disciplíny, plnily 
různé úkoly, které se započítávaly do táborové hry 
„Cesta kolem světa“. Součástí tábora byl výlet par-
níkem s návštěvou hradu Zvíkov, horolezecká stě-
na, návštěva kejklíře s žonglérskou dílnou, opékání 
buřtů a nechyběla ani noční hra. Počasí bylo roz-
manité, takže program byl nejen na hřišti, v lese 
a u bazénu, ale i v klubovně. Tento tábor ale není 
jen o zábavě, ale také o tom, že se děti učí samo-

Dia tábor Štědronín 2011
statnosti, poznávají blíže úskalí své nemoci, dozví 
se novinky od zástupců různých farmaceutických 
firem, ale mají i několik besed s paní doktorkou, 
které je velice zajímají. Letos, bohužel, zažil jeden 
účastník i těžkou hypoglykemii, kterou zdravotní 
dozor spolu s instruktory profesionálně zvládl. Pro 
všechny účastníky to byl neobyčejný zážitek. Řada 
i mladších dětí najednou viděla, proč se o ně všich-
ni bojíme. S akcí pomohli i sponzoři, bez nich by to 
nešlo – za každý příspěvek děkujeme. Mezi ty, kdo 
pomohl, patří i účastníci plesů v Písku i v Milevsku 
– o těch jsme už informovali. Kdo chcete vědět víc, 
navštivte webové stránky: www.diacel.cz.

Zdenka Staňková, OS Diacel Písek

Volnočasové vzdělávání:
Volný čas je součástí života a výchovy každého 
z nás. Naším cílem je zaměřit se na vzdělávání prá-
vě ve volném čase a pomocí zájmů dětí a mládeže 
tak rozvíjet jejich osobnost. Učinit tak formou, kte-
rá bude zábavná a zároveň výchovná. Toto vzdě-
lávání probíhá formou pravidelné činnosti zájmo-
vých útvarů i formou volnočasového klubu.
Naše nabídka pro rok 2011 – 2012:   
SPORT – zájmové útvary: Aerobik – pro zájem-
ce od 7 let až do 18 let. Alkampf-jitsu AKJ – zákla-
dy sebeobrany a dalších technik – pro zájemce od 
7 let. Kalanetika – pro zájemce od 18 let. Kerami-
ka pro začátečníky a pokročilé – pro zájemce od 
7 let. Keramika pro rodiče s dětmi. Kondiční cvi-
čení pro muže – pro zájemce od 18 let. Kondič-
ní cvičení pro ženy – pro zájemce od 18 let. Ori-
entální tance – pro zájemce od 5 let. Pohybová 
průprava – základy moderní gymnastiky – pro 
zájemce od 5 let. Sporthrou – pro zájemce od 7 
let. Stolní tenis – pro zájemce od 7 let. Střelecký 
– pro zájemce od 7 let. Šachy – pro zájemce od 7 
let. Šipkový klub – pro zájemce od 10 let. 

Poslání a cíle DDM Milevsko
TECHNIKA a ESTETIKA – zájmové útvary :
Anglický jazyk – pro zájemce od 5 let. Digitál-
ní fotografie – pro zájemce od 7 let. Digitální 
foto pro dospělé. Dopolední klubíčko – zábavné 
cvičení maminek s dětmi – od 1,5 roku dítěte. 
Dopolední zvoneček - Vv metody pro děti od 2 
let za doprovodu maminek. Dovedné ruce – dív-
či klub – pro zájemce od 7 let. Dračí doupě - pro 
zájemce od 8 let. Herní klub – pro zájemce od 7 
let. Korálkování – pro zájemce od 8 let. Kynolo-
gický klub – pro zájemce od 10 let. Logopedie 
- pro zájemce od 4 let. Ochránci přírody – pro 
zájemce od 5 let. Patchwork – klub - pro zájem-
ce od 10 do 60 i více let. Plastikoví a papíroví 
modeláři – pro zájemce od 6 let. Počítače - pro 
začátečníky, pokročilé, dospělé i seniory. Počíta-
čová grafika – pro zájemce od 9 let. Prográmek 
– klub - pro zájemce od 5 let. Rybářský – mož-
no získat rybářský lístek a povolenku k rybolo-
vu, pro děti od 7 let. Šikulka – tvořivé  a Vv prá-
ce pro děti od 3 let. Výtvarný – pro děti od 4 let. 
Základy pohybové a taneční průpravy – základ-
ní prvky moderního tance, pro děti od 5 let. 

Děti jsou do ZÚ přijímány na základě přihlášek 
podepsaných zákonným zástupcem. U účast-
níků nad 18 let postačuje přihláška s vlast-
ním podpisem. Přihlášky možno vyzvednout 
v DDM Milevsko během měsíce září nebo jsou 
k dispozici na ZŠ. Přihlášky lze zaslat e-mai-
lovou poštou, osobně předat v DDM Milev-
sko nebo zaslat poštou. Zájmové útvary zaha-
jují činnost  od 1. 10. 2011 a končí 31. 5. 2012. 
Zápisné se platí na celý školní rok. Cílem DDM 
Milevsko je nabídnout zajímavou volnočasovou 
zábavu nejen dětem, ale i široké veřejnosti. 
Další informace možno vyhledat na kon-
taktních adresách:
www.ddmpisek.cz, DDM Milevsko, Na Tržišti 
560, 399 01 Milevsko, telefon 382 521 296
Kontaktní osoby: vedoucí oddělení SPORTU: 
paní V. Švejdová, 777 339 990, email: svejdo-
va@ddmpisek.cz, vedoucí oddělení ESTETIKY 
a TECHNIKY: paní Hana Forejtová, 777 339 923, 
email: forejtova@ddmpisek.cz

DDM Milevsko – Hana Forejtová
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Ve školním roce 2011/2012 budou 
dětem nabídnuty následující kroužky: 

anglický jazyk, pohybové hry, kroužek 
výpočetní techniky, florbal (zájem o ten-
to kroužek neustále roste, v minulém 
školním roce bylo celkem 6 skupin, žáci 
se účastní turnajů), ruční práce, kroužek 
psaní na stroji. Zvažujeme i nabídku dal-
ších volnočasových aktivit (např. ve spolu-
práci s milevským fotoklubem fotografic-
ký kroužek, kroužek hry na flétnu) , jejich 
realizace je závislá na zájmu žáků. Řada 
žáků navštěvuje nepovinné předměty sbo-
rový zpěv a náboženství. V odpoledních hodinách jsou naše dvě tělocvičny využívány pro 
sportovní vyžití milevské veřejnosti a sportovních klubů (aerobic, karate, florbal a další).

Junák je největší mezinárodní organizací pro 
děti a mládež a ve 216ti zemích čítá více než 

40 milionů skautů. I v České republice si Junák 
drží prvenství, se 45 000 skauty je zde největší 
výchovnou organizací. Za svůj význam pravdě-
podobně vděčí své dlouhé historii, která se zača-
la psát roku 1911, kdy A. B. Svojsík založil Junák. 
Od té doby byl Junák několikrát zakázán, ale 
přesto jeho myšlenky byly tak silné, že přetrvaly 
dodnes a organizace letost slaví 100 let od svého 
vzniku. Junák si dává za cíl vytvářet z dětí aktivní 
mladé lidi, kteří si dokážou poradit v každé situ-
aci, jak v přírodě, tak ve městě. Učí je vzájem-
né toleranci a sociálním dovednostem a pomá-
há budovat kamarádství na celý život. A to se 
v dnešní době opravdu cení! Skautské středis-
ko v Milevsku sdružuje téměř 70 členů a jeho 
vedoucím je Josef Kolčaba. Dnes je středisko 
rozděleno na čtyři oddíly a to chlapecký, dívčí, 
oddíl roverů (skautů od 15ti do 26ti let) a oddíl 
oldskautů. Chlapecký oddíl se nazývá Sedmio-
ka a v něm jsou chlapci rozřazeni do tří družin, 
které se jmenují Čmeláčci, Raci a Panteři. V kaž-
dé družině jsou chlapci přibližně stejného věku 
a kromě svého názvu mají i pokřik. Dívčí oddíl 
se nazývá Skáčka a stejně jako u chlapeckého 
oddílu jsou děvčata rozdělena do družin - Suri-

Junák – svaz skautů a skautek ČR, Středisko Milevsko
katy a Kaktušky. Roverský kmen Avalap sdružu-
je starší členy, kteří se aktivně podílí na vedení 
a za odměnu každé prázdniny jezdí na expedici, 
Avalap má za sebou návštěvu Pálavy, Bulharska, 
Slovinska, Českého Švýcarska a Albánie. Oddíl 
oldskautů sdružuje nejstarší členy, kteří středis-
ko podporují. V průběhu roku probíhá činnost 
hlavně na schůzkách jednotlivých družin, které 
se konají v klubovně i venku. Schůzky vedou zku-

šení rádci a vedoucí, kteří děti učí novým doved-
nostem, hrají s nimi hry a chodí do přírody. 
Mimo to středisko pořádá jednodenní i víceden-
ní výpravy a v létě společně jezdí na čtrnáctiden-
ní tábor. Ten letošní se konal u řeky Lužnice na 
louce u vlastní základny. Základna byla pořízena 
v roce 2010 a v současnosti zde probíhá rekon-

strukce vnitřních prostor, která je z význam-
né části financovaná z grantu Jihočeského kraje 
pro podporu práce s dětmi a mládeží. Každo-
ročně se Středisko Milevsko podílí na veřejně 
prospěšných akcích – na podzim pořádá huma-
nitární sbírku a na jaře se účastní Květinového 
dne, nárazově se účastní i dalších prospěšných 
akcí ve městě. Středisko pořádá i akce pro obča-
ny města Milevska, již dvakrát pořádalo ve spo-
lupráci s dalšími sdruženími Milevské vánoční 
zastavení, pomáhá při aktivitách pro děti v rám-
ci veřejných akcí, jako je naříklad Pohádkový les, 
Milevské posvícení apod. Školní rok 2011/2012 
zahájíme úvodní schůzkou, která se bude konat 
2. 9. 2011. Něco si zahrajeme a domluvíme ter-
míny schůzek na příští školní rok. Sraz  je stano-
ven v 16 hodin u naší klubovny v ulici R. Svobo-
dové (zezadu 1. ZŠ). Rádi zde uvidíme kohokoli 
se zájmem o skauting, v současnosti však kvůli 
početné členské základně přijímáme pouze ome-
zené množství nových členů, zejména chlapců. 
Pro více informací o nás navštivte naše webové 
stránky, kde naleznete množství fotografií a člán-
ků o našich akcích: www.junakmilevsko.net. 
Dotazy na nás směřujte na emailovou adresu: in-
fo@junakmilevsko.net.

Vendula Nováková a Jitka Máchalová

I. ZŠ Milevsko
Tenisový klub ZVVZ Milevsko byl založen před 84 lety. 

V současné době má 160 členů, kteří mají k dispozici 8 
dvorců, dětské tréninkové hřiště a cvičnou stěnu. Tenisový 
areál se nachází v příjemném prostředí parku Bažantnice. 
Milevský TK se může pochlubit širokou základnou mládeže. 
Většina dětí se věnuje závodnímu tenisu. Ve všech mládež-
nických kategoriích hrajeme nejvyšší soutěž družstev – jiho-
českou ligu. TK ZVVZ pečlivě dbá o výchovu mladých tenis-
tů. Pro děti je zajištěno celoroční trénování pod dohledem 
zkušených trenérů, pro naše nejmenší tenisty úspěšně fungu-
je tenisová škola mládeže. Již řadu let pořádá TK letní týden-
ní soustředění, jehož se účastní více než 40 tenisových adep-
tů. V pondělí 5. 9. od 17.00 hodin se uskuteční na tenisových 
dvorcích v Milevsku nábor dětí do tenisové školy. Přijímány 
budou děti ročník 2005 a starší.

Tenisový klub

Momentka z florbalového utkání v Bernarticích

Oddíl AKJ Panthers DDM Milevsko půso-
bí v Milevsku třetím rokem a za tu dobu se 

podařilo získat cvičenci několik medailí z Mistrov-
ství České republiky a jednu dokonce i z Mistrovství 
Evropy. Tréninky probíhají v milevském Domě dětí 
a mládeže. Díky finanční podpoře města Milevska 
probíhají tréninky na tatami a používány jsou lapy, 
chrániče a cvičné zbraně jako nože, tyče a pistole. 
Nábory probíhají opět od září. Přihlášky do oddí-
lu je možno zaslat prostřednictvím webových strá-
nek DDM http://www.ddmpisek.cz/mi/krouzky/
pohyb-bojove-umeni. Tréninky v Milevsku vede 
Michal Polanecký 6. kyu a Ladislav Včelička 1.DAN. 
Více informací o tomto bojovém umění najdete na 
www.allkampf-jitsu.cz. Allkampf-Jitsu (AKJ) je 
moderní bojové umění využívající propracované 
asijské techniky boje. Je to sebeobranný systém, kte-
rý využívá údery, kopy, úhyby těla, házení a páčení, 
boj ve stoje a na zemi k odražení jakéhokoliv útoku 

Allkampf – Jitsu
za účelem ochránění zdraví nebo majetku obránce. 
AKJ lze zařadit do rodiny novodobých evropských 
škol Ju Jutsu, které vznikaly v polovině minulého 
století. AKJ se oproti jiným školám Ju Jutsu přizpů-

sobuje potřebám sebeobrany dnešní doby a to jak 
v profesní, tak ve veřejné sféře. AKJ bylo vytvoře-
no mistrem Jakobem Beckem v roce 1968 a od té 
doby se neustále rozvíjí. V současné době obsahuje 
přes 330 základních obranných technik, tři formy 

kombinace (kihon) a deset kata. Základní techni-
ky obsahují obranu proti úderům, kopům, hodům 
a škrcení a proti zbraním (nůž, krátká tyč, dlouhá 
tyč, pistole). Systém obsahuje také obranu s pomocí 
zbraní hanbo a tonfa. Od roku 1995 mají žáci mož-
nost vzájemně konfrontovat své nabyté schopnosti 
na sportovním poli. Byly zavedeny sportovní disci-
plíny Kata (sestavy úderů a kopů), Randori (před-
vedení obranných technik s partnerem), Tameši va-
ri (přerážení dřevěných desek) a Embu (minutový 
ukázkový boj dvou útočníků proti jednomu obrán-
ci). Aby byl zachován princip universálnosti musí 
závodníci v kategorii jednotlivců absolvovat všech-
ny disciplíny (K+R+T) a jsou hodnoceni až ze souč-
tu koeficientů z jednotlivých disciplín. V soutěži 
družstev se provádí navíc disciplína Embu. V roce 
2001 byla přidána další disciplína Fighting, což je 
sportovní volný boj, ve kterém se používají údery 
a kopy, hody a porazy a boj na zemi. 
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Odbor živnostenský

Upozornění na povinnosti podnikatelů vyplývající ze zákona č. 180/2011 Sb., kterým se mění zákon 
o finančním arbitrovi
Dne 1. 7. 2011 nabyl účinnosti zákon č. 180/2011 
Sb., kterým se mění zákon č. 229/2002 Sb., 
o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších před-
pisů, a další související zákony. Touto novou 
právní úpravou dochází k rozšíření působnos-
ti finančního arbitra, který je specifickým stát-
ním orgánem určeným pro řešení vymezené-
ho okruhu sporů mezi zákonem uvedenými 
osobami, i na oblast spotřebitelského úvěrová-
ní. Okruh povinných osob, na které se zmíněný 
zákon vztahuje, byl doplněn o zprostředkovate-
le při nabízení, poskytování nebo zprostředková-
ní spotřebitelského úvěru. Tyto osoby („institu-
ce“) jsou v souladu s ustanovením § 19 citované 
novely zákona o finančním arbitrovi povinny 
arbitrovi nejpozději ke dni, od něhož jsou opráv-
něny vykonávat svou činnost, poskytnout své 
zákonem dané identifikační údaje (jako je např. 
obchodní firma, název nebo jméno a příjme-

ní, sídlo, místo podnikání aj.). Tuto informační 
povinnost mohou splnit i na formuláři vydaném 
arbitrem, který je zveřejněn na internetových 
stránkách www.finarbitr.cz. Jak vyplývá z pře-
chodných ustanovení k citované novele záko-
na o finančním arbitrovi, instituce, které dosud 
nebyly povinny splnit informační povinnost uve-
denou v § 19 zákona, ji musí splnit nejpozději do 
3 měsíců ode dne nabytí účinnosti novely záko-
na. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že povinnost 
splnit svou informační povinnost vůči finanční-
mu arbitrovi se vztahuje jak na stávající podni-
katele vykonávající činnost nabízení, poskytová-
ní nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru 
na základě živnostenského oprávnění pro živ-
nost vázanou s předmětem podnikání „Poskyto-
vání nebo zprostředkování spotřebitelského úvě-
ru“, tak i na podnikatele podnikající dosud na 
základě živnostenského oprávnění pro ohlašova-

cí živnost volnou s předmětem podnikání „Výro-
ba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 
3 živnostenského zákona“ v rámci oboru činnosti 
č. 47. „Zprostředkování obchodu a služeb“ nebo 
v rámci oboru činnosti č. 70. „Služby v oblas-
ti administrativní správy a služby organizačně 
hospodářské povahy“. Uvedené podnikatelské 
subjekty jsou povinny předmětnou informační 
povinnost splnit nejpozději do 1. 10. 2011 a po 
tomto termínu vždy nejpozději ke dni vzniku 
svého živnostenského oprávnění pro shora cito-
vanou vázanou živnost. Za nesplnění informační 
povinnosti může být dle ustanovení § 23 zákona 
o finančním arbitrovi uložena pokuta až do výše 
1.000.000 Kč, přičemž řízení o uložení pokuty 
lze zahájit do jednoho roku ode dne nesplnění 
povinnosti. Pokutu lze uložit i opakovaně, jest-
liže porušení povinnosti trvá.

Milan Weber, vedoucí odboru

Odbor sociálních věcí

Nový Parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením
S účinností od 01. 08. 2011 došlo k novele zákona 
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komuni-
kacích. V souvislosti s touto novelou zákona platí 
od 01. 08. 2011 nový Parkovací průkaz označu-
jící vozidlo, přepravující osobu těžce zdravotně 
postiženou. Tento parkovací průkaz bude platný 
také v zemích Evropské unie. Je samozřejmé, že 
držitel průkazu musí v členských zemích dodržo-
vat tamější předpisy o využití parkovacího prů-
kazu. Parkovací průkaz se vztahuje na občany, 
kteří dnes používali označení O1 (symbol „vozí-
ku“). Parkovací průkazy budou vydávat obce 
s rozšířenou působností, které doposud vydá-
valy označení O1 či O2. Parkovací průkaz může 
být vydán pouze osobě, která je držitelem výhod 
II. a III. stupně (průkaz ZTP a ZTP/P) s výjim-
kou postižených úplnou nebo praktickou hlucho-
tou. U osob s praktickou nebo úplnou hluchotou, 
které jsou držiteli mimořádných výhod II. stup-
ně, bude nadále vydáváno označení O2. Prová-

děcí právní předpis k výše uvedenému zákonu, 
který má stanovit VZOR tohoto průkazu (obra-
zová příloha je pouze návrh parkovacího průka-
zu), však ještě nebyl vydán. Vyhláška je teprve 

ve vnějším připomínkovém řízení. To znamená, 
že pokud by si občan v nejbližších dnech žádal 
o výměnu označení O1 za parkovací průkaz, tak 
jej ještě nemůže obdržet. V přechodných ustano-

veních výše uvedeného zákona je stanoveno, že 
dosavadní označení O1 je platné do ukončení 
platnosti příslušného průkazu, nejpozději však 
do data 31. 12. 2012. Jakmile budou nové parko-

vací karty k dispozici, budou o tom občané infor-
mováni prostřednictvím tisku a webových strá-
nek města Milevska (www.milevsko-mesto.cz).

Michaela Stejskalová, DiS., referentka

Speciální požární automobil LIAZ 101 CAS 
24 darovaný v červnu letošního roku městu 

Milevsku Hasičským záchranným sborem Jiho-
českého kraje významně přispěl k vyšší technic-
ké vybavenosti jednotky Sboru dobrovolných 
hasičů města Milevska – Milevsko. Tato moder-
nější technika si však vzhledem ke svým rozmě-
rům vyžádala vyzvednutí nadpraží se součas-
nou výměnou vrat u jednoho vjezdu do budovy 

Nezbytné stavební úpravy požární zbrojnice
Sboru dobrovolných hasičů v Milevsku

požární zbrojnice jednotky Sboru dobrovolných 
hasičů Milevska - Milevsko. Město Milevsko pro-
to podalo žádost o poskytnutí grantu z Grantové-
ho programu na podporu 
jednotek sborů dobrovol-
ných hasičů obcí Jihočes-
kého kraje. Díky pouká-
zanému investičnímu příspěvku od Jihočeského 
kraje – krajského úřadu ve výši 45 000,- Kč, o kte-

rém rozhodlo Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
v měsíci květnu 2011 a díky prostředkům vyčle-
něným v rozpočtu Města Milevska byl projekt 
Výměna garážových vrat na požární zbrojni-
ci Milevsko realizován. Z poptaných stavebních 
firem zadalo město Milevsko zakázku na tyto prá-
ce firmě ROBRO, s.r.o., jejíž nabídka byla nejvý-
hodnější. Stavební úpravy byly dokončeny dne 26. 
7. 2011. Celkový objem nákladů činil 83 996,- Kč
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Odbor dopravy

Výstavba místní komunikace Pod Zvíkovcem
Rada města Milevska na svém jednání vzala na 
vědomí informace o postupu prací v lokalitě „Zví-
kovec“, a souhlasila s navrženým postupem řeše-
ní problémů, které by vedly k ohrožení výstavby 
místní komunikace. V současné době probíhá 
v lokalitě Zvíkovec realizace akce s názvem „Míst-
ní komunikace Pod Zvíkovcem“, která je podpo-
řena dotací z Regionálního operačního progra-
mu NUTS II Jihozápad ve výši téměř 12 mil. Kč. 
Již před zahájením stavebních prací se objevily 
problémy s dokončením výstavby sítí (kanaliza-
ce, vodovod) v této lokalitě. Město ve snaze neo-
hrozit dotovanou výstavbu komunikace uzavřelo 
s investorem sítí smlouvu. V ní se investor zavázal 
do 31. 3. 2011 dokončit veškeré potřebné práce 
a celé dílo připravit ke kolaudaci a předání k pro-

vozování. Bohužel i přes veškeré vstřícné kroky 
ze strany města nebyly nakonec požadované prá-
ce dokončeny a město proto na konci června ve 

smyslu uzavřené smlouvy převzalo sítě s tím, že 
náklady vynaložené na dokončení budou pře-
fakturovány investorovi. Po zahájení stavebních 
prací na výstavbě komunikace byly ale zjištěny 
další závažné závady na provedení sítí, zejmé-

na nesprávné uložení a nedostatečné krytí sítí. 
Dále se zjistilo, že je nutné řešit některé další díl-
čí nepřesnosti původního projektu komunikace. 

Rozsah prací, které je nutno provést, aby mohla 
být komunikace vybudována v odpovídající kva-
litě, si vynutil podání žádosti poskytovateli dotace 
o prodloužení termínu realizace stavby. 
Mgr. Martin Třeštík, místostarosta města Milevska

Odbor životního prostředí

Milevsko zatím první v soutěži obcí Jihočeského kraje ve třídění odpadů
Jako každoročně i letos vyhlásil Jihočeský kraj 
spolu s autorizovanou obalovou společností EKO-
KOM, a. s. celokrajskou soutěž obcí a měst Jiho-
českého kraje ve třídění odpadů, pro letošní rok 
nazvanou „Jihočeši třídí odpady“. Hlavním cílem 
soutěže je zvýšení motivace obcí v oblasti oddě-
leného sběru využitelných odpadů a možnost 
porovnat výsledky úspěšnosti ve třídění odpadů 
s ostatními obcemi v Jihočeském kraji. Do soutěže 
jsou automaticky zařazeny ve čtyřech kategoriích 
podle počtu obyvatel všechny obce a města, které 

jsou zapojeny do systému EKO-KOM, tedy i měs-
to Milevsko. Pro každou obec a město je za každé 
čtvrtletí vypočteno bodové ohodnocení na základě 
čtvrtletních výkazů posílaných obcemi a svozový-
mi firmami společnosti EKO-KOM, a. s. V soutěži 
roku 2011 jsou hodnoceny výsledky obcí a měst za 
období 1. 10. 2010 do 30. 9. 2011. V letošní soutěži 
se hodnotí celková výtěžnost sběru papíru, plas-
tů, nápojových kartonů, bílého a barevného skla 
na jednoho občana, úspěšnost třídění jako poměr 
mezi celkovým množstvím vytříděných složek 

odpadů a množstvím směsného komunálního 
odpadu, sběr kovů, kvalita a včasnost odevzdávání 
čtvrtletních výkazů obcemi a další. 
Veškeré informace o soutěži spolu s průběžnými 
výsledky naleznete na: www.jihoceske-trideni.cz 
v sekci „Soutěž obcí 2011“
I v letošním roce jsou pro nejlepší obce a měs-
ta připraveny věcné ceny a i letos budou v rámci 
podpory využívání recyklovaných plastů odmě-
ňovány obce lavičkami, květináči a dalšími výrob-
ky z recyklovaného plastu. 

Průběžné výsledky soutěže (kategorie měst nad 
7000 obyvatel):

Poř. Obec/město Poř. Obec/město

1. Milevsko 7. České Budějovice

2. Český Krumlov 8. Sezimovo Ústí

3. Písek 9. Prachatice

4. Vimperk 10. Kaplice

5. Strakonice 11. Třeboň

6. Vodňany 12. Tábor

Služby Města Milevska, spol. s r. o. provádí svoz, 
třídění a lisování separovaného odpadu pro 

další zpracování jako je papír, PET lahve, igelit, 
obaly od drogerie, nápojové kartony atd. Z důvodu 
větší podpory třídění odpadů, doplňujeme tento 
systém o soutěž organizovanou pro školy a školky, 
abychom vychovávali děti k třídění odpadů a záro-
veň zvýšili množství vytříděných odpadů v obci. 
Zapojit se mohou všechny školy a školky! Kdy 
budeme soutěžit: od 1. 9. 2011 – 15. 6. 2012. Za 
PET lahve Vám zaplatíme a obec získá odměnu od 
EKO-KOM, pro který vystavíme potvrzení o pře-
vzetí odpadu pro další zpracování. Přihlášku zís-
káte na webových stránkách www.smmilevsko.cz. 
Přihlášené školy obdrží ke sběru PET lahví žluté 

Soutěž pro školy a školky ve sběru PET lahví
igelitové pytle, do kterých budou děti sbírat použité 
PET láhve od nápojů. Sběrné pytle o objemu 
240 l budou vždy po naplnění pracovníky Služ-
by Města Milevska, spol. s r.o. zváženy a jejich 
obsah dopraven k opětovnému využití. Vysbíra-
né PET láhve musí být prázdné a nesmí obsaho-
vat nežádoucí příměsi např. kovy, sklo, papír ani 
jiné druhy plastů. Všechny PET láhve musí být 
před uložením do vaku sešlápnuté a zašroubo-
vané víčkem. V případě nedodržení uvedených 
podmínek nebude převzaté množství evidováno 
v soutěži. Odvoz bude zajišťován v pravidelných 
intervalech v závislosti na vysbíraném množství 
PET lahví. Požadavky na odvoz PET lahví hlaste 
na dispečink Služeb Města Milevska, spol. s r.o. 

tel. 382 521 447, e-mail: smmil@smmilevsko.cz 
Objednávky posledních odvozů budou přijímá-
ny nejpozději do 11. 6. 2012. V průběhu celé sou-
těže bude vedena evidence množství vysbíraných 
PET lahví. Po termínu uzávěrky bude soutěž 
vyhodnocena a nejlepší školy v regionu Milev-
ska a okolí odměněny. Hodnotit se bude pod-
le množství vysbíraných PET lahví v přepoč-
tu na jednoho žáka. Počet žáků na školách platí 
vždy k 1. září soutěžního roku a po celou dobu 
soutěže se nemění. Výsledky soutěže budou zve-
řejněny na internetových stránkách pořadatele 
www.smmilevsko.cz. Po vyhodnocení a vyhláše-
ní výsledků soutěže čekají na nejúspěšnější školy 
a školky finanční odměny.
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čtvrtek 1. až pondělí 5.   17.30 a 20.00 115 min.
Muži v naději
ČR - Po Ženách v pokušení přichází Jiří Vejdělek tentokrát s muži: Jiří Macháček, 
Bolek Polívka, Lukáš Langmajer, ale i Simona Stašová, Petra Hřebíčková a další.
do 12 let nepřístupný vstupné: 100,- Kč

úterý 6., středa 7.    17.30 
auta 2                                                                                  3d
USA – Animovaná komedie o závodních autech.                      vstupné: 130,- Kč

úterý 6., středa 7.    20.00   77 min.
Generace SinGleS
ČR - Dokument z cyklu „Bez cenzury“ režisérky Jany Počtové představuje gene-
raci, která je svobodná, flexibilní, ekonomicky nezávislá a nezadaná.

vstupné: 80,- Kč

čtvrtek 8., pátek 9., sobota 10.  20.00   112 min.
Super 8
USA – Skupina teenagerů se rozhodla natočit na osmičku horor, ale dopadlo 
to ještě hůř než očekávali. Jeden z nejoriginálnějších tvůrců současnosti J. J. 
Abrams (Ztracení, Mission Impossible 4) se spojil se Stevenem Spielbergem 
a natočili tento film, při kterém si vzpomenete na Setkání třetího druhu.

vstupné: 80,- Kč

neděle 11., pondělí 12., úterý 13.  17.30 130 min.
Harry potter a relikvie SMrti – čáSt 2        3d
Anglie - USA – Opakování druhého dílu sedmé části.              vstupné: 100,- Kč

čtvrtek 15. až  úterý 20.   17.30 a 20.00  90 min.
Saxána a lexikon kouzel
ČR – Tři sta let po škole! Tak zněl ortel vynesený před mnoha lety. Pokračování 
komedie od V. Vorlíčka s P. Černockou, J. Hrušínským, J. Bohdalovou, P. Nárož-
ným, J. Krausem, I. Chýlkovou, J. Somrem a dalšími.               vstupné: 110,- Kč

středa 21., čtvrtek 22.   20.00   93 min.
MecHanik zabiják
USA – Akční thriller o elitním a čistotném zabijákovi.               vstupné: 110,- Kč

pátek 23., sobota 24.   20.00
taxikář
USA – Film Taxikář režiséra Martina Scorseseho byl u příležitosti 35. výročí fir-
mou Sony digitálně upraven a naskenován do rozlišení 4K.    vstupné: 80.- Kč

neděle 25. až středa 28.   17.30   89 min.
lví král  3d
USA – Animovaný dobrodružný muzikál.                                      vstupné: 150,- Kč

čtvrtek 29., pátek 30.   20.00   91 min.
intiMní paSt
USA – Mladá pěkná doktorka (Hilary Swank) se přestěhuje no nového bytu. 
Záhadné události ji vedou k podezření, že v bytě nebydlí sama. Děsivá hra na 
kočku a myš začíná.
do 15 let nepřístupný vstupné: 70,- Kč

Předpoklad na říjen: Ošetřovatel, Kamarád taky rád, Viditelný svět, Noc žralo-
ka, Bez dechu, Kůže, kterou nosím, Obhájce, Pina, Neboj se tmy, Barbar Conan, 
Gizela - balet ve 3D, Colombiana, Tři mušketýři - ve 3D.

Kultura a sport v Milevsku a okolí – ZÁŘÍ 2011

sobota 3. 9.   14.00 – 16.00 start od nových bazé-
nů u Bažantnice (Petrovická ulice)

poHádkovÝ leS
Dům kultury Milevsko a Maškarní sdružení Milevsko pořádá zábavné odpo-
ledne nejen pro děti plné soutěžních úkolů a pohádkových postaviček. Akce 
se koná pod záštitou starosty města Milevska Bc. Zdeňka Herouta.

vstupné: 30,- Kč

pondělí 5. 9.   17.00 učebna dětských kurzů 1. patro
informativní schůzka – enGliSH WitH cookie
Lektor: Mgr. Petra Vlčková. Hlavním cílem kurzu je představit nejmenším ang-
ličtinu zábavnou formou. V malých skupinkách a příjemném podnětném 
prostředí se děti seznámí se základy anglického jazyka a podpoří přirozenou 
touhu učit se a poznávat svět. Kurz je určen pro děti od 3 let. Zahájení výuky 
proběhne v týdnu od 19. září 2011.

pondělí 5. 9.   18.00  učebna č. 2
informativní schůzka pro zájemce o jazykové kurzy 
- anGličtina, něMčina, FrancouzŠtina, 
ŠpanělŠtina
Pořádá: N.I.J.I. – Jazyková škola Mozolov

úterý 6. 9.  16.00 hudební sál
zahájení kurzu a nábor nových členů 
– dětSkÉ uMěleckÉ Studio

lektor: Marie Bolková

středa 7. 9.   17.00 velký sál
veřejnÉ zaSedání zaStupitelStva MěSta 
MilevSka

čtvrtek 8. 9.   15.00 učebna č. 2
informativní schůzka pro zájemce o výuku 
– hudební kurz – kytara

lektor: Ing. Jaroslav Vlk

čtvrtek 8. 9.   16.00  učebna č. 1
informativní schůzka pro zájemce o výuku 
– hudební kurz – zobcová FlÉtna, klarinet, 
SaxoFon

lektor: Robert Pacourek (www.robertpacourek.cz)

pátek 9. 9.   19.00  velký sál
taneční Hodiny 2011 
– zahájení výuky skupiny a + b
Účastníci kurzu vstup na průkazky, ostatní návštěvníci vstup: 30,- Kč.

vyučují: manželé Bolkovi

neděle 11. 9.   18.00 velký sál 
Seniorské podvečery 
– vinobraní
K tanci a poslechu hraje Písecká čtyřka. Pořádají: Dům kultury a Sociální služby 
Města Milevska. Předprodej vstupenek v kanceláři Domu kultury Milevsko, tel. 
383 809 200 nebo na místě v den konání akce.

vstupné: 50,- Kč

KINO BIOS „eM“
Ul. 5. května 117 • tel.: 382 521 216

kino@dkmilevsko.cz

DŮM KULTURY (www.dkmilevsko.cz)
Nádražní 846 • tel.: 383 809 200

info@dkmilevsko.cz
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Kultura a sport v Milevsku a okolí – ZÁŘÍ 2011
pondělí 12. 9.  16.30 učebna č. 2
informativní schůzka pro zájemce - jazykový kurz 
- ruSkÝ jazyk

lektor: Mgr. Jana Nečasová

pondělí 12. 9.  17.00 učebna č. 2
zahájení kurzu – jazykový kurz – ruSkÝ jazyk

pondělí 12. 9.   19.30 velký sál
divadelní představení - rycHlÉ Šipky
Ženský amatérský soubor Homole, který si vysloužil přezdívku Cimrmani 
v sukních, se tentokrát nechal inspirovat foglarovským tématem a představí 
se v barevném seriálu pro děvčata… a chlapce Rychlé šipky. A protože, jak 
název souboru napovídá, je složený z příslušnic něžného pohlaví, nezbylo, než 
aby režisérka souboru Stanislava Kočvarová zvolený titul přizpůsobila obsa-
zení a přejmenovala jej na Rychlé šipky. V této hře se nesetkáte s chlapecký-
mi kluby, jako byla Věrná srdce, Průzkumná letka, Safírová hlava, ale přesto 
zažijete podivuhodná dobrodružství – tentokrát ale s dívčím klubem Rychlých 
šipek, Jasných myšlenek, která nepokazí ani Bohoušek a Bratrstvo Kočičí prac-
ky. Předprodej vstupenek v kanceláři Domu kultury Milevsko, tel. 383 809 200 
nebo na místě v den konání akce.                                                     vstupné: 50,- Kč

úterý 13. 9.  učebna č. 2
zahájení kurzu - vÝuka Hry na kytaru

lektor: Ing. Jaroslav Vlk

středa 14. 9.   14.00 – 17.00 učebna č. 2
zdravotní pojiŠŤovna MiniSterStva vnitra čr

pátek 16. 9.   17.30 a 20.00 velký sál
taneční Hodiny 2011
Účastníci kurzu vstup na průkazky, ostatní návštěvníci vstup: 30,- Kč. 
2. lekce, skupina A (17.30) a B (20.00)                           vyučují: manželé Bolkovi

sobota 17. 9.   17:00 bazilika Navštívení Panny 
Marie v areálu kláštera v Milevsku

8. Milevské bienále – koncert barokní Hudby
J. S. Bach - Dvě fugy (z Umění fugy)
P. J. Vejvanovský - Sonata a 4 pro trubku
G. F. Haendel – „Ombra mai fu“ arie pro alt z opery Xerxes
                               „Lascia chío pianga“ arie pro soprán z opery Rinaldo
A. Corelli -  Sonata a quatro pro trubku
G. B. PERGOLESI - STABAT  MATER  (klíčový titul s Milevským ženským sborem 
a sólisty)
J. Zach - Salve Regina (s Milevským smíšeným sborem)
sólisté - Libuše Santorisová, Lenka Švehlíková - zpěv, Jiří Pelikán – trubka
Orchestr opery Jihočeského divadla Č. Budějovice, dirigent - Jaroslav Vodňanský
Milevský smíšený sbor pod vedením Anděly Maršálkové
Předprodej vstupenek v kanceláři Domu kultury Milevsko, tel. 383 809 200 
nebo na místě v den konání akce.                                                     vstupné: 90,- Kč

pondělí 19. 9.  16.00 – 18.00 výuková učebna
zahájení kurzu 
– předŠkoláček aneb HrajeMe Si na Školu
Výtvarně vzdělávací zájmový kroužek pro děti předškolního věku. Náplní 
kroužku je připravit děti nenásilnou formou na úspěšný vstup do první třídy. 
Více informací na tel.: 383 809 201.

úterý 20. 9.   15.00 – 16.00 hudební sál
informativní schůzka pro zájemce 
– taneční centruM z.i.p.
Tancování rodičů s dětmi (od 2 let), tancování dětí (od 3 let), výtvarná dílna 
Hlavonožec,…                                                                    lektorka: Kateřina Šolcová

ziMní Stadion:
Veřejné bruslení: dle rozpisu na stránkách  www.spos-milevsko.cz
Hokejové zápasy: dle rozpisu na stránkách  www.spos-milevsko.cz

Sportovní Hala:  
01. 9., 05. 9., 08. 9., 12. 9., 15. 9., 19. 9., 22. 9., 26. 9., 29. 9. 20.00 - 21.00
ZUMBA aerobní cvičení na taneční rytmy
18. 9.  11.30 Handball Milevsko – Jindřichův Hradec – házená

antuka  
11. 8. 09.00  zápas v nohejbale

letní Stadion (FotbalovÉ zápaSy):  
03. 9. 10.00 krajský přebor přípravek 
04. 9. 09.30 kadeti – Podolí II
 11.00   přípravka B – FC Písek A  
 13.00  dorost - Jindřichův Hradec
11. 9. 11.30 kadeti B – SK Čimelice
 13.30  žáci – Loko České Budějovice 
 17.00  muži A – Sokol Čížová 
18. 9. 11.00 přípravka B – FC Písek B
 13.00 dorost - FK Sp. Sezimovo Ústí 
25. 9. 11.00 kadeti B – FK Mirotice
 13.00   žáci - FC Bechyně
 16.30  muži A – Bohemians B
28. 9. 10.00 dorost - SKP České Budějovice
 14.30 kadeti B - Hradiště

SPOS MILEVSKO, s. r. o.
www.spos-milevsko.cz

pátek 23. 9.      16.00  učebna č. 1
beSeda iriSdiaGnoStika - oko – do duŠe okno
Přednáší Jitka Hanzalová. Diagnóza hlavních příčin zdrav. potíží z oční duhov-
ky u dětí i dospělých a navržení řešení. Psychický rozměr zdravotních potíží. 
Jak posílit imunitní systém u dětí i dospělých. Pitný režim u dětí i dospělých. 

pátek 23. 9.   17.30 a 20.00
taneční Hodiny 2011
Účastníci kurzu vstup na průkazky, ostatní návštěvníci vstup: 30,- Kč
3. lekce, skupina B (17.30) a A (20.00)                           vyučují: manželé Bolkovi

sobota 24. 9.   19.30 
ze dvou Se to lÉpe táHne
zdeněk izer a Šárka vaŇková
Zábavný pořad. Předprodej vstupenek v kanceláři DK Milevsko, tel. 383 809 200 
a na www.milevskem.cz. 

vstupné: v předprodeji 180,- Kč, na místě 200,- Kč

pátek 30. 9.   17.30 a 20.00 velký sál
taneční Hodiny 2011
Účastníci kurzu vstup na průkazky, ostatní návštěvníci vstup: 30,- Kč
4. lekce, skupina A (17.30) a B (20.00)                           vyučují: manželé Bolkovi

středa 28. 9. 16.00 Latinská škola
recitál evy HenycHovÉ
Vstup dobrovolný. Výtěžek bude použitý na provoz Farní Charity Milevsko.

FARNÍ CHARITA MILEVSKO 
U Bažantnice 561 • tel.: 734 435 162, 731 609 652

e-mail: charita-mil@centrum.cz
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MILEVSKé MUZEUM
Klášterní 563 • 382 521 093, 382 521 928

do neděle 4. 9.
GroŠe - zlatky – koruny
numismatická výstava.

Kultura a sport v Milevsku a okolí – ZÁŘÍ 2011

čtvrtek 8. 9. 
zájezd č. 14 – čeSká kanada ii. čáSt 
čtvrtek 15. 9. 
zájezd č. 14a 
Prohlídka zámku v Dačicích, poutního kostela v Kostelním Vydří a muzea tkal-
covství ve Strmilově. Odjezd od klubovny v 7.00 hod., zastávka u spořitelny.  

vede: Zuzana Sekalová, Jiří Lesák

čtvrtek 22. 9.
zájezd č. 15 – ŠuMava 
čtvrtek 29. 9.
zájezd č. 15a 
Prohlídka hradu a zámku Velhartice, kostela s unikátními skleněnými plas-
tikami v Dobré Vodě u Hartmanic  a prohlídka zámku v Hrádku u Sušice. 
Odjezd od klubovny v 7.00 hod., zastávka u spořitelny.  

vede: Jaroslava Jelínková, Jiří Lesák

neděle 25. září až neděle 2. října 
rekreace  - parkHotel Mozolov
Týdenní pobyt s plnou penzí. Rekreační pobyt je určen pouze pro členy 
a jejich partnery. Doprava vlastními prostředky. Nástup v 16.30 – 17.00 hod.

pátek 23. září   19.00  
nová nabídka!!!       
StaropražŠtí HeliGonkáři 
Štěpána kozáka - divadlo tábor   
Staropražské, jihočeské a moravské písničky od klasiků české lidovky zahrají 
heligonkáři na nástroje historických značek. U mikrofonů se vystřídají zpěvá-
ci, se kterými si publikum s chutí zazpívá. Odjezd od klubovny v 17.45 hod., 
zastávka u spořitelny. Přihlášení je možné telefonicky, emailem nebo osobně 
v klubovně 6. 9. nebo 20. 9. Cena 70,- Kč, partner +30,-, nečlenové 140,- Kč.

vede: Zdeněk Vávra

SENIOR KLUB ZVVZ, o.s.
www.zvvz.cz/seniorklub

do pátku 16. 9. výstavní prostory MěK
vÝStava FotoGraFií z ceSty 
do evropSkÉHo parlMentu
Při této příležitosti se za podpory starosty města Bc. Zdeňka Herouta, koná 
výstava fotografií Antonína Kapraně, který na cestě doprovodil Edvarda Kužuš-
níka společně s cestovatelem Františkem Šestákem.

od pondělí 19. 9.    výstavní prostory MěK
vÝStava jiHočeŠtí SpiSovatelÉ
Výběr asi 30 autorů žijících a tvořících v regionu jižních Čech.

MěSTSKÁ KNIHOVNA MILEVSKO 
www.knihmil.cz

nám. E. Beneše 1 • tel. 382 521 231

GALERIE M
nám. E. Beneše 1 • tel.: 382 522 082

do pátku 2. 9.
vÝStava konečně MáM čaS 
aneb nikdy není pozdě
Výstava obrazů a plastik Jiřího Rybáka.                                           vstupné: 10,- Kč

středa 7. 9.  17.00
verniSáž vÝStavy prací žákŮ vÝtvarnÝcH 
oborŮ Střední uMělecko-prŮMySlovÉ Školy 
becHyně

čtvrtek 8. 9. – čtvrtek 29. 9.
vÝStava prací žákŮ vÝtvarnÝcH oborŮ  
Střední uMělecko-prŮMySlovÉ Školy becHyně

vstupné: 10,- Kč

čtvrtek 22. 9.   18.00
SlavnoStní večer
K 90 letům milevské kopané. Jen pro pozvané. Uvedení publikace vydané 
k tomuto výročí. Pořádá FC ZVVZ Milevsko.

pátek 23. 9.   19:30
Hudební Sklepy – ivan HlaS trio   
„Táhněte do háje...“ - tímto sloganem z filmu Šakalí léta písničkář Ivan Hlas obvyk-
le své koncerty končívá - tentokrát nechť je naopak slogan pozvánkou na jeho 
vystoupení v rámci cyklu Hudebních sklepů. Předprodej vstupenek v kanceláři 
Domu kultury Milevsko, v Galerii M nebo na místě v den konání akce.

vstupné: 150,- Kč

SDH CHYŠKY
úterý 27. 9.  19.00  KD Chyšky
3. ročník podziMníHo rockovÉHo FeStivalu
Vystoupí RANCH HAND (Hrazánky), AHOPHELES (Kladno), PESHATA 
(Tábor), FANTOM (Milevsko) a PARADOXY (Chyšky).

ČESKOMORAVSKÁ 
MYSLIVECKÁ JEDNOTA

Okresní myslivecký spolek Písek

sobota 3. a neděle 4. 9.
MeMoriál luĎka HejnÉHo o poHár preMon-
StrátSkÉHo kláŠtera v MilevSku
Vrcholná soutěž ohařů. Sraz účastníků po oba dny v Klášteře v Milevsku. Pod-
zimní zkoušky, speciální zkoušky z vodní práce, přinášení lišky přes překážku. 
Akce se koná pod záštitou starosty města Milevska Bc. Zdeňka Herouta.

REHABILITAČNÍ CENTRUM
Nádražní 496, Milevsko • tel.: 382 522 674

www.rehabilitacnicentrum.cz

SAUNA:  muži pondělí  18 – 21 hodin
  ženy  úterý  16 – 20 hodin
INFRASAUNA:  na objednávky
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MILÍSEK – CENTRUM MLADé RODINY
 Sažinova 763 • tel.: 723 449 409

centrummilisek@email.cz , www.centrummilisek.cz

pondělí 5. - čtvrtek 8. 9.  15.00 – 17.00
Zápis a informace pro všechny kroužky na školní rok 2011/2012

6. 9.   18.00
zápiS kurz Hry na kytaru (8 – 12 let)
Kategorie: začátečníci, mírně pokročilí    

8. 9    17.00
jak zvládnout pracovní poHovor
Přednáška Ing. Tomové, informace z oblasti zákoníku práce, nácvik pracov-
ního pohovoru.

12. 9.    16.00
Jazyková škola Jeden Jazyk Nestačí s.r.o.

Škola anGličtiny 
Celoroční kurzy s rodilým mluvčím z Británie, v menších skupinách. Katego-
rie děti: mladší děti, starší děti. Kategorie dospělí: začátečníci, mírně pokro-
čilí, středně pokročilí, pokročilí.                                     cena: 2500,- Kč/pololetí

14. 9.    18.00 
jÓGa pro doSpělÉ 
Umění ovládat tělo, následně i mysl.

GravidjÓGa
Jóga speciálně tvořena pro ženy v těhotenství.

kurz italŠtiny
Kategorie: začátečníci, mírně pokročilí

15. 9.    15.00
baletní rytMická Školička (4 – 7 let)
MARTY DANCE Písek

30. 9.    18.00 
WorkSHop: práce S vlnou – plStění
Lektor: Markéta Souhradová (studentka VŠ umělecké), materiál a pomůcky 
v ceně workshopu.                           cena: 150,- Kč (nutno objednat předem)

sobota 10. 9.
krajeM kaMenŮ  
37. ročník turistického pochodu, pěší trasy 15 až 50 km, cyklotrasy 40 – 80 km. 
Start: základní škola 7.00 –10.30 hod. Pořádá odbor KČT Petrovice, který zajišťuje 
i dopravu.                                                                                     informace: Jaroslav Mácha

sobota 17. 9.  
tajnÝ vÝlet 
Autobusový zájezd do Novohradských hor s pěší vycházkou. Za poznáním 
a výhledy na Čechy z rakouské strany. Mírně náročné, vhodné i pro rodiny s dět-
mi. Při přihlášení nutno sdělit osobní údaje z důvodu zajištění cestovního pojiště-
ní. Přihlášky Infocentrum, tel. 383 809 101. Odjezd v 7.00 hod. od sokolovny.

vede: Miloslav Žižka, Jiří Lesák

sobota 24. 9. 
Strakonice - putiM
Pěší vycházka, trasa do 20 km. Sraz na nádraží ČD, odjezd v 7.41 hod., příjezd 
v 18.15 hod.                                                                                         vede: Jindřich Janouch

středa 28. 9. – svátek
padařov - MilevSko 
Pěší vycházka, trasa do 18 km. Sraz na nádraží ČD, odjezd v 8.17 hod.

vede: Tomáš Wilda

sobota 1. 10.
ŠuMavSkÉ rozHledny 
Autobusový zájezd po trase: rozhledna Sedlo u Sušice, Kašperské Hory, hrad Kaš-
perk. Pěší trasa 8 až 15 km. Odjezd v 7.00 hod. od sokolovny. Přihlášky Infocent-
rum, tel. 383 809 101.                                             vede: Karel Kůrka, Jaromír Mašek

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
www.kctmilevsko.pisecko.info

Kultura a sport v Milevsku a okolí – ZÁŘÍ 2011

pátek 2., sobota 3. 9. 20.00
claudiuS a Gertruda                  vstupné: 250,- a 180,- Kč

neděle 4. 9.  14.30
o zvědavÉM SlŮněti (Studio dell‘arte)

vstupné: 80,- a 40,- Kč

neděle 4. 9.  19.00 
koncert - krleSS (Středověká Hudba)

vstupné: 130,- Kč

pátek 9. a sobota 10. 9. 20.00
HaMlet  
Příběh Claudia a Gertrudy končí jen chvilinku před tím, než začíná Shakespearův 
Hamlet... budete překvapeni co vše se předtím odehrálo!

vstupné: 250,- a 180,- Kč

neděle 11. 9.    14.30
SněHurka (Studio dell‘arte)     vstupné: 80,- a 40,- Kč

neděle 11. 9.   19.00 
koncert - václav koubek                    vstupné: 130,- Kč

TVRZ VLKSICE
www.vlksice.cz, www.divadlovceletne.cz

OS DIACEL
sdružení rodičů s diabetem a celiakií, Písek

tel.: 605 88 89 80 • e-mail: diacel@seznam.cz
www.diacel.cz

sobota 10. - neděle 11. 9.
loučení S lÉteM v kaMenici nad lipou

LATINSKÁ ŠKOLA 
MILEVSKéHO KLÁŠTERA

sobota 3. 9  Latinská škola Milevského kláštera 
MalÝ turnaj v oSadnícícH z katanu
Započítaný do Mistrovství republiky v Osadnících z Katanu. 9.00 prezenta-
ce účastníků, 9.30 začátek turnaje, 16.30 předpokládaný konec. Podmínka 
minimálně 10 účastníků, přihlášky na jozef.leskovsky@seznam.cz, před-
mět „turnaj Milevsko“. Podrobnosti k průběhu turnaje a pravidla turnaje 
na: http://www.deskovehry.cz/index.php/Osadnici.       startovné: 20,- Kč
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Během prázdnin probíhaly práce na opravách 
a údržbě školy. Jednalo se především o tyto 

práce: Oprava střechy nad tělocvičnou, instala-
ce nové klimatizační jednotky ve školní jídelně 
a následné malířské a natěračské práce, oprava 
rampy u školní jídelny. Ve školní družině byly 
provedeny nátěry dveří a lingusty, která byla 

Opravy během prázdnin v 1. ZŠ Milevsko
oživena dětskými motivy. Stejně tak v prosto-
rách školy probíhalo malování tříd, tabulí a nátě-
ry lingust ve třídách i na některých chodbách 
v barevných motivech, které navrhla paní učitel-
ka Jana Marešová. Během prázdnin se pracovalo 
na modernizaci počítačové sítě, instalaci nového 
serveru, který bude používán pro virtualizaci.

Střípky z minulosti

Gigant nad Milevskem
Okupace českých zemí přinesla na naši oblohu 
nové, do té doby neznámé typy letadel. Zpočát-
ku války to byla převážně letadla cvičná, posléze 
i bojová z výzbroje německé Luftwaffe, a v závě-
ru války přilétala stále častěji  letadla spojenec-
ká. Téměř mírové nebe nad Píseckem se zača-
lo měnit v bojovou zónu. Po březnu 1939 velení 
Luftwaffe rozhodlo využít odlehlost českého 
území od všech front k výcviku nových letců. 
Nebe nad Píseckem tak nadále ovládaly letouny 
vzniklé již ve třicátých létech 20. století. Někdy 
byly k výcviku používány i zabavené českoslo-
venské nebo ukořistěné francouzské, holand-
ské, americké a další letouny. Bojové jednotky, 
vybavené moderními letadly, se na našem území 
objevovaly jen na krátký čas během odpočinku či 
v průběhu přecvičení na novou výzbroj. Změna 
nastala až koncem roku 1943 se zvýšenou akti-
vitou amerického bombardovacího letectva, kte-
ré z Velké Británie a Itálie útočilo na významné 
průmyslové cíle po celé Evropě. Někdy se stalo, 
že se na obloze objevil stroj, při jehož zhlédnu-
tí se rozzářily oči nejednoho místního chlapce. 
Ve středu 26. dubna 1944 se vracel z odpolední-

ho vyučování tehdy šestnáctiletý milevský učeň  
Jaroslav Soukup, když tu náhle zaslechl zvuk 
leteckých motorů. Ke svému překvapení spatřil 
obrovské šesti motorové transportní letadlo, jak 

majestátně pluje oblohou ve výšce několika sto-
vek metrů. Jednalo se o jedno z tehdy největších 
německých letadel Messerschmitt Me 323 zvaný 
„Gigant“. Ačkoli se tento obr vznášel nad Milev-
skem sotva jednu minutu, byl to pro mladíka tak 
silný zážitek, že si to nezapomněl večer pozna-

menat do svého deníku. První sériové kusy 
tohoto stroje opustily brány továrny během roku 
1942 a od té doby se podílely na všech význam-
ných zásobovacích akcích německé Luftwaffe. 
Létaly například do Tuniska, na Sardinii a čás-
tečně i na Sicílii. Osudovým dnem těchto leta-
del se stal 22. duben 1943. Tehdy byla skupina 
čtrnácti „Gigantů“ nad Středozemním mořem 
zachycena spojeneckými stihači a zle zdecimo-
vána. Od podzimu byly zbylé stroje od jedno-
tek I. a II./TG-5 přesunuty na východní frontu. 
V době přeletu nad Milevskem měl zbytek těch-
to letadel domácí základny například ve Varšavě 
(Polsko), Kecskemetu (Maďarsko) a v Foscani 
(Rumunsko). Koncem roku 1944 činnost trans-
portního letectva slábla. Poslední stroje tohoto 
typu skončily svoji pouť na letištích v Chrudimi 
a Stichovicích, kde se dočkaly osvobození naší 
republiky. Můžeme dnes jen litovat, že se žádný 
z těchto „Gigantů“ u nás nedochoval do dneš-
ních dnů. Osud těchto velkých letadel se tak 
pravděpodobně naplnil, díky své dřevěné kon-
strukci, v kamnech chalup z přilehlého okolí.

Václav Sládek – Milevské muzeum

Dva roky uběhly jako voda a 8. ročník Milevské-
ho bienále duchovní hudby je opět přede dveřmi. 
Po provedení Beethovenovy deváté symfonie před 
dvěma lety, které bylo určitým vrcholem předchá-
zejících ročníků bienále, svým obsahem i provo-
zovacím aparátem, ocitneme se letos ve zcela jiné, 
velmi kontrastní, konstelaci. Připravili jsme ukáz-
ky evropské i české barokní tvorby v několika 
reprezentačních titulech. Je potřeba říci, že vokál-
ní složky koncertu, především sbory, jsou využity 

Pozvánka na koncert 
zcela z milevských zdrojů, především pak ženské-
ho sboru, který se klíčovým způsobem podílí na 
realizaci nejzávažnějšího titulu koncertu - Pergo-
lesiho Stabat Mater. Skladba je napsána na latin-
ský text středověkého italského básníka Jacopona 
da Todi a využili ho i jiní hudební skladatelé, i náš 
Dvořák. Ze sólistů vystoupí vedle pražské pěv-
kyně Lenky Švehlíkové a trumpetisty Jiřího Peli-
kána i milevská rodačka Libuše Santorisová, kte-
rá již v našem festivalu zpívala. Po studiích zpěvu 

na čekobudějovické konzervatoři odešla za dalším 
studiem a zkušenostmi do Italie, kde se i usídlila 
a čile se uplatňuje v tamním koncertním a oper-
ním životě. Dík a obdiv patří i  nestárnoucí Anděle 
Maršálkové, která všechny sborové části připravi-
la. Dík patří i všem neuměleckým složkám, které 
se na přípravě koncertu podílejí. Vynasnažíme se, 
aby se vše vydařilo a těšíme se na vaší účast v sobo-
tu 17. září v 17 hodin v Milevském klášteře.

Jaroslav Vodňanský

Ilustrační foto: letadlo Me 323.

Ivan Hlas s kapelou, kterou tvoří Olin Nejezchle-
ba (violoncello) a Norbi Kovács (kytara) přijíždí 

po roce a půl do Milevska a zahájí tak další sezonu 
Hudebních sklepů 2011/2012. Ivana Hlase, protago-
nistu vlastních písní není třeba nijak zvlášť předsta-
vovat. Od roku 1986 vydal 15 řadových alb. Posled-
ní dvě desky nahrál s Triem. V této komorní sestavě 

Hudební sklepy zahájí Ivan Hlas Trio
se také představí milevským posluchačům v pátek 
23. září od 19.30 hodin v Galerii M. Pro všechny 
příznivce Ivana Hlase bude připraveno kavárenské 
uspořádání v příjemném prostředí u sklenky vína. 
Prostory Galerie M budou pro veřejnost otevřeny 
od 19 do 23 hodin. Vstupné na koncert je 150 Kč. 
Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji v Gale-

rii M, tel. 382 522 082 a v kanceláři DK Milevsko, 
tel. 383 809 200 nebo na místě v den konání akce. 
Dalšími vystupujícími v rámci Hudebních sklepů 
budou: 14. října. Luboš Pospíšil, 11. listopadu Vladi-
mír Václavek, 9. prosince Lenka Vychodilová a David 
Noll, 13. ledna Oskar Petr a Jirka Vopava, 10. února 
Jiří Dědeček a 11. května Baťa a Malá parta.



str. 12 www.milevsko-mesto.cz

Milevský zpravodaj 9/2011

Zdeněk Izer v Milevsku

Dům kultury Milevsko připravil 
na sobotu 24. září zábavný pořad 
Ze dvou se to lépe táhne, ve kterém 
se diváci budou moci opět setkat 
s jedinečným a nezaměnitelným 
humorem Zdeňka Izera. Partner-
kou Zdeňka Izera v novém progra-

mu bude zpěvačka Šárka Vaňková. Představení se 
uskuteční v sobotu 24. září od 19.30 hodin ve vel-
kém sále Domu kultury v Milevsku. Zdeňku Izero-
vi jsme položili pár otázek.
Jak dlouho už bavíte lidi?
Začal jsem před publikem vystupovat na vojně 
v roce 1988. Spočítejte to. Já to z hlavy nedám.
Co vás k tomu přivedlo, zavzpomínejte na vaše 
začátky…
Armádní soutěž ASUT. Každý útvar musel někoho 
poslat a tak jsme se chtěli na den dostat z kasáren. 
Ovšem postupovali jsme do dalších kol, nakonec 
až do celoarmádního, kde jsme byli 3.  A co postup, 
to opušťák. Takže dobrý!
Co děláte, když lidé nereagují tak, jak byste si 

přál, nedaří se vám publikum „rozehřát“?
Začnu se potit a před očima mám finálovou písnič-
ku. Ale lidi většinou reagují, takže tento stav si pro-
trpím jen párkrát do roka.
Na jevišti se asi musíte hodně „vyhecovat“, jak 
relaxujete po vystoupení?
Jeviště bych dával u lékaře na předpis. Člověk 
může být unavený, nemocný, něco ho bolí, ale když 
vstoupí na jeviště, je všechno zapomenuto a nebo-
lí nic. A to tak potěší, že se po vystoupení nemusí 
ani relaxovat.
Kolik vystoupení absolvujete za rok a jak to 
snáší vaše rodina?
Přesné číslo nevím, ale je jich dost. Máme doma dva 
záchytné body. Letní prázdniny a Vánoce. Hlavně 
léto si užijeme všichni pohromadě. Ale pokud není 
třeba 5 představení za sebou na Moravě, jsem kaž-
dý den doma, takže se denně vidíme.
O bavičích se říká, že jsou doma nudní – jak je 
to u vás?
To je otázka spíš pro manželku a dceru. Myslím, že 
manželka by mi dala tak 50% a dcera 100%.

Vymýšlet scénky a vtipy musí být náročné, jak 
dlouho ještě „vydržíte“?
To nevím. Vzhledem k tomu, že se tím živím, 
tak doufám, že alespoň do důchodu. A když to 
nepůjde, udělám si rekvalifikaci na mluvčího na 
pohřbech. 
Vystupoval jste již někdy u nás v Milevsku?
Nejsem si jist, ale myslím, že ano. Vlastně určitě 
ano, ale je to dlouhá doba, kdy jsme měli předsta-
vení v Milevsku.
Navštívil jste někdy i nepracovně Milevsko, pří-
padně máte nějaký zážitek z našeho města?
Nepracovně jsem v Milevsku byl a to hned několi-
krát. Jednou dokonce se sekačkou v servisu a něko-
likrát na výletě. Ještě v době, kdy jsem měl na břehu 
Lužnice chatu. V Dobronicích u Bechyně.
Co se Vám automaticky vybaví ve spojení 
s městem Milevsko resp. víte něco zajímavého 
o našem městě?
Automaticky se mi vybaví servis na sekačku a fir-
ma ZVVZ. A dobrá zmrzlina na náměstí.

Děkujeme za rozhovor

Kapely v Milevsku a okolí - 1. část

I. kapitola
Při úvahách o zpracování historie lidových 
kapel v Milevsku a okolí jsem dospěl k roz-
hodnutí, že začnu rokem 1945 po 2. světo-
vé válce, přestože zde nepochybně působila 
dlouho před tímto datem nejrůznější muzi-
kantská seskupení s malým přesahem do nej-
bližšího okolí. Proto jsem se nevyhnul odbo-
čením do minulosti.
RUDOLF LAMP, narozený v roce 1905 ve Vídni, 
s rakouským občanstvím, byl od roku 1910 do 
roku 1927 na vychování v Oseku, „po chalupě“ 
U Lívanců. Hudební dráhu zde začal učením se 
hře na klarinet u místního kapelníka Františ-
ka Říhy, penzionovaného vojenského muzikan-
ta. Od roku 1927 do smrti v r. 1962 žil v Pra-
ze. Živil se hudbou, měl kapelu a byl hudebním 
skladatelem. Napsal 80 skladeb a 200 jich upra-
vil pro dechové orchestry. Jeho album 80 písni-
ček pro harmoniku vyšlo v r. 1959.
LADISLAV DEVERA začínal hrát na bas a hous-
le v kapele svého otce. Její vedení od něho pře-
vzal v roce 1926. Čtyři roky nato hrál ve varieté 
v Německu, čtyři sezony pak procestoval s cir-
kusovou kapelou Francii, Belgii a Španělsko.
Po roce 1954 převzaly hudby Závodního klu-
bu ZlP, později ZVVZ, úlohu hlavních orches-

trů dechové taneční hudby v místě. Do nich 
přešla řada muzikantů z místních kapel včetně 
hudby L. Devery, která tak zanikla.

Na rubu fotografie je text: Mému mladšímu 
kolegovi (Josefu Vachtovi  z Líšnice) na  památ-
ku věnuje Devera Ladislav - 13. 6. 1965.
BEDŘICH MÁRA, vojenský muzikant a kapel-
ník, přišel do Milevska začátkem 2. světové 

války po rozpuštění Československé armá-
dy. V Milevsku nejen pedagogicky působil na 
hudební škole, ale také ji řídil. Po válce měl B. 
Mára i vlastní kapelu. Opakovaně, např. v roce 
1953 nebo v roce 1959 sestavil salonní orches-
tr. Ten vystoupil jen jedenkrát 10. června 1959 
v nově otevřené budově Klubu pracujících na 
Večeru ze skladeb Bedřicha Smetany.
MARIA HOFMAN je milevské veřejnosti znám 
jako tenista a hokejista. Méně se o něm ví, že 
byl muzikant, hrál na saxofon a v roce 1948 byl 
i kapelníkem. Složil několik skladeb pro vlast-
ní kapelu, která se zaměřovala na kavárenskou 
hudbu. Ta začala v Milevsku jako první hrát 
swingové šlágry a jmenovala se Red boys.
KAPELA FRANTIŠKA ŠPÁNKA, jejímž zřizo-
vatelem bylo Hospodářské družstvo v Milev-
sku (dnešní prodejna Prima) v Masarykově 
ulici, hrála v roce 1951 ve složení: František 
Špánek, Ota Honzík a Jan Lustik – saxofo-
ny, Josef Špánek a Václav Musílek – trubky, 
Roman Grill - pozoun (do roku 1953), Prokop 
Pešička – akordeon, František  Hlavín – bicí.
Kapelníkem byl v Milevsku i otec Františka 
Špánka. Pokračování příště.

Josef Kroh

Článkem o lidových kapelách v Milevsku a okolí po II. světové válce /1945/do dneška  2011/ se pokouším zmapovat zájmovou činnost, která se dotýká tisíců 
návštěvníků koncertů, různých tanečních zábav, plesů, čajů a podobně. Zde se lidoví muzikanti stávali prostřednictvím svých písniček dárci radosti a dobré 
nálady. Připouštím možnost, že některá seskupení muzikantů unikla mé pozornosti a v seznamu chybí. Předem se omlouvám. Určitě ale vím,že dopátrat se 
personálního obsazení všech skupin a kapel je úkol nesplnitelný. Písemné podklady nejsou, paměť selhává a muzikantů stovky. K tomu si přidejme časté, mnoh-
dy jen krátkodobé přesuny hráčů mezi jednotlivými soubory.

Dům kultury Milevsko, příspěvková organiza-
ce v průběhu července 2011 realizoval výmě-

nu původních dřevěných oken v objektu domu 
kultury.  Práce realizovala firma BINTER s.r.o. 
z Českých Budějovice, která zvítězila ve výběro-
vém řízení. Výběrové řízení proběhlo v průběhu 

Výměna oken v DK Milevsko
dubna 2011 a zúčastnilo se jej celkem 8 staveb-
ních společností. Výměna se týkala celkem 216 ks 
oken a dveří. Nová okna jsou plastová a splňují 
dnešní požadavky na thermoizolační vlastnos-
ti – 6 komorový rám, tepelná propustnost skla U 
= 1,1W/m2*K. Celkové náklady činily 745882,08 

Kč včetně DPH a byly hrazeny díky výsledku 
hospodaření organizace v roce 2010 z rezervní-
ho fondu. Předpokládaná úspora na nákladech 
za otop objektu se v zimním období odhaduje na 
min. 15% oproti původnímu stavu.

Vít Kratochvíl, ředitel DK Milevsko
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80 let:
Roman Grill

Anděla Drahuská
Anežka Hejnová

František Skalický
Věra Ptáčková

V mìsíci červenci oslavili životní výroèí
a souhlasili se zveřejněním v Milevském zpravodaji:

85 let:
Ladislav Kopecký

více než 90 let:
Věra Schorníková
Emilie Janošová

Vlasta Studenovská

Fotoobjektivem …

V sobotu 13. a v neděli 14. srpna se v Loděni-
ci Radava na Orlické přehradě konal krajský 
závod dětí a mládeže v lodních třídách Q-2 
a Evr-2 s názvem Optík Regata. Na snímku vle-
vo jsou stupně vítězů lodní třídy Optimist - cel-
kové pořadí (1. místo - Jonatán Klimeš, 2. místo 
- Lucie Keblová, 3. místo - Matěj Jurečka, všich-
ni z Českého Yachtklubu Praha). Na druhém 
snímku jsou absolventi svého prvního závodu 
v lodní třídě Optimist Michal Jahoda – Yacht 
Club Písek a Šimon Jurečka – Český Yachtklub 
Praha.

nabídka kurzŮ v dk MilevSko 
šk. rok 2011/2012

Jazykové kurzy:
- Anglický, německý, francouzský a španělský jazyk

(Lektoři: manželé Jarošovi  - informativní schůzka – 5. září od 18 hodin)
- Ruský jazyk

(Lektorka: Mgr. Jana Nečasová - informativní schůzka – 12. 9. od 16.30 hodin)
- English with Cookie - angličtina pro nejmenší

(Lektorka: Mgr. Petra Vlčková – informativní schůzka – 5. září od 17 hodin)

Hudební kurzy:
- Kurz hry na kytaru

(Lektor: Ing. Jaroslav Vlk – informativní schůzka – 8. září od 15 hodin)
- Kurz hry na zobcovou flétnu, klarinet a saxofon

(Lektor: Robert Pacourek /www.robertpacourek.cz/ - informativní schůzka 
– 8. září od 16 hodin)

Pohybové kurzy:
Taneční centrum Z.I.P. (tancování + výtvarné dílny pro děti)

(Lektor: Kateřina Šolcová – informativní schůzka 20. září od 15 hodin)
- Farida (orientální tance)

- Jóga (od října 2011)
- P-Klub (taneční skupina EFK, Zumba, 

tancování pro děti – country + společenské tance) 
 

Dále nabízíme:
Divadelní kroužek – Dětské umělecké studio – Hlásek

(Lektorka: Marie Bolková – informativní schůzka 6. září v 16 hodin)
Předškoláček aneb Hrajeme si na školu

výtvarně-vzdělávací kroužek pro předškolní děti
(zahájení kurzu – 19. září v 16 hodin – pro předem přihlášené!)

Více informací o nabízených kurzech získáte v kanceláři DK 
nebo na telefonu 383 809 200.

Slovenský soubor Lučnica vystoupil ve čtvrtek 
25. srpna v klášterní bazilice.

Milevsko má od pátku 26. srpna novou králov-
nu krásy. Zleva: Miss sympatie Lucie Poláková, 
I. vicemiss Sabina Housková, Miss Milevsko 2011 
Simona Veselá a II. vicemiss Tereza Rozsypalová.

Sobotní vystoupení skupiny Děda Mládek Illegal 
Band v parku Bažantnice.

Milevská dechová skupina Kovačka (dříve Stat-
kovanka) oslavila v neděli 28. srpna 40. výročí 
založení skupiny.

bartolomějské slavnosti 2011
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Máte zájem dostávat Milevský zpravodaj 
v elektronické podobě?

Přihlašte se na e-mailu zpravodaj@dkmilevsko.cz a my vám jej každý 
další měsíc zašleme.
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Jak dobře znáš své město?

Vaším úkolem je odhalit, kde byla fotografie pořízena. Tři vylosova-
ní výherci, kteří správnou odpověď pošlou SMS do 8. září 2011 na 
telefonní číslo 605 253 000, získají vstupenku na divadelní předsta-
vení Rychlé šipky, které bude sehráno v DK Milevsko v pondělí 12. 
září. K odpovědi nezapomeňte připojit své celé jméno a adresu.

Správná odpověď z minulého čísla: 
Fotografie byla pořízena v parku Bažantnice.
Výherci: Vladimír Vildt, Zdeněk Doubrava, Alexandra Bláhová, 
všichni z Milevska

Seminář: Zákoník práce
JUDr. Hort Vás bude informovat o přípravě velké novely zákoníku práce 
a zákona o zaměstnanosti od 1. 1. 2012. Další část semináře pak bude 
věnována těmto bodům: Vznik pracovního poměru; Prac.smlouva, zákl. 
náležitosti, Jmenování; Trvání prac. poměru; Zkušební doba, zrušení pra-
covního poměru ve zkušební době; Konkurenční doložka; Změny pracov-
ního poměru; Důsledky skončení prac. poměru před dosažením věkové 
hranice pro starobní důchod; práva a povinnosti uchazeče o zaměstnání 
v evidenci ÚP, podpora v nezaměstnanosti...

Lektor: JUDr. Vladimír Hort – ÚP Tábor
Termín konání: čtvrtek 15. 9. 2011  od 9.00 do 13.00hodin
Místo konání: DK MILEVSKO, Nádražní 846 – klubovna 1. patro 
Uzávěrka přihlášek: pondělí 12. 9. 2011, 12.00 hodin

Seminář: Komunikační styly v praxi aneb jak vytvořit příznivou atmo-
sféru při jednání
Cílem tohoto semináře je uvědomit si rozdíly v jednání jednotlivých typů 
lidí, rozpoznat styly chování, určit svůj vlastní styl a ukázat, jak správné 
přizpůsobení vede k efektivnímu jednání. Seminář je určen všem, kteří 
se chtějí vyznat sami v sobě, porozumět stylu jednání ostatních a využít 
ho ke splnění očekávání a závazků. Obsah: Emotivnost; Sebeprosaze-
ní; Neverbální projev; Jak komunikujeme; Styly chování; Styly chování 
a stres; Sociální přizpůsobivost; Rozvoj jednotlivých komunikačních stylů

Lektor: Mgr. Hana Jánská – Abilities Communication Development
Termín konání: úterý 20. 9. 2011 od 9.00 do 13.00 hodin
Místo konání: DK MILEVSKO, Nádražní 846 – klubovna 1. patro 
Uzávěrka přihlášek: pátek 16. 9. 2011, 12.00 hodin

Více informací o aktivitách Jihočeské hospodářské komory v Milevsku a pořá-
daných akcích obdržíte přímo v kanceláři JHK Milevsko, Husovo nám. 391.

Marcela Kužníková – ředitelka Oblastní kanceláře Milevsko
Kontakt: e-mail: kuznikova@jhk.cz;  tel. 383 809 209 ; mobil: 608 572 260; 
www.jhk.cz

Jihočeská hospodářská komora 
– oblastní kancelář Milevsko 

si Vás dovoluje pozvat na:

poděkování sponzorům 
bartolomějského posvícení

Dům kultury Milevsko, který byl pořadatelem letošního Bartoloměj-
ského posvícení děkuje všem, kteří se podíleli na konání této akce.


