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Vážení spoluobčané, milí přátelé,
dne 14. června navštívil Milevsko prezident České republiky Miloš Zeman. Jeho třídenní
cesta po Jihočeském kraji byla plánována už od ledna, ale závazně potvrzena byla pouhé dva týdny předem. Nastaly mohutné přípravy, všechno musí být dokonalé, vždyť československý nebo český prezident se s milevskými občany setkává „maximálně jednou za
100 let“! Do poslední chvíle jsme s obavami sledovali jeho vyčerpávající a rychle po sobě
jdoucí cesty do Číny, Vietnamu a Kazachstánu a nechtěli věřit tomu, že těsně po nich a před
audiencí u anglické královny bude schopen poctít Milevsko svojí návštěvou. Ano, poctít.
Je to hlava státu, ať se to někomu líbí, nebo ne. Rád bych poděkoval všem, kteří se na přípravách podíleli, i těm z Vás, kteří se přišli na pana prezidenta a paní hejtmanku podívat
na radnici nebo náměstí. Vše proběhlo k naprosté spokojenosti prezidentova doprovodu.
Zvládli jsme to!
Přeji Vám krásné léto, Ivan Radosta

The Tap Tap
neděle 30. 7. od 18:00 hodin
1. nádvoří milevského kláštera
v případě deště
velký sál DK
Vstupenky:
www.milevskem.cz
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Informace z jednání Rady města Milevska
Z městské rady 7. června 2017
První rada v červnu projednávala 19 záleži-

tostí, mezi nimi:

• Souhlas s výsadbou stromů – rada města
přijala nabídku organizace „Sázíme stromy“
a na starém sídlišti bude vysazeno v místě vykáceného sadu 40 nových ovocných stromů.
Město pak musí zajistit následnou péči. Před
zahájením výsadby ještě proběhne schůzka
s obyvateli sousedních domů, kde bude představen návrh výsadby i celkového uspořádání
prostoru.
• Zastávka MHD u kláštera – protože bylo nalezeno řešení pro zajíždění autobusů městské dopravy ke klášteru, a tedy i ke hřbitovu, mohla rada schválit rozšíření smlouvy
s dopravcem. Zastávka bude u Latinské školy
a postupně bude hledán optimální jízdní řád.

Zavedení nové linky bude stát městskou kasu
přibližně 30 tis. Kč ročně.
• Pronájem obchodních prostor – na základě
vyhlášeného záměru na obsazení uvolněných
prostor po firmě DOMITA v domě „Na Růžku“
rozhodla rada města o pronájmu České spořitelně, jejíž nabídka byla vyhodnocena jako
nejlepší. Česká spořitelna však opustí své
současné a tradiční sídlo v budově „městské
spořitelny“.
• Obnova kanalizačních sběračů – v rozpočtu
roku 2017 je plánována obnova části sběrače
D (mezi nádražím a čističkou). Po seznámení
s výsledkem veřejné zakázky a elektronické
aukce na rekonstrukci sběrače D a A (mezi Sokolovskou ulicí a rybníkem Dvorčice) bylo rozhodnuto doporučit zastupitelstvu provedení
obou sběračů v letošním roce, protože cena
celé akce bude výhodnější, než rekonstruovat
sběrače jednotlivě. Do rozpočtu investic však

pro takový postup musí být uvolněno zhruba
5 mil. Kč, a to je v pravomoci zastupitelstva.
• Rekonstrukce vodovodu – v letošním roce
zahájila společnost EON rekonstrukce svých
rozvodů v ulicích Sibiřská, kpt. Jaroše a Sadová. Město na to navazuje obnovou vodovodu,
veřejného osvětlení a chodníků. Proti původnímu rozsahu oprav vodovodu, kdy se předpokládala jen výměna přípojek, je nyní, i na
doporučení ČEVAK, uvažováno o výměně
celého hlavního vodovodního řadu v těchto
ulicích. O tom však také musí vzhledem k objemu výdajů rozhodnout zastupitelstvo. Celá
akce bude dokončena v začátku příštího roku,
kdy ulice dostanou nový asfaltový povrch. Ten
půjde ze dvou třetin na vrub EONu, zbylou třetinu uhradí město.

Více na www.milevsko-mesto.cz.
Mgr. Martin Třeštík, místostarosta

Novinky na veřejném pohřebišti v Milevsku
V říjnu 2016 vláda ČR schválila rozsáhlou novelu
zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, kterou
následně předložila do Parlamentu ČR, který
tuto rozsáhlou novelu schválil v dubnu letošního
roku a Senát ČR ji schválil na 7. schůzi 31. května. Nyní je novela na podpisu u prezidenta ČR.
Dle novely zákona v čl. II. přechodná ustanovení, odst. 9 mimo jiné dochází k povinnosti
provozovatele pohřebiště uvést Řád veřejného
pohřebiště do souladu s podmínkami novely
zákona č. 262/2001 Sb., o pohřebnictví do 3 let
od účinnosti novely zákona. Dle § 18 odst. 3 je
ke změnám řádu veřejného pohřebiště nutný
předchozí souhlas krajského úřadu. Krajský úřad
vydá souhlas za předpokladu, že řád veřejného
pohřebiště byl vypracován v souladu s požadavky stanovenými zákonem.
Protože povinnost upravit řád veřejného pohřebiště se bude týkat 6.000 veřejných pohřebišť, přistoupil odbor investic a správy majetku
v únoru 2017 k vypsání veřejné zakázky malého

rozsahu „Hydrogeologický průzkum veřejného
pohřebiště“. Vítězem se stala a.s. EUROGAS,
se kterou město Milevsko uzavřelo dne 20. dubna 2017 smlouvu o dílo.
Společnost EUROGAS a. s. na základě plnění
smlouvy provedla první místní šetření v dubnu.
Dle zjištění havarijního stavu na podzemních
vodách v JV rohu pozemku p. č. 1722/2 k. ú.
Milevsko a následných jednání naprojektovala
drenážní systém, který zabezpečí v této části
hřbitova trvalé snížení hladiny podzemní vody
a odvedení vody do stávajícího drenážního systému a dále do bezejmenné vodoteče a Milevského potoka.
Havarijní stav bude řešen v průběhu roku 2017.
Pro další zajištění hydrogeologických prací,
následných opatření, monitorování hladiny
podzemních vod a předání požadovaného díla
(hydrogeologického průzkumu s navrženými
opatřeními) bude ještě v průběhu roku 2017
realizováno:

• vyhloubení průzkumných vrtů (3 ks) do hloubky cca 7 m (vrtný profil 165 až 205 mm)
• provedení kopané sondy do hloubky cca 3 m
• budou odebrány vzorky zeminy za účelem
provedení zrnitostní analýzy (pro stanovení koeficientu filtrace) a budou odebrány
vzorky podzemní vody (z hlediska nařízení
vlády č. 401/2015 – vypouštění z drenážního
systému).
Součástí vyhodnocení závěrečné zprávy z hydrogeologického průzkumu bude návrh způsobu
odvodnění pozemků určených pro pohřbívání
a způsob nakládání s vodami drenážního systému. Projektová dokumentace včetně rozpočtu
navržených opatření bude později zpracována
samostatně a k případné realizaci se přistoupí v roce 2018 v souladu rozpočtovými pravidly a pravidly pro zadávání veřejných zakázek
města Milevska.
Bc. David Lukeš,
odbor investic a správy majetku

Aktualizace žádosti o přidělení bytu v DPS

Ilustrační foto

Městský úřad Milevsko, odbor sociálních věcí,
upozorňuje žadatele o přidělení bytu v domech
s pečovatelskou službou města Milevska, že
v průběhu července každého kalendářního roku
musí být podaná žádost o přidělení bytu v domech s pečovatelskou službou města Milevska

(dále jen „žádost“) písemně aktualizována. Písemnou aktualizaci
žádosti je možné učinit na Odboru
sociálních věcí Městského úřadu
Milevsko, Za Radnicí 95, 399 01 Milevsko, 2. patro budovy Froll - kancelář č. 305, Pavlína Hajská, DiS.,
kde bude od 1. července připraven
aktualizační dotazník. Aktualizační dotazník je k dispozici rovněž
na webových stránkách města Milevska www.milevsko-mesto.cz ve
složce Sociální oblast (Domy s pečovatelskou
službou). Aktualizace žádosti je jednou z povinností žadatele o přidělení bytu v domech s pečovatelskou službou. Pokud ji žadatel neprovede
ani poté, co na ni bude odborem sociálních věcí
písemně upozorněn, bude jeho žádost, v souladu

s Pravidly pronajímání bytů pro seniory a osoby
se zdravotním omezením v domech s pečovatelskou službou města Milevska z pořadníku žadatelů o přidělení bytu v domech s pečovatelskou
službou města Milevska, vyřazena.
Žadatelé, kteří žádost podali v průběhu letošního kalendářního roku, budou svoji žádost aktualizovat až v červenci 2018.
Změny týkající se stupně závislosti na pomoci
jiné fyzické osoby (příspěvek na péči), rozsahu
využívání sociálních služeb, trvalého pobytu,
bytových podmínek či vznik nesplaceného závazku vůči městu, je žadatel povinen oznámit
kdykoliv v průběhu kalendářního roku, a to nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy
k uvedené změně došlo.
Pavlína Hajská, DiS.,
odbor sociálních věcí
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příspěvky zastupitelů
Pozvánka na Farmyrun
Můžete mít na věc jiný názor, ale já jsem přesvědčen, že žijeme v nejlepším městě. Milevsko má po všech stránkách správnou velikost
i malost, je zde správné a přiměřené množství obchodů, úřadů, sportovních i kulturních
zařízení, škol a policie, pracovních příležitostí i možností se flákat. Co je ale na něm

nejlepší, je to, že snad z každého okna je vidět na pole nebo do lesa. Jsme prostě taková
větší vesnice. Tohle zjištění stálo u zrodu názvu překážkového přespolního běhu Farmyrun, tedy běhu farmářů. Nultý ročník se uskuteční 23. září v prostoru mezi Bažantnicí
a Vášovým rybníkem a jeho hodně zkrácenou

verzi si může vyzkoušet každý návštěvník
Mejdanu pro faunu 15. července. Díky partě
nadšenců se třeba Farmyrun stane další akcí,
která přiláká do Milevska pravidelně návštěvníky a místním nabídne sport a zábavu jiného
druhu.
Martin Kostínek

Příspěvky zastupitelů nejsou obsahově upravovány.

Dvacet let kontaktů místních organizací

V posledních květnových dnech přijeli do Milevska na pozvání místní organizace ČSSD členové
sesterské švýcarské strany SP (Sozialdemokratische Partei der Schweiz) z partnerského města

Münchenbuchsee. Byla to jubilejní, už desátá,
vzájemná návštěva a tyto přátelské kontakty,
které začaly v květnu roku 1997 první návštěvou
milevských sociální demokratů ve Švýcarsku,
tedy letos oslavily už dvacet let. Na obou stranách se za ty roky zúčastnila společných setkání
řada lidí, často i nad „partajní“ rámec, a vniklo
mnoho pevných přátelství.
Švýcarským hostům jsme připravili zajímavý
program, byli přijati na krajském úřadě paní
hejtmankou Ivanou Stráskou, viděli lipenskou
stezku korunami stromů, navštívili naše nové
muzeum maškar a skanzen ve Vysokém Chlumci.
Součástí návštěv jsou samozřejmě i vzájemné
rozhovory a informace o situaci v partnerských
městech.
Naši přátelé nám přivezli také dar a přáli si, aby

sloužil i městu a tedy veřejnosti, stejně jako
předchozí dary - lípa u Suchanova rybníka či
historická mapa Milevska v muzeu. Po dohodě
se tedy finanční dar ve výši 10.000 Kč použil jako
příspěvek na úhradu masivního dřevěného stolu
a lavice, která nově poslouží návštěvníkům rybníka Pytlák.
Partnerství měst Milevsko a Münchenbuchsee
už trvá 25 let. Na „radniční“ úrovni je v poslední
době víceméně neaktivní, ale zato žije dál v neformálních kontaktech, což bylo vlastně cílem
těch, kdo spolupráci na obou stranách začínali. Skvěle spolupracují pěvecké sbory, maškarní
sdružení. Také milevští sociální demokraté jsou
rádi, že k udržení dobrých vztahů obou měst
mohli znovu přispět.
Mgr. Martin Třeštík

Vítání občánků

Místostarosta města Mgr. Martin Třeštík přivítal 15. června v obřadní síni milevské radnice nové občánky města Milevska. Zleva Beáta Máchová, Eliáš
Peterka, Nikola Tupá, Tadeáš Lívanec, Zoe Smrčinová a Tobias Kašpar. Přivítání zpestřily svým vystoupením děti z MŠ Sluníčko Karolína Koutníková,
Matyáš Kofroň a Valentýna Koudelková.

Poděkování
Ředitel ZUŠ Milevsko Mgr. Vladislav Horek, jeho zástupce Mgr. Pavel Pich a pan
učitel Václav Adam v rámci celostátního happeningu základních uměleckých
škol zahájili dne 30. května Výstavu výtvarného oboru ZUŠ Milevsko. Vernisáž
doplnili skvělým koncertem dechového souboru LEGO. Obrázky dětí vyzdobily
chodby Domu s pečovatelskou službou, Libušina 1401, Milevsko až do
22. června. Touto cestou bych chtěla za SSMM a obyvatele domu poděkovat
celému kolektivu ZUŠ Milevsko za jejich práci a nádherné odpoledne!
Bc. Bohdana Hejnová,
vedoucí pečovatelské služby SSMM

červenec

2017

strana

4

Vážení občané a přátelé milevského regionu,
Projekt Živé Milevsko – Smart Region znamená zapojení města a jeho okolí
do programu Smart City. Celý projekt bude veden zcela otevřeně, takže každý z Vás může
být součástí a přispět tak k rozvoji svého města a regionu.
Jedná se o projekt náročný, dlouhodobý a jeho hlavním cílem je zkvalitnění života
ve městě Milevsku a okolních obcích.
Hlavní směry celého projektu se zaměřují na vytvoření prostoru a podmínek pro rozvoj malého a středního podnikání,
rozvoje kultury a cestovního ruchu v závislosti na veřejném prostoru a dopravě.
Zapojení občanů, vedení města a obcí, podnikatelských subjektů, organizací, zájmových skupin atd. je nedílnou součástí
celého projektu. Úspěch projektu nezávisí pouze na pár jedincích, ale na zapojení co nejširší veřejnosti. Půjde o trvalý
proces, ve kterém je třeba se nejdříve naučit „po Milevsku chodit“ a získané podněty postupně uvádět v život a reagovat
na vývoj.
Intenzivně již několik měsíců pracujeme na zaměření projektu tak, abychom Vám mohli předložit smysluplný a koncepční
záměr, jak využít velkého potenciálu regionu. První
změny nebudou hned viditelné, ale budeme Vás průběžně
informovat. Budeme se s Vámi také scházet na veřejných
jednáních, nebo i osobně, aby i Vy jste měli možnost
se zapojit.
Každý z Vás může a měl by být součástí tohoto projektu.

Milevský kraj získal tři dotace od Jihočeského kraje
Obecně prospěšná společnost Milevský kraj
v tomto roce uspěla ve dvou dotačních programech vyhlášených Jihočeským krajem. Jedná
se o Dotační program „Podpora cestovního ruchu“, díky němuž Milevský kraj o. p. s. obdržel
finanční prostředky ve výši 55.000 Kč na projekt s názvem „TIC Milevsko – využití nových

technologií“, který v sobě zahrnuje například
modernizaci webu Milevskem.cz či aktualizaci
fotobanky regionu Milevsko. V rámci Dotačního programu „Podpora kultury“ Milevský kraj
o. p. s. získal dotaci na hudební festival Open
Air Musicfest Přeštěnice 2017, letos se konal
již jeho 17. ročník, a na akci Milevské kulturní

léto 2017, která v sobě zahrnuje například
letní hudební a filmovou přehlídku v Milevsku.
Jednotlivé příspěvky Jihočeského kraje na oba
výše uvedené projekty činí 30.000 Kč. O realizaci jednotlivých projektů Vás budeme dále
informovat.
Milevský kraj o. p. s.

Noví zaměstnanci městského úřadu

Odbor finanční
Vendula Černá

Odbor finanční
Bc. Alena Klůfová

Odbor finanční
Bc. Jana Holečková

Odbor finanční
Kateřina Schorníková

mzdová účetní, cestovní náhrady

účetní, evidence dotací

hlavní účetní

referentka - administrativa

V měsíci květNU 2017 oslavili životní výročí
a zároveň souhlasilI se zveřejněním v Milevském zpravodaji:

80 let
Miroslav Sekal
Jindřich Draxler
Bohuslav Hajna
Jaroslav Kotalík
Odbor vnitřních věcí
Iveta Kolínová, DiS.

Odbor regionálního rozvoje
Ing. Lenka Džermanská

centrální podatelna

referentka - památková péče, kultura a sport

85 let
Karel Paleček
Miloslav Žižka

Zdeňka Dlouhá
Marie Kolářová
91 let
Dobroslava Kroupová
92 let
František Staněk
Josef Ptáček
Růžena Daňková
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fotoobjektivem

V sobotu 27. května se konala IV. Muzejní noc v Milevském muzeu, navštívilo ji přes 270 návštěvníků.

Již sedmý ročník taneční show pod širým nebem nabídl vystoupení tanečních skupin z Milevska,
o hudební doprovod se postaral Jaromír Kašpar. Na dobrovolném vstupném se vybralo 6.363 korun, které byly předány ve prospěch třináctiletého Jakuba Pince.

Výlet dětí z Jesliček Milísek do parku Bažantnice. Do parku jsme dojeli autobusem, kde jsme
měli společný piknik a hry v přírodě.

V neděli 4. června proběhlo v Dubňanech u Hodonína Mistrovství České republiky v kombinovaném programu moderní gymnastiky 2017.
Jihočeskou oblast tam reprezentovaly vedle
3 českobudějovických také 2 gymnastky z milevského Sokola - Lucie Kašparová a její mladší sestra Aneta. Jihočeské družstvo skončilo
na 14. místě z celkových sedmnácti. Milevská
děvčata na soutěž připravila a doprovodila trenérka Kateřina Mošanská.

Den dětí, který připravil dům dětí a mládeže ve spolupráci s domem kultury, oslavili žáci prvního
stupně milevských základních škol nejprve Pirátskou pohádkou a poté plnili soutěžní úkoly v amfiteátru a před DK.

V týdnu od 12. do 16. června absolvovalo 19 studentů 3. ročníku milevského gymnázia sportovně turistický kurz v areálu nedaleko Dobronic
u Bechyně. V polovině týdne vyměnili kola za pádla a vesty a z Tábora
do Dobronic se vydali po proudu Lužnice.

Ve čtvrtek 1. června oslavily děti v MŠ Klubíčko svůj den různými sportovními disciplínami a soutěžemi. Nakonec si odnesly nejen medaile a kornout plný dárečků, ale i krásné zážitky. Na horní fotografii je Klárka Kubíčková při plnění jedné z disciplin.
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Celoroční projekt knihovny a mateřské školky
Pastelka, Knihožrouti, byl slavnostně zakončen.
Děti za skvělou práci s knížkami dostaly malé
odměny, ti nejlepší knížku a prošmejdit celou
knihovnu mohl nakonec každý.

Děti z MŠ Pastelka, Klára Studenovská a Adam
Burda přispěly svými obrázky do výtvarné soutěže pořádané Milevskými novinami a milevskou tiskárnou LK tisk. Jednalo se o ilustrace
ke knize regionální dětské poezie. Klárka získala diplom za krásné 2. místo za obrázek Přeborova a obě děti si odnesly za účast v soutěži
drobné dárečky.

Vernisáží byla v pátek 2. června v Galerii M
zahájena výstava obrazů soběslavského malíře
Josefa Záruby s názvem Osudy.

Pět tříd milevských prvňáčků bylo během června postupně pasováno na čtenáře. Za jejich boj
s písmenky a vkročením do světa knížek byli
oceněni skřítky Knihomolem a Knihomilem
a královnou milevské knihovny.

V červnu skončily v knihovně dva intenzivní
kurzy trénování paměti. Uchazeči, kteří kurzem prošli, budou pokračovat dalším, náročnějším kurzem opět na podzim a pro nováčky
se od října otevírá začátečnický kurz. Zájemci
se mohou přihlásit již nyní na pobočce knihovny v DK.

V pondělí 12. června se dodatečně v rámci Dne
Země vypravili žáci 2. základní školy v Milevsku na úklid města a jeho okolí. Jednotlivé třídy
se postaraly o sběr odpadků na Hůrkách, Pytláku, Dehetníku, Starém sídlišti, Píseckém předměstí aj. Vyčistily také prostory v areálu a okolí
své školy.

Koupaliště Milevsko
Otevírací doba:
červenec a srpen

Městská knihovna
informuje:
Prázdniny se blíží
a my se pustíme do
malování, vyřazování a
zvelebování knihovny.
Takže POZOR!
V úterý a ve čtvrtek
se o prázdninách
nepůjčuje!

DOSPĚLÉ ODDĚLENÍ
po, st, pá - 08:00-17:00,
zavřeno
od 24. do 28. července
(stěhujeme studovnu)
DĚTSKÉ ODDĚLENÍ
po, st - 08:00-11:00
a 12:00-16:00
POBOČKA V DK
půjčovní doba se nemění,
zavřeno 31. července
až 11. srpna (pořádáme
příměstský tábor)

pondělí – neděle
od 10:00 do 21:00 hodin

červenec
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střípky z minulosti
Sochař Břetislav Benda - 2. část
výcviku v maďarské Békéscsabě měl štěstí a byl
zařazen do přípravky pro
důstojnickou školu do rumunské Oradey, odkud
byl vyloučen a v květnu
1916 byl poslán na italskou frontu. Přihlásil
se do horolezeckého
kurzu a v zimě byl poslán
též do lyžařského kurzu.
Bohužel se nevyhnul biBřetislav Benda (vpravo) ve školním ateliéru.
tvě na Piavě a při dobývání hory Monte Grappo
byl raněn průstřelem
obou dlaní. Kariéru začínajícího sochaře však
toto nepříjemné zranění
neukončilo.
Břetislav Benda se ze zranění léčil ve vojenském
lazaretu na Strahově.
Toužil přesto pracovat
a v lednu 1918 ještě s nedoléčenýma rukama dorazil k Myslbekovi do kaKaplička ve Zběšičkách.
binetu. Začátky byly velmi
V pozadí je k vidění hospodářský dvůr Bendovy rodiny.
těžké. Sice byl v létě téVelkým životním snem Břetislava Bendy bylo hož roku povolán zpět k vojenskému útvaru,
studium na Akademii výtvarných umění pod ve- válka se však již chýlila ke konci a Benda se už
dením proslulého sochaře Josefa Václava Mysl- zpátky na válečné pole nevrátil. V roce 1918
beka. V době ukončení Bendova studia na ho- odešel jeho otec František Benda do penze a rořické škole však již zuřila první světová válka. dina se přestěhovala do Zběšiček, kde zakoupila
Břetislav Benda věděl, že byl u odvodu uznán velkostatek. Zde Břetislav Benda vytvořil jako
schopným služby a ani jeho vojna nemine. Přes- jedno ze svých prvních veřejně umístěných děl,
to se pokusil o splnění svého vroucného přání malou plastiku Panny Marie Sepekovské s vytea zúčastnil se náročných přijímacích zkoušek saným nápisem „Za šťastné navrácení ze světona Akademii. Jelikož byl předem svými profeso- vé války vytesal Břetislav Benda 1919“, která je
ry dlouhodobě připravován, pohovor i zkoušky umístěna v kapličce na konci obce.
splnil a nakonec byl přijat.
Když Břetislav Benda oficiálně nastoupil do prvKe studiu však již nastoupit nestihl a 15. říj- ního ročníku, J. V. Myslbek již neučil a školu přena 1915 byl povolán k 102. pluku do Benešova vzal jiný významný sochař Jan Štursa. Pod ves většinou jihočeských odvedenců. Po půlročním dením oblíbeného profesora Štursy se Břetislav

Benda hojně zúčastňoval soutěží
studentských děl
a také v nich často
vítězil. Jako nadanému umělci mu
byl ve 3. ročníku
výjimečně udělen
čestný rok studia
navíc.
Břetislav
Benda absolvoval
studium na Akademii výtvarných
umění v roce 1922.
Velký význam pro
Pískovcová socha sv. KaBendovu tvorbu
teřiny, umístěna na útulměla skutečnost,
ku slepých dívek v Praze
že brzy získal v pá- v Hroznové ulici na Kamtém patře domu pě, 1932.
v Křížovnické ulici
č. 8 na Starém Městě pražském svůj první malý
ateliér. V roce 1923 byl přijat do Spolku výtvarných umělců Mánes, kde poté pravidelně vystavoval na členských výstavách. Mánes byl v poválečných letech nejlepším a nejpokrokovějším
spolkem výtvarných umělců, jehož členy byli
věhlasní umělci jako např. Mikoláš Aleš, Josef
Lada, Josef Čapek, Antonín Slavíček nebo Jan
Zrzavý. Činnost „Mánesa“ fakticky skončila roku
1947, v roce 1956 byl pak oficiálně rozpuštěn.
Již v době studií jako zapálený mladý umělec
podnikal Břetislav Benda studijní cesty do Itálie, Řecka, Francie či Jugoslávie, kde obdivoval
díla starých sochařských mistrů.
Dne 18.10.1924 se v kostele sv. Petra v Praze
na Poříčí oženil s 21letou úřednicí Bohumilou
Krumpholcovou z Karlína. O rok později, den
před Štědrým večerem, se jim narodil syn Břetislav, kterému říkali Sláva. V roce 1931 do rodiny
přibyla dcera Alena. Poslední dítě, nejmladší syn
Milan, přišlo na svět později, až v roce 1941.
-pokračování příštěMgr. Petra Kratochvílová, Milevské muzeum

Pískovcový pomník padlým I. světové války
v Bernarticích, 1928–1930.

Břetislav Benda je autorem životopisné knihy
Bronz a kámen (Hrst vzpomínek) z roku 1972.

Pískovcový pomník padlým stodruhákům v Benešově u Prahy, 1930.

červenec
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kultura a sport v milevsku a okolí
Milevské kino
5. května 117| tel.: 382 521 216
www.milevskem.cz

Úsvit planety opic. Z inteligentního šimpanze
Caesara (Andy Serkis) se stal nezpochybnitelný vůdce rozrůstajícího se společenství opic,
a když se s ním nyní setkáváme, je mu okolnostmi vnucena nová role válečného generála.

komu udělali? Tak nyní je zde Srdečně vás vítáme, další podobně bláznivá komedie od stejného tvůrce, kterým je režisér a scenárista
Philippe de Chauveron.

do 12 let nepřístupný, vstupné: 150 Kč

dům kultury

3D TITULKY

VŠECHNO, ÚPLNĚ VŠECHNO
sobota 1., neděle 2. 7.

20:00

USA – Romantický - Dívka, která je doslova
a do písmene alergická na celý svět. Je zavřená doma, nikam nesmí a skoro nikdo nesmí
k ní. Když se ale do sousedního domu přistěhuje nová rodina a s ní i kluk jménem Olly, začíná se odvíjet komplikovaná „lovestory“.

MILOVNÍK PO PŘECHODU
sobota 15., neděle 16. 7.

do 12 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

TITULKY

TITULKY

96 min.

20:00

USA – Komedie - Letní komedii zdobí sexbomby dvou generací a zrezlý playboy za zenitem,
jehož pokusy vrátit se po letech jako obávaný
dobyvatel ženských srdcí a peněženek už neprobouzí libido, ale spíš rozpaky a úsměvy.

115 min.

do 12 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

SPIDER-MAN: HOMECOMING
čtvrtek 6. až sobota 8. 7.

20:00

USA - Akční, dobrodružný - V dalším pokračování se vrací Mladý Peter Parker - Spider-Man
(Tom Holland), který velkolepým způsobem
debutoval ve filmu Captain America: Občanská válka.

3D DABING

vstupné: plné 150 Kč, děti 130 Kč

SMRTIHLAV
neděle 9. 7.

20:00

FR, USA, UK – válečný, drama, historický, akční - Nový zahraniční film s účastí hollywoodských hvězd, který se věnuje velkému českému příběhu druhé světové války – atentátu
na Heydricha.

TITULKY

143 min.

119 min.

do 12 let nepřístupný, vstupné: 100 Kč

PRÁZDNINOVÁ DÍLNA
+ ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE
středa 12. 7.
09:00

USA – Animovaný - Šmoulinka se po nálezu tajuplné mapy vydává společně se svými nejlepšími kamarády Koumákem, Nešikou a Silákem
na vzrušující a napínavou pouť Zakázaným
lesem plným kouzelných stvoření, aby nalezli
tajemnou, dávno ztracenou vesnici dříve, než
se to podaří zlému kouzelníkovi Gargamelovi.
Přijďte strávit příjemné prázdninové dopoledne do Milevského kina. Nejdříve si vyrobíte
papírovou kytici a pak se podíváte na pohádku.

DABING

vstupné: 60 Kč

VALERIAN A MĚSTO TISÍCE PLANET
čtvrtek 20. až sobota 22. 7.
20:00

Francie - Akční, dobrodružný, sci-fi - Vizuálně
ohromující dobrodružství Luca Bessona. Dobrodružství plné fantazie a akční podívané nás
zavede do nejpodivuhodnějšího vesmíru, který byl dosud stvořen. S rozpočtem 180 milionů dolarů se jedná o vůbec nejdražší projekt
evropské kinematografie.

3D DABING

vstupné: 160 Kč

137 min.
20:00

Nizozemsko, Fr, VB, USA – Akční, drama, historický - Očekávané válečné drama vizionáře
Christophera Nolana vychází z událostí evakuace obklíčených francouzských, britských
a belgických vojáků z pláží severo francouzského Dunkerku na jaře 1940.

TITULKY

do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

MAXINOŽKA
čtvrtek 27. až sobota 29. 7.

17:30

Francie, Belgie – Animovaný - Náctiletý outsider Adam se vydává na dobrodružnou cestu,
aby odhalil záhadu svého dávno ztraceného
tatínka, jen aby zjistil, že to není nikdo jiný než
legendární Lesní muž!
vstupné: 110 Kč

91 min.

BABY DRIVER
čtvrtek 27., pátek 28. 7.

20:00

USA - Dobrodružný - V dalším pokračování
svých fantastických dobrodružství se kapitán
Jack, ke kterému se štěstěna opět jednou nemilosrdně obrátila zády, ocitá tváří v tvář bandě smrtících pirátských duchů pod vedením
strašlivého kapitána Salazara.

USA - Akční, thriller - Talentovaný mladý řidič,
který zajišťuje zločincům únik z místa činu, je
ve své práci tím nejlepším z oboru i díky hudbě, kterou si během ní pouští. Když se Baby
setká s dívkou svých snů, vnímá to jako příležitost opustit život zločince a začít znovu. Poté,
co je ale mafiánským bossem přinucen zúčastnit se další akce, která je předem odsouzena
k neúspěchu, ocitá se v ohrožení jeho život,
láska i svoboda.

vstupné: plné 110 Kč, děti 90 Kč

do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

PIRÁTI Z KARIBIKU:
SALAZAROVA POMSTA
čtvrtek 13. až sobota 15. 7.

DABING

VÁLKA O PLANETU OPIC
čtvrtek 13., pátek 14. 7.

17:30

129 min.
20:00

USA - Akční, sci-fi - Válka o planetu opic začíná
dva roky po událostech předchozího snímku

TITULKY

SRDEČNĚ VÁS VÍTÁME
sobota 29., neděle 30. 7.

92 min.

do 12 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

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

OPEN AIR MUSIC FEST PŘEŠTĚNICE
do 1. 7.
LETNÍ KINO MILEVSKO 2017
ANDĚL PÁNĚ 2
úterý 4. 7.

21:00

Anděl Petronel stále pracuje u Nebeské brány, ale je přesvědčen, že by si zasloužil lepší
službu. Jeho věčný pokušitel, čert Uriáš, začne
Petronela ponoukat. Stačí utrhnout jablíčko ze
stromu Poznání a bude vědět to, co ví jen Bůh!
Akce je financována s podporou dotačního
programu Jihočeského kraje „Podpora kultury“ a v rámci projektu „Milevské kulturní léto
2017“.

amfiteátr DK

vstupné: zdarma

DUNKERK
neděle 22. 7.

DABING

TITULKY

112 min.
20:00

Francie, Belgie - Komedie - Vzpomínáte si
na nekorektní francouzskou komedii Co jsme

MILEVSKÉ LÉTO 2017
čtvrtek 6. 7.

18:00-22:00

Série letních koncertů v amfiteátru DK Milevsko. Více na www.milevskem.cz.

amfiteátr DK

vstupné: zdarma

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA
MINISTERSTVA VNITRA ČR
úterý 11. 7.
13:00-16:00

Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny, každé druhé úterý v měsíci.

učebna 2

LETNÍ KINO MILEVSKO 2017
DECIBELY LÁSKY
úterý 11. 7.

21:00

Decibely lásky jsou příběhem tří generací, které prožívají své touhy, sny, naděje i zklamání,
a přitom nepřestávají věřit na lásku, přátelství
a lidské souznění. Okolnosti se mění, ale věčná touha milovat a být milován zůstává.
Akce je financována s podporou dotačního programu Jihočeského kraje „Podpora kultury“ a v
rámci projektu „Milevské kulturní léto 2017“.

amfiteátr DK

vstupné: zdarma

PRÁZDNINOVÁ DÍLNA
+ PROMÍTÁNÍ FILMU ŠMOULOVÉ:
ZAPOMENUTÁ VESNICE
středa 12. 7.
09:00

Přijďte strávit příjemné prázdninové dopoledne do Milevského kina. Nejdříve si vyrobíte
papírovou kytici a pak se podíváte na pohádku.

Milevské kino
vstupné: 60 Kč

červenec

MILEVSKÉ LÉTO 2017
čtvrtek 13. 7.

18:00-22:00

Série letních koncertů v amfiteátru DK Milevsko. Více na www.milevskem.cz.

amfiteátr DK

vstupné: zdarma

LETNÍ KINO MILEVSKO 2017
LICHOŽROUTI
úterý 18. 7.

21:00

Lichožrouti jsou malí tvorové, kteří žijí s námi
lidmi a mohou za to, že lidstvu z každého páru
ponožek vždy zůstane jen jedna – lichá. Ponožkami se totiž živí!
Akce je financována s podporou dotačního programu Jihočeského kraje „Podpora kultury“ a v
rámci projektu „Milevské kulturní léto 2017“.

amfiteátr DK

IRISDIAGNOSTIKA
čtvrtek 20. 7.

14:00

Poradna Jitky Hanzalové.

učebna 2

18:00-22:00

Série letních koncertů v amfiteátru DK Milevsko. Více na www.milevskem.cz.

amfiteátr DK

vstupné: zdarma

LETNÍ KINO MILEVSKO 2017
POHÁDKY PRO EMU
úterý 25. 7.

21:00

Posledním filmem, který budeme promítat
v červenci v letním kině v amfiteátru domu
kultury, bude romantická komedie Pohádky
pro Emu. Petr Miller pracuje již řadu let pro
imigrační úřad v Londýně. Zaběhaný rytmus
jeho života jednoho dne přeruší podivný telefonát z Prahy. V nemocnici leží po autonehodě
svobodná matka, která ho v případě nouze
uvedla jako opatrovníka svého dítěte.
Akce je financována s podporou dotačního programu Jihočeského kraje „Podpora kultury“ a v
rámci projektu „Milevské kulturní léto 2017“.

amfiteátr DK

vstupné: zdarma

MILEVSKÉ LÉTO 2017
čtvrtek 27. 7.

18:00-22:00

Série letních koncertů v amfiteátru DK Milevsko. Více na www.milevskem.cz.

amfiteátr DK

vstupné: zdarma

Koncert - THE TAP TAP
neděle 30. 7.

kým publikem je pro členy kapely výjimečná
příležitost ke zvýšení sebehodnocení a víry ve
vlastní schopnosti. Obdiv nadšeného obecenstva je pak nepochybně tou nejlepší cestou
k jejich přirozené integraci do společnosti.
Přijďte je podpořit, nechat se nabít jejich nezdolnou energií, optimismem a schopností
brát život za všech okolností s nadhledem.
V případě nepříznivého počasí se koncert
přesune do velkého sálu DK Milevsko. Více na
www.milevskem.cz.

1. nádvoří milevského kláštera

vstupné: předprodej 220 Kč, na místě 250 Kč

SPOS Milevsko
J. A. Komenského 1034 | tel.: 382 521 269
www.spos-milevsko.cz

vstupné: zdarma

MILEVSKÉ LÉTO 2017
čtvrtek 20. 7.

2017

Veřejné bruslení - IN-LINE dle rozpisu na stránkách www.spos-milevsko.cz.

TENISOVÉ KURTY - BAŽANTNICE:
OPEN ŠKODA 28. ročník
08.07. 08:15
OPEN ŠKODA 28. ročník
09.07. 08:30
OPEN ŠKODA 28. ročník
22.07. 08:15
OPEN ŠKODA 28. ročník
23.07. 08:30
Turnaj TK ZVVZ dorost
01.-02.07 CH 08:30 |D 10:30 CT
Turnaj TK ZVVZ dospělí
29.-31.07. CH 08:30 |Ž 10:30 CT

galerie M

Jedinečná kapela složená ze studentů a absolventů Jedličkova ústavu, to jsou The Tap
Tap! Kapela vznikla v roce 1998 původně
pouze jako muzikoterapeutická skupina Jedličkova ústavu, postupem času se však profesionalizovala a stala se nedílnou součástí
českého hudebního showbussinesu. The Tap
Tap vydali několik alb, vystupují na předních
českých festivalech a mají za sebou také zahraniční angažmá. Pravidelně spolupracují
s předními českými hudebníky, za všechny
jmenujme např. Dana Bártu, Davida Kollera,
Xindla X či Ewu Farnou. Cílem souboru je
umožnit co nejširšímu okruhu osob se zdravotním postižením rozvíjet a v praxi uplatnit
svůj talent. Možnost prezentovat se před širo-

vestibul knihovny
ČTENÍ V AMFITEÁTRU
pátek 14. a 28. 7.

10:00-11:00

Čtenářská dílna pro malé i větší dětské čtenáře. Čtenářská lektorka Eva umí s knížkami
skvěle pracovat.

amfiteátr v DK

Centrum Milísek
Sažinova 763 | tel.: 723 449 409
www.centrummilisek.cz

OTEVŘENÍ MIKROJESLÍ
pondělí 3. 7.

Zahájení provozu prvních Mikrojeslí v Jihočeském kraji. Žádosti o zařazení do Mikrojeslí
přijímáme průběžně.

LETNÍ JÓGA S P. KOCHOVOU
úterý 4. 7.
Gravidjóga
17:00–18:10
Hormonální jóga
18:20–19:20
Hathajóga pro muže i ženy 19:30–21:00
Přihlášky na tel.: 724 762 297.
Cena kurzu: 600 Kč (6 lekcí)

PORADNA RESTART
pravidelně út a čt

08:00-16:00

Bezplatná poradna pro ženy, které se vracejí
na trh práce. V rámci projektu „RESTART pracovního a osobního života pro ženy v Milevsku“.

www.milevskem.cz

VERNISÁŽ VÝSTAVY
PRÁCHEŇSKÁ UMĚLECKÁ BESEDA
VYSTAVUJE KERAMIKU A TEXTIL
úterý 4. 7.
17:00

PRÁVNÍK V PORADNĚ
úterý 11. 7.

Vernisáž výstavy volného sdružení výtvarníků
Prácheňské umělecké besedy, ze sekce užitého umění vedeného paní Evou Chovancovou.

VÝSTAVA
PRÁCHEŇSKÁ UMĚLECKÁ BESEDA
VYSTAVUJE KERAMIKU A TEXTIL
středa 5. - 29. 7.

Prodejní výstava volného sdružení výtvarníků
Prácheňské umělecké besedy, ze sekce užitého umění vedeného paní Evou Chovancovou.

vstupné: 10 Kč

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

PRÁZDNINOVÁ DÍLNA
RECYKLUJEME UMĚLECKY
středa 12., 19. a 26. 7.
09:00-11:00

Knihovna se celý rok snaží vytvářet minimum
odpadu a intenzivně recyklovat. Zveme děti
do pravidelné prázdninové dílny, kde se budou tvořit umělecká díla z oblázků, písku, použitého papíru, přírodnin a dalších materiálů.

dětské oddělení
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ ÚČASTNÍKŮ
KURZU ZÁKLADY FOTOGRAFOVÁNÍ
celý červenec a srpen

Kurz pořádal Senior klub ZVVZ ve spolupráci
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s Domem kultury Milevsko.

PSYCHOLOG V PORADNĚ
čtvrtek 6. 7.
08:00–16:00

Nám. E. Beneše 1 | tel.: 382 522 082

Městská knihovna
18:00

strana

Bezplatné individuální konzultace. Nutno objednat předem. V rámci projektu „Klíče pro
rodinu 2017“.

08:00-16:00

Bezplatné individuální konzultace. Nutno objednat předem. V rámci projektu „RESTART
pracovního a osobního života pro ženy v Milevsku“.

PSYCHOLOG V PORADNĚ
čtvrtek 20. 7.
08:00–16:00

Bezplatné individuální konzultace. Nutno objednat předem. V rámci projektu „RESTART
pracovního a osobního života pro ženy v Milevsku“.

RODIČOVSKÁ PORADNA
pondělí až pátek
08:00–16:00

Bezplatná poradna pro rodiny, které nově či
dlouhodobě hledají podporu a pomoc v problémových situacích. V rámci projektu „KLÍČE
PRO RODINU 2017“.

PRÁVNÍK V PORADNĚ
středa 26. 7.

08:00-16:00

Bezplatné individuální konzultace. Nutno objednat předem. V rámci projektu „Klíče pro
rodinu 2017“.
LETNÍ DĚTSKÉ TÁBORY

Pobytové
ORLÍK VYSTRKOV
neděle 16. až sobota 22. 7.
ORLÍK MARINA
neděle 20. až sobota 26. 8.

červenec

Příměstské
po 17. až so 22. 7.
po 14. až so 19. 8.

08:00-16:00
08:00-16:00

MOTIVAČNĚ-VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
PRO ŽENY
1. termín
11.–22. 9.
2. termín
30.10.–10.11.

7denní bezplatný program pro ženy obsahující 2 kurzy: Bilanční diagnostiku (osobní
portfolio); Kurz slaďování rodiny a práce.
Příjem přihlášek průběžně. V rámci projektu
„RESTART pracovního a osobního života pro
ženy v Milevsku“.

káva svět
MEJDAN PRO FAUNU MILEVSKO
sobota 15. 7.
14:00

14:00 Třetí slunce, 14:30 Kvak a Žbluňk,
15:30 TS EFK Milevsko, Došwich Milevsko,
ukázka policejního zásahu psů – Policie
ČR, 17:00 Třetí slunce, 17:30 Vstup Ochrana fauny + vylosování výherců soutěže,
18:00 Fusky Dus, 19:00 Ozzy Osbourne Revival Tábor, 20:30 Matyas, 22:00 Paradoxy.
Doprovodný program: Farmy Run – test odolnosti a výdrže, Věda nás baví – staň se vědcem s Albíkem, ukázka řezbování – dřevěné
sochy, Pragram ekocentra Ochrana fauny, malování na obličej, skákací hrad.

park Bažantnice

30.�7.�2017
1.�nádvoří�milevského
kláštera
www.milevskem.cz

Sdružení rodičů s diabetem a celiakií

vstupné:�předprodej�220�Kč,
na�místě 250�Kč

10

Přednáška Mgr. Jaromíra Baslera.

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

ZAVŘENO
úterý 18. 7.

LETNÍ OZDRAVNĚ EDUKAČNÍ
DIA TÁBOR ŠTĚDRONÍN 2017
sobota 1. až sobota 15. 7.

Pro děti s diabetem a celiakií z celé ČR.

Nízkoprahový klub Fanouš
Hůrecká cesta 227 | tel.: 731 604 444
VYRÁBĚNÍ BAREVNÝCH BUBLIN
pondělí 3. 7.
14:00
OLYMPIÁDA
čtvrtek 13. 7.

strana

MOTIVACE ANEB KOHO K ČEMU
VLASTNĚ PODNĚCOVAT II.
úterý 11. 7.
10:30

OS Diacel

14:00

BUBLINKOVÁNÍ
úterý 25. 7.

10:00

Milevské muzeum
Klášterní 557 | tel.: 382 521 093
www.muzeumvmilevsku.cz

VÝSTAVA
MALÍ VOJÁCÍ VELKÝCH VÁLEK
do pondělí 4. 9.

Výstava historických vojenských modelů.

Milevské muzeum

ZAVŘENO - LETNÍ TÁBOR NZDM
pondělí 17. až pátek 21. 7.

obec zbelítov

VÝROBA DOMÁCÍCH LIMONÁD
A KOKTEJLŮ
čtvrtek 27. 7.

VÝROČÍ:280 LET OD POSTAVENÍ KAPLIČKY,
80 LET od POSTAVENÍ POMNÍKU PADLÝCH,
50 LET od POSTAVENÍ KULTURNÍHO DOMU
pátek 7. 7.
14:30

14:00

SaS ROZÁRKA – klub maminek

HRY NA DVORKU
úterý 4. 7.

vstupné: zdarma

2017

18

:00

10:00

Pořádají: Obec Zbelítov, Sbor dobrovolných hasičů a Český svaz žen.
Od 16:00 hodin vystoupí v KD Zbelítov Malá
dechová hudba Doubravanka.
vstupné: 80 Kč

červenec

2017
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vyhrazeno pro školy
gymnázium Milevsko

Ve čtvrtek 1. června 2017 obdrželo všech 30 studentů třídy 4. A (2013-2017) maturitní vysvědčení.
Čerství absolventi jej obdrželi z rukou starosty města Milevska Ivana Radosty, ředitele školy Petra
Bardy a třídní učitelky Jany Kůsové Slámové. Sedm studentů prospělo s vyznamenáním, několika
dalším vyznamenání uteklo jen v jedné známce. Za studenty promluvili Vendula Hubáčková a Ondřej
Bolek. O hudební doprovod se postarali mladší žáci školy Petra Kalinová a Jan Hátle. Příjemným překvapením na závěr bylo, že melodii Falling Slowly zahrálo trio samotných absolventek.
Přejeme našim absolventům, aby i v dalším životě se jim dařilo alespoň tak, jako na naší škole.
Ing. Jiří Školník

1. ZŠ Milevsko

Open Air odpoledne za školou

V úterý 13. června se uskutečnila dlouho očekávaná akce - Open Air odpoledne za školou.
Od rána se vše připravovalo - zvuková technika,
atrakce pro děti, občerstvení a v 13:15 hodin
mohla akce začít. Nejprve se do strun opřelo
improvizované učitelské trio LSH, pak následovalo vystoupení taneční skupiny NGR Crew.

Dále přidala do programu své písničky Adéla
Klímová. Během programu mohly děti navštívit
celkem dvanáct atrakcí, mezi kterými vévodil
skákací hrad. Nejdelší frontu však děti vytvořily
před stánkem s cukrovou vatou, které se vyrobilo přes 450 kusů. Program pokračoval kouzelnickým číslem, v kterém se představil Ondřej Hrtoň.

Překvapením programu bylo vystoupení Kláry
Brožové, která zazpívala několik písní. Posledním oficiálním číslem programu bylo opět dech
beroucí vystoupení dvou tanečníků ze skupiny
NGR Crew. V následné afterpárty pak bylo možné slyšet nové hity naší hudební scény. Některé
děti se rozprchly na atrakce a další si s tanečníky NRG Crew mohly vyzkoušet základní taneční
kroky a choreografii. Doufáme, že se akce dětem, rodičům i učitelům líbila. Pokud ano, není
problém si ji v příštím roce zopakovat. Akce
se uskutečnila za finančního přispění města
Milevska v rámci grantového programu Kultura
2017. Velké poděkováním patří všem, kteří se na
organizaci podíleli a účinkovali.
PaedDr. Martin Hrych

Sazka Olympijský víceboj a 20 000 korun pro 1. ZŠ

Kromě předávání vědomostí se snažíme na naší
škole podporovat i sportovní aktivity žáků. Již

několik let se zapojujeme do Sazka Olympijského víceboje, kde všichni žáci školy plní řadu
sportovních disciplín. Soutěž má dva programy,
pokud žáci splní všechny disciplíny, získávají
Olympijský diplom, a vybraní sportovci mohou
při sportovní soutěži Odznak všestrannosti
olympijských vítězů získat Olympijský odznak.
Protože do konce května všechny disciplíny splnilo více než 80 % žáků, byla naše škola zařazena do losování o sportovní vybavení v hodnotě
20.000 Kč. Při losování jsme měli štěstí, a tak
jsme si mohli 14. června v kongresovém sále

České národní banky při slavnostním předávání
z rukou českých olympioniků převzít šek. Naši
žáci jsou zapojeni nejen v Sazka Olympijském
víceboji, ale v letošním školním roce probíhá
na naší škole i projekt podporovaný ministerstvem školství Hodina pohybu navíc, kdy žáci ve
školní družině mají týdně jednu hodinu tělesné
výchovy navíc. Dále jsou v letošním školním roce
nepřehlédnutelné úspěchy našich žáků všech
kategorií ve florbalovém sportu, atletice, štafetovém poháru i gymnastice.
Mgr. Marie Jelenová

červenec
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MŠ klubíčko

Dobrodružství s technikou

Žáci 4. B a 5. B 2. základní školy v Milevsku si
užili zážitkový den na téma „Technika, aneb
poznávejte svět kolem nás formou hry“, který
pořádala 15. června 2017 Jihočeská hospodářská komora na budějovickém Výstavišti. Nešlo
o pouhou výstavu exponátů, ale o možnost
vyzkoušet, osahat, zkrátka zažít si techniku
na vlastní kůži. Kdo chtěl, ušil si polštářek, vyzkoušel si svařování kovu, prozkoumal policejní
čtyřkolku, aj. Za různé kvízy a soutěže dostávali úspěšní řešitelé drobné ceny. Žáci si den

s technikou opravdu užili, vrátili se spokojeni
a plní dojmů.
Mgr. Dana Kotrbová

Jubilejní 10. sportovní hry MŠ zahájily mažoretky z MŠ Klubíčko. Chybět nebudou ani na Milevském Bartolomějském posvícení, kde vystoupí v
pátek 25. srpna. Zleva nahoře: Viktorka Pšeničná, Klárka Kubíčková, Debie Kalejová, Katarínka Duchačová, Natálka Kovandová, Emička Mikotová, Lucinka Zdráhalová, Klárka Hradilová,
Nelinka Vošahlíková a Míša Nováková. Zleva
dole: Kačenka Kuncová, Viktorka Hodíková, Terezka Němečková, kapitánka mažoretek Adélka
Škochová, Adélka Zvonařová, Tamarka Kutálková a Adélka Klicmanová, společně s trenérkou
a choreografkou Annou Říhovou.

SOŠ a sou Milevsko

Zajímavá exkurze
V pondělí 12. června skupina žákyň z oboru sociální činnost navštívila letiště v Plané
u Českých Budějovic. U příležitosti 80 let letecké dopravy byly po celý červen pro žáky
základních a středních škol připraveny komentované exkurze. Kromě historické expozice jsme zhlédli i přistávání a vzlétání letadel, seznámili jsme se s biologickou ochranou

Výsledky
maturitních
zkoušek v jarním
termínu

letiště a náročnou činností hasičů. Protože
bylo nádherné počasí, měli jsme z řídící věže
výhled na celé letiště, přistávací dráhu, okolní přírodu i město České Budějovice. Získali
jsme hodně nových informací, dozvěděli jsme
se spoustu zajímavostí, o kterých běžný letecký pasažér nemá ponětí.
Mgr. Dagmar Švárová

Vyhodnocení soutěže „Učeň roku“

Maturitní zkoušky skládalo v SOŠ a SOU Milevsko
celkem 19 žáků, z toho 7 poprvé. Jeden žák prospěl s vyznamenáním, šest žáků prospělo, sedm
si může některou z částí maturitní zkoušky ještě
zopakovat a pět už má své tři pokusy vyčerpané
a jejich vzdělávání je ukončené bez maturitní
zkoušky.
Mgr. Dagmar Švárová
V obřadní síni MěÚ Milevsko proběhlo v pátek 16.
června 2017 slavnostní vyhlášení dalšího ročníku
soutěže „Učeň roku“.
Soutěž je celoroční a byla určená pro žáky třetích
ročníků tříletých učebních oborů strojní mechanik, opravář zemědělských strojů a truhlář. Soutěž vyhlašuje Oblastní hospodářská komora v Milevsku a SOŠ a SOU Milevsko za podpory starosty
města Milevska Ing. Ivana Radosty.
Nejlepším učněm školního roku 2016/2017 se stal
Vojtěch Krejča z Milevska, absolvent oboru strojní mechanik, na druhém místě se umístil Radek

Pišný a na třetím místě skončil Lukáš Kolek.
Podle slov ředitelky SOŠ a SOU Milevsko
Mgr. Dagmar Švárové byl tento ročník za poslední čtyři roky nejúspěšnější.
Předávání ocenění se zúčastnil starosta města
Milevska ing. Ivan Radosta, Václav Hejný - člen
DR JHK, Mgr. Dagmar Švárová – ředitelka SOŠ
a SOU Milevsko a Mgr. Šárka Nováková – personalistka společnosti ZVVZ a. s. Ocenění studenti
převzali certifikáty a věcné dary.
Marcela Kužníková, ředitelka
Oblastní hospodářské komory Milevsko a Tábor
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Mejdan pro faunu 2017
V sobotu 15. července 2017 proběhne v Bažantnici v Milevsku Mejdan pro faunu. Mejdan pro
faunu vznikl s hlavní myšlenkou uspořádat zábavné odpoledne a hudební večer, kde si díky
bohatému kulturnímu programu přijdou na své
rodiny s dětmi i jednotlivci, kde se setkají lidé,
užijí si příjemnou atmosféru, budou se moci kvalitně občerstvit a podpořit drobné místní a okolní podnikatele a výrobce.
A aby se návštěvníci mohli nejen dobře pobavit,
ale také někomu pomoci, vznikla další myšlenka
- podpořit touto akcí obecně prospěšnou společnost Ochrana fauny ČR, která sídlí v Hrachově u Sedlčan, úspěšně funguje jako záchranná
stanice pro opuštěná a zraněná zvířata a plní
význam regionálního ekocentra.
Akci organizuje společnost Káva svět za podpory dalších významných sponzorů. Hlavním cílem
akce je podpořit Ochranu fauny ČR, stmelit lidi,

užít si pohodové odpoledne a večer, podpořit
účinkující a rozšířit povědomí o tom, že i na
venkovních akcích tohoto typu se můžete občerstvit na úrovni.
Snaha organizátorů byla udělat pro návštěvníky zajímavý program, kde se bude prolínat
aktivní zábava s pasivní, jak pro děti, tak i pro
dospěláky. Dále budou mít návštěvníci možnost seznámit se s činností obecně prospěšné
společnosti Ochrana fauny ČR, co vlastně dělají, jak to dělají a proč to dělají.
Každý návštěvník akce Mejdan pro Faunu
může v rámci hlavního programu vyhrát jednu
z pěti zajímavých cen od pivovaru Krušovice.
Podmínkou je registrace do soutěže a již nyní
se můžete zaregistrovat na http://www.ochranafauny.cz/ pod odkazem Mejdan pro Faunu.
Kdo nehraje, nevyhraje. Akce začíná ve 14:00
hodin, vstupné je zdarma.
Sedlčany

Město Bystřice

MEZINÁRODNÍ
FILMOVÝ FESTIVAL

Dům kultury hostil dětské folklorní soubory
Po úspěšných pořadech kroužku lidových tradic
Kovářovánku v pečovatelských domech v Milevsku 18. května, pokračoval „Festival 2017/21.
setkání dětských jihočeských folklorních souborů“ v Domě kultury Milevsko.
Do Milevska se sjelo v pátek 19. května na 230
účinkujících z devíti dětských folklorních souborů, aby v pořadu „Soubory souborům“ předvedly
to nejlepší ze svých pořadů. Po úvodních zdravicích se na jevišti postupně představily soubory - Kovářovánek z Kovářova, Bystřina ze Zlivi,
Doudlebánek z Doudleb, Malý Furiant z Českých
Budějovic, Dubínek ze Sezimova Ústí, Bárováček z Českých Budějovic, Javoráček z Lomnice
nad Lužnicí, Soběslavský Ráček ze Soběslavi
a Borovánek z Borovan.

Vestibul domu kultury se od rána přeměnil
na velkou řemeslnou dílnu, kdy návštěvníci mohli zdobit perníčky, tvořit z papíru, učit
se drátovat, pracovat na hrnčířských kruzích
a sledovat ukázky práce se sklem. Dalším důležitým pořadem festivalu se stala i oblíbená taneční dílna pro zúčastněné soubory, kdy jednotliví
vedoucí učili zajímavé tance svých oblastí.
Jedním z cílů festivalu je rozvoj umělecké úrovně folklorních souborů, a tak průběh hlavního
pořadu sledovala hodnotící komise, delegovaná
Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici.
Na společném semináři vedoucích s porotou tak
došlo na rozbor jednotlivých dětských vystoupení a předání cenných rad do další práce.
Poslední den Festivalu 2017 úspěšně ukončil

kulturní program společnosti Kovářovskétradice.cz, kdy se divákům v Klubu důchodců v Milevsku ve středu 24. května představil kroužek
lidových tradic Kovářovánek ze základní školy
v Kovářově.
Chtěli bychom velice poděkovat řediteli Domu
kultury Milevsko Vítu Kratochvílovi i jeho dalším
pracovníkům za spolupráci a zajištění veškerého
zázemí. Děkujeme ministru kultury ČR Danielu
Hermanovi za převzetí záštity nad festivalem,
dále všem partnerům, sponzorům, dárcům, organizátorům a v neposlední řadě folklorním
souborům i jejich vedoucím za práci při udržení
a rozvoji lidových tradic Jihočeského kraje.
manželé Milan a Pavla Škochovi,
ředitelé festivalu

se k věci postavili. Detailní hodnocení lze najít
na www.cmlmilevsko.cz. Přejeme všem zúčastněným příjemné prázdniny a dovolenou a „Neseďte doma, přijďte se pobavit a zasportovat si
do přírody“. Třeba 15. července do Bažantnice
na Mejdan pro faunu, kde Vám předvedeme
FARMYRUN.
Děkujeme sponzorům a spolupořadatelům,
kteří letošní den podpořili: Jihočeský kraj,
město Milevsko, JUB, ZVVZ, ZOD Sepekov, Lavros s. r. o., Billa, ZOD Milevsko, Prima Václav
Hejný, Calta elektro, Poliklinika Milevsko, FAST
kovošrot Štrubinský, Pneu Fiala, MUDr. Pavel

Hauer, MUDr. Jaroslav Kahoun, MUDr. Hana Kuchtová, Microcomp, drogerie Milena Jelínková,
PhDr. Jiří Dráb Antus agentura, Rabbit Trhový
Štěpánov, Masný průmysl Jan Prantl, Jan Kotrbáček, Milesoft, Obchodní dům XKV, zelenina
Hřebík, SIKO Čimelice, Miroslava Radostová
účetnictví, ACOND tepelná čerpadla, Jan Polata
Machinery, LK Tisk, Jednota Milevsko, nářadí
Lebeda, AP hračky Barešová, SDH Sepekov, taxi
Kubeš. Spolupořadatelé: Jihočeský kraj, město
Milevsko, ZD Sepekov, poliklinika Milevsko, Dům
dětí a mládeže Milevsko, Dům kultury Milevsko,
Laguna L. S., Služby Města Milevska, železářství U Anděla Marie Štemberková, Roman Pecka
Sat-an servis, Antonín Mašinda revizní technik,
Calta elektro, Krampera KV2 Audio, pohřební
služba Jaromír Novotný, vinotéka Pod Farou,
motokáry Tábor, Baves Veselý, Zdeněk Dráb, řeznictví Koutník, pekařství Frant. Malý, Pavel Hebert sochy a studny, a především školy a školky
v Milevsku a okolí a 53 nejmenovaných dobrovolníků a sympatizantů přímo na místě.
Josef Kortan

Kolečkový den 2017

Byl to svým způsobem úplně jiný Kolečkový den,
i když si toho třeba málokdo všimnul. Především
jsme přišli o hlavního sponzora Genarali pojišťovnu, kde měl spolupráci s námi na starosti
nespolehlivý člověk a přes ubezpečení včas
nezajistil peníze. Vypadlo nám několik dalších
nasmlouvaných sponzorů a nepršelo. Museli
jsme udělit dvě třetí místa družstev MŠ. Snížil
se počet závodníků pod 200, i když spotřeba
toaletního papíru byla stejná jako jindy. Stejné
bylo ale i nadšení i nasazení všech organizátorů. Těm především a samozřejmě i všem sponzorům a spolupořadatelům patří dík za to, jak
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Radosti a novinky z Farní charity Milevsko
Rádi bychom se s vámi podělili o naše radosti i úspěchy, jimiž se v poslední době těšíme.
Dostali jsme tu čest, stát se 8. června členy
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
(dále jen APSS). Jedná se o profesní organizaci, sídlící v Táboře, která sdružuje poskytovatele sociálních služeb v celé ČR. Úkolem APSS
je hájit zájmy svých členů, zprostředkovávat
vědecké a výzkumné poznatky, vyvíjet studijní,
dokumentační, vzdělávací a publikační materiály. Tyto informace nám slouží k našemu profesionálnímu růstu a vzdělávání, na jehož základě jsme schopni poskytovat svým klientům
nadstandardní služby a péči v jejich domácím
prostředí. Členství v APSS naší organizaci též

otvírá mnoho možností, např. spolupodílet
se na připomínkování zákonů, vyhlášek a předpisů a stát se tak aktivními ve spoluvytváření
lepších životních podmínek v naší zemi, a dále
máme možnost se podílet i na mezinárodních, celostátních a regionálních projektech,
které nám mohou jako společnosti být velice
prospěšné.
V dubnu jsme se zaměřili na zkvalitnění služby
zajištění a rozvozu jídel, a to ve formě postupné obměny obyčejných jídlonosičů za termonosiče, které nám umožní dovážet nezávadné
jídlo ke klientům v té nejvyšší kvalitě v zákonem
stanovené teplotě. Též jsme zakoupily čtyři
potravinové teploměry značky Testo 103, jimiž

kontrolujeme, zda jídlo, které předáváme našim
klientům, splňuje zákonné podmínky.
Obrazem toho, že naše práce je odváděna na vysoké profesionální a především na lidské úrovni
je to, že nás o pomoc a péči žádá více a více
klientů. Jsme velice rádi, že si nás vybrali, abychom jim mohli být nápomocni v řešení jejich tíživé životní situaci, či jim pomoci v péči o jejich
osobu, tzn. pomoc s hygienou, oblékáním, nákupy, úklidem nebo jen přátelským rozhovorem.
Tímto vám všem nabízíme svou pomocnou ruku.
Jsme tu, drazí přátelé, pro vás, abyste mohli zůstat doma a přitom bylo o vás postaráno.
Bc. Lucie Vachová, DiS., sociální pracovnice
terénní pečovatelské služby

Milevské okruhy v silniční cyklistice

V červnu se konal 14. ročník Milevských okruhů. Pořadatelé pro závodníky připravili zhruba

jedenáctikilometrový mírně zvlněný okruh okořeněný o cílové stoupání.
Závod juniorů byl vypsán na 9 okruhů, tedy
na necelých 110 kilometrů. Vítězem se stal Kryštof Solař (Expres CZ Scott Team Kolín), druhý byl
Jan Kašpar ze Slavoje Terezín. Pro třetí místo si
dospurtoval David Kulhánek z CK MTB Maraton
Hlinsko.
Ženy a juniorky tentokrát startovaly společně
s kadety a během 6 okruhů je čekalo 72 kilometrů. V dresu pražské Dukly ovládla závod žen
Tereza Neumanová. Na medailových příčkách ji

doplnila o rok starší Nikola Bajgerová z Kooperativy Jablonec nad Nisou a zkušená Naďa Voráčová z TJ Uničov. Mezi juniorkami byla nejlepší
další jablonecká jezdkyně Tereza Švihálková
před Markétou Hájkovou z Duhy Lanškroun a Annou Bohatou z SKC Tufo Prostějov.
V závodě kadetů si pro vítězství dojel Pavel Bittner (Mapei Merida Kaňkovský) před dalším prvoročákem Mathiasem Vackem (Rc-Union DNA Eindruck Sarleinsbach) a cyklokrosařem Jakubem
Ťoupalíkem z Cycling Academy Tábor.
Petr Koblic

Centrum Arkáda - pobočka Milevsko

Náměstí E. Beneše 123 (nad Českou poštou), 39901 Milevsko
Posláním Krizového centra Arkáda v Milevsku je poskytovat včasnou krátkodobou
pomoc lidem v osobní krizi. S našimi klienty sdílíme jejich trápení, pomáháme jim
nalézt rovnováhu a společně hledáme představu o možném řešení krizové situace.

UPOZORNĚNÍ
pro odběratele teplé vody z CZT!

Nabízíme pomoc a podporu v následujících oblastech:

Ve dnech 17. – 21. července 2017
bude z důvodu odstávky v kotelně ZVVZ ENERGO, s.r.o.

PŘERUŠENA DODÁVKA TEPLÉ VODY.
K přerušení dodávky TUV dojde v neděli 16.07. 2017 ve večerních hodinách.
Dodávka bude obnovena v pátek 21.07. 2017 ve večerních hodinách.
Za komplikace a nepohodlí způsobené odstávkou teplé vody se omlouváme.

• krize v rodině (manželské a partnerské krize, konfliktní rozvody, výchovné problémy ad.)
• domácí násilí (násilné chování ze strany partnera, psychické i fyzické násilí, vykázání násilné osoby)
• pomoc mladistvým při řešení jejich potíží v dospívání (problémy ve škole, vztahové krize,
nízké sebevědomí ad.)
• náhlé zhoršení psychického stavu (ztráta blízké osoby, vážné onemocnění, závislosti a jejich řešení)
• potíže s přesahem do sociálně právní oblasti (zprostředkování kontaktů na odborná pracoviště
– dluhová problematika, rozvodová situace ad.)
• asistované setkávání rodiče s dítětem
Mgr. Miroslava Pravdová
• informace o programu Pět P.
775 588 532, pravdova@arkada-pisek.cz
Otevírací doba pobočky:
každé pracovní pondělí od 8:00 do 16:00
382 521 300, milevsko@arkada-pisek.cz

Všechny nabízené služby jsou pro klienty bezplatné.

www.arkadacentrum.cz

Jízdní řád plaveb
Od 01.07.2017 do 28.08.2017
ORLÍK ZÁMEK - ZVÍKOV		
úterý - neděle						
pondělí
Odjezd ORLÍK zámek
09:00|10:30|11:45|12:45|15:15|17:25				
10:45|13:15|15:15
Příjezd ZVÍKOV
09:45|11:15|12:30|13:30|16:00|18:10				
11:30|14:00|16:00
ZVÍKOV - ORLÍK ZÁMEK		
úterý - neděle						
pondělí
Odjezd ZVÍKOV
10:00|11:30|12:45|13:45|16:15|18:15				
11:45|14:15|16:30
Příjezd ORLÍK ZÁMEK
10:45|12:15|13:30|14:30|17:00|19:00				
12:30|15:00|17:15
Plavba je závislá na stavu vodní hladiny a povětrnostních podmínkách.
Quarter, s. r. o.
www.lodnidopravaorlikslapy.cz
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Jak dobře znáš
své město?
Vaším úkolem je odhalit, kde byla fotografie
pořízena. Tři vylosovaní výherci, kteří správnou
odpověď pošlou SMS do středy 12. července
na telefonní číslo 775 733 552, získají volnou
vstupenku na komedii Milovník po přechodu,
která se bude promítat v Milevském kině v neděli 16. července od 20:00 hodin. K odpovědi
nezapomeňte připojit své celé jméno a adresu.
Správná odpověď z minulého čísla: lavička
na stezce na Hajdu nese název Eliščina
Výherci: Šárka Máchová, Líšnice, Lenka Šoulová a Monika Hečková, Milevsko

Doubravanka

KD Zbelítov
7. července od 16:00
Vstupné 80 korun
Vystoupení v rámci oslav:
280 let od postavení kapličky,
80 let od postavení pomníku padlých,
50 let od postavení kulturního domu
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Milevské maškary na ministerstvu kultury

V pondělí 12. června se předseda maškarního
sdružení Karel Procházka a Jan Pokorný z Muzea
milevských maškar účastnili zasedání komise
ministerstva kultury, která má rozhodnout o
zápisu milevských maškar do Seznamu nemateriálních statků tradiční a lidové kultury České
republiky. Společně s milevskými maškarami se
prezentovalo dalších šestnáct tradic. Rozhodnutí ministerstva bude známo na podzim, ale
už teď víme, že milevské maškary se dostaly do
užšího výběru osmi uchazečů.
Seznam nemateriálních statků tradiční a lidové kultury České republiky byl zřízen k ochraně

tradičních lidových svátků, dovedností a jiného
nemateriálního kulturního dědictví. Od roku
2009 do něj bylo zapsáno již 16 statků. Pět
z nich je zapsáno do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva
UNESCO, jedním z nich jsou i Vesnické masopustní obchůzky a masky na Hlinecku.
Milevský masopust do jisté míry vybočuje mezi
jinými nominovanými, protože je zvykem víceméně městským a protože jeho podoba není
(a nemůže být) fixována v neměnné formě. Na
druhou stranu má úctyhodnou historickou tradici; navazuje na žákovské hry z raného novověku
a městské slavnosti oblíbené v 18. a 19. století.
Je jedním z posledních míst, kde se od 19. století udržela masopustní postava Bakuse, ovlivnil
podobu maškarních průvodů v jiných městech
a můžeme říct, že mezi podobnými slavnostmi
patří k nejreprezentativnějším. Ostatně ani tak
tradiční svátek, jako jsou hlinecké maškary, nezůstává v neměnné podobě, která by ho zbavila
života a přitažlivosti.
Zapomínat by se nemělo ani na to, jakým způsobem souvisely maškary s lokálním patriotismem a identitou. Obyvatelé Milevska bývali na

svátek, který odjakživa lákal diváky, etnografy,
filmaře a napodobovatele z celé republiky, náležitě hrdí. Jinak tomu ani nemohlo být, protože
příprava slavností si i v minulosti vyžádala značné množství času, prostředků, energie a někdy
i boje s nepřízní úřadů.
Společně s milevským masopustem usiluje
o zápis do seznamu také rukodělná výroba masopustních masek v Zákupech nedaleko České
Lípy, jejíž historie se datuje do roku 1884, kdy
německý podnikatel Eduard Held založil První
rakouskou továrnu na patentní listy a luxusní
papír. V současnosti je jedinou evropskou firmou, která ještě v tradiční výrobě masek pokračuje. Masky ze Zákup můžete snadno rozeznat na
starých fotografiích z Milevska a tvoří i značnou
část exponátů Muzea milevských maškar.
I když zatím stále není jisté, zda se zákupské
masky a milevské maškary na seznam nemateriálního dědictví ČR dostanou, zařazení do užšího
výběru ukazuje, že milevská tradice je uznávaná
a že má v naší historii a kultuře své místo. Proto
věříme, že neztratí podporu obyvatel Milevska
ani v budoucnu.
Jan Pokorný

Oběžná dráha a zemská přitažlivost

Ano, díky této zákonitosti se 26. května v DK
Milevsko nevznášeli diváci společně s porotou
této pěvecké soutěže nad zemí. Takovou energii ze sebe vypustila právě vítězka 6. ročníku
Oběžné dráhy, teprve čtrnáctiletá, Karmen Sarojanová z Arménie žijící v Kuřimi u Brna. „Má
velký talent, úžasný hlas a skvělé výšky.“ Takto

její vystoupení hodnotila již před dvěma roky
Lucie Bílá v soutěži Československo má talent.
Ani porota na Oběžné dráze nebyla jiného názoru. Tvořil ji hvězdný tým úspěšných a sympatických umělců Olga Lounová, Jan Kříž a Michael Foret.
Z pěvecky kvalitního finálového večera si z celkem 14 zpěváků odnesli cenu za druhé a třetí
místo Eliška Kotlínová z Vodňan a Matyáš Cahák
z Lišova. Podle hodnocení porotce pro nejlepší
outfit Aleny Kašparové toto ocenění získala Karolína Anna Bokstefflová z Prahy. Velkou zásluhu na výkonech všech finalistů měla i podpora
regionálních škol na dopolední generálce, které vytvořili opravdu super divácké publikum.
Zúčastnily se: MŠ Pastelka, 1. ZŠ T. G. Masaryka,
2. ZŠ J. A. Komenského, SOŠ a SOU Milevsko,
Speciální škola Milevsko, Gymnázium Milevsko
a ZŠ Jistebnice.

Při závěrečném vyhlášení výsledků porota udělila ještě tři speciální ceny za pěveckou prezentaci. CD od Olgy Lounové a Michaela Foreta tak
získala Klára Brožová z Milevska, Kristina Vasileska a Nicol Svobodová z Prahy.
6. ročník soutěže moderoval Petr Zajíček
z Českého rozhlasu a proběhl na profesionální
dramaturgické, technické úrovni a uskutečnil
se za významné podpory uvedených partnerů
a sponzorů: DK Milevsko, Rádio Kiss, Divadlo
Kalich, Kytary.cz, Talentida.com, Jihočeské
týdeníky, MX Brothers, Písecký deník, Pivnice
u Broučka, Milnet.cz, Voňavý obchůdek Violka,
Czechoslovak Models s. r. o., VETO CZ s. r. o.,
Klimatest, Barvy Hladký Milevsko, ZVVZ Enven
engineering, ZVVZ, Tomegas, FAST Kovošrot,
Penzion Přeštěnice, město Milevsko a Jihočeský kraj.
Jaromír Kašpar

EFK dance family 3. místo na Mistrovství ČR
V pátek 2. června 2017 proběhlo mistrovství
České republiky soutěže Taneční skupina roku,
kam se EFK probojovalo se svou choreografií
dospělé věkové kategorie „Definition“, kterou vytvořila Adéla „Addy“ Kašparová. Z regionálního kola v Jindřichově Hradci, kde
se choreografie umístila na 3. místě se postupovalo na Mistrovství Čech do Chrudimi, kde
tanečníci získali bramborové 4. místo a postup
právě na MČR do Prahy. Tam se „Definition“

v konkurenci vybraných 11 choreografií z celé
České republiky probojovala až do finále a získala úžasné 3. místo (kategorie HIP HOP, základní liga). Podobný úspěch slavilo EFK v roce
2011, kdy se choreografie „Gravitace“ jako první EFK choreografie dostala na MČR a získala
2. místo.
Děkujeme tanečníkům a choreografovi za vynaložené úsilí a gratulujeme k velkému úspěchu.
Sharka Levá
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