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Na letošní přestávku sportovní haly byla naplánovaná rekonstrukce podlahy. Na místo palubek byla
navržena podlaha z litého povrchu. Samotná rekonstrukce se blíží do konce a už se jen čeká na
osazení střídaček pro hráče a stolek se židlemi pro rozhodčí. Od srpna bude zase hala uvedena do
plného provozu. Bude nutné pečlivě dbát na dodržování vstupu ve sportovní obuvi, tak jak by tomu
mělo na každém sportovním povrchu být.
Ing. Pavel Stejskal, referent investic
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Informace z jednání Rady města Milevska
Z městské rady 28. června 2017
Rada města na konci června
bodů, z nich vyjímáme:

projednala

25

• Okružní křižovatka Blanická – rada schválila
vybranou variantu studie kruhového objezdu na křižovatce ulic Blanická a Čs. Legií (u
čerpací stanice na příjezdu od Písku). Studii
zpracovala specializovaná projekční kancelář
ATELIER SIS z Českých Budějovic. Rada také
uložila odboru dopravy připravit veřejnou zakázku na zpracování projektové dokumentace
podle této studie. Budoucí realizace křižovatky závisí do značné míry na spolupráci s krajem, jemuž patří hlavní komunikace č. 105
od Písku.
• Rozšíření domova pro seniory – městská
rada rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na vypracování projektové dokumentace na rozšíření objektu Domova s pečovatelskou službou
v ulici 5. května s architektonickou firmou
Brůha a Krampera. Tato společnost je autorem
projektu současné budovy a projekt rozšíření
zpracují za cenu 826 tis. Kč bez DPH. Pro rozšíření by město chtělo využít v roce 2018 dotaci a řešit tak již velmi obtížnou situaci s nedostatečnou kapacitou domova pro seniory.
• Opatření na hřbitově – na základě zadání města a havarijní situace na městském
hřbitově připravila společnost EUROGAS pro
město návrh prvních opatření, které vyplynuly z přípravy detailního hydrogeologického

DK MILEVSKO
VOLNOČASOVÁ NABÍDKA
PRO NOVÝ ŠKOLNÍ ROK
Přinášíme vám seznam kurzů, které
probíhají v DK Milevsko:

BŘIŠNÍ TANCE
FITNESS HODINY
SPOLEČENSKÉ A COUNTRY TANCE
EFK DANCE FAMILY (taneční skupina)
JÓGA PRO DOSPĚLÉ
JÓGA PRO DĚTI
TAIČI
PŘEDŠKOLÁČEK
MILEVSKÝ DĚTSKÝ SBOR
MILEVSKÝ SMÍŠENÝ SBOR
HRA NA KYTARU
HRA NA KLAVÍR – v jednání
PILOXING – v jednání
VÝUKA NĚMECKÉHO JAZYKA
– NOVĚ Kurz Nj v zaměstnání
Pokud byste měli zájem o kurz, který není
v naší nabídce a znáte lektora, dejte nám
vědět na telefon 383 809 201 a my se kurz
pokusíme zprostředkovat.

průzkumu. Jde o projekt drenážního systému,
který povede ke snížení hladiny podzemní
vody. Po realizaci a vyhodnocení účinku mohou následovat další nezbytná opatření.
• Doplnění dozorčí rady – rada města jako valná hromada městské společnosti Služby Města Milevska rozhodla o rozšíření počtu členů
dozorčí rady ze současných tří na pět. Poté
zvolila tři nové členy dozorčí rady, která nyní
po doplnění bude pracovat ve složení: Martin
Husa, Jan Kozák, Ladislav Dvořák, Jiří Kotalík
a Jiří Košťál.

Z městské rady 19. července 2017
Rada města na červencovém zasedání (v letních
měsících obvykle rada jedná jen jednou v červenci a jednou v srpnu) projednávala 20 záležitostí, z nich vybíráme:
• Přestupní teminál – rada města schválila text
memoranda o výstavbě přestupního terminálu v prostoru vlakového nádraží. Memorandum vyjadřuje společný zájem města Milevska
(silniční část terminálu), Správy železniční
dopravní cesty (železniční část a budova nádraží) a Jihočeského kraje (garant a zadavatel veřejné dopravy v kraji). Strany se zavazují
dodržovat společný postup a vzájemně se informovat tak, aby v Milevsku vznikl moderní
a komfortní dopravní uzel.
• „Reichnerák“ – městská rada vzala na vědomí

upozornění
Ve školním roce 2017/2018 pokračují V DK
Milevsko kurzy německého jazyka pro dospělé začátečníky, mírně pokročilé i pokročilé.
Nově nabízíme kurz němčiny v zaměstnání,
kde se předpokládají minimálně základní
znalosti němčiny. Kurz se bude konat při
dostatečném počtu zájemců. Informační
schůzka s lektorkou Jitkou Chabrovou
se koná v úterý 12. září od 17 hodin v učebně DK. Účastníci kurzů, kteří chodili už loni
a budou pokračovat, nemusí na informační
schůzku chodit.

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

80 let
František Brabec
Ludmila Kálalová
Marie Procházková
85 let
Danuše Kořánková
94 let
Vlasta Dvořáková

informaci majetkového odboru úřadu, že konečně došlo k dlouho avizovanému předání
domu čp. 164 v Masarykově ulici, známého ve
městě jako „Reichnerák“ jeho skutečným majitelům. Dům byl původně majetkem čtyř židovských rodin, jejichž potomci žijí v zahraničí. Na žádost jimi pověřené realitní kanceláře
město, které po několik desetiletí dům spravovalo a pronajímalo k bydlení, nemovitost
(pozemek i budovu) předalo. Nemovitost byla
také vyřazena z majetkové evidence města.
• Rekonstrukce šaten – v souladu se záměrem
na využití přebytku hospodaření města v roce
2016 na uskutečnění některých dalších připravených investičních záměrů, rozhodla rada
o poskytnutí investičního příspěvku pro dům
kultury na rekonstrukci šaten a pokladny. Naváže se tím na předcházející kroky ve vstupní
části budovy – výměnu dveřních portálů, obnovu schodů a celkovou rekonstrukci hlavního
vstupního vestibulu. Šatny a pokladna dostanou novou podobu a kompletně celý vstup
do budovy tak bude mít důstojnou podobu už
na začátku nové sezóny.
• Okružní křižovatka Masarykova – rada odsouhlasila podmínky pro výběr dodavatele
na úpravu kruhového objezdu v Masarykově
ulici. Investorem akce je jihočeská Správa
a údržba silnic, město se podílí na úpravách
chodníků, veřejném osvětlení a zeleni. Stavba
bude zahájena v měsíci září.

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

Odborné sociální poradenství Milevsko
Potřebujete poradit v nepříznivé životní situaci?
Nevíte si se svými problémy rady? Potřebujete
podporu a nasměrování na správnou cestu?
Neváhejte nás kontaktovat, jsme tady pro vás
ve věci pracovně-právních vztahů, nezaměstnanosti, sociálních dávek, rodinných vztahů
a ve věci dluhové problematiky.

Od 1. července 2017 nabízíme novinku
v podobě právního poradenství
– konzultace s právníkem, která bude
poskytována bezplatně.
Služba se zaměří na závažné problémy a životní situace, ze kterých nevíte kudy kam.
V případě, že sociální pracovník – poradce
nemá dostatečné odborné kompetence, je
možno po předchozím objednání na osobní
schůzce konzultovat problém s právníkem.
Kontaktovat poradce můžete:
Mgr. Věra Křížová, sociální pracovnice
tel.: 702 133 122, e-mail:
poradenstvi@socsluzbymilevsko.cz
Za Radnicí 95, Milevsko
Po a St 08:00-17:00
Út, Čt a Pá 08:00-12:00
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Sportovat lze v každém věku
Koncem
června
proběhlo v Domově
pro seniory Milevsko odpoledne plné
zábavy. V loňském
roce jsme úspěšně zahájili tradici
sportovních her. Tak
i tento rok připravili
zaměstnanci pro seniory odpoledne plné zábavy a soutěží. Na závěr jsme si pochutnali na výborných domácích vaflích se šlehačkou, které
pro sportovce upekly naše kuchařky. Senioři
soutěžili v 6 disciplínách. Házeli míčem na cíl,
kroužky na klaunovskou čepici, vyzkoušeli si
kroket, kuželky, petangue a české šipky. Svým
nadšením nám všem dokázali, že sportovat
lze v každém věku. Nezáleželo na disciplínách
a vlastně ani na celkovém výsledku. Naše služby
sociální péče mají napomáhat klientům zajistit
jejich fyzickou a psychickou pohodu. Snažíme
se vytvářet a nabízet našim klientům i kulturně
společenské akce s ohledem na jejich zdravotní
stav a fyzické síly. Mezi soutěžícími byli klienti
domova a obyvatelé DPS. Domov pro seniory
je součástí DPS, a proto se klienti setkávají při
podobných akcích i s obyvateli DPS a nedochází

tak k izolaci.
Na soutěžící ještě před startem čekalo milé překvapení v podobě sportovních čepic od sponzorů z Milevska. Trošku jsme se obávali proměnlivého počasí, které nám slibovala předpověď.
Nakonec nám déšť připravené sportovní disciplíny nenarušil. Sešli jsme se před vchodem,
každý nadšený sportovec obdržel kšiltovku
a klíčenku s kartičkou a vyrazil na závodiště
podél zahrady domova. Někteří si vyzkoušeli
venkovní hry úplně poprvé. Největší záhadou
byl petangue a kroket. Závěrečné šipky zavedly
sportovce do provoněné jídelny, kde již na ně
čekala sladká odměna, s vychlazenou limonádou nebo kávou na posilněnou. Všichni jsme
strávili odpoledne venku, zasmáli jsme se, popovídali si. Na závěr jsme vyhlásili vítěze, kteří
vedle diplomu a čokoládové medaile od našich
sponzorů obdrželi i malý dárek.
Děkujeme všem sponzorům, bez nichž by pořádání akce nebylo zpříjemněné dárkem pro
každého zúčastněného. Velké poděkování patří
místním firmám ZVVZ Group, Lebeda Tools s.r.o.,
Boma Milevsko s.r.o., Stavebniny PRO-DOMA
Milevsko, XKV s.r.o. – obchodní dům XKV.
Bc. Martina Holá, sociální pracovnice
Bc. Markéta Jarošová, sociální pracovnice

Milevský smíšený sbor v Itálii
V předposledním červnovém týdnu se Milevský
smíšený sbor zúčastnil mezinárodního sborového festivalu Alta Pusteria v italských Dolomitech. Festivalu se účastnilo na 90 sborů
z různých zemí světa. Na úvod se některé z nich
představily na vrcholu Kronplatz v nadmořské
výšce 2 275m. Náš sbor vystupoval celkem na 4
různých místech a každé bylo jedinečné - koncert v kostele, koncert pod širým nebem nebo
koncert v koncertní hale s perfektní akustikou.
V nabitém programu jsme našli i volno na prozkoumání krás Dolomit. Na závěr koncertních
vystoupení všech sborů se konal slavnostní
průvod ve městě San Candido a společné zpívání více než 1500 lidí dvou vybraných italských
písní. Atmosféra byla úžasná a celou dobu bylo
skvělé i počasí. Z festivalu jsme odjeli nabití
energií a novou inspirací.
Vlevo společné foto sboru u jezera Lago di Braies,
což je v té oblasti nejznámější a nejoblíbenější

cíl na výlety. Vpravo foto z vystoupení pod širým
nebem před kostelem sv. Magdaleny.
Eva Dünker
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Výměna vodovodu v ulici Sibiřská a Kpt. Jaroše
V souvislosti s připravovanou rekonstrukcí komunikace v obou ulicích v r. 2018, je nutné provést výměnu zastaralých přípojek a nefunkčních
ovládacích prvků, hydrantů, šoupat i vodovodního potrubí ve veřejném prostranství ulice Sibiřská a Kpt. Jaroše, aby mohly plynule v příštím
roce navázat stavební práce na nové komunikaci.
Tato obnova je již dlouhodobě vedena v Plánu investic vodohospodářské infrastruktury v Milevsku a nyní je poslední možnost výměny zastaralého a místy prorezivělého potrubí před položením nového asfaltového povrchu komunikace.
V květnu a červnu tohoto roku v obou uvedených

ulicích proběhly práce na výměně rozvodů plynu. Práce spojené s výměnou vodovodu navazují na dokončenou výměnu plynovodu tak, aby
obyvatelé těchto ulic nebyli dlouhodobě zcela
odříznuti od možnosti příjezdu ke svým domům
a dodávkám vody. Plynovod je vzdálen přibližně
3,5 m od vodovodu a výměna obou potrubí najednou byla jak se zástupci vlastníka plynovodu,
tak s realizační firmou projednávána. Závěr jednání byl jednoznačně pro realizaci každé akce
samostatně.
Výměnu vodovodu realizuje firma Jiří Hrůza ze
Zbelítova a dodavatelem potrubí je firma Čevak

a.s. Stavební práce v ulici Sibiřské byly zahájeny
v pondělí 10.7. 2017 a potrvají přibližně do poloviny srpna. Pak se práce přesunou do ulice
Kpt. Jaroše. Do konce roku 2017 budou v těchto
ulicích ještě obnoveny chodníky a veřejné osvětlení, které budou realizovat Služby Města Milevska, spol. s r.o..
Omlouváme se za vzniklé potíže a ztížený přístup
k nemovitostem v této části města, ale věříme,
že po těchto stavebních pracích budou obě ulice na dlouhá léta klidným a pěkným místem pro
bydlení.
Bc. Petr Soulek

EFK dance family – street v Milevsku
Na začátku června 2017 jsme pozvali do Milevska
českou streetovou taneční legendu Spyrobyho
(Robert Spyroby Nový), který se zabývá hlavně
funky styly a je na české streetové scéně od jejího počátku. Předal nám své bohaté zkušenosti
hlavně na workshopech, které probíhaly v tanečním sále DK Milevsko 3. a 4. června, a kterých se zúčastnili tanečníci od malých dětí až po
dospělé. V sobotu večer proběhla taneční párty
v Kamenáč Music Art Pubu, kde jsme si poslechli
zajímavosti o tanci právě od Spyrobyho, k tanci
nám zahrál DJ Fuuse (tanečník, DJ, performer
– projekt AWA) a parket byl celý večer zaplněný.
Oběma tanečníkům se v Milevsku velmi líbilo
a vypadá to, že se za námi brzy opět podívají.
Na konci června jsme slavnostně zakončili taneční rok 3 akcemi a zároveň jsme oslavili 10. výročí
EFK. První akcí bylo 22.6. zakončení parkouristů
v sokolovně, předvedli svůj pokrok od loňského

roku a ukázali své odhodlání a chuť na sobě
pracovat a posouvat své hranice. Program pokračoval v sobotu 24.6. nejprve na hlavním sále
DK, kde proběhla choreografická show a diváci
mohli shlédnout letošní soutěžní i nesoutěžní
choreografie všech tanečníků. Následoval piknik
v zahradě DK, kam zavítali i rodiče a po vydatné
svačině jsme se přesunuli do naší cílové destinace (Kamenáč Music Art Pub) a zároveň jsme
zahájili třetí část zakončení roku – battly, graffiti a párty. Potrénovali jsme kreslení pomocí
sprejů na folii, poměřili své taneční schopnosti
v battlech a opět roztančili parket. Děkujeme
moc všem, kteří s námi strávili závěr roku, zavzpomínali na uplynulých 10 let a oslavili to všechno s námi
společným setkáním.
O letních prázninách

nepořádáme své taneční soustředění, vidíme
se přes celý školní rok a je spousty možností kam
vyjet, poznat nové lidi a naučit se něco nového
od jiných tanečníků. Proto objíždíme nejrůznější taneční kempy, každý se podívá někam jinam
a společně si potom získané zkušenosti předáváme. Na začátku července se 5 tanečníků vydalo na Street dance kemp (Jedovnice u Brna),
největší taneční akci v ČR a jeden z prvních celosvětových tanečních kempů. V srpnu nás čeká
ještě další kemp – Original Summer. Od září opět
zahajujeme nový taneční rok, více na FB, plakátech a v zářijovém čísle Milevského zpravodaje.
Sharka Levá
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střípky z minulosti
Sochař Břetislav Benda - dokončení

Pískovcový pomník padlým I. světové války
v Raděticích u Bechyně, 1935.

Bronzový pomník padlým II. světové války Barikádník v Bernarticích, 1945 – 1950.

Bronzová socha Vítězství revoluce na náměstí
Edvarda Beneše v Milevsku, 1950.

Břetislav Benda po dlouhém uvažování zakoupil pozemek v pražské čtvrti Ořechovka, kde si
nechal roku 1932 v Cukrovarnické ulici vystavět
vilu s velkým prostorným ateliérem. Za sousedy
měl mnohé přátele z uměleckých kruhů, s nimiž
se často zúčastňoval společných výstav (malíři
Vincenc Beneš a Miloslav Holý). Od práce si sochař neodpočinul ani v letních měsících. Za pomoci bratra Františka si postavil u řeky Lužnice
blízko Suchomelova mlýna (mezi obcemi Slavňovice a Bečice) dřevěnou chatu, rovněž spojenou
s ateliérem.
V počátcích tvořil Břetislav Benda hlavně díla
z kamene. Získal několik zakázek na architekturní výzdobu – Ministerstvo národní obrany
(Pěšák, Dělostřelec, Letec, Ženista, Vojenská
věda), Vojenský zeměpisný ústav (Vltava, Dunaj)
nebo arcibiskupský seminář v Dejvicích (Starý
zákon, Nový zákon).
Břetislav Benda velice rád a dobře dělal portréty.
Jedním z prvních Bendových portrétů byla busta opata Methoda Zavorala z roku 1927. Na jeho
doporučení portrétoval i arcibiskupa Františka Kordače, jehož pískovcová busta se nachází
v triforiu chrámu sv. Víta v Praze. V Národním
divadle zase můžeme vidět bronzovou bustu
operní pěvkyně Marie Podvalové. Kromě většiny
svých příbuzných a přátel (Václav Kaplický, Ladislav Stehlík) portrétoval také významné státníky
- kancléř Přemysl Šámal, ministr Alois Neumann,
ministr Kamil Krofta nebo generál Alois Eliáš.
Mezi Bendovy nejvýznamnější předválečné podobizny patřily busty a sochy prezidentů Masaryka a Beneše. Právě portrétování prezidentů
přivedlo Břetislava Bendu k tvorbě sportovních
trofejí. Vytvořil zejména nejvyšší ocenění prezidenta republiky pro Masarykův okruh v Brně,
Velkou Pardubickou, Mistrovství Evropy v krasobruslení 1930 a především pro Mistrovství

světa v ledním hokeji 1938.
Bendovým uměleckým osudem bylo zobrazení ženy. Zpodobnil nesčetně ženských postav,
a nejen proto byl označován sochařem ženského
těla. Břetislav Benda proslul zejména tvorbou
bronzových aktů, z nichž většina zdobí veřejná
prostranství, parky i kašny téměř po celé republice. Karlovy Vary (Žena se džbánem), Poděbrady (Mateřská láska, Sedící žena s osuškou, Žena
s labutí) nebo Třeboň (Stojící žena, Léčivý pramen) by snad ani nebyly bez Bendových
alegorií takovými
turistickými lákadly.
Tvorba Břetislava
Bendy byla vesměs
různorodá. Sochal
skvostné
bronzy
i mramory (Píseň
jara, Večer, Vzpomínka, Deméter),
Pískovcová socha Kul- nebránil se však ani
(Odboj,
tury u domu kultury válečným
Spoutaná, Příchod
v Milevsku, 1952.
svobody,
Pražský
barikádník) nebo
budovatelským tématům
(Horník
a hutník, Výroba
penicilinu, Výroba
mincí a bankovek,
Práce či Pionýrka).
Benda byl přesvědčen, že umění má vycházet z přírody, že
má srozumitelným
způsobem
přinášet
Pískovcová socha Práce u domu kultury v Mi- lidem krásu, radost
i poznání a že sochař
levsku, 1952.

musí cítit s národem, jeho utrpením i vítězstvím.
V roce 1967 mu byl prezidentem Novotným za významné pracovní výsledky udělen Řád práce.
V roce 1973 získal od prezidenta Svobody ocenění Národní umělec a týden před 80. narozeninami mu prezident Husák propůjčil Řád republiky.
Výčet všech Bendových děl by vydal na několik
stránek textu, a přesto by nebyl kompletní. Břetislav Benda mohl stvořit tak rozsáhlé dílo nejen
díky svému talentu a píli, ale také proto, že mu
osud umožnil tvořit do vysokého věku. Opustil
nás 19. srpna 1983 ve věku 86 let. Pohřben je
na vyšehradském Slavíně, kde jeho hrob zdobí
vlastní bronzová socha Velká myšlenka. Břetislav Benda byl, je a bude významnou osobností
českého výtvarného umění.
Mgr. Petra Kratochvílová, Milevské muzeum

Bronzová socha Vítězství na Lidické třídě v Českých Budějovicích z roku 1976, na které spolupracoval se svým synem Milanem, také akademickým sochařem.
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fotoobjektivem

Každou červencovou středu se na dětském oddělení městské knihovny
tvořilo. Foto je z oblázkování.

V úterý 18. července bylo promítání letního kina v amfiteátru domu kultury převážně pro dětské diváky, kteří si nenechali ujít film Lichožrouti.
Po celý srpen bude promítání letního kina každé úterý od 20:30 hodin.

V rámci Milevského léta 2017 vystoupila v amfiteátru domu kultury ve
čtvrtek 13. července také kapela Fantom.

Téměř čtyřicítka návštěvníků si v úterý 4. července nenechala ujít vernisáž výstavy textilu a keramiky v milevské Galerii M. K vidění i k zakoupení byla díla třinácti členů Prácheňské umělecké besedy ze sekce užitého
umění, vedená Evou Chovancovou. Kromě exponátů z hrnčířské hlíny byly
představeny kolekce art quiltů, patchworků, tapisérií a další textilní techniky.

V pondělí 3. července proběhla v knihovně vernisáž výstavy fotek z kurzu
Fotografování, který pořádal Senior klub ZVVZ. Výstava je otevřena ve vestibulu knihovny po celé léto kromě čtvrtků, a to od 8:00 do 17:00 hodin.

V rámci Slavnostního zakončení tanečního roku a oslav 10 let EFK dance
family proběhl graffiti jam, na kterém si nejen tanečníci mohli vyzkoušet
tvorbu se spreji na černé folii, a to před Kamenáč Music Art Pubem
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kultura a sport v milevsku a okolí
do svého domu řádovou sestru a několik
dívek ze zavřeného sirotčince. Zanedlouho
se stanou terčem aktivit Annabelle, posedlého
výtvoru výrobce panenek.

Milevské kino
5. května 117| tel.: 382 521 216

TITULKY

www.milevskem.cz

do 15 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

ATOMIC BLONDE: BEZ LÍTOSTI
čtvrtek 3. 8.

20:00

USA – Akční, mysteriózní, thriller - Agentka
MI6 Lorraine Broughton (Charlize Theron) je
vyslána během studené války do Berlína, aby
vyšetřila vraždu kolegy.

TITULKY

115 min.

do 15 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

PĚKNĚ BLBĚ
pátek 4. 8.

20:00

USA - Romantická komedie - O tom, že skutečná láska dokáže překonat všechny překážky,
vypráví chytrá romantická komedie z produkce Judda Apatowa (40 let panic, Zbouchnutá).

TITULKY

119 min.

do 12 let nepřístupný, vstupné: 80 Kč

KŘIŽÁČEK
sobota 5., neděle 6. 8.

20:00

ČR, SR, Itálie – Drama - Poetická filmová pouť
za chlapeckým dobrodružstvím, přetrženým
poutem mezi otcem a synem a nalezením
spásy v přímořských krajinách. V hlavní roli
Karel Roden.

ORIGINÁLNÍ ZNĚNÍ	

109 min.

90 min.

do 12 let nepřístupný, vstupné: 100 Kč

SVĚT PODLE DALIBORKA
neděle 13. 8.

20:00

ČR – Dokumentární - Portrét něžného neonacisty. Filmový portrét autentického českého
muže z Prostějova, kterého štáb režiséra Víta
Klusáka sledoval po dobu dvou let. Dalibor
K. (37) pracuje jako lakýrník, točí amatérské
horory, skládá naštvané písně, maluje a je neonacista.

ORIGINÁLNÍ ZNĚNÍ	
vstupné: 100 Kč

DABING

vstupné: 60 Kč

PO STRNIŠTI BOS
čtvrtek 17. až neděle 20. 8.

20:00

ČR – Drama, komedie - Film vznikl podle stejnojmenné knihy vzpomínek Zdeňka Svěráka
a tematicky zapadá do tetralogie filmů Kolja,
Obecná škola a Vratné lahve, které vyprávějí příběh jednoho muže na pozadí dějinných
událostí 20. století.

111 min.
17:30

USA - Animovaný - Po událostech prvního filmu musí veverčák Bručoun se svými přáteli
zabránit starostovi Oakton City zbourat jejich
domov kvůli plánované výstavbě pochybného
zábavního parku.

DABING

vstupné: 110 Kč

92 min.

vstupné: plné 130 Kč, děti 110 Kč

ANNABELLE 2: ZROZENÍ ZLA
čtvrtek 10. až sobota 12. 8.

20:00

USA – Akční, dobrodružný, fantasy - Existují
i jiné světy než tyto. Temná věž Stephena Kinga, ambiciozní a rozsáhlý příběh od jednoho
z nejuznávanějších světových autorů, se konečně dostává na filmová plátna.

97 min.

20:00

USA – Horor, mysteriózní, thriller - Pokračování velmi úspěšného hororu z roku 2014.
Výrobce panenek se svou manželkou přijmou
několik let po tragické smrti jejich dcerky

TITULKY

91 min.

do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

ZABIJÁK & BODYGUARD
neděle 27. 8.

20:00

USA - Akční, komedie - Nejlepší bodyguard
na světě dostane nového klienta, nájemného
vraha, který musí svědčit u Mezinárodního
soudního dvora. Aby se včas dostavili k soudnímu řízení, musí oba zapomenout na to, že
jsou tak trochu jiní a že si možná až příliš lezou na nervy.

TITULKY

TULIPÁNOVÁ HOREČKA
čtvrtek 31. 8., pátek 1. 9.

20:00

GB, USA – Romantický, drama - Nizozemsko,
počátek 17. století, doba tulipánové mánie.
Umělec Jan Van Loos (Dane DeHaan) se zamiluje do vdané mladé ženy Sophie (Alicia
Vikander), zatímco je pověřen namalovat její
portrét na přání jejího manžela (Christoph
Waltz).

TITULKY

105 min.

do 15 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

dům kultury

TEMNÁ VĚŽ
čtvrtek 24. až sobota 26. 8.

DABING

85 min.

vstupné 3D: plné 150 Kč, děti 130 Kč,
vstupné 2D: plné 130 Kč, děti 110 Kč

09:00

VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ 2
čtvrtek 24. až sobota 26. 8.

USA - Animovaný - Emoji ve filmu vás vůbec
poprvé zavedou do tajného světa uvnitř vašeho mobilu.

3D a 2D DABING

USA – Animovaný – Přijďte strávit příjemné
dopoledne do kina. Nejdříve si vyrobíte housenku a pak se podíváte na Příšerky pod hladinou.

vstupné: 130 Kč

17:30

ČR, Belgie, Rusko - Animovaná komedie - Je
čas se odvázat! Legendární hrdinové, které
dobře znáte, přicházejí v animované komedii
pro celou rodinu.

105 min.

PRÁZDNINOVÁ DÍLNA
+ PŘÍŠERKY POD HLADINOU
středa 16. 8.

ORIGINÁLNÍ ZNĚNÍ	

EMOJI VE FILMU
čtvrtek 10. až sobota 12. 8.

HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM
3D čtvrtek 31. 8., pátek 1. 9.
17:30
2D sobota 2. 9., neděle 3. 9.
17:30

118 min.

do 15 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

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

LETNÍ KINO MILEVSKO 2017
FAKJŮ PANE UČITELI
úterý 1. 8.

20:30

Zeki Müller nemá na vybranou. Někdo totiž
postavil školní tělocvičnu přímo nad jeho
„úsporami“. Tedy nad místem se zakopanými
ukradenými penězi, které tam pro něj ukryla
jeho přítelkyně. A tak, aby se po propuštění
z basy dostal ke své kořisti, musí se vydávat za suplujícího učitele na gymnáziu, čímž
vznikne už tak sužovanému vzdělávacímu
systému další problém, protože od toho okamžiku zaměstnává nejbláznivějšího učitele
všech dob. V noci se Zeki snaží tajně prokopat ke své uloupené kořisti a během dne používá sice drastické, ale účinné metody, aby

srpen
zkrotil neukázněné teenagery. Jeho upjatá
kolegyně sice odsuzuje jeho neortodoxní pedagogické metody, ale nemůže si pomoct a do
nového „kolegy“ se zamiluje. Dokonce mu
pomůže vykopat něco cennějšího než je hotovost – zbytky jeho vlastní morální integrity.
Začátky projekcí vždy po setmění, v případě vytrvalého deště se projekce přesouvá
na následující den nebo se nekoná. Akce je
financována s podporou dotačního programu
Jihočeského kraje „Podpora kultury“ a v rámci
projektu „Milevské kulturní léto 2017“.

amfiteátr DK

vstupné: zdarma

LETNÍ KINO MILEVSKO 2017
INSTALATÉR Z TUCHLOVIC
úterý 15. 8.

2017

20:30

Čtyřicetiletý Luboš Cafourek je svérázný instalatér. Je zručný a poctivý, se vším si poradí,
žádné práce se nikdy nezalekne. Nemá auto,
za zákazníky jezdí na kole, nebo autobusem,
nebo se nechá vozit. Mobil nepoužívá, telefonáty za něj vyřizuje jeho matka, která mu
také vaří, nakupuje, pere, dělá účetnictví
a řídí chod celé domácnosti. Luboš má vždy
na všechno nečekanou a vtipnou odpověď, ale
praktický a společenský život mu uniká mezi
prsty. Všechny jeho pokusy o kontakt se ženami končí fiaskem. Vesnická komedie Instalatér z Tuchlovic je o muži, který všem všechno
opraví, ale vlastní život spravovat nedokáže.
Začátky projekcí vždy po setmění, v případě vytrvalého deště se projekce přesouvá
na následující den nebo se nekoná. 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 3. 8.

18:00-22:00

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

amfiteátr DK

vstupné: zdarma

PRÁZDNINOVÁ DÍLNA + PROMÍTÁNÍ
FILMU PŘÍŠERKY POD HLADINOU
středa 16. 8.
09:00

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

Milevské kino

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA
MINISTERSTVA VNITRA ČR
úterý 8. 8.
13:00-16:00

Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny, každé druhé úterý v měsíci.

učebna 2

LETNÍ KINO MILEVSKO 2017
DOBA LEDOVÁ: MAMUTÍ DRCNUTÍ
úterý 8. 8.
20:30

V pátém dílu jedné z nejpopulárnějších animovaných filmových sérií opět potkáváme všechny staré známé hrdiny a pár úplně nových.
Přichází ledová událost roku a s ní mamuti
Manny, Ellie a Broskvička, lenochod jménem
Sid, tygr Diego nebo vačičáci Crash a Eddie.
Nezapomněli jsme na někoho? Samozřejmě
– na toho nejdůležitějšího, veverčáka Scrata.
Ten, jak je jeho nedobrým zvykem, ve snaze
ulovit konečně věčně prchající žalud způsobí
nehodu, z níž se vyklube karambol a z něj úplná katastrofa. Začne to tím, že vytrvalého Scrata hon za žaludem katapultuje do vesmíru.
A tam, díky třaskavé směsi své pověstné nešikovnosti a nekončící smůly, náhodně spustí sérii kosmických, nikoliv komických, katastrof.
Začátky projekcí vždy po setmění, v případě vytrvalého deště se projekce přesouvá
na následující den nebo se nekoná. Akce je
financována s podporou dotačního programu
Jihočeského kraje „Podpora kultury“ a v rámci
projektu „Milevské kulturní léto 2017“.

vstupné: 60 Kč

IRISDIAGNOSTIKA
čtvrtek 17. 8.

14:00

Poradna Jitky Hanzalové.

18:00-22:00

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

amfiteátr DK

POCHOD MILEVSKÝM KRAJEM
sobota 19. 8.
07:00-10:00

1. ročník turistického pochodu pořádaného
KČT Milevsko. Pěší trasy: 10 až 42 km, cyklotrasy: 25 až 65 km.

BARTOLOMĚJSKÉ POSVÍCENÍ
MILEVSKÉ MĚSTSKÉ SLAVNOSTI 2017
čtvrtek 24. – neděle 27. 8.

Voxel, Megaphone, Natural, Vodovod, Elán Kontraband Band, Fantom, Vilém Čok & Bypass,
Hamr, Piňakoláda, Bohemia, Babouci, Swing
Band Tábor, program pro děti, Myslivecké
slavnosti a další bohatý doprovodný program.
Více informací na www.milevskem.cz a na plakátech.

park Bažantnice
LETNÍ KINO MILEVSKO 2017
STRAŠIDLA
úterý 29. 8.

20:30

Nová česká rodinná komedie režiséra Zdeňka Trošky o strašidelné rodině hejkala
Huga, která se nechce vystěhovat ze svého
domu a je přinucena adaptovat se do běžného života obyčejných smrtelníků, kteří
umí pěkně zkomplikovat život. Co se stane, když si rodina strašidel musí najít práci, začít platit nájem a chodit do školy?
Začátky projekcí vždy po setmění, v případě vytrvalého deště se projekce přesouvá
na následující den nebo se nekoná. Akce je
financována s podporou dotačního programu
Jihočeského kraje „Podpora kultury“ a v rámci
projektu „Milevské kulturní léto 2017“.

amfiteátr DK

MILEVSKÉ LÉTO 2017
čtvrtek 31. 8.

18:00-22:00

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

amfiteátr DK

Připravujeme:
8. MILEVSKÝ POHÁDKOVÝ LES
sobota 2. 9.

Více informací na plakátech a www.milevskem.cz.

LETNÍ KINO MILEVSKO 2017
ANGRY BIRDS
úterý 22. 8.

Nám. E. Beneše 1 | tel.: 382 522 082
20:30

vstupné: zdarma

amfiteátr DK

18:00-22:00

vstupné: zdarma

galerie M

vstupné: zdarma

MILEVSKÉ LÉTO 2017
čtvrtek 10. 8.

amfiteátr DK

start od DK

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

vstupné: zdarma

18:00-22:00

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

vstupné: zdarma

vstupné: zdarma

V tomto zábavném animovaném dobrodružství konečně zjistíte, proč jsou ptáci
takoví, jací jsou. V ostrovním ráji, který je
celý, tedy skoro celý, obýván šťastnými nelétavými ptáky, se těžko ovladatelný Ruďák, neposedný Žluťas a náladový Bombas
vždycky cítili jako outsideři. Když ale na ostrov zavítají záhadná zelená prasátka, musí
právě tahle nesourodá trojice kamarádů
zjistit, co mají noví návštěvníci za lubem.
Začátky projekcí vždy po setmění, v případě vytrvalého deště se projekce přesouvá
na následující den nebo se nekoná. Akce je
financována s podporou dotačního programu
Jihočeského kraje „Podpora kultury“ a v rámci
projektu „Milevské kulturní léto 2017“.

amfiteátr DK

MILEVSKÉ LÉTO 2017
čtvrtek 24. 8.

amfiteátr DK
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vstupné: zdarma

učebna 2

MILEVSKÉ LÉTO 2017
čtvrtek 17. 8.
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VERNISÁŽ VÝSTAVY DOBREJCH 7:0
pátek 4. 8.
18:00
DOBREJCH 7:0
sobota 5. 8. až sobota 2. 9.

Výstava obrazů milevského malíře Jana Pavla
Švejdy.
vstupné: 10 Kč

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

VÝSTAVA MALÍ VOJÁCI VELKÝCH VÁLEK
do pondělí 4. 9.
Výstava historických vojenských modelů.
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Městská knihovna

Senior klub ZVVZ

Milevský klášter

Nám. E. Beneše 1 | tel.: 382 521 231

www.zvvz.cz/seniorklub

Klášterní 556 | tel.: 382 521 458

www.knihmil.cz

KNIHOVNICKÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
do pá 4. 8. a od po 7. do pá 11. 8.
8:00-16:00

Velká letní jízda světem knížek se letos chystá
pro 40 dětí.

pobočka DK

POSVÍCENSKÝ TURNAJ V DESKOVÝCH
HRÁCH
středa 23. 8.
9:00-11:00

Baví tě Pexeso, Člověče, Activity nebo Blechy?
Přijď porazit kamarády. Vítěz bude náležitě
odměněn.

dětské oddělení
KNIHOHRÁTKY V BAŽANTNICI
pátek 25. 8.
17:00-19:00

Soutěžení pro děti, fajn knížky k nahlédnutí,
posezení s omalovánkami a prodej knihomolských lahůdek. Ukážeme Vašim dětem, že svět
knížek není nuda.

park Bažantnice (areál posvícení)
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ ÚČASTNÍKŮ
KURZU ZÁKLADY FOTOGRAFOVÁNÍ
celý srpen po, st, pá
8:00-17:00

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

vestibul knihovny

LETNÍ PŮJČOVNÍ DOBA

DOSPĚLÉ ODDĚLENÍ
po, st, pá
8:00-17:00
DĚTSKÉ ODDĚLENÍ
po, st
8:00-11:00 a 12:00-16:00
POBOČKA V DK
půjčovní doba se nemění
zavřeno
od 1. do 11. 8.
(pořádáme příměstský tábor)

SPOS Milevsko
J. A. Komenského 1034 | tel.: 382 521 269
www.spos-milevsko.cz
Veřejné bruslení dle rozpisu na stránkách
www.spos-milevsko.cz.

FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ:
FC ZVVZ muži A - Centropen Dačice
13. 08. 17:00
FC ZVVZ dor. - SK Slávia Č. B.
19. 08.
13:00
FC ZVVZ muži B - Loko Veselí n/L.
19. 08. 17:00
Hasičská soutěž
26. 08. 13:00
FC ZVVZ žáci Třeboň/D. Voda
27. 08.
13:30
FC ZVVZ muži A – Protivín 27. 08. 17:00
TENISOVÉ KURTY - BAŽANTNICE:
Turnaj rekreačních W-75 05. 08. 08:15
CT TURNAJ08.-10. 08. 08:30 (ch)/10:30
(ž)
TURNAJ POKDIKATELŮ - LUWEX a.s.
19. 08. 08:00

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ ÚČASTNÍKŮ
KURZU ZÁKLADY FOTOGRAFOVÁNÍ
do středy 30. 8.
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www.milevskoklaster.cz

vestibul městské knihovny

VÝSTAVA „ZDRÁVAS HVĚZDO MOŘSKÁ,
MATKO SEPEKOVSKÁ - DĚJINY
A RESTAUROVÁNÍ MILOSTNÉHO
OBRAZU PANNY MARIE SEPEKOVSKÉ“
do neděle 8. 10.

BÍLÝ DŮM A BÍLÍ JELENI
úterý 22. 8.
odjezd v 6:00

barokní prelatura milevského kláštera

Výstava v prostorách Městské knihovny Milevsko na náměstí.

Prohlídka pohádkových zámků Kačina a Žleby
a jelení obory.

ZEMĚ ŽIVITELKA
pátek 25. 8.

odjezd v 7:45

Návštěva tradiční výstavy, vstupné není
v ceně.

Klub českých turistů
www.kctmilevsko.pisecko.info

BESKYDY II
neděle 6. – neděle 13. 8.

Tradiční týdenní turistická dovolená, polopenze. Pouze pro dříve přihlášené účastníky, kteří obdrží podrobný program.
vede: Jindřich Janouch, Jaroslav Mácha

OKOLÍM TÁBORA
středa 16. 8.
Pěší vycházka po trase Tábor, Klokoty, Kvěchův mlýn, Dražice, Balkova Lhota. Délka trasy 14 km. Odjezd z nádraží ČD v 8:17 hodin.
vede: Tomáš Wilda

Otevřeno v srpnu denně od 10 do 17 hodin a v
září a říjnu od pátku do neděle.

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

ZAHÁJENÍ PŘÍJMU PŘIHLÁŠEK MOTIVAČNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
PRO ŽENY

7denní bezplatný program pro ženy vracející
se na trh práce, který se bude konat v termínu od 11. do 22. září od 8 hodin. Bilanční diagnostika - získání osobnostního portfolia; Kurz
slaďování rodinného a pracovního života.
Bezplatně zajištěno: péče o děti v jesličkách,
občerstvení, výukový materiál, proplacení
jízdného

Nízkoprahový klub Fanouš
Hůrecká cesta 227 | tel.: 731 604 444
PREVENTIVNÍ TÉMA - KYBERŠIKANA
pátek 4. 8.
13:00
TURNAJ V KAN-JAMU
středa 9. 8.

13:00

1. ročník turistického pochodu, pěší trasy:
3, 8, 10, 19 km, cyklotrasy: 29, 48 a 56 km.
Start od 7:00 do 10:00 hodin u domu kultury,
cíl do 16:00 hodin v kempu u Vášova rybníka.
zajišťuje: Jindřich Janouch, Jaroslav Mácha

ŠIPKOVANÁ
čtvrtek 17. 8.

11:00

TURNAJ V BASEBALLU
sobota 26. 8.

13:00

BERNARTICKO
středa 30. 8.

SaS ROZÁRKA – klub maminek

MILEVSKÝM KRAJEM
sobota 19. 8.

Pěší vycházka po trase Podolí I, Rastory, Ovčín,
Rákov, Svatkovice, Hvížďalky, Hrádek, Borovany, Sv. Rozálie, Bernartice. Délka trasy 13 km.
Odjezd autobusovou linkou z AN v 8:00 hodin.
vede: Jaroslav Mácha

DDM Milevsko
Na tržišti 560 | tel.: 777 339 923
www.ddmpisek.cz/ddm-milevsko

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE S DDM
MILEVSKO
pátek 25. 8.
17:00-19:00

V rámci milevského posvícení pro vás DDM
Milevsko připravuje kreativní dílny – korálkování (pro holky, šperk), výroba vlastní placky
(butonu – na plackovačce); ukázka Lego robotů Mindstorms; zábava/sport: megabubliny,
žonglování – workshop (jednokolky – možnost vyzkoušení), badminton (přenosná síť –
pálky), Soft-lukostřelba (2x terč s přísavkovými šípy + 2 luky).

park Bažantnice (areál posvícení)

POZNÁVÁME PŘÍRODU
úterý 1. 8.

10:00

ÚLOHA OTCE A MATKY PŘI VÝCHOVĚ
PŘI SOCIÁLNÍM VÝVOJI DÍTĚTE
V RODINĚ
úterý 8. 8.
10:30
Přednáška Mgr. Jitky Vosátkové.

VAŘENÍ PRO NEJMENŠÍ
úterý 15. 8.
VODOHRÁTKY
úterý 22. 8.
UKAŽ, CO UMÍŠ
úterý 29. 8.

10:00
10:00
10:00

Kamenáč music art pub
www.kamenac.net

PAVEL JAKUB RYBA
pátek 25. 8.

20:00

Koncert jazzového baskytaristy a skladatele.
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vyhrazeno pro školy
1. ZŠ Milevsko

Odměna pro vítěze Kolečkového dne
Při Kolečkovém dnu v soutěži základních škol
obsadili 1. místo žáci 1. základní školy T. G. Masaryka Milevsko. Odměnou jim byl ve čtvrtek
29. června zájezd do Tábora. Nejprve si na závodním okruhu mohli vyzkoušet jízdu v motokárách, potom navštívili Housův mlýn. Tam si
ve filmové zbrojnici prohlédli zbraně a výstroj
z různých filmů a seriálů a dokonce si mohli

některé exponáty vyzkoušet. Děkujeme za organizaci akce panu Mgr. Josefu Kortanovi.
Na fotografii stojí zleva: Pavel Charypar, Eliška
Lipanská, Kamil Šoule, Matyáš Bauer, Milan Mrzena, David Polanecký, Dominik Fábera, Tereza
Kozáková, Nela Jedličková, Kristýna Mošovská +
pan Josef Kortan
Mgr. Marie Jelenová

Slavnostní ukončení školní docházky
Již tradičně se žáci 9. ročníku 1. ZŠ Milevsko sešli
30. června k slavnostnímu ukončení školní docházky. Počasí nám opět přálo, tak se akce mohla
uskutečnit v příjemném prostředí venkovní učebny. Po krátkých projevech pana ředitele, pana
starosty a vystoupení pěveckého sboru se se
žáky a jejich rodiči rozloučili třídní učitelé Mgr.

Ilona Jelínková a Mgr. Jaroslav Mareš. Po předání vysvědčení, pamětních listů a knihy o Milevsku
se ve svém projevu se školou, učiteli a všemi zaměstnanci školy rozloučili samotní žáci. Na závěr
zazněla v podání žákyně 9. B Adély Klímové píseň
Jednou všechno prostě končí...
PaedDr. Martin Hrych

2. ZŠ Milevsko
Definitivní tečku udělali žáci devátých ročníků
za svou docházkou na základní školu v pátek 30.
června při slavnostním předávání vysvědčení.
V tento slavnostní okamžik nechyběly slzičky ani
vzpomínky na uplynulé zážitky. V samém závěru
zazněl zpěv písně, kterou se třídy 9. A a 9. B rozloučily. Foto pořídil Martin Pelich.
Mgr. H. Jeřábková a Mgr. D. Rozhoňová

Den se zvířátky na 2. ZŠ Milevsko

V úterý 20. června si žáci pátých ročníků mohli přinést do školy své domácí zvířecí mazlíčky. A že se jich ve třídě sešlo! Od nejmenších

MŠ kytička

Projekt Kytička Milevsko

Mateřská škola Kytička Milevsko se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_16_022. Podpora škol formou projektů zjednodušeného

vykazování – Šablony pro
MŠ a ZŠ I. Dvouletý projekt
Kytička Milevsko se rozběhl 1. ledna 2017 a kromě
osobnostně sociálního a profesního rozvoje
pedagogů MŠ, specifiky práce pedagogů s dvouletými dětmi a individualizace vzdělávání v MŠ,

křečků, morčat až po králíky a kočku. Každý
vyprávěl ostatním, jak ke zvířátku přišel a jak
se o něj vzorně stará. Bylo vidět, že děti mají své
čtyřnohé kamarády opravdu rády. Na školním
hřišti potom proběhla výstava těchto „návštěvníků“ pro menší děti, které měly spoustu zvídavých otázek. Starší spolužáci jim na vše ochotně
odpovídali. „Zvířátkový den“ všechny nadchl
a věřím, že si děti z netradiční výuky přírodovědy odnesly i spoustu nových vědomostí.
Mgr. Lucie Kosobudová Štemberková

srpen

mateřská škola organizuje odborně zaměřená
tematická setkávání rodičů za účasti externího odborníka na téma týkající se usnadnění
přechodu dětí do základní školy. Příjemně nás
překvapila nejen účast na těchto setkáváních,
ale hlavně zájem a aktivita rodičů. Inspirací při

2017

hledání témat jsou osobní zkušenosti a někdy
i obavy rodičů, profesní zkušenosti pedagogů,
ale i problémy školství a dnešní společnosti všeobecně. V období dubna až června proběhla setkání zaměřená na „Připravenost dítěte na vstup
do ZŠ“ s Mgr. Hanou Mahdalovou, „Jak s dětmi
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v předškolním a mladším školním věku mluvit
o sexualitě“ s Mgr. Radkou Brabcovou a „Varovné signály šikany v MŠ“ s Ing. Monikou Pýchovou. Na podzim už chystáme další zajímavá
setkávání a věříme, že budou stejně inspirativní
a úspěšná.
Marcela Brčková, MŠ Kytička

ZDRÁVAS HVĚZDO MOŘSKÁ, MATKO SEPEKOVSKÁ
Dějiny a restaurování milostného obrazu Panny Marie Sepekovské

Uprostřed městyse Sepekov v severní části jižních Čech se od roku 1733 tyčí poutní kostel
jména Panny Marie, vystavěný na místě starší
kaple. Jeho středobodem je pozdně gotická
desková malba Panny Marie s Ježíškem.
Místo vzniku této malby a její nejstarší dějiny
jsou zahaleny tajemstvím. Sepekovská Panna
Marie se stala pomocnicí a utěšitelkou mnohým
poutníkům, kteří k ní po staletí putovali.
Koncem roku 2016 byl tento mariánský obraz

zevrubně zkoumán a následně restaurován, a
to společně s dvěma dalšími deskami s vyobrazením sv. Maří Magdaleny a sv. Barbory, uloženými dnes ve sbírce Strahovské obrazárny, s
nimiž však původně tvořila jeden oltářní celek.
Výstava představuje osudy malby i staveb s ní
spojených, cesty poutníků a její kult v Milevském kraji i výsledky moderních restaurátorských postupů. Kromě restaurovaných originálů tří gotických deskových maleb a jejich

nového včlenění do kontextu pozdně gotické
deskové malby zde divák nalezne portréty
osobností, spojených s výstavbou poutního
místa, návrh na výmalbu lucerny kostela nebo
ukázky tisků 18. a 19. století ze sbírek Strahovské knihovny, které pojednávají o milostném
sepekovském obraze. Za pozornost bude jistě
stát i několik replik Sepekovské madony od 17.
do 19. století, mezi nimi například nově restaurovaná replika ze sbírek Prácheňského muzea v
Písku. Nebudou chybět ani ukázky lidové zbožnosti a úcty z fondů Milevského muzea či od
soukromých sběratelů.
Výstavu, kterou můžete vidět v barokní prelatuře kláštera do 8. října, připravila Královská
kanonie premonstrátů na Strahově a klášter
premonstrátů v Milevsku. Otevřeno je od 10
do 17 hodin, v srpnu denně, v září od pátku do
neděle.
Bc. Petra Bendová

Zahájení provozu mikrojeslí
Centrum Milísek již osmým rokem v Milevsku
dává možnost rodinám k vytváření příznivějšího klimatu a podmínek tak, aby bylo rodičům
ulehčeno a umožněno naplňovat partnerské
i rodičovské plány a přirozeně slaďovat rodinu
a práci.
V pondělí 3. července Centrum mladé rodiny
Milísek slavnostně zahájilo provoz prvních Mikrojeslí v Milevsku a zároveň prvních a jediných
podpořených mikrojeslí v celém Jihočeském
kraji.
Mikrojesle vznikly v rámci projektu „První mikrojesle v Milevsku“, který je spolufinancován z prostředků evropských sociálních fondů prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost

a státního rozpočtu. Jeho smyslem je zajištění
podpory rodinám s nejmenšími dětmi z celého
regionu Milevska, tak, aby rodiče těchto dětí
mohli snáze navázat na svou předchozí kariéru, nebo popřípadě dostudovat. Mikrojesle jsou
celodenní zařízení profesionální péče o děti
od šesti měsíců do 4 let s denní kapacitou max.
čtyř dětí, s provozní dobou od 7 do 17 hodin.
Jsou určeny pro rodiče nejmenších dětí s prokazatelnou vazbou na trh práce, to znamenána
pro rodiče, kteří jsou zaměstnaní na HPP (hlavní pracovní poměr), DPP, DPČ, v evidenci na ÚP,
OSVČ, studují nebo se rekvalifikují.
Pro tyto rodiče je docházka dítěte do mikrojeslí
zcela ZDARMA. Rodiče si mohou zvolit frekvenci

docházky dle vlastní potřeby od 2x týdně až denně, dále pak docházku dopolední/celodenní.
V mikrojeslích o děti pečují chůvy certifikované
ministerstvem práce a sociálních věcí. V případě
zájmu ze strany rodičů je možnost si mikrojesle
kdykoliv prohlédnout a dozvědět se bližší informace přímo v Centru Milísek, nebo na webových
stránkách: www.centrummilisek.cz.

Farmyrun – Dementi
V poslední době se v
místním a zvláště zahraničním tisku objevily informace, které
zásadním způsobem
zkreslují a poškozují
připravovaný přespolní běh Farmyrun. Tímto prohlášením je uvádíme na pravou míru.
Především jednou z disciplín nebude přenos pivního sudu ale konve mléka, takže naši nepřátelé
marně operovali údajným alkoholizmem organizátorů. Současně se naprosto distancujeme
od lživé kampaně, že lanová houpačka povede

přes potok. Naopak, v souladu se současnými
trendy a v zájmu ochrany přírody, lanová houpačka přes potok nepovede. Tím jsme snad už
natrvalo vzali vítr z plachet pseudoenvironmentalistům a jejich mluvčím. V neposlední řadě
a nakonec je třeba zdůraznit, že Farmyrun se nepoběží „O gumačku Ondřeje Babiše“ ale jen „O
gumačku Andreje Babiše“. Bývalý ministr financí
a předseda hnutí ANO se po odstoupení Ondřeje uvolil věnovat nám své holinky a bude tedy
opravdu o co závodit.
Jestliže jste si již na Farmyrun rezervovali místo
v kempu „Vášák“, můžete ho klidně zrušit. Majitelé nám z malicherných důvodů také zrušili již
rok dohodnutou spolupráci s poukazem na jakýsi

špinavý předvolební boj. My můžeme jen opakovat, že bojujeme stále a s kdekým a předvolby
nás nezajímají. Celá lapálie má i svou kladnou
stránku. Akce se uskuteční na městském koupališti. Na start se nebudete muset trmácet
až kamsi za město a kdybyste se posilnili, máte
to domů pěšky mnohem blíž.
Věříme, že po tomto upřesnění se i doposud
nerozhodní rozhodnou Farmyrunu zúčastnit a
23. září odpoledne přijít za sportem a zábavou. Veškeré další informace jsou k dispozici
na www.oknomilevsko.cz spolu s přihláškou. Těšíme se na Vaši účast i jako diváků. A bude na co
koukat.
Josef Kortan
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Dětská obuv Botonožka
Bechyně
Certifikovaná
zdravotně nezávadná
dětská obuv

ŠKOLA/ŠKOLKA
bačkory - Befado, Fare, HP Čechtín
Nová podzimní
cvičky, tenisky
kolekce
školní batohy TOPGAL
botiček
Zdravá láhev
skladem na
dětské kufříky Karton P+P
přelomu
s
r
pna/září
tepláky, mikiny, pyžama

Dětská obuv Botonožka
Libušina 186
Bechyně
Otevírací doba:
Po – Pá: 9.00 – 12.00
13.30 – 17.00
So:
9.00 – 11.00

tel.: 723 020 899
mail: info@botonozka.cz
www.botonozka.cz

www.facebook.com/Botonozka

Ě
NOV P
O
H
S
E

Přidejte se k nám na Facebooku

Nejširší výběr dětských botiček v regionu od předních výrobců
z oboru:

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.

Nabízíme pomoc a podporu v následujících oblastech:
• 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 1.7. do 28.8.2017
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 16. srpna
na telefonní číslo 775 733 552, získají volnou
vstupenku do kina na český film Po strništi
bos, který se bude promítat v Milevském kině
v neděli 20. srpna od 20:00 hodin. K odpovědi
nezapomeňte připojit své celé jméno a adresu.
Správná odpověď z minulého čísla: kruhový
objezd na Cukavě
Výherci: Lenka Jedličková, Hrejkovice, Pavel
Pecháček a Kamila Červenková, Milevsko

Ivan KRÁL
(kytara, zpěv)
&
Honza PONOCNÝ
(kytara, zpěv)
1. nádvoří Milevského kláštera
Neděle 03. 09. 2017
od 19:30 hodin
Vstupné:
250 Kč předprodej
300 Kč na místě
Předprodej vstupenek:
www.milevskem.cz
DK Milevsko
Infocentrum Milevsko
Milevské kino
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Ohlédnutí za OPEN AIR MUSICFEST PŘEŠTĚNICE
Ve dnech 30. 6. a 1. 7. 2017 proběhl 17. ročník
multižánrového festivalu Open Air Musicfest
Přeštěnice. Akci předcházel tradiční čtvrteční
festivalový warm up víceméně regionálních
kapel. Hlavní víkendový program probíhal na
třech hudebních scénách, na kterých vystoupila řada známých kapel. Festival navštívilo
během víkendu zhruba 5 000 lidí.
Pátek byl dramaturgicky zaměřen na mladší publikum. Na podiu se objevila jména jako

Sebastian, Slza, Jelen, Mandrage, Rybičky 48,
Fast Food Orchestra, Prague Conspiracy nebo
Imodium. Sobota naopak byla ve znamení české rockové klasiky. Vystoupil Kamil Střihavka
a Leaders!, Alkehol, Citron, Harlej, Škwor a
také klubové skupiny Volant, Zakázaný Ovoce,
Votchi, Hentai Corporation nebo Trautenberk.
„Náš záměr každý den udělat program pro jiné
cílové publikum se osvědčil“, popisuje festival
Vít Kratochvíl, ředitel pořádající organizace

Milevský kraj o.p.s. a dodává: „Zatímco v pátek
to byla vyloženě rodinná akce, v sobotu dorazili rockeři.“ Kromě hudby mohli návštěvníci
shlédnout divadelní a taneční představení,
která se konala v relaxační zóně nazvané Divadelně poetická osvěžovna. Součástí festivalu
byla také exhibice a soutěž bikerů Open Dirt
Jam.
www.prestenice.cz
www.facebook.com/prestenice

Milevské městské slavnosti 2017
Jako každý rok, tak i letos připravuje Dům kultury Milevsko program Bartolomějského posvícení
– Milevských městských slavností 2017.
Program začne ve čtvrtek 24. srpna od 18 hodin koncertem komorního žesťového seskupení
mladých profesionálních hudebníků z celé České
republiky pod názvem Brasstet, který se uskuteční v kostele sv. Bartoloměje na nám. E. Beneše v Milevsku. Vstupné je stanoveno na 80 Kč.
Pátek bude patřit dětem
Již tradičně bude páteční posvícenské odpoledne patřit dětem. Je pro ně připravený opravdu
bohatý program. Zahájí ho v 17 hodin mažoretky
z MŠ Klubíčko a hned poté se děti mohou těšit
na veselé povídání s písničkami s názvem Pohádková škola, do které se budou moct i aktivně
zapojit. Následovat bude ukázka orientálních
tanců, aerobiku a vystoupení taneční skupiny
NRG Crew. V 18.20 přijde na řadu Neposlušná pohádka v podání Kočovného divadla Ježibaba. Po
celou dobu dětského odpoledne (17:00-19:30)
program doplní i městská knihovna, Rozárka
a dům dětí a mládeže, kteří nabídnou dílničky
a soutěže. Dalších pět stanovišť se zábavnými
úkoly připravuje i Kočovné divadlo. Kdo bude
chtít, může využít i malování na obličej.
Od 19 hodin se pak můžete těšit na vystoupení
finalistů pěvecké soutěže Oběžná dráha a koncerty zpěváka a písničkáře Voxela, skupiny Megaphone a večer zakončí skupina Natural.
Sobota 26. 8.
V sobotu 26. srpna od 14 hodin začne další bohatý program v parku Bažantnice, zahájí ho
milevská kapela Fusky Dus, Brigita Cmuntová a
Štěpán Klouček, které vystřídají kapely Ticho de
pre cupé band, Vodovod, od 18 hodin vystoupí revivalová skupina Elán Kontraband Band,
následovat bude milevská kapela Fantom, od

21:30 hodin pak Vilém Čok a Bypass a posledním
vystoupením bude od 23 hodin koncert skupiny
Hamr.
Současně s koncerty kapel bude probíhat v parku Bažantnice Ridewheel – exhibiční biketrialové vystoupení, které startuje vždy od 15, 17 a
19 hodin. Odpoledne zpestří svým vystoupením
také taneční skupina EFK z Milevska.
Neděle 27. 8.
Milevské slavnosti budou pokračovat i v neděli
27. srpna, kdy se v kostele na nám. E. Beneše od
10 hodin bude konat mše svatá za město Milevsko. V prostorách parku Bažantnice bude v neděli dopoledne probíhat program v režii Myslivecké
jednoty Písek. Program zahájí v 10 hodin hudební vystoupení následované v 10.30 slavnostním
zahájením. Poté se můžeme těšit na vystoupení
trubačů Okresního mysliveckého spolku Písek
a Lesnické školy, ukázky vábení zvěře, přehlídku loveckých psů s výkladem, ukázky výcviků
psů a soutěže, jejichž vyhodnocení proběhne
ve 13 hodin. Program se poté přesune opět na
podium, kde se od 13.30 hodin můžete těšit na
koncerty kapel Bohemia, Kovačka a Babouci.
Od 15 hodin proběhne Přehlídka posvícenských
koláčů. Poté se přesuneme na první nádvoří milevského kláštera, kde proběhne od 19 hodin
netradiční koncert dvacetičlenného bigbandu
Swing Band Tábor.
Doprovodné akce
Program Bartolomějského posvícení doplní také
řada doprovodných akcí. V pátek můžete navštívit koncert jazzového baskytaristy a skladatele
Pavla Jakuba Ryby, který proběhne od 20 hodin v klubu Kamenáč. V Galerii M máte možnost
zhlédnout výstavu obrazů milevského malíře
Jana Pavla Švejdy s názvem Dobrejch 7:0. Další
výstavou, která bude k vidění, je již 15. ročník
Okresní výstavy zvířat, kterou můžete navštívit
ve Výstavním areálu ČSCH Milevsko v sobotu 26.

a v neděli 27. 8. Bude zde připraven bohatý doprovodný program. A v neposlední řadě si můžete prohlédnout výstavu historických vojenských
modelů Malí vojáci velkých válek, která probíhá
v Milevském muzeu. Další výstavu nabízí Milevský klášter. Výstava o dějinách a restaurování
obrazu Panny Marie Sepekovské bude přístupná
od 10 do 17 hodin. Dětem je určen Posvícenský
turnaj v deskových hrách, který připravilo dětské oddělení městské knihovny na středu 23. 8.
od 8 do 11 hodin. Ve vestibulu knihovny si také
můžete prohlédnout výstavu fotografií účastníků kurzu Základy fotografování. V areálu střelnice proběhne v sobotu od 9 do 14 hodin Den
otevřených dveří s možností si zastřílet. Na své
si přijdou i hasiči, chystá se pro ně v sobotu na
fotbalovém stadionu Soutěž v požárním sportu
O putovní pohár starosty města Milevska, která
začne ve 13 hodin.
Na kulturní program Bartolomějského posvícení
se bude vybírat symbolické vstupné. Vstupenku
na 3 dny (pátek až neděle) pořídíte za 60 Kč, na
2 dny (sobota a neděle) za 50 Kč. Samostatnou
vstupenku jen na neděli pořídíte za 40 Kč. Pokud si zakoupíte vstupenku v předprodeji (do
24. 8. 2017), získáte slevu 10%. Vstupenky lze
zakoupit v předprodejních místech: DK Milevsko,
Infocentrum Milevsko, Milevské kino a on-line
na www.milevskem.cz. Děti do 12 let mají vstup
zdarma, zakoupením vstupenky podpoříte budoucí kulturní akce v Milevsku.
Věříme, že si každý obyvatel či návštěvník města Milevska vybere z bohaté nabídky to své a že
nám všem bude přát počasí, což jistě přispěje k
pohodové atmosféře celých oslav.
Více informací:
Dům kultury Milevsko, Nádražní 846, Milevsko
tel.: 383 809 200 | info@milevskem.cz
www.milevskeslavnosti.cz
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vybíráme z programu
VOXEL
Václav Lebeda, vystupující pod pseudonymem
Voxel, je český folk-popový zpěvák a písničkář,
rád dělá hudbu, která se líbí lidem. Proslavily
ho písničky jako V naší ulici nebo Trip. V roce
2013 byl vyhlášen jako objev roku na hudebních cenách Óčka, poté se v rámci cen Český
slavík Mattoni 2013 umístil na druhém místě

v kategorii „Hvězda internetu“. V rámci cen Český slavík Mattoni 2014 vyhrál v kategorii „Hvězda internetu“ a získal nominaci i v kategorii
objev roku. Na začátku roku 2015 podnikl několik koncertních turné s kapelami O5&Radeček
a UDG. Na cenách Anděl 2014 byl nominován
v kategorii objev roku, nominaci ale neproměnil.

VILÉM ČOK & ByPass
Vilém Čok je zpěvák, baskytarista a nepřehlédnutelný člen legendární kapely Pražský výběr,
jejíž výraznou tváří byl spolu s Michaelem Kocábem. Nestárnoucí a energický hudebník v 80.
letech založil další skupinu s názvem Nová růže,

i ta se ale rozpadla. To vedlo k založení Delirium
tremens. Zahrál si v úspěšných muzikálech jako
například Excalibur nebo Obraz Doriana Graye.
Dnes zpívá a vystupuje se svou novou kapelou
ByPass.

PAVEL JAKUB RYBA
Baskytarista Pavel Jakub Ryba má v české hudební komunitě nezastupitelné místo. Jeho netradiční „palcová“ technika hry je úchvatná a do
velké míry unikátní a originální. Mezi jeho letité
koncertní zkušenosti patří hraní ve věhlasných
klubech po celém světě. Za zmínku stojí třeba
hraní v The Knitting Factory v New York City,
Blues Alley ve Washingtonu, Symphony Hall
v Birminghamu nebo LeClub v Moskvě.
Každé jeho vystoupení vyvolává úžas,

kolik živelnosti a zároveň hráčského mistrovství
se vejde do jediného basového sóla. Pavel Jakub Ryba je už dnes skutečným pojmem - nejen
coby vyhledávaný studiový a koncertní muzikant
(zmiňme jeho působení v doprovodné kapele
Pavla Bobka), ale především jako hudebníky
i kritikou respektovaný skladatel a baskytarista,
jazzovému publiku dobře známý doma i v zahraničí. Hrál s takovými osobnostmi jako jsou Gary
Lucas, Dean Brown nebo Mike Stern.

NATURAL
Když pomineme lokální působení Naturalu
(zejména na tancovačkách) už v druhé polovině sedmdesátých let, můžeme vznik kapely
přeci jen umístit do začátku let osmdesátých.
Po mnoha personálních změnách se kapela
ustálila do čtveřice (Petr Kadlček, Daniel Andel,
Jiří a Roman Hronovi). Od r. 1984 se pak začala
odvíjet nejslavnější éra Naturalu. Velkou zásluhu
na tom měla hitovka Já na to mám, která sklízela velký úspěch na koncertech, v hitparádách,
v televizi i na deskách, kterých se tehdy celkem
prodalo zhruba čtvrt milionu.

Po roce 1989 si dal Natural dlouhou, devítiletou
pauzu a k obnovení kapely se koncem devadesátých let sešli už jen dva bývalí členové (Kadlček,
Andel) a se svým vrstevníkem, basákem Petrem
Balcárkem, doplnili kapelu o mladého bubeníka
Jakuba Donátha. V současnosti se Natural orientuje hlavně na nový repertoár, který možná
některým staromilcům nejde tolik do noty, ale
Natural určitě nepatří mezi ty dlouholeté kapely, které se stylově příliš „drží svého kopyta“.
Stylový posun se zrazantnil i výrazným vlivem
basáka angličana Dava Mendeze, který v kapele

hrál od roku 2004. V roce 2008 ho vystřídal slovenský basista Jozef Zeleňák, který působí v kapele do dnes.

BABOUCI
Nejstarší a nejznámější jihočeská dechovka. O muzice Babouků se říká, že sbližuje lidi
a hladí po duši. Historie kapely sahá hluboko
do minulosti, v roce 1868 ji založil tehdejší
vynikající hudební učitel Jan Votava. Muzikanti, hrající v současnosti, navazují energicky
na desítky svých předchůdců, kteří se v kapele
vystřídali. Kapela často koncertuje a vydává též

nová CD s čerstvými lidovými písněmi. Přijďte
si zazpívat písničky s nejstarší jihočeskou dechovkou řízenou kapelníkem Petrem Shýbalem
a projít se cestičkou ouzkou přes háj zelený, zahrádečkou, blaty, okolo Hluboký, s myslivečkem
z lesa a děvčetem, co žalo trávu, a přes široký
jihočeský pole tam, co jsou Prachatice, nikoli
Bavorov.

MILEVSKÝ ZPRAVODAJ – Informační měsíčník pro občany Milevska • vydává Dům kultury Milevsko IČ 48257460 • Ročník XXV • Adresa redakce: Dům kultury Milevsko, Nádražní 846, 399 01 Milevsko, tel.: 383 809 200, zpravodaj@milevskem.cz • Redakční rada: I. Radosta, M. Třeštík, M. Fröhr, V. Kratochvíl, V. Štorková • Registrováno Ministerstvem kultury
České republiky, odborem hromadných sdělovacích prostředků, č. MK ČR E 11447 • Sazba: J. Kálal • Tisk a distribuce: SAMAB Press group, a. s. • ZDARMA – VÝTISK JE NEPRODEJNÝ!
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BARTOLOMĚJSKÉ POSVÍCENÍ - MILEVSKÉ SLAVNOSTI 2017
www.milevskeslavnosti.cz

ČTVRTEK KOSTEL SV. BARTOLOMĚJE NA NÁM. E. BENEŠE
Vstup: 80 Kč
18:00
BRASSTET - komorní žesťové seskupení složené z mladých profesionálních hudebníků z celé České republiky
24.8.2017

PÁTEK
25.8.2017

SOBOTA
26.8.2017

NEDĚLE
27.8.2017

PARK BAŽANTNICE
Vstup: PÁTEK - NEDĚLE 60 Kč
ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI - 17:00 – Mažoretky MŠ Klubíčko; 17:05 - Pohádková škola;
17:00
17:40 - 18:10 - Taneční ukázky - Orientální tance DDM Milevsko, 2N Aerobic club, NRG Crew; 18:20 - Neposlušná
pohádka; 17:00 - 19:30 Knihohrátky s knihovnou, Rozárka v ZOO, soutěže, program DDM Milevsko, malování na
19:00
OBĚŽNÁ DRÁHA - koncert finalistů pěvecké soutěže
20:00
VOXEL - český folk-popový zpěvák a písničkář
21:30
MEGAPHONE - silné refrény, chytlavé melodie, energická vystoupení, břitký humor, taneční rytmy…
23:00
NATURAL - autorská kapela hrající už několik desetiletí pop-rockové písničky
PARK BAŽANTNICE
Vstup: SOBOTA + NEDĚLE 50 Kč
15, 17, 19 h. RIDEWHEEL - exhibiční biketrialové vystoupení / V průběhu odpoledne vystoupení taneční skupiny EFK
14:00
FUSKY DUS - začínající rocková kapela z Milevska
15:00
BRIGITA CMUNTOVÁ A ŠTĚPÁN KLOUČEK - pop-folkové duo
16:00
TICHO DE PRE CUPÉ BAND - seskupení velmi dobrých přátel, kteří mimo jiné hrají…
17:00
VODOVOD - big beatová kapela z Bechyně
18:00
ELÁN KONTRA BAND (SK) - největší hity Elánu v podání profesionálních hudebníků ze Slovenska
19:30
FANTOM - rocková milevská kapela
21:30
VILÉM ČOK & BYPASS - nestárnoucí český zpěvák, baskytarista a bavič s kapelou Bypass
23:00
HAMR - rocková muzika s melodickými vokály, kytarovými riffy a precizní a neomezenou rytmikou bicí soupravy
KOSTEL SV. BARTOLOMĚJE NA NÁM. E. BENEŠE
10:00
SLAVNÁ MŠE SVATÁ ZA MĚSTO MILEVSKO
PARK BAŽANTNICE - MYSLIVECKÉ SLAVNOSTI
Vstup: POUZE NEDĚLE 40 Kč
10:00
HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ CELÉ DOPOLEDNE - PIŇAKOLÁDA - hudební duo známé z TV Šlágr
10:30
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ MYSLIVECKÝCH SLAVNOSTÍ
10:40
VYSTOUPENÍ TRUBAČŮ OKRESNÍHO MYSLIVECKÉHO SPOLKU PÍSEK A LESNICKÉ ŠKOLY
11:15
UKÁZKY VÁBENÍ ZVĚŘE, SOUTĚŽ PRO VEŘEJNOST
11:40
PŘEHLÍDKA LOVECKÝCH PSŮ S VÝKLADEM, UKÁZKY VÝCVIKU PSŮ
13:00
VYHODNOCENÍ SOUTĚŽÍ DĚTÍ
PARK BAŽANTNICE
Vstup: POUZE NEDĚLE 40 Kč
13:30
BOHEMIA - tradiční dechová kapela
15:00
SOUTĚŽ O POSVÍCENSKÝ KOLÁČ
15:30
KOVAČKA - tradiční milevská dechová kapela
17:00
BABOUCI - nejstarší jihočeská dechovka
MILEVSKÝ KLÁŠTER – PRVNÍ NÁDVOŘÍ U STARÉ KAŠNY
Vstup: 100 Kč
19:00
SWING BAND TÁBOR - netradiční koncert dvacetičlenného bigbandu

KAMENÁČ MUSIC ART PUB
Havlíčkova 279, Milevsko
FOTBALOVÝ STADION
STŘELNICE MILEVSKO
Týnická 1524, Milevsko
GALERIE M
nám. E. Beneše 1, Milevsko
MILEVSKÉ MUZEUM
Klášterní 557, Milevsko
ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ
výstavní areál Milevsko
MILEVSKÝ KLÁŠTER
barokní prelatura
MĚSTSKÁ KNIHOVNA
nám. E. Beneše 1, Milevsko
tel. 382 521 231

DOPROVODNÉ AKCE

PAVEL JAKUB RYBA - koncert jazzového baskytaristy a skladatele - pátek 25. 8. od 20:00 hodin
SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM SPORTU - "O putovní pohár starosty města Milevska" - sobota 26. 8. od 13 hodin
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ S MOŽNOSTÍ SI ZASŘÍLET - sobota 26. 8. od 9 do 14 hodin
DOBREJCH 7:0 – výstava obrazů milevského malíře Jana Pavla Švejdy
tel. 382 522 082, otevřeno: út+čt: 9-11:30 a 12:30–17; st+pá: 9-11:30 a 12:30-16; so: 9-12 hod.
MALÍ VOJÁCI VELKÝCH VÁLEK - výstava historických vojenských modelů
tel. 382 521 093, otevřeno: út-ne: 9-12 a 13-17 hod.
OKRESNÍ VÝSTAVA ZVÍŘAT - 15. ročník soutěže chovných samců králíků a bohatý doprovodný program
výstavní areál ČSCH Milevsko, 26. 8. 8-18 hod., 27. 8. 8-16 hod.
ZDRÁVAS HVĚZDO MOŘSKÁ, MATKO SEPEKOVSKÁ - výstava o dějinách a restaurování obrazu Panny Marie Sepekovské
U Bažantnice 556, tel. 382 521 458, otevřeno: po-ne: 10-17 hod.
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ ÚČASTNÍKŮ KURZU ZÁKLADY FOTOGRAFOVÁNÍ (otevřeno: po, st, pá: 8-17 hod.)
10. POSVÍCENSKÝ TURNAJ V DESKOVÝCH HRÁCH - středa 23. 8. 8-11 hod.

Předprodej vstupenek (sleva 10%) do 24. 8. 2016 - Infocentrum Milevsko, DK Milevsko, Milevské kino, on-line milevskem.cz
Děti do 12 let a ZTP - ZDARMA. ZAKOUPENÍM VSTUPENKY PODPOŘÍTE BUDOUCÍ KULTURNÍ AKCE V MILEVSKU. DĚKUJEME.
Dům kultury Milevsko, Nádražní 846, Milevsko, IČ: 48257460, tel. 383 809 200 * ZMĚNA PROGRAMU A ČASŮ VYHRAZENA!

