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NEPŘEHLÉDNĚTE

Městská sportoviště se připravují na další sou-
těžní ročníky, sezóny 2018-2019. Příjemnou
změnu pocítí fanoušci a návštěvníci zimního
stadionu a sportovní haly. V prostranství mezi
oběma budovami vznikl prostor se zámkovou
dlažbou a částí zeleně. Také byly částečně odi-
zolovány a odvětrány stěny obou budov, což

bude mít pozitivní vliv zejména na stěny spor-
tovní haly, které táhly vodu z podloží. „Práce
provedli samotní zaměstnanci společnosti, za
což jim patří poděkování, se zadaným úkolem
se poprali velmi statečně,“ sdělil jednatel Pavel
Stejskal.

Pokračování na straně 2

Zimní stadion a Sporthotel se připravují 
na novou sezónu
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Informace z jednání Rady města Milevska 
a Zastupitelstva města Milevska
RADA MĚSTA 27. 6. 2018 
Program rady přesáhl čtyřicet položek, mezi
nimi:
• Nové vybavení pro úřad i veřejnost – rada

vyhlásila výběrové řízení na dodávku elekt-
ronické úřední desky, elektronické poklad-
ny umožňující občanům provádět platby
i mimo úřední hodiny a vyvolávacího sys-
tému, který dosluhuje a musí být moder-
nizován.

• Převod automobilu – po doplnění auto-
parku města vozy Škoda Fabia rozhodla
rada o převodu vozu Peugeot Partner Milev-
skému muzeu.

• Ochrana osobních údajů – rada města
schválila novu směrnici o ochraně osobních
údajů při práci orgánů města, která naplňu-
je požadavky obecného nařízení, známého
pod zkratkou GDPR.

• Správa hřbitova – rada schválila dodatky

smluv o správě hřbitova a nájmu nebyto-
vých prostor, kterými se smluvní vztah se
současným správcem hřbitova, Kamenic-
tvím Novotný, prodlužuje do konce roku
2020. 

• Elektrokola – byla schválena smlouva
s Jihočeským krajem, podle níž město získá
dotaci na pořízení osmi elektrokol a čtyř
dobíjecích stanic. To vše bude sloužit v půj-
čovně milevské veřejnosti i návštěvníkům.

• Jmenování – rada na základě výsledků
výběrových řízení jmenuje od 1. 8. 2018
ředitelem 1. ZŠ T. G. Masaryka dosavadního
ředitele pana PaedDr. Martina Hrycha.
K témuž datu byla jmenována novou ředi-
telkou Mateřské školy Sluníčko v Jeřábkově
ulici paní Bc. Marcela Fořtová a vedoucím
organizační složky Městský kamerový sys-
tém pan Jiří Gröger.

ZASTUPITELSTVO 20. 6. 2018
• Hospodaření 2017 – zastupitelé schválili

závěrečný účet a účetní závěrku města za
minulý rok s celkovým zlepšením hospoda-
ření roku proti předpokladu rozpočtů o 13,2
mil. Kč.

• Dar chovatelům – zastupitelstvo schválilo
poskytnutí daru 50 tis. Kč základní organizaci
Českého svazu chovatelů Milevsko v souvi-
slosti s tím, že organizace byla nucena odkou-
pit od státu pozemky pod budovou u kláštera,
která je v jejím vlastnictví.  

• Noční klid – zastupitelé vydali novelu obecně
závazné vyhlášky, která rozšiřuje seznam
akcí (Silvestr, čarodějnice, posvícení, kul-
turní léto, …), při nichž je krácena obvyklá
doba nočního klidu, o akci „Mejdan pro fau-
nu“. Ten se v Bažantnici letos konal podru-
hé. Mgr. Martin Třeštík, místostarosta

Více informací na www.milevsko-mesto.cz.

V MĚSÍCI ČERVNU 2018
OSLAVILI ŽIVOTNÍ VÝROČÍ

A ZÁROVEŇ SOUHLASILI SE ZVEŘEJNĚNÍM

V MILEVSKÉM ZPRAVODAJI:

80 LET
František Novotný

Jan Mašek
Marie Velková

Marie Englichová
Marta Čunderlíková

Pavel Vlček

85 LET
Emilie Kuželová

Berta Ondráčková

90 LET
Jan Weber

Gisela Černá

Nová zaměstnankyně
městského úřadu

Ing. Kristýna Jirmannová
Odbor životního prostředí
Referentka - vodoprávní úřad

Zimní stadion a Sporthotel se připravují 
na novou sezónu

Dokončení ze strany 1

Další velikou pozitivní změnu pocítí samotní
hokejisté. Při východu z chodby šaten na ledo-
vou plochu byly nově osazeny automatické
posuvné dveře na místo starých těžkých oteví-
raných. „To uvítají nejvíce naši nejmenší hoke-
jisté, kteří se s kovovými dveřmi museli doslova
poprat, než je překonali. Dveře dodala společ-
nost TRIDO v závěru července. Na financování
dveří jsme se dohodli s vlastníkem budovy, fir-

mou SVACON s. r. o., která je zcela zaplatí,“
podotkl Pavel Stejskal.
Nových oken a dveří se dočká také celá budova
Sporthotelu. „Je to první z kroků, který ocení
naši návštěvníci, a to jak po stránce estetické,
tak i funkční. Pro nás jako společnost to zase
znamená nemalé úspory v dodávaných energiích
do vytápění,“ shrnul ve zkratce Pavel Stejskal
jednu z prvních etap rekonstrukce Sporthotelu.
Práce na výměně oken a dveří zahájila firma
Oknostyl také koncem července.

Poděkování – Jménem všech občanů města Milevska děkujeme paní Zdeňce Fraňkové, ředitelce
Mateřské školy Sluníčko v Jeřábkově ulici, za její dlouholetou vynikající a obětavou práci. Paní
Zdeňka Fraňková působila ve školce Sluníčko nejprve od roku 1983 jako učitelka a poté od roku
1998 až do konce letošního července jako ředitelka. Vysoce oceňujeme dobrou spolupráci, pro-
fesionalitu i zásluhu na počátcích výchovy mnoha a mnoha ročníků malých Milevšťáků. Děkujeme
a do dalších let zaslouženého odpočinku přejeme hodně zdraví a spokojenosti.

Rada města Milevska

Oznámení – Rada města jmenovala na základě výsledku konkurzu ke dni 1. srpnu 2018 novou
ředitelkou Mateřské školy Sluníčko v Jeřábkově ulici. Stala se jí paní Bc. Marcela Fořtová, která
ve školce Sluníčko již deset let působí jako učitelka.
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KONCERT – IVAN ŽENATÝ
houslový virtuóz

PONDĚLÍ 17. 9. od 18 hodin

klášterní bazilika

Vážení občané,
město Milevsko s velkým potěšením oznamuje, že jeho projekt
Živé Milevsko Smart Region, který již rok rozvíjí, získal záštitu
hejtmanky Jihočeského kraje paní Mgr. Ivany Stráské. Projektem
se město zapojilo do konceptu Smart City, jehož hlavními tématy
v Milevsku jsou podpora vzniku podnikatelského parku, vytvoření
dopravního modelu města a využívání nových technologií pro
komunikaci města s veřejností.
Udělení záštity je velkým povzbuzením a také zárukou, že město
Milevsko i díky projektu bude zřetelně viditelné pro ostatní
města a obce Jihočeského kraje. Cílem města a projektu Živé
Milevsko ovšem není soupeření, ale naopak spolupráce s ostat-
ními a sdílení především dobré praxe ve prospěch veřejnosti
i našeho kraje.
Protože žádný projekt města nemůže být úspěšný bez zájmu

a zapojení občanů, patří toto uznání a dík vedení města především všem jednotlivcům i skupinám,
obcím regionu a firmám, tedy všem, kteří nám aktivně pomáhali a pomáhají.
Příjemné léto za celý tým přejí Ing. Ivan Radosta a Mgr. Martin Třeštík

Pozvánka   
ÚZEMNÍ STUDIE KOMENSKÉHO ULICE – VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Město Milevsko Vás srdečně zve k veřejnému projednání dokončeného návrhu územní studie pro-
stranství v okolí Komenského ulice, které se uskuteční v pondělí 20. srpna 2018 od 17 hodin v domě
kultury.
S návrhem budoucích úprav veřejných prostranství v lokalitě kolem ulice J. A. Komenského Vás
seznámí zpracovatel této studie Ing. arch. Ondřej Hysek z Architektonického studia Hysek Plzeň.
Územní studie je součástí projektu podpořeného dotací z Evropské Unie Integrovaného regionálního
operačního programu s názvem „Územní studie veřejných prostranství Milevsko“, registrační číslo
projektu CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0004714.

Pozvánka   
ÚZEMNÍ STUDIE CENTRA MĚSTA – VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Město Milevsko Vás srdečně zve k veřejnému projednání dokončeného návrhu územní studie veřej-
ných prostranství centra města – náměstí a přilehlé ulice včetně autobusového nádraží, které se
uskuteční ve středu 22. srpna 2018 od 17 hodin v Galerii M.
S návrhem budoucích úprav veřejných prostranství v této lokalitě Vás seznámí zástupce zpracovatele
této studie, firmy MS plan s.r.o., Bc. Milan Ševčík.
Územní studie je součástí projektu podpořeného dotací z Evropské Unie Integrovaného regionálního
operačního programu s názvem „Územní studie veřejných prostranství Milevsko“, registrační číslo
projektu CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0004714.

Restaurované šaty
zpět v muzeu

V těchto dnech se na své místo ve stálé expozici
Milevského muzea vrací nově restaurované 
šaty siamských dvojčat, sester Blažkových
(1878–1922). Sestry pocházely ze Skrýchova
u Opařan a v Milevském muzeu je uložena celá
řada památek na jejich životní osudy. Šaty, zho-
tovené někdy kolem roku 1910, byly už pozna-
menané dlouhým stářím, a tak je muzeum svě-
řilo šikovným rukám restaurátorky Mgr. Nely
Korbelové ze Strakonic, která se specializuje na
starý textil. Restaurování zdárně proběhlo
a šaty se nyní vracejí spolu s novými stojany do
stálé expozice Milevského muzea. Restaurátor-
ské práce dosáhly částky 40 000 Kč, z toho
25 000 Kč poskytl svým grantem Jihočeský kraj.
Nově restaurované šaty sester Blažkových jistě
budou magnetem pro mnohé návštěvníky naše-
ho města. vš

Nový strahovský opat Daniel
Královská kanonie premonstrátů na Strahově
s radostí oznamuje, že v úterý 26. června se za
předsednictví generálního opata premonstrát-
ského řádu Thomase Antona Handgrätingera
O.Praem. uskutečnila ve Strahovském klášteře
v Praze volba 71. strahovského opata. Byl jím
zvolen P. ThLic. PhDr. Daniel Peter Janáček,
PhD., O.Praem., dosavadní administrátor ve
farnostech Praha 17 - Řepy a Úhonice. Zajímavé
je, že po sametové revoluci začínal opat Daniel
svůj noviciát (začátek řeholního života) u nás
v Milevsku. Ve středu 15. srpna bude v 10 hodin

ve strahovské bazilice v Praze při mši svaté
benedikce (požehnání) nového opata za přít-
omnosti pražského arcibiskupa kardinála Domi-
nika Duky.
Dosavadní strahovský opat a jihlavský rodák
Michael Josef Pojezdný O.Praem. byl do čela
strahovské kanonie premonstrátů zvolen poprvé
ještě tajně v období komunismu 29. září 1987,
a pak opětovně na další období v letech 1999
a 2013. V letošním roce 2018 mu skončilo vzhle-
dem k věku funkční období (75 let).

P. Mgr. Mikuláš Selvek O.Praem



Jedním z rodáků, na které může být město Milev-
sko náležitě hrdé, je i Jan Jeřábek. Tento muž
byl jedním z našich nebeských jezdců, když si
dovolím vypůjčit název jednoho z našich velmi
úspěšných filmů s tématikou 2. světové války.
Patřil k těm, kteří se nesmířili s okupací Česko-
slovenské republiky a rozhodli se za její svobodu
bojovat za jejími hranicemi. Neúprosný osud
mu vyměřil pouhých 23 let života a nedočkal se
návratu do svobodné vlasti. V červenci jsme si
připomněli výročí úmrtí tohoto výjimečného
muže. Dovoluji si připomenout jeho osud i na
stránkách Milevského zpravodaje. 

Milevsko – rodné město
Jan Jeřábek je skutečným milevským rodákem.
Narodil se 8. února 1919 v budově radnice.
Maminka se jmenovala Anežka Jeřábková, roze-
ná Pětnicová, narozena 2. července 1888. Otcem
byl Jan Jeřábek, narozený 13. prosince 1885.
Jeník, jak mu jeho rodiče říkali, vyrůstal ope-
čovávaný láskou rodičů jako jedináček. Po
dokončení školní docházky absolvoval reálné
gymnázium a po něm ještě jeden rok obchod-
ního kurzu.  Krátce pracoval jako úředník, a to
v Praze v Českomoravských strojírnách ve vyso-
čanském závodě. V Praze také poprvé přičichl
k vůni leteckého benzinu a 14. dubna 1938 získal
vysvědčení o zkoušce odborné způsobilosti pilo-
ta turistických letadel. Dne 20. července 1938
nastoupil prezenční vojenskou službu u 1. letec-
kého pluku v Hradci Králové. Zde byl poprvé
povýšen a stává se svobodníkem. 

Konec vojenské služby v Československé
republice a cesta do zahraničního odboje
Pro Jana Jeřábka (a samozřejmě nejen pro něj)
znamená konec vojenské služby v českosloven-
ské armádě den 15. březen 1939, kdy naši zem
obsadila německá vojska. Už 20. března 1939
demobilizoval. Byl jedním z těch, kdo se nesmířil
s okupací naší vlasti. Rozhodl se bojovat, a proto

26. července 1939 přešel u Ostravy hranice do
Polska. Odtud pokračoval dál a lodí z přístavu
Gdyně cestoval do přístavu Calais ve Francii,
kam dorazil 21. srpna 1939. V té době jedinou
možností vstupu do francouzské armády pro
naše vojáky byl vstup do proslavené Cizinecké
legie. Jan Jeřábek tedy čekal na vstup. Začala
však 2. světová válka a 1. října 1939 nastoupil
k leteckému výcviku na leteckou základu Avand.
Hned den na to, tedy 2. října 1939 byl povýšen
na desátníka. Francie však padla a našim vojá-
kům a letcům nezbývala jiná možnost než Velká
Británie. Proto jej čeká další cesta lodí. 

Úspěšný instruktor na nebi hrdého Albionu
Jan Jeřábek již 26. června 1940 přistává v přís-
tavu Liverpool. Dne 2. srpna 1940 je přijat
k R.A.F. (Royal Air Force – Britské královské letec-
tvo). Jako jeden z mála našich letců se stává
instruktorem, a to velmi úspěšným. Možná se
někdo pozastaví, proč je za jeho jménem uvá-
děná zkratka A.F.M.? Tyto písmena znamenají
zkratku britského vyznamenání Air Force Medal
(Záslužné letecké medaile). Bylo to vyzname-
nání, udělované poddůstojníkům za jejich výko-
ny v nebojové činnosti. Jan Jeřábek patří mezi
pouhé tři československé letce, kteří v průběhu
2. světové války obdrželi toto vyznamenání. Kaž-
dý, komu je uděleno vyznamenání v R.A.F., má
právo si psát zkratku tohoto vyznamenání za své
jméno. Z pozůstalosti je uchována citace k tomu-
to vyznamenání: „Tento poddůstojník nalétal
během půl druhého roku, kdy byl instruktorem,
asi 400 hodin. Měl na starosti český personál ve
výcviku u 9. S.F.T.S. a žáky různých národností
u jednotky. Výsledky, kterých dosáhl, byly bez
výjimky dobré a výcvik, který uděloval při létání
v noci byl zvláště pěkný. Vždy dával důkaz o svém
vysokém smyslu pro povinnost a velké odvaze“. 
Z uvedené citace je zřejmé, jak si vážili činnosti
Jana Jeřábka jeho nadřízení. Byl totiž jeden
z mála těch našich letců, kteří po příchodu do

Velké Británie nebyli zařazeni do bojových jed-
notek, ale stal se instruktorem a létal převážně
u již zmiňované 9. S.F.T.S. (Service Flight Trai-
ning Scholl – pokračovací letecká škola). Zde
létal zejména na cvičných letounech Miles Mas-
ter a se stíhacími letouny Hawker Hurricane.
Sgt. Jan Jeřábek chtěl však bojově létat, proto
se přeškolil na legendární stíhací letouny Spit-
fire u 52. O.T.U. a 14. dubna 1942 byl přemístěn
k bojové jednotce, konkrétně k 501. peruti na
letišti Isbley, odtud byl 15. června 1942 pře-
místěn k 313. (československé) stíhací peruti
R.A.F. na letišti Churchstanton. 

Osudem mu byl Spitfire
Jan Jeřábek zahynul 15. července 1942 jako
pilot 313. (československé) stíhací perutě R.A.F.
Tohoto osudného dne vzlétl z nouzového letiště
Bold Heat společně s protivínským rodákem F/Lt
(hodnost RAF – odpovídající hodnost v čs. armá-
dě kapitán) Václavem Rabou (velitelem B-letky),
a to v kabině stíhacího letounu Spitfire Mk.
V. Úkolem pilotů, kteří se zde střídali na tomto
letišti, byly převážně starty proti německým
letounům, které létaly nízko nad mořem. Za
rádiového ticha dva stíhací letouny propátrávaly
určený úsek kanálu La Manche. Krátce po startu,
který se uskutečnil ve večerních hodinách (podle
hlášení v 19.16 hod.), skutečně narazili na
německý bombardér Junkres JU-88, ale palubní
střelci byli tentokráte úspěšní. Stíhací letoun
Spitfire Mk.V dostal řadu zásahů a Jan Jeřábek
musel nouzově přistát na hladinu moře. Do přis-
tání v čase 19.42 hod. dával svoje poslední nadě-
je, to se však nezdařilo. Náraz stíhacího letounu
na hladinu moře byl příliš velký. Jan Jeřábek
nejspíše utonul po nárazu letounu na hladinu
moře. Teprve 12. srpna 1942 bylo jeho tělo
vyplaveno na břehu Francie a svůj věčný sen sní
na hřbitově v St. Brieuc v hrobě č. H-A-13.

STRANA 4

Střípky z minulosti – Věčně usměvavý nebeský jezdec 
Jan Jeřábek, A.F.M. – 1. část

Malý sáňkař Jan Jeřábek na náměstí v Milevsku. Typický úsměv Jana jeřábka – foto ze školních let. 

Martin Strouhal
Pokračování příště



STRANA 5

Pokračování komunitního plánování sociálních služeb ORP Milevsko

CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006573

ANKETA
Vážený spoluobčane,
máte v rukou anketu, která si klade za cíl zjistit Vaše názory a připomínky související s rozvojem sociálních služeb na území správního obvodu obce
s rozšířenou působností Milevsko (celkem 26 obcí). Výsledky ankety budou jedním z podkladů pro zpracování plánu rozvoje sociálních služeb, který
bude reagovat na potřeby občanů. Prosíme Vás tedy o pomoc a vyplnění ankety. Čím více hlasů uslyšíme, tím zajímavější a přesnější bude výsledek.
Bližší informace Vám rádi poskytneme na kontaktu, který je uveden na druhé straně lístku.

Realizátor projektu: Centrum pro komunitní práci jižní Čechy  
Partner projektu: Město Milevsko  
Řídící skupina projektu: Ing. Ivan Radosta, Mgr. Martin Třeštík, Ing. Ladislav Kotalík, Ivana Dolejšková, Mgr. Marie Jarošová, Pavlína Hajská, DiS.,
Marie Sádlová, Jaroslava Paulíková, Ivana Kupcová

1. Zajímáte se o problematiku sociálních služeb?
 ano  spíše ano  spíše ne  ne

2. Kde bydlíte? 3. Jste: 4. Kolik je Vám let?
Obec/ Místní část:  muž  do 20     51-65

................................................................................  žena  21-35    66-75
 36-50    nad 75

5. Na koho byste se přednostně obrátil/a v případě těžké životní situace? (možno zatrhnout více možností)
 rodina   přátelé  poskytovatelé sociálních služeb

 úřady  lékař  jiné, uveďte .....................................................................

6. Víte, kde můžete získat informace o sociálních službách?
 ano  ne

Jaký zdroj informací upřednostňujete – městský (obecní) úřad, úřad práce, místní organizace, katalogy, letáky, místní tisk, rozhlas, noviny, internet,

přednášky, jiné ............................................................................................................................................? podtrhněte

7. Postrádáte Vy nebo někdo z Vašich blízkých některé z těchto sociálních služeb?
 Sociální poradenství (informace přispívající k řešení nepříznivé sociální situace)
 Osobní asistence (doprovod, celodenní péče v domácnosti atd.)
 Pečovatelská služba (donáška oběda, doprovod k lékaři, úklid domácnosti, nákupy, pomoc s hygienou atd.)
 Tísňová péče (nepřetržitá možnost kontaktu s osobami vystavenými riziku ohrožení zdraví a bezpečnosti)
 Průvodcovské a předčitatelské služby (pro osoby se sníženými schopnostmi orientace nebo komunikace)
 Podpora samostatného bydlení (pro osoby se zdravotním postižením)
 Odlehčovací služby (pro osoby se sníženou soběstačností – cílem je umožnit pečující osobě odpočinek)
 Centra denních služeb (pro osoby se sníženou soběstačností, které potřebují pravidelnou pomoc)
 Domovy pro osoby se zdravotním postižením
 Denní nebo týdenní stacionáře (pro osoby se sníženou soběstačností, které potřebují pravidelnou pomoc)
 Domovy pro seniory (pobytové služby pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku)
 Domovy se zvláštním režimem (pro osoby s demencí – např. Alzheimerovou chorobou)
 Chráněné bydlení (individuální nebo skupinové bydlení s pomocí asistenta) 

Prosíme OTOČTE!

✁
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 Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče (oddělení následné péče, LDN)  
 Raná péče (pro rodiče dětí se zdravotním postižením – do 7 let věku dítěte)
 Telefonická krizová pomoc (pro osoby, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života) 
 Tlumočnické služby (pro osoby s poruchami komunikace způsobenými smyslovým postižením) 
 Azylové domy (přechodné bydlení pro osoby bez přístřeší)
 Domy na půl cesty (bydlení pro osoby do 26 let, které se vrátily z dětského domova atd.)
 Kontaktní centra (pro osoby ohrožené závislostí na návykových látkách)
 Krizová pomoc (pro osoby, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života)
 Intervenční centra (pomoc osobě ohrožené násilným chováním osoby vykázané ze společného obydlí)
 Nízkoprahová denní centra (ambulantní služby pro osoby bez přístřeší)
 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (při ohrožení společensky nežádoucími jevy)
 Noclehárny (služby osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití hygienického zařízení a přenocování) 
 Služby následné péče (pro osoby s duševním onemocněním nebo závislostí po skončení ústavní léčby)
 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (ve kterých je vývoj dítěte ohrožen v důsledku dopadu dlouhodobé krizové sociální situace)
 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (pomáhají udržet soběstačnost) 
 Sociálně terapeutické dílny (pro osoby se zdravotním postižením)
 Terapeutické komunity (pro osoby se závislostí nebo s chronickým duševním onemocněním) 
 Terénní programy (pro osoby s rizikovým způsobem života - uživatelé návykových látek, osoby bez přístřeší)   
 Sociální rehabilitace (podpora samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob s handicapem)

8. Jste spokojen/a s rozsahem a úrovní sociálních služeb v milevském regionu? 
 ano  ne  nevím

9. Využíváte sociální služby? Pokud ano, napište které.

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

10. Pokud sociální služby využíváte, jste spokojeni s kvalitou jejich poskytování?
 ano  spíše ano  spíše ne  ne

Co by se podle Vás mělo na fungování služeb změnit:

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

11. Čemu by se podle Vašeho názoru měla věnovat větší pozornost při rozvoji sociálních služeb? 

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

Jakým způsobem: ......................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

Děkujeme Vám za Vaše odpovědi.

Vyplněné anketní lístky vhoďte do sběrné schránky na městském úřadě v Milevsku 
(nám. E. Beneše, Sažinova ul.) nebo je odevzdejte na Vašem obecním úřadě.

Datum ukončení sběru je: 30. září 2018

Bližší informace o plánování sociálních služeb v milevském regionu získáte na www.milevsko-mesto.cz
nebo Vám je sdělí

Bc. Markéta Jarošová, tel. 382 505 249 nebo 723 076 654, email: socprac.ver@socsluzbymilevsko.cz.



STRANA 7

KULTURA A SPORT – SRPEN 2018

MISSION IMPOSSIBLE: FALLOUT 3D
čtvrtek 2., pátek 3. 8. 20:00
USA – Akční thriller – Tom Cruise se vrací jako
agent Ethan Hunt, muž na tu nejšpinavější práci. 
TITULKY 147 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 150 Kč  

JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE
sobota 4., neděle 5. 8. 20:00
USA – Akční, dobrodružný – Pokračování jed-
noho z nejúspěšnějších filmů všech dob.
DABING 130 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

ÚŽASŇÁKOVI 2 3D A 2D
čtvrtek 9., pátek 10. (3D), 17:30
sobota 11., neděle 12. 8. (2D) 17:30
USA – Animovaný – Ve filmu Úžasňákovi 2 se
vrací oblíbená rodina superhrdinů. 
DABING 125 min.
vstupné: 3D: plné 150 Kč, děti 130 Kč
vstupné 2D: plné 130 Kč, děti 110 Kč

MEG: MONSTRUM Z HLUBIN 3D
čtvrtek 9., pátek 10. 8. 20:00
USA – Akční, horor, sci-fi, thriller – Jason Statham
hraje kapitána Taylora, který před pár lety musel
opustit na dně Mariánského příkopu svou posád-
ku, když na podmořskou stanici cosi zaútočilo.
TITULKY 113 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč 

MISS HANOI 
sobota 11., neděle 12. 8. 20:00
ČR – Drama, krimi – Ona je první vietnamská
policajtka v Česku. On neurvalý, vyhořelý, trochu
rasistický detektiv.
ČESKÉ ZNĚNÍ 90 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč  

PRÁZDNINOVÁ DÍLNA  
+ PAT A MAT ZNOVU V AKCI
středa 15. 8. 9:00
ČR – Loutková animace – Přijďte strávit příjemné
prázdninové dopoledne s dílničkou a pracanty
Patem a Matem znovu v akci.
ČESKÉ ZNĚNÍ 75 min.
vstupné: 60 Kč

MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN
čtvrtek 16., pátek 17. 8. 20:00
USA – Muzikál – Mamma Mia! Největší letní fil-
mová pohoda se vrací.
TITULKY 114 min.
vstupné: 120 Kč

ANT-MAN A WASP
sobota 18., neděle 19. 8. 20:00
USA – Akční, dobrodružný – Filmový svět se roz-
růstá o snímek, který je novou kapitolou o super-
hrdinech, kteří se umějí zmenšovat.
DABING 109 min.

do 12 let nepřístupný, vstupné: 100 Kč

KRYŠTŮFEK ROBIN
čtvrtek 23. až sobota 25. 8. 17:30
USA – Dobrodružný, rodinný, komedie – Kryštů-
fek Robin je laskavý, hraný dobrodružný film od
studia Disney, ve kterém kdysi malý chlapec, jenž
si hrával ve Stokorcovém lese se svými plyšovými
přáteli, vyrostl a ztratil cestu. 
TITULKY
vstupné: 120 Kč

SLENDER MAN
čtvrtek 23. 8. 20:00
USA – Horor – V malém městě v Massachusetts
chtějí čtyři středoškolačky rituálem popřít exis-
tenci tajemného SLENDER MANA.
TITULKY
do 15 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

JAN PALACH
pátek 24., sobota 25. 8. 20:00
ČR, SR – Drama – Film vypráví příběh posledních
měsíců Palachova života, ukazuje cestu, na níž
se z milujícího syna, oddaného přítele a citlivého,
přemýšlivého studenta filozofie stala „pochodeň
číslo 1“.
ČESKÉ ZNĚNÍ 124 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč 

ALFA
čtvrtek 30., pátek 31. 8. 20:00
USA – Akční, dobrodružný, drama – Velkolepé
dobrodružství, odehrávající se během poslední
doby ledové v Evropě před 20 tisíci lety.
TITULKY 90 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

MILEVSKÉ LÉTO 2018
čtvrtek 2. 8. 18:00-22:00
Série letních koncertů v amfiteátru DK Milevsko.
amfiteátr DK
vstupné: zdarma

LETNÍ KINO 2018 – TÁTOVA VOLHA
úterý 7. 8. 20:30
Kostýmní výtvarnice Eva nečekaně ovdověla.
Ludvík se jí ani nestačil svěřit s tím, že kromě
jejich dcery Terezy, má ještě stejně starého
nemanželského syna. 
amfiteátr DK
vstupné: zdarma

MILEVSKÉ LÉTO 2018
čtvrtek 9. 8. 18:00-22:00
Série letních koncertů v amfiteátru DK Milevsko. 
amfiteátr DK
vstupné: zdarma

KONCERT –  
INTERFERENCE (IRL) & GLEN HANSARD
pátek 10. 8. 19:30
Do Milevska se vrací po třech letech držitel Oska-

ra Glen Hansard. Tentokrát přijíždí jako člen kul-
tovní irské kapely Interference. 
1. nádvoří kláštera
vstupné: předprodej 500 Kč, na místě 550 Kč

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA 
MINISTERSTVA VNITRA ČR
úterý 14. 8. 13:00-16:00
Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny. Každé
druhé úterý v měsíci, www.zpmvcr.cz.
učebna 2

LETNÍ KINO 2018 – FAKJŮ, PANE UČITELI 2
úterý 14. 8. 20:30
Být úspěšným lupičem vyžaduje mít pevné nervy.
A když jste k tomu i učitelem na střední, potře-
bujete nervy jako špagáty a vražednou bezohled-
nost. 
amfiteátr DK
vstupné: zdarma

PRÁZDNINOVÁ DÍLNA + PROMÍTÁNÍ 
POHÁDKY PAT A MAT ZNOVU V AKCI
středa 15. 8. 09:00
Přijďte strávit příjemné dopoledne s dílničkou
a pracanty Patem a Matem znovu v akci. 
Milevské kino
vstupné: 60 Kč

IRISDIAGNOSTIKA
čtvrtek 16. 8. 14:30
Poradna Jitky Hanzalové, tel. 732 867 571.
učebna 2

MILEVSKÉ LÉTO 2018
čtvrtek 16. 8. 18:00-22:00
Série letních koncertů v amfiteátru DK Milevsko.
amfiteátr DK
vstupné: zdarma

LETNÍ KINO 2018 – PO STRNIŠTI BOS
úterý 21. 8. 20:30
Edu Součka, jeho maminku a tatínka už známe
z filmu Obecná škola. 
amfiteátr DK
vstupné: zdarma

MILEVSKÉ LÉTO 2018
čtvrtek 23. 8. 18:00-22:00
Série letních koncertů v amfiteátru DK Milevsko.
amfiteátr DK
vstupné: zdarma

BARTOLOMĚJSKÉ POSVÍCENÍ 
– ZAHAJOVACÍ KONCERT 
čtvrtek 23. 8. 18:00
POCTA ČESKÉ HUDBĚ – Černohorský – Pavlica
– Dvořák – Smetana. 
Účinkují: M. Katráková, A. Jirovská – zpěv, J. Meisl
– baján, O. Vlček – housle, Milevský smíšený
sbor – A. Maršálková, CAPELLA BRAVA. 
klášterní bazilika
vstupné: 80 Kč

BARTOLOMĚJSKÉ POSVÍCENÍ 
– MILEVSKÉ MĚSTSKÉ SLAVNOSTI 2018
pátek 24. až neděle 26. 8.
Více informací na straně 14–16 MZ.
park Bažantnice

MILEVSKÉ KINO

5. KVĚTNA 117| TEL.: 382 521 216
www.milevskem.cz

DŮM KULTURY

NÁDRAŽNÍ 846 | TEL.: 383 809 200
www.milevskem.cz
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KONCERT 
– ROBERT KŘESŤAN A DRUHÁ TRÁVA
neděle 26. 8. 19:30
Přední česká kapela Druhá tráva, která se během
let odchýlila od původního moderního bluegrassu
k nadžánrovému výrazu, oslavila minulý rok čtvrt
století na scéně. Koncert se koná v rámci série
milevských Hudebních sklepů. 
Skupina hraje v současné době ve složení: Robert
Křesťan, Luboš Malina, Luboš Novotný, Radek
Hlávka, Tomáš Liška, Martin Novák.
Předprodej: www.milevskem.cz, DK Milevsko,
Infocentrum Milevsko a Milevské kino
1. nádvoří kláštera
vstupné: předprodej 300 Kč, na místě 350 Kč

LETNÍ KINO 2018 – PRAČLOVĚK
úterý 28. 8. 20:30
Dug je typický neohrožený hrdina dosud žijící
v celkem poklidně probíhající době kamenné. 
amfiteátr DK
vstupné: zdarma

MILEVSKÉ LÉTO 2018
čtvrtek 30. 8. 18:00-22:00
Série letních koncertů v amfiteátru DK Milevsko.
amfiteátr DK
vstupné: zdarma

VERNISÁŽ VÝSTAVY – JOSEF/FESOJ
čtvrtek 2. 8. 18:00
Výstava obrazů Petry Schwarzerové roz. Hašla-
rové a Martina Jelínka.

VÝSTAVA – JOSEF/FESOJ
pátek 3. 8. až sobota 1. 9.
Výstava obrazů Petry Schwarzerové roz. Hašla-
rové a Martina Jelínka.
vstupné: 10 Kč

1918 – KONEC A ZAČÁTEK
do neděle 2. 9.
Výstava ke 100. výročí vzniku samostatného Čes-
koslovenska.

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

LETNÍ STADION:
04. 8. 10:00  FC st. dorost – Táborsko U17

12:00 FC ml. dorost – Táborsko U16
25. 8. Hasičská soutěž

KOUPALIŠTĚ: 
PO–PÁ:  10:00-21:00 
SO–NE:  09:00-21:00 

JIZERSKÉ A LUŽICKÉ HORY
sobota 4. – sobota 11. 8. 
Tradiční týdenní turistická dovolená. Pouze pro
přihlášené.
vede: Jindřich Janouch, Jaroslav Mácha

MILEVSKO – ČERVENÁ 
sobota 18. 8.
Cykloakce, délka trasy cca 30 km. Odjezd od
sokolovny v 9 hodin.
vede: Ladislav Macháček

ZNAČENÝMI I NEZNAČENÝMI CESTAMI
středa 29. 8.
Pěší vycházka po trase Sepekov, Farka, Hánov,
Zběšičky, Jestřebice, Bernartice. Délka trasy
13 km. Odjezd z nádraží ČD v 8:17 hodin.
vede: Jaroslav Mácha

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ 
ČLENŮ SENIOR KLUBU ZVVZ 
do pátku 24. 8.
vestibul městské knihovny

LIPNICE
úterý 28. 8.
Návštěva míst spojených s Jaroslavem Haškem
– hradu v Lipnici, Humpolce, muzea A. Hrdličky
a zříceniny hradu Orlík. Pěšky cca 3 km. Odjezd
v 7 hodin.

VEČERNÍ PROHLÍDKY 
MILEVSKÉHO KLÁŠTERA
pátek 3. 8. 21:00 a 22:00
Doporučujeme se objednat předem na tel.:
736 209 344 nebo na e-mailu prohlidky@klas-
termilevsko.cz.

VÝSTAVA – DRAHOKAMY PRO KARLA IV.
do 12. 8.
barokní prelatura

PAVEL KOTALÍK – VÝSTAVA OBRAZŮ
pátek 17. 8. – sobota 15. 9.
Vernisáž se koná 17. 8. od 17 hodin.

MŠE SVATÁ
neděle 26. 8. 10:30
Hlavním celebrantem bude P. David Mikluš, sekre-
tář českobudějovického biskupa.
kostel sv. Bartoloměje

VLKSICE KAŠPAR 2018
pátek 17. – sobota 25. 8.
Divadelní spolek Kašpar uvádí Open Air Festival
na dvoře tvrze Vlksice. 

Program: 
17. a 18. 8. od 21 hodin RICHARD III. 
Hrají: Potměšil, Steinmasslová, Elsnerová, Zoub-
ková, Kreuzmann, Němec, Tichý, Stolařík, Ondrá-
ček, Coufal, Lagner
vstupné 240 a 150 Kč v předprodeji, na místě
350 a 220 Kč
24. a 25. 8. JONÁŠ A TINGL-TANGL 
Hrají: Lněnička, Dočekal, Petřeková, Němcová,
Böhmová, Husa
vstupné 210 a 120 Kč v předprodeji, na místě
300 a 170 Kč
Předprodej vstupenek v milevském infocentru,
více informací na www.divadlovceletne.cz.

GULÁŠOVANÁ 2018
sobota 4. 8.
U příležitosti oslav 120. výročí od svého založení
pořádá SDH Veselíčko soutěž ve vaření kotlíko-
vého guláše. Do 11:50 hodin je registrace účast-
níků, ve 12 hodin zahájení vaření, 12:30
představení týmů, v 16 hodin odevzdání vzorků,
v 16:40 vyhodnocení výsledků, od 17 hodin sou-
těže pro dospělé a od 18 hodin volná zábava. 
fotbalové hřiště

PSYCHOLOG V PORADNĚ
středa 8. a úterý 28. 8. 08:00-16:00
Bezplatné individuální konzultace – PhDr. Vlasta
Hořánková, nutno objednat předem.

PRÁVNÍK V PORADNĚ
čtvrtek 9. a 23. 8. 08:00-16:00
Bezplatné individuální konzultace – Mgr. Jan
Röhrich, nutno objednat předem.

RODINNÉ ODPOLEDNE V MILÍSKU
středa 15. 8. 15:00 
Příjemné odpoledne pro rodiče s dětmi na zahra-
dě jesliček. Beseda s odbornou konzultantkou
Bc. Andreou Kadlecovou a seznámení s nabíze-
nými aktivitami na školní rok 2018/2019.

RODIČOVSKÁ PORADNA
Je pro Vás otevřena v pondělí od 8 do 16 hodin,
ve středu od 8 do 18 hodin a ve čtvrtek od 8 do
16 hodin.

LETNÍ JESLIČKY MILÍSEK 
Příjem přihlášek, otevřeno celé léto. Celodenní
zařízení péče o děti (1–4 roky) registrované jako
„dětská skupina“ s individuálním přístupem
k dětem. Možnost volby frekvence docházky.

ODPOLEDNÍ KLUB MAMINEK
pravidelně každé pondělí od 16 do 18 hodin.
Cena 700 Kč/pololetí. 
Přihlášky ke stažení naleznete na našich webo-
vých stránkách www.centrummilisek.cz.

DIGITÁLNÍ VÝTVARKA
Pravidelně každou středu od 16 hodin. 

GALERIE M

NÁM. E. BENEŠE 1 | TEL.: 382 522 082
www.milevskem.cz

MILEVSKÉ MUZEUM

KLÁŠTERNÍ  557 | TEL.: 382 521 093
www.muzeumvmilevsku.cz

SPOS MILEVSKO

J. A. KOMENSKÉHO 1034 | TEL.: 382 521 269
www.spos-milevsko.cz

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

www.kctmilevsko.pisecko.info

SENIOR KLUB ZVVZ

www.zvvz.cz/seniorklub

MILEVSKÝ KLÁŠTER

U BAŽANTNICE  556 | TEL.: 736 209 344,
www.klastermilevsko.cz382 521 458

TVRZ VLKSICE

OBEC VESELÍČKO

CENTRUM MILÍSEK

SAŽINOVA 763 | TEL.: 723 449 409
www.centrummilisek.cz

PŘIPRAVUJEME OD ZÁŘÍ:



VAŘÍME JEDNODUŠE 
(MAXIMÁLNĚ 5 INGREDIENCÍ)
úterý 14. 8. 10:00

SRPNOVÁ VÝPRAVA
úterý 21. 8. 10:00

HRY PRO NEJMENŠÍ NA DOMA I PRO VEN
úterý 28. 8. 10:00

SaS ROZÁRKA
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VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ 
do pátku 24. 8. po, st, pá 08:00-17:00
Druhý ročník fotografické výstavy - pořádá Senior
klub ZVVZ. 
vestibul knihovny

POSVÍCENSKÝ TURNAJ 
V DESKOVÝCH HRÁCH
středa 22. 8. 09:00-11:00
Tradiční turnaj je opět tady a my se těšíme na
velké klání. Vstup zdarma a vítěze čeká odmě-
na.
dětské oddělení

KNIHOHRÁTKY V BAŽANTNICI
pátek 24. 8. 17:00-19:30
V rámci milevského posvícení se knihovna opět
představí se svým stánkem. Soutěžení pro děti,
fajn knížky k nahlédnutí, posezení s omalován-
kami a prodej knihomolských nezbytností. Svět
knížek je přece zábava!
park Bažantnice 

MOZKOVÁ POSILOVNA
středy po celý srpen a září 10:00-11:00
Trénink mozku pro každého. Vede trenérka
paměti Bc. Markéta Kotmelová. Není potřeba se
přihlašovat předem. Vstupné 30 Kč.
pobočka DK

DOSPĚLÉ ODDĚLENÍ
pondělí, středa, pátek 08:00-17:00

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ
pondělí, středa 08:00-11:00 a 12:00-16:00

POBOČKA V DK
půjčovní doba se nemění
Knihy půjčujeme na celé prázdniny! Vrátit je
můžete až první týden v září.

PREVENTIVNÍ TÉMA 
– ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL
čtvrtek 2. 8. 11:00

PRÁZDNINOVÉ TVOŘENÍ
středa 8. 8. 11:00 

CESTA ZA PŘÍRODOU
úterý 14. 8. 11:00

SPORTU NENÍ NIKDY DOST
středa 22. 8. 13:00 

ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI 
– ŠIPKOVANÁ S PŘEKVAPENÍM
pátek 31. 8. 11:00 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

NÁM. E. BENEŠE 1 | TEL.: 382 521 231
www.knihmil.cz

LETNÍ PŮJČOVNÍ DOBA:

NÍZKOPRAHOVÝ KLUB FANOUŠ

HŮRECKÁ CESTA 227 | TEL.: 731 604 444

Upozornění
Od září v Domě kultury v Milevsku opět nabí-
zíme kurzy německého jazyka pro dospělé -
začátečníky, mírně i velmi pokročilé. V kurzu
pokročilých je možné soustředit se buď na
konverzaci nebo na doplnění mezer v gra-
matice. Kurzy vede zkušená lektorka Jitka
Chabrová. Informační schůzka pro nové
zájemce se bude konat ve středu 12. září od
17:30 hodin v učebně č. 2 v prvním patře DK
Milevsko. Na informační schůzku nemusí
chodit studenti, kteří pokračují od loňského
školního roku. Jejich kurzy se rozběhnou od
poloviny září.

Gymnázium na exkurzi
Ke konci školního roku patří školní výlety
a exkurze. Žáci primy, kvarty a 2.A milevského
gymnázia absolvovali v posledním týdnu škol-
ního roku exkurzi do Českého Krumlova, odtud
se pak po vodě přesunuli do Zlaté Koruny, kde
si prohlédli místní klášter. Na snímku jsou vodáci
z primy.

Mgr. Jana Plavcová

Osobnostně sociální rozvoj pedagogů z MŠ Kytička

Prázdninové uzavření MŠ využívají učitelky
nejen k regeneraci a nabírání duševních i fyzic-
kých sil do nového školního roku, ale také k vla-
stnímu osobnostně sociálnímu rozvoji. V rámci
projektu „Kytička Milevsko“ ve dnech 16. až

18. července absolvovaly paní učitelky v rámci
šablony I/2.1 Osobnostně sociální rozvoj před-
školních pedagogů MŠ vzdělávací program DVPP,
který byl zaměřen na rozvoj sebepoznání a osob-
ních kvalit, prohloubení zejména komunikativ-
ních a kooperačních dovedností, kompetencí
pro vzdělávání bez předsudků a rozvoj profe-
sionální sebereflexe pedagogů.
Vzdělávací program obsahoval jak teoretickou,
tak zejména praktickou zážitkovou část vzdě-
lávání a jeho cílem bylo podpořit pedagogy
mateřské školy ve zvyšování kvality jejich kaž-
dodenní práce při vzdělávání a výchově dětí.
Společně prožitý čas mimo mateřskou školu
poskytl příležitost ke sdílení zkušeností, vzá-
jemnému poznání a upevnění kolegiálních vzta-
hů. Marcela Brčková 

Taneční pro dospělé

Dům kultury Milevsko a manželé Bolkovi při-
pravují taneční lekce pro dospělé. Nechodili
jste do tanečních nebo jste nedávali pozor
a nyní potřebujete oprášit zapomenuté taneč-
ní kroky? Nebo prostě jen máte rádi tanec
a chcete se pod vedením zkušeného lektora
naučit víc? Nyní máte možnost se přihlásit do
kurzu, kde se pod dohledem tanečních mistrů
Jaroslava a Aleny Bolkových naučíte v osmi
tanečních lekcích vše potřebné. Přihlášky při-
jímáme již nyní v kanceláři Domu kultury
Milevsko, tel. 383 809 201. Kurzovné je sta-
noveno na 1500 Kč za osobu, zahájení lekcí
bude ve čtvrtek 27. září v 19 hodin.
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9. MILEVSKÝ9. MILEVSKÝ
POHÁDKOVÝ LES

Dům kultury Milevsko a Maškarní sdružení Milevsko Vás srdečně zvou na:

Sobota 1. 9. 2018
start: 13:00 – 16:00 hod.
od areálu koupaliště (Petrovická ulice)
cíl: Vášův mlýn

Vstupné: 50 Kč

www.milevskemaskary.cz

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky z našeho chovu typu Tetra 

hnědá, Dominant ve všech barvách a slepičky Green Shell – typu Arakauna. 
Stáří 14–19 týdnů. 

Cena 159–195 Kč/ks.

Milevsko – u vlak. nádraží

2. srpna 2018 – 9.00 hodin
19. srpna 2018 – 12.10 hodin

Prodej se uskuteční: 

Výkup králičích kožek – cena podle poptávky. 
        Info: Po–Pá 9.00–16.00 hodin, tel. 601 576 270, 728 605 840, 
             www.drubezcervenyhradek.cz

Srdečně Vás zveme na jedno z nejhranějších představení

DÍVČÍ VÁLKA
Představení se koná v LETNÍM KINĚ – SEZIMOVO ÚSTÍ.

pondělí 27. 8. 2018 Začátek v 19:00 hodin.

Předprodej vstupenek: 
Milevsko - Turistické informační centrum, nám. E. Beneše 6, tel.: 383 809 101
Hrají: Uršula Kluková, F. R. Čech, Mojmír Maděrič, Jiří Štědroň, Roman Skamene, 
Petr Jablonský, Milan David, Petr Martinák, David Voráček, Martha Olšrová, 
Anna Kadeřávková a další
Vstupné: předprodej 280 Kč a v den akce na místě 340 Kč

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:

• 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
• informace o programu Pět P.

www.arkadacentrum.cz
Všechny nabízené služby jsou pro klienty bezplatné.

Mgr. Miroslava Pravdová
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

 
 

D M KULTURY MILEVSKO  
A KV TINÁ STVÍ ROMANTIK 
vypisují 5. ro ník fotografické sout že 
 

O NEJHEZ Í BALKON I ZAHRADU 
 
Snímky rozkvetlého balkonu, zahrady, skalky, terasy, pergoly apod. 
zasílejte na e-mail soutez@milevskem.cz do 5.zá í. 
 

Každý sout žící m že zaslat 2 fotografie.  
Uvád jte vždy své jméno, p íjmení, stru ný název fotografie  
a prohlášení, že jste jejich autorem. 
 

Vyhrát m žete poukázky v hodnot  500, 300 a 200 K   
na odb r zboží, malou pozornost obdrží každý sout žící. 

 
Více informací na www.milevskem.cz.  
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Noční představení Hudba, šerm a tance z časů renesance přilákalo v neděli 8. července do Milevského muzea 75 diváků, kteří zhlédli několik ukázek dobového
šermu, renesančních tanců doprovázených hudebními skladbami starých mistrů a komentovanou módní přehlídku.

Ve středu 18. července vystoupila v amfiteátru DK Milevsko skupina afrických studentů Iyasa ze Zimbabwe. Návštěvou tohoto představení přišli lidé podpořit
rozvoj umělecké školy v Bulawayu a vzdělání afrických dětí. 

Děti z jesliček a mikrojeslí Milísek si společně užívají slunečného dopoledne
na zahradě. Letní jesličky jsou celodenní zařízení péče o děti od 1 do 4 let,
registrované jako dětská skupina s individuálním přístupem k dětem. Otevřeny
jsou po celé léto a frekvenci docházky si zvolíte, jak potřebujete. 

Letošním příměstským táborem milevské knihovny prošlo 42 dětí, které se
proletěly jako tajní agenti literárním světem. Objevily různé literární žánry, osvojily
si řadu detektivních dovedností, navštívily táborské nakladatelství Baobab a Laser-
game a jako první vyzkoušely novou Únikovou hru knihovny.

Závěr školního roku patřil festivalu v Přeštěnicích. Tento ročník opět nabídl širokou škálu hudebních žánrů pro všechny generace. Vystoupily mimo jiné skupiny
No name, Rybičky 48, Inekafe, Trautenberk, zpěváci Marek Ztracený, Ben Cristovao, Ivan Mládek, pro děti bylo připraveno zábavné odpoledne se skupinou
Čiperkové.
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Jak dobře znáš své město?
Vaším úkolem je odhalit, kde byla fotografie
pořízena. Tři vylosovaní výherci, kteří správ-
nou odpověď pošlou do čtvrtka 9. srpna na
telefonní číslo 775 733 552, získají vstupenku
na muzikál Mamma Mia! Here we go again,
který se bude promítat v Milevském kině
v pátek 17. srpna od 20 hodin. K odpovědi
nezapomeňte připojit své celé jméno a adre-
su.
Správná odpověď z minulého čísla:
zvonkohra na lesní cestě k hájovně Spálená
Výherce:
Martin Vlk, Milevsko

Jízdní řád plaveb Orlík - Zvíkov a zpět
Do 2. 9. 2018
ODJEZD SMĚR - ZVÍKOV
ORLÍK ZÁMEK (odjezd) úterý - neděle - 09:00,
10:30, 11:45, 12:45, 15:15 a 17:25, pondělí
– 10:45, 13:15 a 15:15
ZVÍKOV (příjezd) úterý – neděle - 09:45, 11:15,
12:30, 13:30, 16:00 a 18:10, pondělí – 11:30,
14:00 a 16:00

ODJEZD SMĚR – ORLÍK ZÁMEK
ZVÍKOV (odjezd) úterý – neděle – 10:00, 11:30,
12:45, 13:45, 16:15 a 18:15, pondělí – 11:45,
14:15 a 16:30
ORLÍK ZÁMEK (příjezd) úterý – neděle – 10:45,
12:15, 13:30, 14:30, 17:00 a 19:00, pondělí
– 12:30, 15:00 a 17:15

Plavba je závislá na stavu vodní hladiny
a povětrnostních podmínkách.

Quarter, s. r. o.
www.lodnidopravaorlikslapy.cz
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hledá do směnného provozu pro svůj rozšiřující se moderní 
skladový areál v Táboře na ulici Vožická nové kolegy na pracovní 

pozici

Na této pozici budete vykonávat:
činnosti spojené s manipulací a obsluhou vysokozdvižného vozíku ve směnném provozu

Co od vás požadujeme:
� Zodpovědnost
� Pečlivost
� Kolektivního ducha
� Průkaz řidiče manipulační techniky
� Praxe s retrakem výhodou
� Znalost Warehouse Management Systému (práce se čtečkami) výhodou

Co vám můžeme nabídnout?
� Zaměstnání ve stabilní a rostoucí zahraniční společnosti
� Zajímavou práci v přátelském kolektivu
� Zaškolení, zaučení
� Motivující mzdové ohodnocení
� Po zapracování a odpracování všech naplánovaných směn výdělek až 28.000 Kč
� Pravidelnou výplatu mezd
� Stravenky v hodnotě 100 Kč za směnu
� Pojištění odpovědnosti je součást benefitů
� Příspěvek na penzijní připojištění pro zaměstnance se smlouvou na dobu neurčitou

V případě vašeho zájmu o podrobnější informace o nabízené pracovní pozici včetně případné osobní 
prohlídky pracoviště kontaktujte paní Dagmar Budinovou, tel. 734 418 541, zároveň zašlete životopis na 
e-mail: nabor@ppfeurope.com.

Partner in Pet Food CZ s.r.o., 
Závod  Veselí nad Lužnicí, Jateční 470/II ,

391 81 Veselí nad Lužnicí

Skladník – obsluha manipulační techniky

RICHARD III.
KONĚ, KONĚ, KRÁLOVSTVÍ ZA KONĚ! 
VZESTUP A PÁD KRVAVÉHO KRÁLE... 

 SO 18.  8. / 21.00

JONÁŠ A TINGL-TANGL
UCTIVÝ REMAKE SEMAFORSKÉHO HITU!

 PÁ 24.  8. / 21.00

JONÁŠ A TINGL-TANGL
UCTIVÝ REMAKE SEMAFORSKÉHO HITU!

 SO 25.  8. / 21.00

RICHARD III.
KONĚ, KONĚ, KRÁLOVSTVÍ ZA KONĚ! 
VZESTUP A PÁD KRVAVÉHO KRÁLE... 

 PÁ 17.  8. / 21.00 

divadelní spolek KAŠPAR (Praha) uvádí OPEN-AIR FESTIVAL na dvoře tvrze VLKSICE

 www.divadlovceletne.cz
VLKSICE KAŠPAR 2018

VYUŽIJTE 30% SLEVU V PŘEDPRODEJÍCH!
CHYŠKY  Pekařství Chyšky, Chyšky 29 / JISTEBNICE  Bohumila Mrzenová 731 108 705

MILEVSKO  Informační centrum, Husovo nám. 391 / Pekařství Chyšky, J. A. Komenského 1219/38
PRAHA  Divadlo v Celetné, Celetná 17 / SEDLEC–PRČICE  Pekařství Chyšky

VLKSICE  koloniál a hospoda U Hadáčků
WWW.COLOSSEUMTICKET.CZ

VLKSICE KAŠPAR 2018

Nábory do EFK

Jsme taneční skupina s více než 10ti letou tra-
dicí. Vychováváme k umění a taneční kultuře.
Věnujeme se všem stylům street dancu, cho-
reografiím a parkouru. Těšíme se na všechny
nové tváře!
Nábory se konají 2., 3., 4., 5., 8. a 15. září vždy
od 15 do 16 hodin v tanečním sále DK Milevsko
a jsou otevřené pro všechny věkové kategorie
od 4 let až po dospělé. Tento rok také nově ote-
víráme speciální kurz „Tanec pro ženy.” 
Více informací na facebookové stránce EFK
 dance family, nebo e-mailu: info@efkdance-
family.cz. 

Adéla “Addy” Kašparová

Výherci vstupenek
V minulém čísle Milevského zpravodaje proběhla
soutěž o vstupenky do Království lesa na Lipně.
Správnou odpověď, že maskotem lipenského
areálu je Lišák Fox, zaslali a byli vylosováni

výherci, kterým gratulujeme: Jakub Slaba, Jaro-
slava Hrnčáková, Miloslav Šindelář, Josef Roubík
a paní Krlínová.

Den otevřených dveří 
u příležitosti 70 let ZVVZ

sobota 25. 8. od 8 do 14 hodin
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Bartolomějské posvícení – Milevské městské slavnosti 2018
Milevský dům kultury připravuje jako každo-
ročně program Bartolomějského posvícení –
Milevských městských slavností 2018, které se
uskuteční od čtvrtka 23. srpna do neděle
26. srpna převážně v areálu parku Bažantnice.
Součástí jsou i bohaté doprovodné akce, které
se konají i v jiných částech města.
Program začne ve čtvrtek 23. srpna od 18 hodin
zahajovacím koncertem v klášterní bazilice
v Milevsku s názvem Pocta české hudbě. Zazní
zde díla autorů B. M. Černohorského, J. Pavlici,
A. Dvořáka či B. Smetany. Na koncertě vystou-
pí: M. Katráková, A. Jirovská – zpěv, J. Meisl –
baján, O. Vlček – housle, Milevský smíšený sbor
- A. Maršálková a CAPELLA BRAVA. 
Koncert v rámci oslav sv. Bartoloměje je zároveň
připomenutí vzniku České republiky a průřezem
českou hudbou se současným dílem J. Pavlici
- Missa brevis, která se zařadila mezi skvosty
české klasické hudby, přináší důstojnou oslavu
obou výročí. Sólistky patří mezi pěveckou elitu,
J. Meisl je mistr světa ve hře na bajan, Milevský
smíšený sbor a Capella Brava s průvodním slo-
vem O. Vlčka slibují nevšední zážitek. Vstupné
na koncert je 80 Kč.

Pátek 24. 8.
Již tradičně bude páteční posvícenské odpo-
ledne patřit dětem. Je pro ně připravený oprav-
du bohatý program v milevském parku Bažant-
nice. Zahájí ho v 17 hodin ukázky vystoupení
milevských spolků – Sokol Milevsko, 2N Aerobic
club, NRG Crew a EFK dance family. Děti se
mohou těšit i na vystoupení Klauna Huga. Po
celou dobu dětského odpoledne (17:00-19:30)
si pro vás program připravila i městská
knihovna, Rozárka a dům dětí a mládeže, kteří
nabídnou dílničky a soutěže. Připraveno je
i malování na obličej. Před půl sedmou pak Sva-
zek obcí Milevska vyhlásí vítěze soutěže Malo-
vaný venkov a od 18:30 hodin se už můžete
těšit na hudební vystoupení. Nejprve zazpívají
finalisté pěvecké soutěže Oběžná dráha a násle-
dovat budou koncerty kapely Nebe, písničkáře
Falcone a kapely Portless feat s Henry D. 

Sobota 25. 8.
V sobotu 25. srpna od 13 hodin začne další
bohatý program v parku Bažantnice. Od 13
hodin připravuje místní florbalový klub FBC

Došwich Milevsko historicky první turnaj pod
širým nebem, florbal si ale budou moci vyzkou-
šet všichni, kdo se chtějí seznámit s tímto spor-
tem. Hudební vystoupení zahájí ve 14 hodin
na podiu milevská kapela Fusky Dus, kterou
následně vystřídají kapely Ptakustik, Schodiště
a Lokomotiva s Petrem Vondráčkem. Od 20
hodin vystoupí Pavel Vítek a Top Band a násle-
dovat bude milevská kapela Fantom a posled-
ním vystoupením bude v sobotu od 23 hodin
koncert seskupení Atmo.

Neděle 26. 8. 
Milevské slavnosti budou pokračovat i v neděli
26. srpna, kdy se v kostele na nám. E. Beneše
od 10:30 hodin bude konat mše svatá za město
Milevsko. V prostorách parku Bažantnice bude
v neděli dopoledne probíhat program v režii
Myslivecké jednoty Písek. Ten zahájí v 10 hodin
hudební vystoupení kapely Hastrmani, která
bude hrát po celé dopoledne, následované
v 10:30 hodin slavnostním zahájením. Poté se
můžeme těšit na vystoupení trubačů Okresního
mysliveckého spolku Písek a Lesnické školy,
ukázky vábení zvěře s ukázkami sokolnictví,
přehlídku loveckých psů s výkladem, ukázky
výcviků psů a soutěže, jejichž vyhodnocení pro-
běhne ve 13 hodin. Program se poté přesune
opět na podium, kde se od 14 hodin můžete
těšit na koncerty kapel Kameňáci, Kovačka
a Šohajka, známou z TV Šlágr. Od 15:15 hodin
proběhne Přehlídka posvícenských koláčů,
výherci obdrží poukaz od sponzora soutěže
Jednoty SD Milevsko. Poté se přesuneme na
první nádvoří milevského kláštera, kde pro-
běhne od 19:30 hodin koncert Roberta Křes-
ťana a kapely Druhá tráva, vstupné na tento
koncert je v předprodeji 300 a na místě 350
korun. 

Doprovodné akce
Program Bartolomějského posvícení doplní
také řada doprovodných akcí. 
V Galerii M máte možnost zhlédnout výstavu
obrazů Petry Schwarzeové a Martina Jelínka
s názvem Josef/Fesoj. Další výstavou, která
bude k vidění, je již 16. ročník Okresní výstavy
zvířat, kterou můžete navštívit ve Výstavním
areálu ČSCH Milevsko v sobotu 25. a v neděli
26. 8. Bude zde připraven bohatý doprovodný

program. A v neposlední řadě si můžete pro-
hlédnout výstavu Pavla Kotalíka, která probíhá
v milevském klášteře. Další výstavu ke stému
výročí vzniku samostatného Československa
nabízí Milevské muzeum. 
Dětem je určen Posvícenský turnaj v deskových
hrách, který připravilo dětské oddělení městské
knihovny na středu 22. 8. od 9 do 11 hodin. Ve
vestibulu knihovny je nainstalována výstava
fotografií členů Senior klubu ZVVZ. 
ZVVZ Group Milevsko pořádá v sobotu 25. srpna
od 8 do 14 hodin u příležitosti 70 let
(1948–2018) výročí založení firmy Den otevře-
ných dveří, kde si můžete prohlédnout provozy,
v nichž vznikají ventilátory, přepravníky a další
náročné strojírenské zakázky. 
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. 
Také můžete navštívit koncert kapely Papri-
kacze – Red Hot Chili Peppers Revival, který
proběhne od 20:30 hodin v klubu Kamenáč. 
V areálu střelnice proběhne v neděli 26. srpna
od 9 do 13 hodin Den otevřených dveří s mož-
ností si zastřílet. 
Na kulturní program Bartolomějského posví-
cení se bude vybírat symbolické vstupné. Vstu-
penku 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 před-
prodeji (do 23. 8. 2018), získáte slevu 10%.
Vstupenky lze zakoupit v předprodejních mís-
tech: 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

Digitální výtvarka
Od září 2018 Vám centrum Milísek nově nabízí kroužek digitální výtvarka
pro děti od 4 do 6 let věku, který spojuje tradiční výtvarnou činnost a nová
média. 
Nová média v umění lze definovat jako spojení technologických inovací
s novými formami vyjádření, mezi které patří například využití fotografie,
filmu, televize, videa, internetu, webu a počítače. V současné době jsou
takto označována veškerá média spojená s technikou a digitálními tech-
nologiemi, která umožňují tvůrčí proces spolupůsobením zvuku, obrazu,
pohybu, času a prostoru. 
Digitální technologie jsou nezbytnou součástí našeho každodenního

života. S jejich výsledky se setkáváme téměř na každém našem kroku.
V televizi, na internetu, reklamních billboardech i galeriích. Své místo
si již našli i ve výtvarném umění. Moderní pojetí tvorby nelpí na hmata-
telných výsledcích práce, ale na samostatném procesu tvorbu a prožitku
z dané aktivity. Naším cílem je obohatit klasickou výtvarnou činnost dětí
o digitální postupy. Rádi bychom dětem představili toto umění v takové
formě, která je přijatelná k jejich věku, bude je bavit a naplňovat. Seznámili
je s ní a ukázali možnosti skloubení materiální a virtuální činnosti.
Lektorem kurzu bude Aneta Samcová - absolventka Multimediální tvorby
na Střední uměleckoprůmyslové škole v Bechyni. Aneta Samcová
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Nebe
Pětičlenná divize nebeských jezdců si místo
na zemi našla v roce 2005. Po vydání demo -
snímku Legosvět si v roce 2010 všiml kapely
Richard Krajčo a rozhodl se, že jim pomůže.
V létě 2011 natočili pod Richardovou produkcí
desku Legosvět, která vychází v březnu roku
2012. Téhož roku se dostává do rádií pilotní

singl a kapela natáčí při křtu desky v Havířově
svůj druhý oficiální videoklip. V současné době
se kapela začíná pozvolna ukazovat na festi-
valech a střádá materiál na druhou studiovou
desku, kterou by chtělo Nebe do konce roku
začít připravovat.

Lokomotiva s Petrem Vondráčkem
Ač je Petr Vondráček známý především z tele-
vizní obrazovky, jeho největší vášní je hudba.
Miluje Elvise Presleyho a Jerry Lee Lewise,
a nelze se proto divit, že se skupina Lokomo-
tiva, jejímž je frontmanem, inspiruje v klasic-
kém rock and rollu. Lokomotiva má na kontě

nespočet koncertů, vtipných situací i lehkých
trapasů, natočila 4 CD (Strojek hodinový,
Rokenrolové harašení, Tancuj trochu víc a Čtyři
z vlaku a jazz). Dále členové kapely zplodili
celkem 4 syny, jednu dceru, zasadili malou
alej a postavili skromné příbytky.

Pavel Vítek a Top band
Zpěvák hitů Má svůj den, Mám rád vůni tvý
kůže, Do věží nebo Víš, jak se mi líbíš, patří
k nejvyhledávanějším muzikálovým hercům.
Momentálně koncertuje po celé ČR a účinkuje
v muzikálech Noc na Karlštejně, Ples upírů,
Mamma Mia! a Pomáda. Absolvent DAMU, obo-
ru herectví, uplatnil svůj všestranný talent
jak na divadle, tak v populární hudbě. Patří

k nejobsazovanějším umělcům pražských
muzikálových scén, vytvořil role v inscenacích
Dracula, Bídníci, Miss Saigon, Pomáda, Mam-
ma Mia!, Noc na Karlštejně, Tři mušketýři,
Angelika, Rebelové, Postřižiny, Cikáni jdou
do nebe nebo Světáci. Za postavu profesora
Ambronsiuse v muzikálu Ples upírů byl nomi-
nován na divadelní Cenu Thálie za rok 2017.

Šohajka
Dechová hudba Šohajka vystupuje v krásných
podlužáckých krojích. Zakladatelem kapely
byl v roce 1982 Vojtěch Ducháček, který je
jejím kapelníkem, uměleckým vedoucím a zpě-
vákem dodnes. Šohajka má dvě zpěvačky, Joži-
nu Ducháčkovou a Renatu Jedličkovou, které
doprovází 12 hudebníků. Za píseň „Slyšíš, jak
zvoní“ obdržela kapela a její sólistka Jožina
Ducháčková od hudebního vydavatelství Edit
Zlatou a později Platinovou desku. V anketě

časopisu Dechovka „Zpěvačka roku 1998“ zís-
kala Jožina 1. místo. V soutěžích televize Šlágr
obsazuje kapela pravidelně přední místa
a v žánrové oblasti Lidová a dechová hudba
byla Šohajka nominována na cenu České Gra-
my 1996. V ročníku 1998-1999 se Šohajka stala
nejúspěšnější kapelou dechovkové hitparády
Českého rozhlasu Praha. V poslední době zís-
kává kapela a její sólisté stále větší popularitu,
za což vděčí vám, divákům a posluchačům.

Posvícenský florbal open 2018
Na sobotu 25. srpna připravuje místní florba-
lový klub FBC DOŠWICH Milevsko historicky
první turnaj pod širým nebem - Posvícenský
florbal open. Místem konání bude, stejně jako
celá posvícenská kulturní událost, milevská
Bažantnice. Místní klub zde v sobotu vybuduje
dvě hřiště. Na prvním hřišti se bude moci kaž-
dý seznámit s tímto sportem a budou zde pro-
bíhat spíše volné sportovní aktivity. Na dru-
hém hřišti proběhne od 13 hodin už zmíněný
turnaj. Turnaj se bude hrát ve dvou katego-
riích. A to rodinné týmy, kde vždy musí být na
hřišti dvě děti do 12 let a jeden rodič. Druhá
kategorie je otevřená a zde můžou nastoupit

trojice, kdy každý musí být starší 13 let. Hrát
se bude systémem 3+0 tedy bez brankáře 
na malé branky. Do turnaje se můžou přihla-
šovat trojice už od této chvíle, a to e-mai-
lem na adresu dolejs@doswich.cz nebo
sobek@doswich.cz. Poté bude připraveno roz-
losování a systém turnaje. Začátek turnaje je
stanoven na 13 hodin. Hrát se bude o velmi
atraktivní ceny. Pořadatelé věří, že se i během
posvícení budeme všichni bavit sportem a celý
den si náramně užijeme. Bližší informace buď
na zmíněných emailech anebo na telefonu
602 505 181. Na celou akci se těší kolektiv FBC
DOŠWICH Milevsko.
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