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FARMÁŘSKÉ TRHY V MILEVSKU

Myšlenka na pořádání farmářských trhů v Milevsku
vzešla z popudu několika žen, které se ve svém volném čase pravidelně scházely a vymýšlely, jak by
mohly život v Milevsku zpříjemnit. Tyto schůzky
probíhaly z iniciativy Živého Milevska od roku 2018,
v červnu 2019 se ženy osamostatnily a stal se z nich
oficiálně zapsaný spolek Ženy pro Milevsko, z. s.
Pod jeho hlavičkou se od 28. června konají na

náměstí E. Beneše farmářské trhy, a to každý sudý
pátek od 13 do 17 hodin.
Na trhy přijíždějí lokální farmáři se svými produkty
různého charakteru – výrobky z kozího a kravského
mléka, sladké aslané pečivo, maso auzenářské výrobky,
zelenina, předměty pro bezobalové nakupování, bylinky, rybí delikatesy a mnohé další. Osloveno bylo na 50
farmářů, bohužel ne každý si může účast na trhu zčaso-

vých nebo personálních důvodů dovolit. Spolek ovšem
nezahálí a oslovuje další a další. Složení prodejců je
na každém trhu odlišné, každý trh je tedy něčím jiný.
Po několika trzích, které již proběhly, je vidět spokojenost jak na straně prodávajících, tak na straně kupujících. Doufejme, že stejně tomu bude i do budoucna.
Několikaměsíční práce žen ve spolku tedy přináší
své ovoce. Nutno zmínit, že všechny členky spolku
se této (a nejen té) aktivitě věnují ve svém volném
čase, při pracovních i mateřských povinnostech.
Věřme, že jejich nadšení pro dobrou věc a pro krásnější město Milevsko jim ještě dlouho vydrží.
Velký dík za pomoc při organizaci patří panu Janu
Jurášovi, který již léta provozuje farmářské trhy ve
Strakonicích a který dal Ženám prvotní, zato zásadní
informace a rady pro pořádání trhů. Další poděkování patří městu Milevsku, které spolek v jeho činnosti rovněž velmi podporuje, a Městské knihovně
v Milevsku za poskytnutí zázemí pro schůzky Žen
a pro potřeby trhů.
Těšíme se na Vás na dalším farmářském trhu, který
se bude konat v pátek 9. srpna od 13 do 17 hodin.
Vaše Ženy pro Milevsko, z. s.
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Celkové náklady na akci jsou dle uzavřené smlouvy o dílo se zhotovitelem
SWIETELSKY stavební s. r. o. ve výši 11 382 634,90 Kč včetně DPH. Na akci bude
poskytnut příspěvek ze SFDI ve výši 8 690 169 Kč včetně DPH.
• Vzala na vědomí výsledek vyhlášeného záměru na prodej dřeva lesů města
Milevska a rozhodla uzavřít smlouvu na prodej dřeva LMM se společností ALCEDO
MC s. r. o., Št. Dvořáka 722, 399 01 Milevsko.
• Rozhodla zadat veřejnou zakázku „Nákup čerpala kašna“ společnosti BOMA
Milevsko s. r. o. Sokolovská 589, 399 01 Milevsko, dle nabídkové ceny
106 348,76 Kč bez DPH.

Michal Horek, místostarosta
Více informací na www.milevsko-mesto.cz.
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Zastupitelstvo města rozhodlo o realizaci akce „Obnova hřiště u I. ZŠ
Milevsko“ za nabídkovou cenu
8 145 126,36 Kč vč. DPH. Na realizaci
této akce obdrželo město dotaci
z ministerstva pro místní rozvoj ve
výši 4 887 000 Kč vč. DPH. Zbytek
částky bude pokryt z ﬁnančních prostředků města a investičního fondu
školy.
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INFORMACE Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
RADA MĚSTA DNE 24. 6. 2019
• Schválila smlouvu o poskytnutí dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů
obcí Jihočeského kraje na projekt „Oprava CAS 25 LIAZ a nákup věcného vybavení“. Celkové náklady na akci jsou ve výši 130 tis. Kč, z čehož dotace činí
65 tis. Kč.
• Rozhodla zadat akci „Veřejné osvětlení komunikace v areálu garáží ul. P. Bezruče“
v souladu s čl. 3, bod 2) směrnice SM/11/RMM o zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu MM ﬁrmě Služby Města Milevska, spol. s. r. o., Karlova 1012,
399 01 Milevsko za cenu 99 846 Kč bez DPH.
• Vzala na vědomí informace o hodnocení nabídek projektu „Strategie rozvoje
odpadového hospodářství v Milevsku“ a rozhodla zadat v souladu s článkem
3 odst. 2 Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem
Milevskem a uzavřít smlouvu na zpracování dokumentu k akci „Strategie rozvoje
odpadového hospodářství v Milevsku“ s ﬁrmou KAPEX, s. r. o., Krajinská 33/5,
370 01 České Budějovice za nabídkovou cenu 279 tis. Kč vč. DPH. Město Milevsko
bylo úspěšným žadatelem a na tuto akci obdrželo dotaci ve výši 200 tis. Kč vč.
DPH v rámci dotačního programu Jihočeského kraje – Podpora chytrých měst
a obcí.
RADA MĚSTA DNE 8. 7. 2019
• Schválila průběh a výsledek poptávkového řízení na pořízení třídící a drtící
lopaty ALLU DL2-12 pro kompostárnu Milevsko a rozhodla uzavřít smlouvu na
její pořízení se společností STAVES s. r. o., Stará Přerovská 765/4, 779 00 Olomouc – Holice za nabídkovou cenu 424 980,00 Kč bez DPH.
• Souhlasila s navýšením kapacity školní družiny 2. ZŠ J. A. Komenského Milevsko
z povoleného počtu 130 žáků na požadovaných 165 žáků. Tento souhlas bude
sloužit jako nezbytná příloha k žádosti MŠMT ČR, která se podává prostřednictvím příslušného krajského úřadu.
• Schválila smlouvu č. 447/B1/2019 o poskytnutí ﬁnančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2019 na ﬁnancování akce
„Stavební úpravy chodníku a přechodů v ulici Nádražní a Sažinova – Milevsko.
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Městský úřad děkuje Sociálním službám Města Milevska za uspořádání čtvrtých
Sportovních her seniorů, které se uskutečnily v závěru června. Bylo to moc fajn.

V pátek 28. června se uskutečnila velká koordinační schůzka všech zúčastněných
ﬁrem k rekonstrukci veřejného osvětlení a chodníků v Nádražní ulici. V průběhu
následujícího týdne byly ukončeny práce na rekonstrukci veřejného osvětlení
v ulici Čs. Legií a natrvalo došlo k odstranění světelné signalizace. Od 9. července
začaly práce na rekonstrukci veřejného osvětlení, chodníků a přechodu v místě
křižovatky Nádražní s Blechovou ulicí a budou pokračovat Nádražní ulicí ve směru
k ulici Sažinova. Dopravní omezení bude, již bez světelné signalizace. Děkujeme
za pochopení.

V průběhu července byla instalována nová okna a dveře na tribuně fotbalového
stadionu. Akce byla ﬁnancována z dotace JČ kraje.

V souvislosti s realizací stavby „Stavební úpravy chodníků podél III/10543 v ulici
Nádražní a Sažinova – 2. etapa – část II“ bude provedena částečná uzavírka v ul.
Nádražní v úseku od křižovatky s ul. Blechova po ul. Sažinova. Práce budou
probíhat postupně po jednotlivých schválených pracovních úsecích (max. 50 m
nebo mezi křižovatkami) v termínu od 9. července do 15. listopadu 2019. Vzhledem
k charakteru prací se omezení týká především chodců, průjezd vozidel v daném
místě bude umožněn. Upozorňujeme řidiče vozidel na dodržování nejvyšší povolené
rychlosti 30 km/h v místě prováděných stavebních prací! Děkujeme za pochopení.

Poničená lavička na rohu Alšovy ulice byla ve středu 10. července opravena a již
slouží milevským občanům. Pokud víte o nějakém dalším poškozeném mobiliáři
ve městě, nahlašte to, prosím, na městský úřad, děkujeme.

Ve čtvrtek 11. července dostala novou fasádu autobusová zastávka u Píseckého
předměstí. Je s podivem, že některým přispěvatelům na facebookovém proﬁlu
města se toto líbí a schvalují to.
Michal Horek, místostarosta města

V MĚSÍCI ČERVNU 2019 OSLAVILI ŽIVOTNÍ VÝROČÍ
A ZÁROVEŇ SOUHLASILI SE ZVEŘEJNĚNÍM V MILEVSKÉM ZPRAVODAJI:

80 LET

85 LET

91 LET

Jarmila Špeilová

Ladislav Bolek
František Radosta

Jan Weber
Gisela Černá

PODPORA REGIONŮ
- MUZEUM MILEVSKÝCH MAŠKAR

V pondělí 8. července zasahovali hasičské jednotky z Milevska a Hrejkovic u požáru
na milevské skládce odpadu. Děkujeme za rychlý zásah.

V průběhu letních prázdnin skončí realizace akce
s názvem „Muzeum milevských maškar – 2. etapa“,
kdy přibude u České spořitelny socha s motivem maškar, která bude poutat pozornost jak občanů, tak
návštěvníků Milevska a podpoří tak návštěvnost Muzea
milevských maškar, kde bude stávající expozice nově
dovybavena audiovizuálními prvky, které zvýší interakci mezi návštěvníkem a expozicí. Vybavení umožní vyvolávat a získat popis
jednotlivých maškar. Návštěvníci budou moci s expozicí a jejími prvky aktivně
pracovat. Projekt je určen široké veřejnosti, všem věkovým skupinám, od dětí po
seniory. Realizaci akce podpořila Nadace ČEZ. Celkové náklady byly ve výši 587 584
Kč, z toho 450 000 Kč tvořil příspěvek Nadace ČEZ. Oﬁciální slavnostní prezentace
dokončeného projektu proběhne u sochy 8. srpna 2019 ve 14 hodin za účasti
zástupců Nadace ČEZ.
Bc. Diana Trubková, odbor investic a správy majetku
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HOSPODAŘENÍ MĚSTA V PRVNÍM POLOLETÍ
V průběhu 1. pololetí roku 2019 město Milevsko dosáhlo v rámci rozpočtového hospodaření přebytku a zároveň byl dosažen také kladný výsledek hospodaření
v hospodářské činnosti.
Na konci roku 2018 byl pro letošní rok schválen schodkový rozpočet, ten se ještě v průběhu 1. pololetí zdvojnásobil. Hlavní příčinou této změny je zapojování do
rozpočtu dalších investičních akcí v návaznosti na vypsané dotační tituly a zatím nezapojení přiznaných dotací na příjmovou stránku rozpočtu. Výsledný rozpočtovaný
schodek k 30. červnu 2019 tedy činil 68,7 mil. Kč. Skutečnost je však zatím výrazně pozitivnější.
Město Milevsko k 30. červnu 2019 obdrželo příjmy v celkové hodnotě přesahující částku 114 mil. Kč, z toho daňové příjmy dosáhly hodnoty 72,5 mil. Kč. Tato částka
je tvořena především daňovým inkasem ve výši 67,4 mil. Kč. V porovnání s loňským rokem město v tomto období letos obdrželo z daní o 5 mil. Kč více.
Nedaňové příjmy jsou ovlivněny zejména příjmy z vybraných sankcí a pokut, nejvíce pak z pokut z úsekových měřičů rychlosti v místní části Velká (1,6 mil. Kč od
počátku roku) a v obci Bernartice (1,4 mil. Kč od počátku měsíce dubna).
Celkové příjmy rozpočtu jsou pro letošní rok předpokládány v hodnotě dosahující částky 209 mil. Kč. V této částce však nejsou zahrnuty již schválené dotace na
investiční akce (retenční nádrž s dotací 3,9 mil. Kč, chodníky v ul. Nádražní, Sažinova s dotací 8,7 mil. Kč a hřiště u 1. ZŠ s max. dotačním příjmem 5 mil. Kč), s jejichž
výdaji je již v rozpočtu počítáno.
Běžné výdaje byly v průběhu 1. pololetí vyčerpány do výše 47,2 % z upraveného rozpočtu stanoveného pro letošní rok. Nízké čerpání kapitálových výdajů ovlivnily
především realizace, resp. zahájení investičních akcí až v průběhu jarních měsíců. Z významných investičních akcí lze především uvést: rekonstrukce chodníku
a osvětlení v ul. Nádražní a Sažinova; vodovod, chodník, silnice v ul. Dukelská a teplovod v této oblasti; drenážní systém na hřbitově; rekonstrukce veřejného osvětlení;
nákup nové rolby pro zimní stadion a rekonstrukce pokojů hotelu Sport, hřiště u 1. ZŠ aj.
V měsíci červnu bylo také schváleno přijetí kontokorentního úvěru na dočasné překlenutí doﬁnancování schodku rozpočtu. Zatím nebylo nutné ho využít.
Skutečné hospodaření rozpočtu skončilo k 30. červnu 2019 přebytkem přesahující částku 17 mil. Kč.

Hospodaření města Milevska za 1. pololetí
roku 2019 v tis. Kč

Upravený
rozpočet k
30.6.2019

Schválený
rozpočet 2019

A.Hospodaření běžného roku
I.Příjmy (P)
tř.1 - Daňové příjmy
tř.2 - Nedaňové příjmy
tř.3 - Kapitálové příjmy
tř.4 - Přijaté transfery
II.Výdaje (V)
tř.5 - Běžné výdaje
tř.6 - Kapitálové výdaje
III.Saldo P a V
B.Financování
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)
Krátkodobé úvěry - kontokorent
Uhrazené splátky dlouhod.přijat.půjč.prostředků (-)
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)
C.Stav na bankovních účtech rozpočt.hospodaření
Počáteč. stav rozpočtových účtů k 1.1.2019 - odhad/skutečnost
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)
Stav na konci vykazovaného období vč. sociálního fondu

200 079,65
143 025,00
17 978,59
6 650,00
32 426,06
234 465,20
175 298,20
59 167,00
-34 385,55

208 871,85
144 946,00
10 130,48
650,00
53 145,37
277 558,77
184 532,17
93 026,60
-68 686,92

114 083,00
72 498,85
5 371,93
0,00
36 212,22
96 996,83
87 055,68
9 941,15
+17 086,17

-34 385,55
+0,00
-5 718,53
-40 104,08

-68 686,92
+0,00
+7 000,00
-5 744,53
-67 431,45

+17 086,17
+0,00
+0,00
-2 872,19
+14 213,98

49 000,00
-40 104,08

68 333,42
-67 431,45

68 333,42
+14 213,98

8 895,92

901,97

82 547,40

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ MĚSTA v hospodářské činnosti
za 1. pololetí 2019 v tis. Kč
Náklady/Výnosy
Náklady
Výnosy
Výsledek hospodaření
HSČ (+ zisk)

SKUTEČNOST k
% plnění plánu
30.06.2019
48,5%
25 535,00
12 382,00
27 365,00
13 887,00
50,7%

Finanční plán

+1 830,00

Skutečnost
za 6/2019

+1 505,00

Plnění k UR
v%

54,6%
50,0%
53,0%
0,0%
68,1%
34,9%
47,2%
10,7%

0,0%
50,0%

Město v rámci své ekonomické činnosti hospodařilo s kladným výsledkem hospodaření přesahující
částku 1,5 mil. Kč. Skutečné náklady nedosáhly
50 % hranice, naopak výnosy se dostaly mírně
přes tuto hranici.

82,2%
Ing. Hana Jánová, vedoucí ﬁnančního odboru

AKTUALIZACE ŽÁDOSTÍ O PŘIDĚLENÍ BYTU
Městský úřad Milevsko, odbor
sociálních věcí, upozorňuje
žadatele o přidělení bytu
v domech s pečovatelskou službou města Milevska, že v průběhu července každého kalendářního roku musí být podaná žádost o přidělení bytu v domech s pečovatelskou
službou města Milevska (dále jen „žádost“) písemně aktualizována. Písemnou
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aktualizaci žádosti je možné učinit na odboru sociálních věcí Městského úřadu
Milevsko, Za Radnicí 95, 399 01 Milevsko, 2. patro budovy Froll - kancelář
č. 305, Pavlína Hajská, DiS., kde je od 1. července 2019 připraven aktualizační
dotazník. Ten je k dispozici rovněž na webových stránkách města Milevska
www.milevsko-mesto.cz ve složce Sociální oblast (Domy s pečovatelskou službou). Žadatelé, kteří žádost podali v průběhu letošního kalendářního roku,
budou svoji žádost aktualizovat až v červenci 2020.
Pavlína Hajská, DiS., odbor sociálních věcí

DOBRÁ ZPRÁVA O ZRANĚNÉM DRAVCI
Ve středu 10. července
kolem půl sedmé ráno
nalezl na autobusovém
nádraží v Milevsku všímavý
občan zraněného dravého
ptáka, který byl neschopný
letu. Zareagoval zodpovědně vůči přírodě, zároveň odvážně, neboť s holýma rukama a vzápětí již
s dravcem v náručí a s vlastním čerstvým poraněním
od zobáku vystresovaného
predátora zazvonil na služebnu městské policie. Následovala ze strany městských strážníků příprava provizorního přepravního boxu, ošetření drobné rány
občanovi a konečně nahlášení nálezu místnímu odboru životního prostředí.
Poté už v režii pracovníků odboru životního prostředí proběhla domluva se
záchrannou stanicí Makov, jakožto zařízením, vzniklým za účelem dočasné
nebo trvalé pomoci handicapovaným živočichům, a přeprava zraněného tvora
do zařízení.
Zraněným dravcem byl ostříž lesní, který je u nás v ČR na seznamu silně ohrožených druhů. Jeho hnízdním teritoriem i loveckým revírem je uváděna otevřená rozlehlá krajina s lesíky, nad městy se prý vůbec nevyskytuje. Je tedy
otázkou, jak se do centra města dostal, možná byl dovezen nepozorovaně
a nešťastně zachycený na autě, autobusu... Jeho život ale dostal díky lidské
všímavosti další šanci. V Makově mu bylo poskytnuto potřebné ošetření a čas
na rekonvalescenci. Po vyšetření zůstal ještě ve voliéře na pozorování a zotavení, ale už druhý den mohl být vypuštěn zpět do přírody. Ostříž je druh přísně
stěhovavý a i tohoto krasavce tedy čeká na podzim neuvěřitelně dlouhá cesta
do zimovišť v tropické Africe. Zdravá křídla bude moc potřebovat.
Ludmila Komárková, odbor životního prostředí

PŮJČOVNA ELEKTROKOL V TIC MILEVSKO
V dubnu tohoto roku se
začala půjčovat zdarma
elektrokola v Turistickém informačním centru v Milevsku. O půjčení kol je pořád velký
zájem a dle rezervačního systému, který si
vedeme v infocentru,
mají klienti kola rezervována už dopředu na celé prázdniny. Kola se půjčují
zdarma, podmínkou je pouze složení vratné kauce 1000 Kč.
Od zahájení provozu se kola půjčila víc jak 80x a většina klientů si kola půjčuje
na víkendy, tedy na 3 dny, což je maximum, na jak dlouho se dá kolo půjčit, a půjčují
si je i opakovaně. Dle reakcí klientů, kteří si kola zapůjčili, se dá říci, že jsou s touto
aktivitou velice spokojeni. Většinou si kola půjčují místní a lidé z okolních vesnic.
Teď o prázdninách očekáváme, že si je budou chtít zapůjčit i turisté, kteří zavítají
do našeho města a budou si chtít projet naši zajímavou turistickou destinaci,
která oplývá bohatou historií, velkým množstvím nádherných kulturně historických
památek a krásnou přírodou, na kole.
Kdo jste si ještě nestihl kolo půjčit, tak určitě neváhejte a navštivte TIC Milevsko,
k dispozici jsou dvě kola městská a šest kol horských (dámské a pánské). Kolo si
můžete zarezervovat přímo v infocentru nebo na stránkách www.milevskem.cz/pujcovna-elektrokol/.
Milevský kraj o. p. s.

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM MILEVSKO
TIC Milevsko se nachází od roku 2017 v nově zrekonstruovaných prostorách na
adrese nám. E. Beneše 6 a to určitě přispělo i k tomu, že se těší rok od roku
větší návštěvnosti.
Za rok 2018 navštívilo infocentrum 8724 turistů, z toho bylo 63 zahraničních.
Nyní od Nového roku do konce června, ještě než začaly prázdniny, navštívilo

infocentrum 5176 turistů
a z toho bylo 21 zahraničních. Už nyní je vidět, že
návštěvnost bude mnohem vyšší, než byla minulý
rok.
V infocentru máme několik novinek, a to hlavně
v nabídce nových propagačních materiálů, pohledů s novými motivy, suvenýrů, např. si můžete z infocentra odnést sladkou
vzpomínku na město ve formě originálních čokolád s motivem náměstí nebo
čokoládové mince se znakem města. V nabídce máme i nové knížky („Od talíře
k talíři Píseckem“ a pohádky pro děti „Dvanáct pohádek“ a „Třináct pohádek“
od milevského autora Z. Kláska).
I v letošním roce nabízíme „Turistické balíčky“ pro rodiny s dětmi v období od
června do konce září a to na 3 nebo 4 dny. Balíčky v sobě zahrnují prohlídku
Milevského kláštera, návštěvu Milevského muzea, Muzea maškar, dále vstup
do zážitkového parku Zeměráj a nedílnou součástí je i vstup na milevské koupaliště. Čtyřdenní balíček je navíc rozšířen o jednu další aktivitu, a to projížďku
parníkem po Orlické přehradě. K balíčkům nabízíme i rezervaci ubytování za
zvýhodněné ceny. Bližší informace získáte na emailu: infocentrum@milevskem.cz nebo přímo v TIC Milevsko.
Byl také rozšířen i předprodej vstupenek, a to v předprodejních sítích Ticketportál a Ticketmaster (Ticketpro) a nadále fungují předprodeje Ticket Art, Ticketstream a předprodej vstupenek v systému Colosseum.
Přijďte, těšíme se na Vás!
Milevský kraj o. p. s.

MILEVSKÝ KRAJ ÚSPĚŠNĚ ŽÁDAL O DOTACE
Milevský kraj o. p. s. byl i letos úspěšný se svými žádostmi, které podal v rámci
grantových programů vyhlášených Jihočeským krajem.
Jedná se o Grantový program „Podpora cestovního ruchu“, díky němuž Milevský
kraj o. p. s. získal ﬁnanční prostředky na realizaci hned dvou zajímavých projektů.
Prvním byl projekt „Milevské maškary v Linci“ (získaná dotace ve výši 40 000 Kč),
díky tomuto projektu byly milevské maškary účastníky akce „Jižní Čechy hostem
v Linci“, která se konala 16. až 18. května 2019 v centru města Linec. Jednalo se
o třídenní přehlídku jihočeské kultury a gastronomie spojenou s prezentací a prodejem regionálních produktů a služeb.
Dalším projektem, který byl podpořen částkou 40 000 Kč, je zakoupení prezentačního stanu, který bude zdobit originální graﬁka s fotkami zajímavých míst ve
městě a jeho okolí, a tím bude prezentovat naše město na různých veletrzích
a jiných velkých akcích.
Milevský kraj také získal v rámci Grantového programu „Podpora kultury“ dotaci
na multižánrový hudební festival „Open Air Musicfest Přeštěnice 2019“ ve výši
40 000 Kč a na akci „Milevské kulturní léto 2019“, která v sobě zahrnuje letní
hudební a ﬁlmovou přehlídku v Milevsku. Společnost obdržela příspěvek ve výši
30 000 Kč.
Dále ještě získala společnost v rámci Grantového programu „Podpora muzeí a galerií“ dotaci na Muzeum milevských maškar „Propagace Muzea milevských maškar“,
a to částku ve výši 40 000 Kč.
Milevský kraj o. p. s.

TVOŘIVÁ DRAMATIKA V DOMĚ KULTURY
Od září se v DK Milevsko otevře nový kroužek pro všechny holky a kluky od 8 let,
kteří si rádi hrají se svou fantazií. Formou hry se společně přeneseme do světů,
kde je možné skoro úplně všechno, zkusíme si, jaké to je být herci, scénáristy, ale
i režiséry. Starším dětem kroužek umožní otevřít dveře k autorské tvorbě založené
na psaní vlastních textů s následným hereckým zpracováním. Tvořivou dramatikou
vás bude provádět Bc. Irena Velcová, která vystudovala Konzervatoř Jaroslava
Ježka v Praze, obor herectví a autorská tvorba. Chcete se dozvědět více? Přijďte
nezávazně na informační schůzku, která se uskuteční v úterý 10. září od 16 hodin
v hudebním sále DK. Těšíme se na vás.
mk
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STŘÍPKY Z MINULOSTI – VELEZASLOUŽILÝ PRŮKOPNÍK KRÁLIKÁŘSTVÍ
Období posvícení je v Milevsku již po mnoho let spojeno s tradiční výstavou
drobného zvířectva. Ozdobou této akce bývá přehlídka chovných samců plemene
Český strakáč. Ne každý ale ví, že počátky chovu právě tohoto našeho národního
plemene mají s Milevskem a jeho okolím mnoho společného.
Králíci se na venkově chovali již od dávných dob, přesto nebývala kladena jejich
specifickému chovu žádná důležitost. Hospodářský význam králíka začal být
v našich zemích chápán až zhruba po druhé polovině 19. století. Chov se tehdy
omezoval na podlahy chlévů a stájí, kde králíci žili u dobytka a živili se tím, co
upadlo velký zvířatům na zem. Králík si však postupně nacházel cestu k prvním
chovatelům, kteří se začali zabývat jejich racionálním chovem. Mezi takové šlechtitele a chovatele patřil Jan Václav Kálal z Bernartic. Jak již nadpis článku
napovídá, jednalo se skutečně o významnou osobnost českého chovatelství.
Jan Kálal se narodil 22. května 1865 v Bernarticích. Pokřtěn byl o den později
pod jménem Jan Nepomuk Kálal. Jeho otcem byl rolník František pocházející
z Rakova a Kateřina Frantinová rodem z Bernartic. Bernartická matrika narozených nám poskytuje ještě jeden zajímavý údaj, že Jan Nepomuk Kálal v roce
1919 vystoupil z katolické církve a zůstal bez náboženského vyznání.
O jeho životě se můžeme více dozvědět v kronice městyse Bernartic, jejímž
vedením byl v roce 1921 pověřen. Sám se zde označuje za Jana Frantinu Kálala. Prozrazuje, že po vychození místní čtyřtřídní obecné školy absolvoval
vyšší gymnázium v Písku. Roku 1886 nastoupil jako učitel na obecné škole
v Černýšovicích u Bechyně. Roku 1891 nastoupil na Obecné škole v Bernarticích
jako podučitel výměnou za dosavadního učitele Václava Kolafu. Nedlouho poté
se oženil s Annou Fenclovou pocházející z Dobronic a o rok později se jim
narodila dcera Milada. Roku 1896 ji následovala Vlasta a v roce 1900 přišlo na
svět poslední dítě – syn Jaroslav. Dcera Vlasta Kálalová-di Lotti se stala lékařkou
a proslula jako odbornice na orientální kulturu.
Prvotní zájem o chov králíků Jan Kálal projevil v době příchodu do Bernartic.
Nejprve bydlel v domě č. p. 151, který po nějakém čase prodal a postavil si
dům č. p. 5, kde v roce 1900 založil velkou zahradu a získal tak nejlepší možné
podmínky pro rozvoj své záliby. Postupně choval prakticky všechna plemena
králíků známá na konci 19. století. Byl autorem odborných spisů Chov králíků,
Králík, jeho odrůdy a národohospodářský význam, Kuchyně králikářů, Králík
belgický či flanderský, Rádce králíkářů a Racionelní chov králíků v službách
malorolníka a jiné.
Od 1. ledna 1902 začal vydávat první odborný časopis Králikař českoslovanský,
který řídil až do roku 1914, po válce pokračoval ve vydávání Králikáře ve formě
přílohy časopisu Zvířena. Když se situace stabilizovala, pokračoval ve vydávání
samostatného časopisu. Králikář byl jediným časopisem zaměřeným na chov
králíků v Čechách, zpočátku byl tištěn v tiskárně Josefa Krätzera v Milevsku,
poté u Jana Hrušky v Písku.
Na popud J. V. Kálala byl v roce 1899 založen První český spolek pěstitelů
králíků. Později stál u zrodu také Ústřední jednoty králikářů československých
pro Čechy, Moravu a Slezsko, která byla založena roku 1902 v Milevsku. Svou
propagátorskou činností se J. V. Kálal zasloužil o vysokou chovatelskou úroveň
v Čechách.
J. V. Kálal dal podnět k počátku šlechtění Belgického obra albína, zavedl také
označení Moravský obr pro Moravského modrého králíka. Největší podíl však

nese na zušlechtění našeho národního plemene králíků Český strakáč. Kálal
o jejich kožkách tvrdil, že se hodí jako napodobenina kožešiny krtčí, tulení
nebo skunkové. Jedná se o naše nejstarší plemeno králíků, které je i v současnosti neustále šlechtěno. J. V. Kálal sám sebe označoval jako zakladatele cti
strakáče.
Jan Kálal byl v době první světové války odsouzen na 18 měsíců těžkého žaláře
za pobuřování. Následkem rozsudku byl zbaven učitelského místa i s ním spojených příjmů. Po převratu se těšil z osvobozené republiky a zúčastnil se všech
pokrokových prací v obci. Ve své manželce Anně našel Jan Kálal nepostradatelnou pomocnici a spolupracovnici. J. V. Kálal zemřel 11. září 1927 ve věku
pouhých 62 let na srdeční slabost, která ho postihla náhle v Plzni na setkání
chovatelů králíků. Zemřel doma v Písku ještě ten den večer. Anna Kálalová poté
převzala redakci Králikáře a ještě několik čísel časopisu vydala.
Mgr. Petra Kratochvílová, Milevské muzeum

Dům J. V. Kálala v Bernarticích má na fasádě vyobrazeno několik králíků

Titulní strana časopisu Králikář s fotograﬁí J. V. Kálala
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Jeden z četných diplomů
J. V. Kálala uložených v Milevském
muzeu

KULTURA A SPORT – SRPEN 2019
MILEVSKÉ KINO
5. KVĚTNA 117| TEL.: 382 521 216
www.milevskem.cz

RYCHLE A ZBĚSILE: HOBBS A SHAW
čtvrtek 1. 8., pátek 2. 8., sobota 3. 8.

20:00

USA – Akční – Co spojuje vysvalenou americkou mlátičku Hobbse a elegantního britského zabijáka Shawa? Jeden všehoschopný gauner, kterého by sami
zastavit nedokázali.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč
TITULKY
136 min.

AVENGERS: ENDGAME S BONUSY
neděle 4. 8.

17:30

USA – Akční, dobrodružný - Konečná bitva mezi Thanosem a seskupením všech superhrdinů + bonusové materiály v exkluzivní verzi Avengers: Endgame Bring Back.
DABING
198 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 100 Kč

TOY STORY 4: PŘÍBĚH HRAČEK
čtvrtek 8. 8., pátek 9. 8., sobota 10. 8.

17:30

USA – Animovaný, rodinný – Kovboj Woody vždycky
dobře věděl, co je smyslem jeho života. A tím bylo
starat se a chránit jeho dítě, ať už to byl chlapeček
Andy nebo holčička Bonnie.
DABING
100 min.
vstupné: plné 130 Kč, děti 110 Kč

NOČNÍ MŮRY Z TEMNOT
čtvrtek 8. 8., pátek 9. 8.

20:00

USA – Horor – Děsivé noční můry a příšery vystoupí
z našich nejtemnějších fantazií do skutečného světa.
TITULKY
111 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

ANDRÉ RIEU – SMÍM PROSIT?
KONCERT Z MAASTRICHTU 2019
sobota 10. 8.

20:00

Koncert – Po předchozích mimořádně úspěšných titulech míří do kin i letošní koncert Andrého Rieu z jeho
rodného Maastrichtu. Tentokrát v rytmu valčíku
a s podtitulem Smím prosit?
TITULKY
180 min.
vstupné: plné 250 Kč, senioři a studenti 200 Kč

LEDNÍ HOKEJ
neděle 11. 8.

20:00

ČR – Dokument, komedie – Ve filmu stojí po celou
dobu v centru pozornosti náctiletí hokejisté z marockého Salé a českého Náchoda, kteří se zúčastnili
zvláštní sportovně-kulturní výměny.
DABING
75 min.
vstupné: 100 Kč

PRÁZDNINOVÁ DÍLNA + POKÉMON:
DETEKTIV PIKACHU
středa 14. 8.

9:00

USA, JPN – Dobrodružný, akční, rodinný – Přijďte
strávit příjemné prázdninové dopoledne s dílničkou.
DABING
104 min.
vstupné: 60 Kč

TENKRÁT V HOLLYWOODU
čtvrtek 15. 8., pátek 16. 8.

20:00

USA – Komedie, drama – V devátém filmu kultovního
režiséra Quentina Tarantina se televizní herec a jeho

dlouholetý kaskadér rozhodnou prosadit u filmu na
konci zlaté éry Hollywoodu.
TITULKY
159 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

zovné se platí při zápisu v provozní době kanceláře
DK Milevsko. Zahájení výuky je v pátek 6. září 2019.
pokladna DK
kurzovné: 2000 Kč

HODINÁŘŮV UČEŇ
sobota 17. 8., neděle 18. 8.

MILEVSKÉ LÉTO
– NÁHODNÝ VÝBĚR & ŽLUTÝ FIJALKY
čtvrtek 1. 8.

20:00

ČR – Pohádka, rodinný – Nová filmová pohádka přináší zábavu i klasický pohádkový příběh o boji dobra
a lásky se zlem, lakotou a podlostí.
ČESKÉ ZNĚNÍ
102 min.
vstupné: 120 Kč

KRVAVÁ NEVĚSTA
čtvrtek 22. 8., pátek 23. 8.

20:00

USA – Horor, komedie – Mladá nevěsta má ženicha
z bohaté, ale poněkud podivínské rodiny, která ctí
letitou a velice zvláštní svatební tradici.
TITULKY
96 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

ANNABELLE 3
sobota 24. 8.

20:00

USA – Horor, thriller, mysteriózní – Třetí pokračování
velmi úspěšné hororové série scénáristy a producenta
Jamese Wana.
TITULKY
106 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

ANNA
neděle 25. 8.

20:00

Francie – Akční, thriller – Strhující a nervy drásající
jízda plná překvapivých zvratů, vášnivých vztahů
a dechberoucí akce.
TITULKY
118 min
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

ANGRY BIRDS VE FILMU 2
3D
čtvrtek 29. 8., pátek 30. 8., sobota 31. 8. 17:30
USA – Animovaný, akční dobrodružný – Rozzlobení
nelétaví ptáci a zákeřní zelení vepři jsou opět ve při
v animovaném komediálním snímku.
DABING
97 min.
vstupné: plné 150 Kč, děti 130 Kč

PŘES PRSTY
čtvrtek 29. 8., pátek 30. 8., sobota 31. 8. 20:00
ČR – Komedie – Nová komedie Petra Kolečka o lásce
pod volejbalovou sítí, a hlavně o tom, že člověk sice
udělá hodně chyb, ale přesto vždycky přijde od života
nová šance.
ČESKÉ ZNĚNÍ
101 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

SLUNOVRAT
neděle 1. 9.

20:00

USA – Horor, drama, mysteriózní – Vztah Dani a Christiana už nestojí za nic. Možná to ale spraví výlet do
severní Skandinávie s partou kamarádů.
TITULKY
140 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 100 Kč

DŮM KULTURY
NÁDRAŽNÍ 846 | TEL.: 383 809 200
www.milevskem.cz

ZÁPIS DO TANEČNÍCH 2019
srpen
Tanečníci budou přijímáni přednostně v párech. Kur-

18:00

Série letních koncertů v amfiteátru DK Milevsko.
amfiteátr
vstupné: zdarma

COUNTRY VEČER – BRZDAŘI
sobota 3. 8.

18:00

Hudební skupina ze Žebráku zahraje své nejlepší
skladby. V případě deště bude představení odehráno
ve velkém sále DK.
amfiteátr
vstupné: zdarma

HRADIŠŤAN & JIŘÍ PAVLICA
neděle 4. 8.

19:00

Ojedinělé hudební seskupení s vysokou uměleckou
i interpretační úrovní, nezvykle širokým žánrovým
záběrem a netradičním repertoárem, jehož silným
inspiračním zdrojem byla zejména v počátcích jeho
existence lidová tradice.
1. nádvoří kláštera
vstupné: 370 a 420 Kč

LETNÍ KINO 2019
– MAMMA MIA: HERE WE GO AGAIN
úterý 6. 8.

20:30

Pokračování úspěšného muzikálu, ve kterém dostanete hned
dva příběhy v jednom. Začátky projekcí vždy po setmění (zpravidla v srpnu ve 20:30). V případě vytrvalého deště se projekce
přesouvá na následující den nebo se nekoná.
amfiteátr
vstupné: zdarma

MILEVSKÉ LÉTO – GANGSTASKA & AFTER HOURS
čtvrtek 8. 8.
18:00
Série letních koncertů v amfiteátru DK Milevsko.
amfiteátr
vstupné: zdarma

LETNÍ KINO 2019 – TERORISTKA
úterý 13. 8.

20:30

Hlavní hrdinkou této černé komedie je Marie, učitelka v penzi, která se rozhodne opatřit si zbraň
a namířit jí na místního bosse poté, co zjistí, že
spravedlnosti nelze docílit jinak.
amfiteátr
vstupné: zdarma

PRÁZDNINOVÁ DÍLNA + PROMÍTÁNÍ FILMU
POKÉMON: DETEKTIV PIKACHU
středa 14. 8.
09:00
Jste o prázdninách v Milevsku? Přijďte si něco pěkného vyrobit a pak se podívat na historicky první hraný film o Pokémonech.
Milevské kino
vstupné: 60 Kč

MILEVSKÉ LÉTO
– PARADOXY & FROZEN POPPY HEAD
čtvrtek 15. 8.

18:00

Série letních koncertů v amfiteátru DK Milevsko.
amfiteátr
vstupné: zdarma
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LETNÍ KINO 2019 – FAKJŮ PANE UČITELI 3
úterý 20. 8.
20:30

TRAVESTI SHOW – SNY VE VEGAS
sobota 28. 9.

Goethovu gymnáziu ubývají studenti a od dalšího
školního roku mu hrozí zavření.
amfiteátr
vstupné: zdarma

velký sál
vstupné: 290 Kč

MILEVSKÉ LÉTO – NIXON LADS & QYCHODU
čtvrtek 22. 8.
18:00
Série letních koncertů v amfiteátru DK Milevsko.
amfiteátr
vstupné: zdarma

BARTOLOMĚJSKÉ POSVÍCENÍ
– ZAHAJOVACÍ KONCERT
čtvrtek 22. 8.

18:00

POCTA EVROPSKÉ HUDBĚ – Telemann – Handel – Boccherini – Sarasete – Smetana – Dvořák – Schubert –
Cohen – Gomez – Michna. Účinkují: M. Katrak – zpěv,
J. Meisl – baján, O. Sekora – kontrabas, O. Vlček –
housle. Koncert v rámci oslav sv. Bartoloměje slibuje
neopakovatelný zážitek v roce 30. výročí Sametové
revoluce a 15. výročí vstupu České republiky do
Evropské unie.
klášterní bazilika
vstupné: 80 Kč

BARTOLOMĚJSKÉ POSVÍCENÍ
– MILEVSKÉ MĚSTSKÉ SLAVNOSTI 2019
pátek 23. až neděle 25. 8.

19:30

Toto táborské dvacetičlenné seskupení hraje hudbu
z různých oblastí, zdaleka nejenom ve stylu swingu
a jazzu.
1. nádvoří kláštera
vstupné: zdarma

LETNÍ KINO 2019 – JAK VYCVIČIT DRAKA 3
úterý 27. 8.
20:30
Začátky projekcí vždy po setmění (zpravidla v srpnu
ve 20:30). V případě vytrvalého deště se projekce
přesouvá na následující den nebo se nekoná.
amfiteátr
vstupné: zdarma

MILEVSKÉ LÉTO – ŠTEFAN SOUKUP & MANIAC
čtvrtek 29. 8.
18:00
Série letních koncertů v amfiteátru DK Milevsko.
amfiteátr
vstupné: zdarma

10. MILEVSKÝ POHÁDKOVÝ LES
sobota 31. 8.
13:00–16:00
Součástí akce bude koncert oblíbené zpěvačky Anny
Julie Slováčkové, který proběhne od 16 hodin u Vášova mlýna.
start od areálu koupaliště
vstupné: 50 Kč

PŘIPRAVUJEME:
12. ROČNÍK MILEVSKÉ BIENÁLE
DUCHOVNÍ HUDBY
sobota 21. 9.

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

VÝSTAVA
– OLEJE A PASTELY JIHOČESKÉ KRAJINY II
pátek 2. až sobota 31. 8.
Výstava obrazů jindřichohradeckého malíře Vladimíra
Tůmy.
vstupné: 10 Kč

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

VÝSTAVA - PO KOLEJÍCH AŽ DOMŮ
VÝSTAVA - TOULAVÉ BOTY ANEB 100 LET
MILEVSKÝCH TURISTŮ
do neděle 1. 9.

17:00

vstupné: 100 Kč
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SPOS MILEVSKO
J. A. KOMENSKÉHO 1034 | TEL.: 382 521 269
www.spos-milevsko.cz

ZIMNÍ STADION:

06. 8. 17:30 HC ČEZ MOTOR České Budějovice - HC
ŠKODA Plzeň
Veřejné bruslení dle rozpisu na webových stránkách.

LETNÍ STADION:

03. 8. 10:00
12:00
17. 8. 11:00
12:30
24. 8. 13:00

MILEVSKÝ KLÁŠTER
U B AŽANTNICE 556 | TEL.: 736 209 344,
382 521 458 www.klastermilevsko.cz

V Milevském muzeu můžete o prázdninách navštívit
hned dvě zajímavé výstavy.

Více informací na www.milevskeslavnosti.cz a na plakátech.
park Bažantnice
vstupné: 40, 50 a 60 Kč

KONCERT – SWING BAND TÁBOR
neděle 25. 8.

19:00

FC ZVVZ st. dorost - Táborsko
FC ZVVZ ml. dorost - Táborsko
FC ZVVZ st. žáci - Spartak Příbram
FC ZVVZ ml. žáci - Spartak Příbram
HASIČSKÁ SOUTĚŽ

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
www.kctmilevsko.cz

KRUŠNÉ HORY
sobota 3. až sobota 10. 8.
Tradiční týdenní turistická dovolená. Pouze pro přihlášené.
vedou: Jindřich Janouch, Jaroslav Mácha

MILEVSKO – ČERVENÁ U ŠÁCHY – MILEVSKO
sobota 17. 8.
Cykloakce, délka trasy cca 30 km. Odjezd od sokolovny
v 9 hodin.
vede: Ladislav Macháček

ALBERTOVY SKÁLY
středa 28. 8.
Pěší vycházka po trase Křepenice, Drbákov, Bílá Skála,
Albertova vyhlídka, Přední Hluboká, U Křížku, Nalžovské Podhájí, Nalžovice. Délka trasy 12 km. Odjezd
autobusovou linkou z AN v 6 hodin.
vede: Jaroslav Mácha

VERNISÁŽ VÝSTAVY TVARY A TVÁŘE
čtvrtek 1. 8.

17:30

Vystavují: Dorota Zlatohlávková - obrazy, Valérie Stehlíková - keramika, Petr Adamčík - vážky. Vernisáž
hudebně doprovodí Jiří Koštýř, výstava potrvá do 31.
října. Vsrpnu otevřeno denně od 9:30 do 17:00 hodin.
barokní prelatura kláštera

VEČERNÍ PROHLÍDKY MILEVSKÉHO KLÁŠTERA
pátek 9. 8.
21:00 a 22:00
Doporučujeme předchozí rezervaci na e-mailu
prohlidky@klastermilevsko.cz, nebo na telefonu
736 209 344! Vstupné shodné s běžným návštěvním
ceníkem.

MŠE SVATÁ
sobota 24. 8.

18:00

kostel sv. Bartoloměje

MŠE SVATÁ
neděle 25. 8.

10:30

Celebruje emeritní strahovský opat Michael Josef
Pojezdný, O. Praem. Při mši svaté zpívá Milevský smíšený sbor.
kostel sv. Bartoloměje

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

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR — ORLÍK MARINA
neděle 18. až sobota 24. 8.
Letní tábor v krásném prostředí.

PSYCHOLOG V PORADNĚ
středa 21. 8.

08:00-16:00

Bezplatné individuální konzultace – PhDr. Vlasta
Hořánková, nutno objednat se předem.

PŘÍJEM DĚTÍ NA ŠK. ROK 2019/2020
- JESLIČKY MILÍSEK PŘEŠTĚNICE

Příjem dětí do nově vzniklého celodenního zařízení
péče o dítě od 12 měsíců do 4 let věku (do zahájení
povinné školní docházky) v nedaleké Přeštěnici. V případě zájmu kontaktujte ředitelku organizace Bc. Lenku Bečkovou na telefonu 723 449 409.

PŘÍJEM DĚTÍ NA ŠK. ROK 2019/2020
- JESLIČKY A MIKROJESLE MILEVSKO

Jesličky pro děti od 12 měsíců do 4 let věku. Možnost
volby frekvence docházky ze dvou tarifů. Mikrojesle
pro děti od 6 měsíců do 3 let věku. Malý rodinný kolektiv max. 4 dětí.
školkovné: zdarma

PŘIPRAVUJEME:
KLUB MAMINEK – PŘEŠTĚNICE
od září
Pravidelné a příjemné setkávání maminek a nejmladších dětí.
cena za pololetí: 700 Kč

WELLNESS VÍKEND S JÓGOU
pátek 18. až neděle 20. 10.

Pojďte si společně užít podzimní víkend do skvělého
rezidenčního areálu hotelu Orlík. Příjem přihlášek otevřen, přihlášky ke stažení na www.centrummilisek.cz.
cena: 3350 Kč

NÍZKOPRAHOVÝ KLUB FANOUŠ
HŮRECKÁ CESTA 227 | TEL.: 731 604 444
TRÉNINK PAMĚTI
čtvrtek 1. 8.
POZNÁVÁME MILEVSKO
úterý 6. 8.
VÝLET ZA DOBRODRUŽSTVÍM
úterý 13. 8.
PREVENTIVNÍ TÉMA - CHYSTÁME SE NA ŠKOLU
čtvrtek 15. 8.
TANEČNÍ ODPOLEDNE
úterý 20. 8.

LOUČÍME SE S PRÁZDNINAMI - DISKOTÉKA
čtvrtek 29. 8.

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

Zájemci z řad členů Senior klubu vystaví již potřetí
své fotografie v knihovně.
vestibul knihovny

POSVÍCENSKÝ TURNAJ V DESKOVÝCH HRÁCH
středa 21. 8.
09:00-11:00
Tradiční turnaj je opět tady a my se těšíme na velké
klání. Vstup zdarma a vítěze čeká odměna.
dětské oddělení

Víte, že balíme učebnice? Rychle, levně, ale opravdu kvalitně!
Víte, že na půdě knihovny máme jedinou únikovou hru na Písecku? Zábavná
hra je nejen pro rodiny, ale také kamarády, kolegy či školní třídy.
Víte, že prostor knihovny můžete využít pro své akce?
Víte, že na chodbě knihovny je automat na kávu, křesílka a wiﬁ připojení zdarma?
Víte, že studovna je také jedinou stálou expozicí současných milevských autorů
– malířů a fotografů?
Dnešní knihovny již nejsou určeny pouze čtenářům... objevte tu svou,
milevskou...

JAK JSME HUBLI
V březnu byl v DK
Milevsko odstartován kurz snižování
nadváhy STOB pod
názvem Hubneme
s rozumem. Sešli se
lidé, kteří chtěli
něco udělat pro své
zdraví a spokojenost se svým tělem.
Čekal je tříměsíční
program zahrnující cvičení a metodiku. Nebyla to klasická dieta, žádné předepsané
jídelníčky, ale poznávání sama sebe a práce na sobě. Naučit se sám si sestavit
jídelníček, sám si naplánovat aktivitu a přitom netrpět, ale užívat si život. Kurz
byl i časově náročný, tři hodiny týdně na setkání a domácí úkoly na týden. To se
projevilo i na docházce. Někteří bohužel kurz nedokončili pro časovou náročnost,
pracovní nebo rodinné komplikace. Nechyběly ani zdravotní omezení v pohybu,
cukrovka II. typu, vysoký tlak a další. (Musím se přiznat, že když se sešli v tělocvičně,
měla jsem trochu strach o jejich přežití.) Statistika v hubnutí je velice ošidná.
Každý člověk je jedinečný a dostat příběh jednotlivce do tabulek je trochu nefér.
Ale zkusím předat pár údajů.
Věkové rozmezí účastníků bylo od 25 do 68 let, váha od 72 do 122 kg. Ti, kteří
dokončili kurz, průměrně zhubli 7,1 kg váhy, z toho 5,2 kg čistého tuku (pro představu je to skoro 21 kostek sádla). Ale to je právě ten průměr...
Nejvíce 13,2 kg z toho 10,27 kg tuku. Nejméně 2,1 kg, ale z toho 5,5 kg tuku.
Každý člověk je originál.
Přeji všem účastníkům krásné léto, těším se na další kontrolní setkání po prázdninách a pro nové odvážlivce již připravujeme další Kurz hubnutí s rozumem.
Anonymní hodnocení kurzu v Milevsku:
– Kurz měl podle mého názoru smysl. Naučil nás, jak se stravovat, jak změnit

14:00-18:00

Soutěžení pro děti, fajn knížky k nahlédnutí, posezení
s omalovánkami a prodej knihomolských nezbytností.
Svět knížek je přece zábava!
park Bažantnice
Knížky půjčujeme na celé léto, vracet je můžete až
do 14. září. Celá knihovna bude uzavřena od 12. do
16. srpna z důvodu revize fondu.

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
čtvrtek 1. až pátek 23. 8.

KNIHOVNA JE NEJEN O KNIHÁCH

KNIHOHRÁTKY V BAŽANTNICI
sobota 24. 8.

LETNÍ PŮJČOVNÍ DOBA:
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

nesprávné návyky, abychom snížili tělesnou váhu a hlavně si ji dokázali udržet.
Takže jsem spokojena a nelituji, že jsem do toho šla.
– Dobrý kolektiv, stálý kontakt s lektorkou, pravidelný dohled.
– Líbilo se mi, že se obsáhne celkový přehled o potravinách, výživové hodnoty
potravin.
– Donucení k sebereﬂexi
Dana Žáčková, lektorka STOBu

RELAXAČNÍ MALBA PRO DOSPĚLÉ
Cítíte se unaveně a bez energie? Potřebujete se odreagovat? Zkuste si relaxaci
malováním a kreslením. Zapojte pravou mozkovou hemisféru, dejte volný průchod
Vaší představivosti a nechte volně dýchat vaše nejhlubší myšlenky a pocity. Přestanete se zabývat starostmi, které vás zatěžují, a zároveň rozvinete svoji kreativitu,
a navíc si domů budete nosit díla, kterými překvapíte své blízké!
Cílem relaxačního malování není vytvořený artefakt, důležitý je spíše samotný
tvůrčí proces, ale i tak se můžete něčemu novému naučit. Kurz je určen i všem
těm, kteří nikdy nedrželi štětec a paletu v ruce.
Takže pokud toužíte trávit volný čas kreativním způsobem a relaxovat s kresbou
a příjemnou partou lidí, můžete se přihlásit do našeho nového kurzu, který pro
vás v DK Milevsko chystáme od nového školního roku. Probíhat bude jednou měsíčně, vždy v pondělí od 17:30 do 19:30 hodin, první schůzka se uskuteční 23. září.
Cena je 720 Kč za 4 setkání a je v ní zahrnut veškerý potřebný materiál pro malbu.
Podmínkou účasti není talent, ale nadšení pro tvorbu, chuť a otevřenost pro nové
výzvy. Hlásit se můžete již nyní na e-mailu kurzy@milevskem.cz nebo na telefonu
383 809 201.
mk
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MUZEUM MILEVSKÝCH MAŠKAR
A MILEVSKÉ MAŠKARY
Muzeum milevských maškar od ledna 2019 spadá
pod
Milevský
kraj
o. p. s. Jedná se o jedinečné muzeum v České republice – český unikát, neboť
je jediným muzeem v ČR,
které se zaměřuje na dějiny zdejší národopisné tradice - masopustních průvodů. Místní samozřejmě tuto dlouholetou tradici znají a každoročně se na ni těší
a řádně připravují. Pravděpodobně každý občan Milevska již muzeum navštívil,
a proto si říká, že ho zde již nemůže nic překvapit. Opak je ale pravdou. Letos už
v muzeu proběhlo mnoho změn, a ještě další nás čekají.
Snažíme se muzeum maškar propagovat po celé České republice a milevské maškary
byly letos i účastníci akce „Jižní Čechy hostem v Linci“, která se konala
16. až 18. května 2019 v centru města Linec.
Na začátku letošního roku jsme dali dohromady výhodné návštěvní balíčky pro
školy a školky. V těchto balíčcích byla kromě návštěvy Muzea milevských maškar
zahrnuta např. prohlídka Milevského kláštera, úniková hra v milevské knihovně,
návštěva ZOO v blízkém Táboře nebo dokonce plavba parníkem po Orlické přehradě.
V infocentru je nově možnost si zakoupit na
památku čokoládové mince s novým logem
muzea nebo marcipánové ﬁgurky Bakuse, vše je
originální výroba přímo pro naše muzeum.
Dále byly vytvořeny nové webové stránky –
www.muzeummaskar.cz a nové logo Muzea
milevských maškar. Na nových webových stránkách naleznete i aktuální seznam
konaných dílniček v muzeu (sekce „Akce a nevšední zážitky“), nejbližší výtvarná
dílnička se bude konat 30. srpna. A to je další z novinek v našem muzeu.
Pro naše nejmenší pořádáme v muzeu téměř každý měsíc tematické výtvarné dílničky, kdy zatím nejúspěšnější byla ta velikonoční. Tu navštívilo za pouhé tři
hodiny přes 30 návštěvníků. Fotograﬁe z této dílničky naleznete na facebookových
stránkách muzea.
Muzeum navštívilo již také mnoho známých osobností. Jako první bychom rádi
zmínili novou patronku muzea, českou zpěvačku a moderátorku pořadů pro děti
– Annu Julii Slováčkovou. Ta si návštěvu muzea maškar velmi užila, stejně tak
jako i jiné známé osobnosti, které se přijely do muzea podívat. Jmenovitě to byla
například herečka Yvetta Blanarovičová, spisovatelka Halina Pawlowská, herec
Jaromír Hanzlík, známý z ﬁlmu Jak utopit Dr. Mráčka a známá herečka Jaroslava
Stránská, jenž si můžeme pamatovat z ﬁlmů Diskopříběh, anebo z kriminálního
seriálu Policie Modrava. Již se těšíme na návštěvu nejen dalších známých osobností,
ale především na tu Vaši!
V průběhu července se pracovalo na dalším projektu, který by měl být na začátku
srpna zahájen. Do muzea budou pořízeny tablety s interaktivní hrou, která Vás
vtáhne přímo do maškarního průvodu a v muzeu na zdech v kinosálu bude zřízena
projekce, kde se budou pohybovat známé maškary v nadživotní velikosti, takže
se máme na co těšit.
Milevský kraj o. p. s.

NOVÉ PUBLIKACE O MILEVSKÉ HISTORII
V letošním roce si připomínáme 130. výročí zahájení provozu na železniční trati Tábor-Ražice. Tato událost měla
zásadní vliv na hospodářský život v Milevsku. Uvedené
výročí připomíná jednak výstava v Milevském muzeu (trvá
do konce srpna) a jednak i nová brožura, kterou sepsal
Ing. Jiří Marel, velký obdivovatel této železnice. V knize
jsou záznamy ze starých železničních archiválií, mapky
železničních tratí a snímky jednotlivých stanic a nádražních
budov v okolí Milevska, ať už se jedná o fotograﬁe historické
či novodobé. Kniha může být cenným přínosem pro všechny milovníky železnice.
Publikace na křídovém papíru v měkké vazbě má formát 30 x 21 cm, barevnou
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laminovanou obálku a 64 stran s barevnými i černobílými snímky. Za cenu 90 Kč
ji můžete zakoupit v pokladně Milevského muzea, Klášter 557.
V těchto dnech vyšla také další knížka se vztahem k Milevsku. Jmenuje se Even zikaron - Paměť židovských náhrobních kamenů. Autorkou knihy je zkušená badatelka Iva
Steinová, která vydala už několik publikací o židovských
hřbitovech v Čechách. Knížka obsahuje údaje o milevských židovských rodinách a o vzniku židovského hřbitova
v Milevsku roku 1714. Obrazový doprovod knihy, na němž
se částečně podílelo i Milevské muzeum, tvoří dobová
vyobrazení, a především barevné snímky jednotlivých
náhrobních kamenů s popisem historie zde pohřbených osob. Publikace na křídovém papíru v měkké vazbě má formát 13,5 x 17 cm, barevnou obálku a 44 stran
vesměs barevných fotograﬁí. Cena je 100 Kč. K dispozici je i anglická verze knihy.
Obě knížky jsou k dostání v Milevském muzeu.
Vladimír Šindelář

MŠ PASTELKA
NOC BUDOUCÍCH ŠKOLÁKŮ V MŠ

V letošním školním roce
poprvé měli školáci možnost přenocovat v MŠ
a se vším všudy se tak
s naší mateřskou školou
rozloučit.
Po společném srazu si
děti nejdříve vyrobily
„mazlíčka“ do postýlky
v podobě chobotničky.
Výroba probíhala za zpěvu písní a vyprávění vtipů dětí. Pak následovala večeře. Na zahradě jsme si společně
opekli špekáčky, zahráli si různé hry, a když se pomalu začalo stmívat, přesunuli
jsme se do MŠ. Děti si daly ještě pár dobrůtek a po večerní hygieně čekala na
každého připravená postýlka. Při pohádce se nám všem příjemně usínalo. Ranní
vstávání pro nás bylo plné pohody a všichni jsme se těšili na společnou snídani.
Všem se nám netradiční pobyt v mateřské škole moc líbil a každý si odnesl spoustu
veselých zážitků.
Kolektiv MŠ Pastelka

1. ZŠ MILEVSKO
ÚČAST NA AKCI MILEVSKO SOBĚ

V sobotu 22. června se 1 . ZŠ Milevsko zúčastnila akce Milevsko sobě.
Ve stánku si zájemci mohli vyzkoušet práci s různými výukovými roboty, jejich ovládání a možnosti. Také
mnohé zaujala práce na 3D tiskárně. Rádi bychom seznámili se základy robotiky, jednoduchým programování a technologií 3D tisku
v budoucím školním roce naše žáky.
PaedDr. Martin Hrych

KURZ NĚMČINY V DK – UPOZORNĚNÍ
Od září v Domě kultury v Milevsku opět nabízíme 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 gramatice. Kurzy vede
zkušená lektorka Jitka Chabrová. Informační schůzka pro nové zájemce se bude
konat ve středu 4. září od 17 hodin v učebně č. 2 v prvním patře DK Milevsko. Na
informační schůzku nemusí chodit studenti, kteří pokračují od minulého školního
roku.
mk

Velice úspěšný devatenáctý ročník festivalu v Přeštěnicích nabídl například kapely Divokej Bill, Čechomor, Wohnout, Harlej, Škwor, Turbo, Traktor, Keks a spoustu dalších.
Nechyběl ani program pro děti a bohatý doprovodný program.

Hned po rozdání vysvědčení se milevské krasobruslařky vydaly na Orlík, aby zde absolvovaly kondiční soustředění. A ani v srpnu nebudou zahálet, čeká je soustředění na
ledě v Příbrami, Milevsku a Táboře.

Červencová tvořivá dílna spojená s promítáním filmu přilákala 110 návštěvníků! Na
středu 14. srpna pro vás v Milevském kině chystáme další dílničku, tentokrát s filmem
Pokémon: Detektiv Pikachu.

Představujeme společnou fotografii dětí z jesliček a mikrojeslí Milísek - školní rok
2018/2019.

Letní kino v amfiteátru domu kultury zažívá rekordní návštěvnost. V srpnu se ještě
můžete těšit na filmy Mamma Mia! Here we go again, Teroristka, Fakjů pane učiteli
3 a Jak vycvičit draka 3 (promítáme každé úterý po setmění).

Při výběru letošního školního výletu vsadili učni 2. ročníku milevského učiliště na ryze
adrenalinovou kartu. Jejich cesta vedla na hřiště Paintball klubu Tábor, kde si během
horkého červnového dopoledne změřili síly a vyzkoušeli různé bojové strategie.

Červenec patřil v knihovně již tradičním knihovnickým táborům. 40 dětí tentokrát
putovalo časem. Poznaly nejslavnější vynálezce, prožily středověk v milevském klášteře,
husitství v Táboře, setkaly se s Alicí Masarykovou, bubnovaly, střílely kuší, hledaly
indicie a sestavovaly stroj času, který je poté vrátil zpět do současnosti.
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JAK DOBŘE ZNÁŠ SVÉ MĚSTO A OKOLÍ?

KAŠPAŘI OPĚT V SRPNU NA TVRZI VLKSICE!

Vaším úkolem je odhalit, kde byla fotograﬁe pořízena. Tři vylosovaní výherci, kteří
správnou odpověď pošlou do čtvrtka
15. srpna na telefonní číslo 775 733 552
nebo na e-mail zpravodaj@milevskem.cz,
získají volnou vstupenku na Bartolomějské
posvícení, které se v Milevsku uskuteční
od pátku 23. do neděle 25. srpna. K odpovědi nezapomeňte připojit svoje celé jméno a adresu.
Správná odpověď z minulého čísla: lípa českoslovinského přátelství na Tyršově
náměstí
Výherci: Anna Marie Horná, Denisa Fořtová, obě z Milevska

Srpen se nám osvědčil, srpen je náš! Letošní čtrnáctý ročník bude ve znamení
balad, písní a humoru - nestárnoucí Erbenova KYTICE a původně semaforský
JONÁŠ A TINGL-TANGL v našem uctivém remaku. Minifestival VLKSICE KAŠPAR
2019 proběhne tento rok opět v srpnu, takže chystáte-li se na dovolenou někam
poblíž, potvrďte si rezervaci ubytování v těchto termínech (16., 17., 18., 23., 24.
a 25.) a my se na vás ve Vlksicích opět moc těšíme.
Loňský model hraní v sérii se osvědčil, takže i letos jsme vsadili na dva tituly,
z nichž každému bude patřit jeden víkend, který ale navíc korunujeme nedělní
pohádkou. Ponechali jsme titul klasický, protože ti klasici k létu a historickým
tvrzím prostě nějak patří a přijedeme také s hudebním titulem, kterému nechybí
osobitý humor a vlastně i trochu spadá do té kategorie klasiky.
Na dvůr vlksické tvrze přijede letos úplně poprvé český klasik všech klasiků Karel
Jaromír Erben, jehož balady ze slavné básnické sbírky KYTICE vám přednesou
a zahrají Jan Potměšil a Jakub Špalek. Kytice, Svatební košile, Dceřina kletba, Zlatý
kolovrat a Poklad v osobitém loutkovém ztvárnění těchto dvou kašpařích matadorů.
Na KYTICI se můžete těšit v prvním víkendu, v tom druhém přijedeme s klavírem,
bubny, basou, krásnými dívkami a v neposlední řadě samozřejmě s Jonášem,
takže vyvěste fangle na tingl tangle, protože Jonáš, Jonáš, už je tu, veze vám
horu bezvadných fórů a prvotřídních kupletů. Náš „uctivý remake“ slavné semaforské inscenace JONÁŠ A TINGL-TANGL pochválil i samotný pan Jiří Suchý.
Neděle jsou ve znamení dětí a hostů - ZLATOVLÁSKU zahraje první víkend jihočeský
soubor Studio dell'arte a druhou neděli se můžete těšit na ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍKY
Divadla U staré herečky z Hradce Králové. Začíná se vždy v půl jedenácté a děti
od tří let výš jsou více než vítány.
Žánrová pestrost programu a okouzlující prostředí středověké tvrze jistě přiláká
mnoho diváků. Původně gotická vodní tvrz ve Vlksicích byla v první polovině
šestnáctého století renesančně přestavěna a od sedmnáctého století tvrz sloužila
jako sýpka a skladiště. V posledních letech je majitelem Jiřím Šamalíkem citlivě
a s vkusem rekonstruována. Majitel se rozhodl nabídnout tvrz ke kulturním účelům
a přispět tak k oživení kulturního dění v regionu.
Více informací získáte na www.divadlovceletne.cz.

JÍZDNÍ ŘÁD PLAVEB ORLÍK – ZVÍKOV
platný od 29. června do 30. srpna 2019

ODJEZD SMĚR – ZVÍKOV
ORLÍK ZÁMEK (odjezd)
9:00, 10:30, 11:45, 12:45,
15:15, 17:25

ODJEZD SMĚR ORLÍK
ZVÍKOV (odjezd)
10:00, 11:30, 12:45, 13:45
16:15, 18:15

ZVÍKOV (příjezd)
9:45, 11:15, 12:30, 13:30,
16:00, 18:10

ORLÍK ZÁMEK (příjezd)
10:45, 12:15, 13:30, 14:30,
17:00, 19:00

Plavba je závislá na stavu vodní hladiny a povětrnostních podmínkách.
Quarter, s. r. o.
www.lodnidopravaorlislapy.cz

SICE
VLK SICE
VAL na dvoře t vrze VLK
FE S TIIVAL
IR FEST
-AIR
PENN-A
í OOPE

VLK SICE K AŠPAR 2019

PAR (Praha) uvád
K A ŠPAR
e ní spolekk KAŠ
di adel

w w w.divadlovceletne.c z

R
AMFITEÁTKO
S
V
E
DK MIL OD.
18 - 22 H
1.8. NÁHODNÝ VÝB4R & FUSKY DUSʉʉ
8.8. GANGSTA SKA & AFTER HOURS
15.8. PARADOXY & FROZEN POPPY HEAD
22.8. NIXON LADS & QYCHODU DMÁO D E R U J E :
R
29.8.ʉŠT4PÁN SOUKUP & MANIAC T
SÉRIE LETNÍCH KONCERTÚ VʉAMFITEÁTRU DK MILEVSKO.
AKCE JE FINANCOVÁNA SʉPODPOROU DOTA#NÍHO PROGRAMU JIHO#ESKÉHO KRAJE „PODPORA
KULTURY“ VʉRÁMCI PROJEKTU „MILEVSKÉ KULTURNÍ LÉTO 2019“.
VʉP«ÍPAD4 VYTRVALÉHO DEŠT4 SE AKCE P«ESOUVÁ NA JINÝ DEN NEBO SE NEKONÁ.
PROGRAM A VÍCE INFORMACÍ NA WWW.MILEVSKEM.CZ.

PÁ 16. 8. / 21.00

K Y TICE

SO 17. 8. / 21.00

K Y TICE

BAL ADY ČESKÉHO KL ASIK A S ORIGINÁLNÍMI PRVK Y
LOUTKOVÉHO DIVADL A (ANEB) MY DVA A HOME MADE PUPITS.
hrají JAN POTMĚŠIL, JAKUB ŠPALEK
180 Kč /110 Kč v předpro
rodeji, 270 Kč /160 Kč na místě
BAL ADY ČESKÉHO KL ASIK A S ORIGINÁLNÍMI PRVK Y
LOUTKOVÉHO DIVADL A (ANEB) MY DVA A HOME MADE PUPITS.
hrají JAN POTMĚŠIL, JAKUB ŠPALEK
180 Kč /110 Kč v předpro
rodeji, 270 Kč /160 Kč na místě

NE 18. 8. / 10.30 ZLATOVLÁSK A

KL ASICK Á LIDOVÁ POHÁDK A Z ALOŽENÁ NA PRVCÍCH IMPROVIZACE,
PŘEDEVŠÍM PAK NA PŘÍMÉ SPOLUPR ÁCI S DĚTMI. 3+
hraje STUDIO DELL’ARTE
vstupné 90/60 předprodej, 120/80 na místě

PÁ 23. 8. / 21.00

JONÁŠ A TINGL-TANGL

UC TIV Ý REMAKE SEMAFORSKÉHO HITU!
hrají LNĚNIČK A, DOČEK AL, PETŘEKOVÁ, NĚMCOVÁ, BÖHMOVÁ, HUSA
vstupné 210/120 předprodej, 300/170 na místě

SO 24. 8. / 21.00

JONÁŠ A TINGL-TANGL

UC TIV Ý REMAKE SEMAFORSKÉHO HITU!
hrají LNĚNIČK A, DOČEK AL, PETŘEKOVÁ, NĚMCOVÁ, BÖHMOVÁ, HUSA
vstupné 210/120 předprodej, 300/170 na místě

NE 25. 8. / 10.30 ZAVLÍOŘUÁTPEKŽANÍCI

KL ASICK Á POHÁDK A O TOM, ŽE KDY Ž K AMAR ÁDI DR ŽÍ Z A VŠECH
OKOLNOSTÍ PŘI SOBĚ, TAK JIM TO PAK SPOLEČNĚ NE JLÉPE L ADÍ… 3+
hraje DIVADLO U STARÉ HEREČK Y
vstupné 90/60 předprodej, 120/80 na místě

V YUŽIJTE 30% SLE VU V PŘEDPRODEJÍCH!
CHYŠK Y Pekařst ví Chyšk y, Chyšk y 29 / JISTEBNICE Bohumila Mr zenová 731 108 705 / MILE VSKO Informační centrum, Husovo nám. 391 / Pekařst ví Chyšk y, J. A . Komenského 1219/ 38
PR AHA Divadlo v Celetné, Celetná 17 / SEDLEC–PRČICE Pekařst ví Chyšk y / VLKSICE koloniál a hospoda U Hadáčků
W W W.COLOSSEUMTICKE T.CZ

V L K SI C E
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BARTOLOMĚJSKÉ POSVÍCENÍ
– MILEVSKÉ MĚSTSKÉ SLAVNOSTI 2019

Doprovodné akce

Sobotní den bude patřit především rodinám a dětem. Pro nejmenší návštěvníky bude připravena dětská scéna, na které budou až do pozdního odpoledne pro děti připraveny různé soutěže, diskotančení nebo soutěžní
víceboj pro děti i dospělé. Program zpestří také vystoupení taneční skupiny
EFK dance family, NRG crew, dívek z 2N Aerobic clubu, moderních gymnastek
a aerobiček z oddílu Proactive Milevsko a vystoupení skupiny Jungle Fiction.
V 15 hodin se na dětské scéně představí také finalisté pěvecké soutěže
Oběžná dráha.
Na hlavním pódiu ve 14 hodin program zahájí svou autorskou tvorbou Jaromír Kašpar, jehož hostem bude zpěvačka Magdalena Moudrá. Poté Svazek
obcí města Milevska vyhlásí výsledky soutěže Malovaný venkov. Dále se
představí milevská kapela Fusky Dus, kterou vystřídá zpěvák Pavel Hořejš.
Poté se na scéně ukáže finalista soutěže Eurovize Jakub Ondra. Ve 20 hodin
svou show zahájí populární kapela a hvězda letošního posvícení kapela
Mirai, která svými hity Když nemůžeš, tak přidej víc nebo Anděl ovládla
českou hudební scénu. V pozdějších večerních hodinách se představí kapela
Megaphone, kterou vystřídá hudební skupina Ticho de pre cupé band.

Program Bartolomějského posvícení doplní také řada doprovodných akcí.
Přímo v areálu parku Bažantnice bude připravena akce „Přelez, přeskoč,
recykluj“ od kolektivního systému Elektrowin, během které si návštěvníci
mohou prohlédnout výstavu o recyklaci, vyzkoušet si samoobslužné hrátky
s kvízovými otázkami nebo zdolat nafukovací překážkovou dráhu.
Během sobotního odpoledne si na své přijdou i milovníci sportu. Ukázku
zde bude mít sportovní florbalový oddíl Došwich a oddíl moderní gymnastiky
a aerobiku Proactive Milevsko. Účastníci si budou moci sporty vyzkoušet
na vlastní kůži a odnést si i malou odměnu. Se svými volnočasovými aktivitami, které si budete moci také vyzkoušet, se představí i milevský Dům
dětí a mládeže. Chybět nebudou ani Knihohrátky v režii Městské knihovny
v Milevsku.
Během posvícení je možné také navštívit několik výstav. V Galerii M máte
možnost zhlédnout výstavu obrazů Vladimíra Tůmy s názvem Oleje a pastely
jihočeské krajiny II. Milevský klášter přichystal výstavu s názvem Tvary
a tváře, která je přístupná denně od 9:30 do 17 hodin. Další výstavou,
která bude k vidění, je již 17. ročník Okresní výstavy zvířat, kterou můžete
navštívit ve Výstavním areálu ČSCH Milevsko v sobotu 24. a v neděli
25. srpna. Bude zde připraven bohatý doprovodný program. Další výstavy
s názvem Po kolejích až domů a Toulavé boty aneb 100 let milevských turistů
nabízí Milevské muzeum.
Dětem je určen Posvícenský turnaj v deskových hrách, který připravilo dětské oddělení městské knihovny na středu 21. srpna od 9 do 11 hodin. Ve
vestibulu knihovny si také můžete prohlédnout výstavu fotografií členů
Senior klubu ZVVZ.
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 jazzového baskytaristy a skladatele Pavla
Jakuba Ryby, který proběhne v sobotu od 20 hodin v klubu Kamenáč Music
art pub.
V areálu střelnice proběhne v sobotu 24. srpna od 9 do 14 hodin Den otevřených dveří s možností si zastřílet.
Na kulturní program Bartolomějského posvícení se bude vybírat symbolické
vstupné. Za vstupenku na 3 dny (pátek až neděle) zaplatíte 60 Kč, na 2 dny
(sobota a neděle) 50 Kč. Samostatnou vstupenku jen na neděli pořídíte
za 40 Kč. Pokud si zakoupíte vstupenku v předprodeji (do 22. srpna),
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.

Neděle 25. 8.

Více informací:

Milevské slavnosti budou pokračovat i v neděli 25. srpna, kdy se v kostele
na náměstí 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 kapela Hastrmani, která bude hrát po celé dopoledne. V 10:30 hodin proběhne slavnostní
zahájení Mysliveckých slavností. Můžeme se těšit na vystoupení trubačů
Okresního mysliveckého spolku Písek, kynologické ukázky výcviku loveckých
a služebních psů či ukázky sokolnictví. Program se poté přesune opět na
podium, kde od 13:30 hodin proběhne koncert kapel Bohemia, Kovačka
a tradiční moravské dechové kapely Moravanka. Od 15 hodin proběhne
Přehlídka posvícenských koláčů, výherci obdrží poukázky od sponzora soutěže Jednoty SD Milevsko. Během dne se také představí folklorní soubor
z Lomnice nad Lužnicí.
Poté se přesuneme na první nádvoří milevského kláštera, kde proběhne
od 19:30 hodin koncert netradičního dvacetičlenného bigbandu Swing
Band Tábor.

Dům kultury Milevsko, Nádražní 846, Milevsko
tel.: 383 809 200
info@milevskem.cz
www.milevskeslavnosti.cz

Již tradičně Dům kultury Milevsko připravuje program Bartolomějského
posvícení – Milevských městských slavností, které letos proběhnou od
čtvrtka 22. srpna do neděle 25. srpna převážně v areálu parku Bažantnice.
Součástí jsou také zajímavé doprovodné akce, které se konají v jiných
částech města.
Program bude zahájen ve čtvrtek 22. srpna od 18 hodin slavnostním
koncertem, který proběhne v klášterní bazilice v Milevsku. Nese název
Pocta evropské hudbě. Těšit se můžete na konfrontaci české a evropské
hudby v podání exkluzivních sólistů. Zazní díla autorů G. Ph. Telemanna,
G. F. Handela, L. Boccheriniho, P. de Sarasate, B. Smetany, A. Dvořáka,
F. Schuberta, L. Cohena, V. Gomeze nebo A. V. Michny. Účinkovat budou
exkluzivní sólisté Michell Katrak (zpěv), Jan Meisl (mistr světa ve hře na
baján) a Ondřej Sejkora (vítěz prestižní kontrabasové soutěže přezdívaný
„Paganini kontrabasu“). Umělecké vedení a průvodní slovo Oldřicha Vlčka
se světoznámým orchestrem Virtuosi di Praga slibují neopakovatelný
zážitek v roce 30. výročí „Sametové revoluce“ a 15. výročí vstupu České
republiky do Evropské unie.

Pátek 23. 8.
Letošní program bude oproti jiným rokům trochu netradiční. Pátek bude
ve znamení rockové hudby. Jako první se v 18:30 hodin představí autorská
kapela Natural. Následovat ji bude milevská kapela Fantom a oblíbená
Pumpa. Rockový den zakončí svým vystoupení kapela Elizabeth.

Sobota 24. 8.
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MIRAI
Tato kapela pocházející z Frýdku-Místku spatřila světlo světa v roce 2014. Frontmanem, zpěvákem a kytaristou
je Mirai Navrátil. Dalšími členy kapely jsou bubeník Šimon Bílý, kytarista Michal Stuhlík a Tomáš Javůrek. Kapela
proslula především hitem Když nemůžeš, tak přidej víc, který okamžitě ovládl žebříčky rádií, internetu a ihned
po zveřejnění nasbíral miliony zhlédnutí. V roce 2017 kapela bodovala na Českém slavíkovi Mattoni, ze kterého
si odnesla tři ocenění, a to v kategorii Objev roku, Nejoblíbenější píseň posluchačů Rádia Impuls a Nejstreamovanější
skladba roku. O rok později vyhrála kategorii Objev roku v Cenách Anděl. Mezi nejznámější hity této mladé skupiny
patří skladba Anděl, Chci tančit, Cesta z města, Pojď zapomenem nebo novinka letošního roku Øtchi.

JAKUB ONDRA
Jakub Ondra je mladý zpěvák, textař a skladatel, který se svou hudební dráhou začal již v patnácti letech, kdy na
kytaru začal hrát své první písničky. Pro Jakuba byla a stále i je největší muzikantská škola ulice, kdy několikrát
týdně hraje u východu z metra a v ulicích Prahy. Nechává se přitom motivovat podporou turistů a kolemjdoucích.
Nejprve tento mladík zpíval písně v angličtině od svých oblíbených interpretů. Pod vlivem celkového přetlaku,
nejen z prvních lásek, došlo na potřebu vlastního vyjádření. A tak začal psát svoje první písně v češtině. V letošním
roce byl Jakub ﬁnalistou soutěže Eurovize.

PAVEL HOŘEJŠ
Tento český zpěvák a pedagog se poprvé na scéně objevil v roce 2015, kdy se rozhodl natočit a vydat svůj první
vlastní singl Venuše. Od té doby pracuje výhradně na své vlastní tvorbě. Hudebně druhý song s názvem Souznění
se rozhodlo podpořit mnoho známých tváří z televize, seriálů či českých ﬁlmů. Posledním hitem je píseň Učitel,
ve které popisuje své první pocity a postřehy z učitelské profese. Klip byl natočen s dětmi ze Základní školy Lerchova,
pro které je Pavel třídním učitelem.

MORAVANKA
Originální moravská dechová kapela byla založena roku 1971 kapelníkem a trumpetistou Janem Slabákem. Ten
kdysi sehnal jedenáct profesionálních muzikantů ze Státní ﬁlharmonie Brno a dal dohromady dechovou kapelu,
která měla v tehdejším Československu nevídaný ohlas. Do dnešní doby bylo prodáno více jak 5 milionů alb, což
svědčí o stále velké popularitě této kapely. Moravanka za dobu své existence odehrála více jak 7 500 koncertních
vystoupení, natáčela pro mnoho hudebních vydavatelství doma i v zahraničí. Na trh se dostalo do dnešního dne
přes sedmdesát zvukových nosičů. Pokusit se spočítat rozhlasové a televizní pořady, ve kterých kapela vystupovala,
je téměř nemožné. O Moravanku projevili zájem i čeští ﬁlmaři. Byl natočen úspěšný celovečerní ﬁlm Únos Moravanky,
ve kterém účinkovala řada slavných hereckých osobností. Jan Slabák se podělil o své zkušenosti a zážitky s kapelou
v knize s názvem Můj osud je Moravanka. Práci kapely dodnes oceňují jak věrní diváci a posluchači, tak také
odborníci. Kapela během své existence obdržela Zlatou, Platinovou a Diamantovou desku za prodané nosiče.
Moravanka se stala absolutním vítězem řady různých televizních, rozhlasových a koncertních soutěží, knihovny
Jana Slabáka jsou zaplněny alby s tvorbou kapely a desítkami medailí a diplomů.

NATURAL
Historie skupiny Natural sahá do přelomu 70. a 80. let. V samém začátku se v jejich repertoáru začaly objevovat
vlastní písně, s nimiž kapela úspěšně startovala na mnohých festivalech. V roce 1984 se Natural po několika personálních změnách ustálil do čtveřice ve složení Petr Kadlček, Daniel Andel, Jiří a Roman Hronovi. Poté se začala
odvíjet nejslavnější éra Naturalu. Velkou zásluhu na tom měla hitovka Já na to mám, která sklízela obrovský úspěch
na koncertech, v hitparádách, televizích, rádiích i na deskách, kterých se tehdy prodalo téměř čtvrt milionu. Po
uplynutí třiceti let od vydání prvního singlu Já na to mám vydala kapela v roce 2014 opět vinylovou EP desku
s názvem Třetí od konce, na které je šest nových písniček. V letech 2017 a 2018 byla použita píseň Já na to mám
v reklamní kampani ﬁrmy Škoda Auto, což tento popěvek zarylo ještě více do všeobecného povědomí.

POSVÍCENÍ BUDE PATŘIT I DĚTEM
Novinkou letošního Bartolomějského posvícení bude dětská scéna, zcela samostatné pódium, na kterém bude po
celé sobotní odpoledne probíhat bohatý program nejen pro malé návštěvníky. Těšit se můžete například na zábavnou
show pro děti a dospělé s bavičem, bublinovou workshopovou školičku, soutěž v pojídání posvícenských koláčů
o plyšové zvířátko, soutěžní víceboj pro děti i dospělé nebo na diskotančení se soutěžemi o ceny pro rodiny s dětmi.
Na dětské scéně se představí také ﬁnalisté pěvecké soutěže Oběžná dráha. Chybět nebudou ani exhibiční vystoupení
skupiny EFK dance family, NRG crew, 2N Aerobic club, moderních gymnastek a aerobiček Proactive Milevsko a skupiny
Jungle Fiction. Městská knihovna a Dům dětí a mládeže ve svých stáncích představí ukázku své činnosti. Pro milovníky
sportu program připraví ﬂorbalový klub Došwich a oddíl moderní gymnastiky Proactive Milevsko. Kolektivní systém
Elektrowin chystá akci „Přelez, přeskoč, recykluj“, během které si návštěvníci mohou prohlédnout výstavu o recyklaci,
vyzkoušet si samoobslužné hrátky s kvízovými otázkami nebo zdolat nafukovací překážkovou dráhu.
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