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Sportovní hry mateřských škol

Ve čtvrtek 18. května se na letním stadionu 
konal 10. ročník Sportovních her mateřských 
škol. Pořadatelem sportovní akce bylo město 
Milevsko ve spolupráci s fotbalovým klubem 
ZVVZ Milevsko a s přispěním Fotbalové asociace 
České republiky, Služeb Města Milevska, Domu 
kultury Milevsko a Sociálních služeb Města Mi-
levska. Na konání akce přispěli věcnými cenami 
Pekařství František Malý a Jednota SD Milevsko. 
V rámci doprovodného programu si děti mohly 
prohlédnout zásahové vozidlo Hasičského zá-
chranného sboru Jihočeského kraje.
Sportovních her se zúčastnilo 11 družstev. 

Celkem soutěžilo 110 závodníků v pěti disci-
plínách: hod míčkem na cíl, pětiskok, skákání 
v pytli, překážková dráha a štafetový běh. V dal-
ších disciplínách připravených fotbalovým klu-
bem předvedly své sportovní dovednosti i děti, 
které na stadion přišly povzbudit své kamarády 
ze školky.
Na prvním místě se umístila Mateřská škola Klu-
bíčko Milevsko, na druhém místě Mateřská škola 
Sluníčko Milevsko a na třetím místě Mateřská 
škola Pastelka Milevsko. Všichni závodníci byli 
odměněni medailemi a věcnými cenami.

Odbor vnitřních věcí Městského úřadu Milevsko

Upozornění

V neděli 11. června se uskuteční 

14. ročník MILEVSKÝCH OKRUHŮ, 
Český pohár mládeže a žen 

v silniční cyklistice.

Akce se bude konat za plné uzavírky 
silničního provozu mezi obcemi 
Milevsko, Osek, Velká a Milevsko  
v čase od 09:30 do 15:00 hodin.

Objízdné trasy povedou obcemi 
Hrejkovice, Sobědraž; dále pak 

obcemi Rukáveč, Květov a Kučeř.

Děkujeme za pochopení. 
Junior cycling projekt team, z. s.
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Veřejné zasedání
zastupitelstva města Milevska

se koná ve středu
21. června od 17 hodin

ve velkém sále domu kultury.
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Informace z jednání Rady města Milevska
Z městské rady 3. května 2017
První květnová schůZe rady Projednala meZi 
jiným:
•	dotace na práci s mládeží – komise životní-

ho prostředí posoudila žádosti, které došly 
do vyhlášeného programu „Práce s mládeží 
a ochrana přírody 2017“. Rada na její doporu-
čení rozdělila mezi žadatele celou rozpočto-
vanou částku, tedy 75 tisíc Kč. Příspěvek 
obdržely obě základní školy, Junák, Farní cha-
rita, Centrum Milísek a projekty příměstských 
táborů a řemeslných dílen. Podrobný přehled 
je k dispozici na webových stránkách města.

•	Mateřské školy – jako každý rok i letos rada 
města vyhodnotila požadavky mateřských 
škol na povolení výjimky a zvýšení počtu míst 
v jednotlivých třídách (z obvyklých 24 dětí 
na možných 28). Stalo se tak v MŠ Sluníčko 
u 3 tříd (celkem 4 třídy), MŠ Kytička 2 (3), MŠ 
Klubíčko 2 (4), MŠ Pastelka 2 (2).

•	přestupní terminál – rada města schválila 
Memorandum o partnerství. Jde o dokument, 
ve kterém se město a Správa železniční do-
pravní cesty zavazují ke společnému postupu 
a vzájemné spolupráci a informování při bu-
dování přestupního terminálu v prostoru vla-
kového nádraží. Město bude zajišťovat silniční 

část, dráhy pak úpravy kolejiště a odbavovací 
budovy. Na městskou část rada také na zákla-
dě výsledků výběrového řízení zadala zakázku 
na zpracování projektové dokumentace spo-
lečnosti Atelier M.A.A.T. z Tábora za částku 
550 tis. Kč.

•	dotace na kulturu – kulturní komise předloži-
la radě návrh na rozdělení prostředků ve výši 
56 tisíc Kč, které zbyly v dotačním programu 
„Kultura 2017“ do druhého kola. Celá částka 
byla rozdělena mezi osm žadatelů.

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

Změny na registru vozidel
Změny platné od 1. června 2017:
•	Ruší se místní příslušnost – to znamená, že 

úkony spojené s registrem vozidel se mo-
hou provádět na kterékoli obci s rozšířenou 
působností – již není vázáno na trvalý po-
byt a místo podnikání.

•	Platnost evidenční kontroly se prodlužuje 
na 30 dní.

•	Při vývozu do zahraničí je povinností před-
ložit evidenční kontrolu.

•	Při ukončení vyřazení vozidla z provozu (de-
pozit) se RZ + ORV musí vyzvednout na tom 
úřadě, kde byly uloženy. To platí i v přípa-
dě prodeje ve statutu vyřazení (depozitu). 

Již se nebudou RZ + ORV odesílat do místa 
nové registrace.

•	Lze vyvážet do zahraničí vozidla, která ne-
byla v ČR registrována.

Upozornění:
Při změně vlastníka a provozovatele, ukon-
čení vyřazení vozidla, při registraci nového 
nebo dovezeného vozidla je klient povinen 
předložit platnou ZELEnOU KaRtU povin-
ného ručení. Černobílé kopie nemohou být 
akceptovány.

Jaroslava Tomanová, 
odbor dopravy a živnostenský

Posílení sběrné 
sítě na vyřazené 
elektro
Začátkem května přijala rada města nabídku 
kolektivního systému ASEKOL na bezplatné 
poskytnutí dalších kontejnerů sloužících pro 
odkládání vyřazeného drobného elektrozařízení z domácností. Tato 
nabídka přišla poté, co v Milevsku v posledních dvou letech poklesla 
výtěžnost sběru tohoto elektra. Ke stávajícím čtyřem kontejnerům, 
které má město k dispozici od r. 2010, přibude do léta dalších pět, a to 
na stanovištích separovaného sběru v ul. Masarykova, dukelská, tyr-
šovo nám., Sažinova a Č. Holase.
Podpořte dobrý záměr a odevzdávejte nepotřebné elektro do sběrných 
dvorů nebo jej vhoďte do červených kontejnerů!

Ing. Marie Vratislavská, odbor životního prostředí

 

V MěSíCI dUbnU 2017 OSLaVILI žIVOtní VÝROČí
A ZáROVEň SOuHLASiLi SE ZVEřEJNěNíM V MiLEVSKéM ZPRAVODAJi:

80 LEt

Jaroslava Jelínková

Jaroslava řezáčová

85 LEt

Jiří Hrubý

Marie Nováková 

90 LEt
Helena Ševčíková

91 LEt
Jiří Pejša

Anežka Bečková
98 LEt

Vlasta Šnejdová

OZnÁMEní KnIHOVny
Prázdniny se blíží a my se pustíme do malování, 

vyřazování a zvelebování knihovny.
takže pOZOR! V úterý a ve čtvrtek 

se o prázdninách nepůjčuje!
dOSpěLÉ OdděLEní

pondělí, středa, pátek
otevřeno 08:00-17:00

dětSKÉ OdděLEní
pondělí, středa

otevřeno 08:00-11:00 
a 12:00-16:00

pObOČKa V dK
půjčovní doba se nemění

Zpětný odběr se provádí:

Z recyklovaných 
pneumatik lze 

vyrobit dětská hřiště, 
sportoviště a další 
užitečné výrobky?

Kam s použitými pneumatikami?
Věděli jste, že…

Pneumatiky 
lze ekologicky 
zlikvidovat či 
recyklovat pro 
další využití?

Zakoupením 
pneumatiky 
automaticky 

zaplatíte
za její recyklaci?

Sběrný dvůr či 
dokonce černá skládka 
nejsou ta pravá místa 

pro odevzdání použitých 
pneumatik!

Společnost Eltma zajišťuje svoz a likvidaci použitých pneumatik pro místa zpětného odběru zdarma 
a dle podmínek zpětného odběru. Odevzdáním v naší síti se Vaše pneumatika dostane do správných 

rukou a je garantována její 100% likvidace.

Více informací na www.eltma.cz.

bez vazby na nákup zboží či služeb bez ohledu na značku pneumatik bezplatně

Odevzdávejte použité pneumatiky
na místa zpětného odběru

Seznam sběrných míst najdete na stránkách www.eltma.cz (lišta Sběrná místa, zadat konkrétní město).
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Zeptali jsme se
V sobotu 22. dubna proběhl v Milevsku Jubilejní 
koncert sborů, na kterém kromě Milevského smí-
šeného sboru vystoupil i smíšený sbor z Mün-
chenbuchsee. Jeho dirigenti Eugen Stähli a Fred 
Graber a prezidentka sboru Veronika Bandi nám 
zodpověděli několik otázek.

1. jak se vám v milevsku líbilo a ZPívalo?
(odpovídají dirigenti)

Opět jsme plni radostného očekávání vyrazili 
do Milevska. A - jako již vícekrát - bylo uvítání 
více než srdečné. Organizační talent Evy Dünker 
se ukázal již při rozdělování pokojů v penzionu 
Přeštěnice. ubytování, ale i strava byly výborné 
a cítili jsme se naprosto skvěle.
Sobotní den byl pro nás všechny velkou výzvou, 
ale průběh dopolední zkoušky po hlasech a ná-
sledně společně dodal našim zpěvačkám a zpě-
vákům dostatek jistoty pro odpolední generálku 
s orchestrem.
i přes chladné počasí byl koncert skvělým zážit-
kem, obzvláště dojemné bylo společné zpívání.
Příjemným zakončením naší návštěvy bylo ná-
sledné posezení v kulturáku s kulinářskými 
dobrotami, povzneseným tancem a společným 

zpěvem českých lidových písní.
Ještě jednou díky za vaši velkorysost a za práci 
všech pomocnic a pomocníků ze sboru.
2. jak dlouho jste mši studovali? Zůstane 
mše ve vašem rePertoáru?
(odpovídají dirigenti)
Se zkoušením mše jsme začali v prosinci 2016. 
Pod vedením našeho angažovaného a suverén-
ního dirigenta Johannese Göddemeyera jsme 
získali důležité základy. Měli jsme k dispozici 
jen polovinu času na zkoušky - v jedné části jsme 
zkoušeli pro naše vlastní vystoupení a druhá část 
patřila těm, kdo se účastnili cesty do Milevska.
Hudebně nás skladba okamžitě zaujala a přede-
vším ty části skladby, kde se zpívá česky, pro nás 
představovaly velkou výzvu. Nebýt Lenky Flury, 
která nám se správnou výslovností 
pomohla, nebyly by tyto části tak 
zdařilé.
Milevský sbor nám poskytl nahráv-
ku mše z jednoho ze svých vystou-
pení a  naše zpěvačky a zpěváci ji 
využili k důkladnému nastudovaní 
skladby. To bylo důležité zejména 
s ohledem na nástupy po dlouhých 
pauzách, kdy hrál orchestr nebo 
zpívali sólisté a vyrovnalo to chy-
bějící klavírní partituru.
Mše bohužel v našem repertoáru 
nezůstane. Jednak v Milevsku zpí-
vala jen část našeho sboru a za dru-
hé přednes mše v Münchenbuchsee 
bez orchestru nebo klavírní parti-
tury není možný.
3. jaké máte další Plány Pro rok 
2017? (odpovídá prezidentka sboru)
Naše plány jsou následující: 

vystoupení u příležitosti večeře seniorů, kterou 
organizačně i kulturně zajišťujeme.
Na jarmarku „Buchsimärit“ máme stánek, kde 
nabízíme vlastnoručně vyrobené a upečené 
výrobky.
Koncem června se zúčastníme regionálního Dne 
zpěvu. Tam můžeme zazpívat tři písně z našeho 
repertoáru - bohužel nesoutěžně. V rámci této 
akce vyznamenáme naše dlouholeté členy kyticí 
a odznakem a na jevišti pozvedneme na počest 
našich „veteránů“ sklenku vína.
Vyvrcholením pěveckého roku bude každoroční 
podzimní koncert. Letos přineseme na jeviště 
průřez nejoblíbenějších skladeb za dobu 24leté 
existence Buchsichoru.

Děkujeme za rozhovor.

dVd z jubileního koncertu sborů,
který se konal dne 22. dubna v Bazilice 

Navštívení Panny Marie,
právě v prodeji v turistickém informačním 

centru Milevsko
za cenu 99 Kč!

Místa pro přecházení a přechody pro chodce
Místo pro přecházení
Místo pro přecházení zákon č. 361/2000 
o provozu na pozemních komunikacích blíže 
nespecifikuje.
V silničním provozu platí na místě pro přechá-
zení pouze obecná práva chodců. Místa pro 
přecházení nejsou označená a chodci na nich 
přednost nemají. Slouží pouze pro snad-
nější překonání silnice a mívají podobu os-
trůvku nebo bezbariérového sníženého okraje 
chodníku.
Místa pro přecházení jsou stavebně upravené 
úseky místní komunikace, které usnadňují pře-
cházení chodců přes komunikaci. Pro chodce 
vytvářejí častější možnost přechodu přes komu-
nikaci, nenahrazují však přechody pro chodce. 
Stavební úpravy jsou navrhovány jako základní 
opatření pro přecházení, usnadňující chodcům 
přecházení. Pouze chodcům napomáhají bez-
pečně překonat komunikaci, ale vůči řidičům 
nejsou nikterak zvýhodněni.
Na rozdíl od přechodu pro chodce, řidič může 
na místě pro přecházení zastavit a stát, a v jeho 
těsné blízkosti zde může i předjíždět.

přechod pro chodce
Správný přechod pro chodce je takový, na kte-
rém se chodec cítí bezpečně, ale jen do té míry, 
že je nucen sledovat provoz vozidel na komu-
nikaci. Není žádoucí, aby si myslel, že je zcela 
chráněn, a stala se mu osudným chyba řidiče či 
technická závada přijíždějícího vozidla. Chodec 
nesmí při přecházení podlehnout falešnému po-
citu bezpečí. Nicméně začíná se stávat běžnou 
praxí, že řidiči před přechodem přirozeně zasta-
vují a nechávají chodce přecházet.
Zákon č. 361/2000 o provozu na pozemních 
komunikacích definuje přechod pro chodce 
jako místo na pozemní komunikaci určené pro 
přecházení chodců, vyznačené příslušnou do-
pravní značkou. Povinností řidiče (mimo řidi-
če tramvaje) je podle tohoto zákona umožnit 
chodci, který je na přechodu pro chodce nebo 
se jej zřejmě chystá použít, nerušené a bezpeč-
né přejití vozovky. Proto se musí řidič takového 
vozidla přibližovat k přechodu pro chodce ta-
kovou rychlostí, aby mohl vozidlo zastavit před 
přechodem pro chodce, a pokud je to nutné, je 
povinen před přechodem pro chodce vozidlo 

zastavit. Zákon dále stanoví, že řidič nesmí za-
stavit a stát na přechodu pro chodce a ve vzdá-
lenosti kratší než 5 m před ním. Pro chodce pak 
podle zákona platí, že je-li blíže než 50 m křižo-
vatka s řízeným provozem, přechod pro chodce 
nebo místo pro přecházení vozovky, musí cho-
dec přecházet jen na těchto místech.
nejzranitelnějším účastníkem silničního pro-
vozu je chodec. Každá 30. srážka s chodcem 
končí smrtí. přecházení chodců přes pozemní 
komunikace patří mezi nejrizikovější manév-
ry pěšího pohybu. Zatímco se velmi diskutu-
je o používání mobilních telefonů při řízení, 
stále více se projevuje toto chování i u ostat-
ních účastníků silničního provozu, a to chod-
ců i cyklistů. používání těchto moderních 
komunikačních prostředků, případně nošení 
sluchátek, začíná být problém, protože ne-
věnujeme potřebnou pozornost dění okolo 
sebe, a to ať už sedíme za volantem nebo jde-
me po ulici. nevnímáme, co se děje okolo nás, 
a pak tak dochází ke zbytečným tragédiím.

Bc. Milena Brčáková, 
odbor dopravy a živnostenský
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Efektivní bezpečnost
Současná koalice se také zavá-
zala k vyhodnocení efektivnos-
ti práce městské policie (MP) 
včetně kamerového systému 
(KS) s důrazem na co nejnižší 
náklady pro město. Na chod MP 
a KS jsou každoročně určeny 
prostředky ve výši cca 10 mil. 
Kč. Protože „úsporu“ jednoho 
pracovního místa bez jakékoliv 

analýzy nepovažujeme za opti-
mální řešení efektivnosti práce 
MP a není nám známo, že se v 
tomto plánují nějaké další kroky, 
předložili jsme na zastupitelstvo 
konkrétní návrh na zřízení pra-
covní skupiny „Efektivní bezpeč-
nost“. Předmětem činnosti této 
skupiny mělo být srovnat práci 
MP a KS v Milevsku se stavem 

a zkušenostmi z jiných měst, 
a to jednak bez nebo s minimem 
strážníků MP (například Pelhři-
mov, Protivín), a jednak s výraz-
ně posíleným počtem strážníků 
MP (např. Č. Krumlov, Písek). 
Výsledky práce této skupiny 
by mohly být počátkem diskuse 
pro realizaci přislíbeného zá-
vazku koalice a zajistily by pro 

řešení této záležitosti infor-
mace, které by umožňovaly 
kvalitnější rozhodování v této 
oblasti.
Tím, že jsem návrh stáhnul 
z projednávání, jsem se rozho-
dl vytvořit koalici prostor pro 
diskuzi o něm a na zastupitel-
stvu se k němu vrátit.

Za ANO Tibor Kaleja

PříSPěvky ZaStuPItElů

příspěvky zastupitelů nejsou obsahově upravovány.

ukliďme Česko
Akci „ukliďme Česko“ nezhatilo ani dubnové mrazivé počasí. Stu-
denti milevského gymnázia se 19. dubna vypravili na Šibenný vrch, 
Zvíkovec a do části Hajdy, kde sbírali odpad především kolem les-
ních cest. Zapojilo se také 18 členů Klubu českých turistů Milevsko, 
kteří 21. dubna vyčistili stráně u nadjezdu silnice i/19, prostor 
k bývalé Madetě, k morovému hřbitovu a příkopy s částí lesa podél 
silnice na Přeštěnici, kde bylo sebráno celkem 14 pytlů odpadu, na-
víc i starý kočárek. Město všem zúčastněným děkuje za pomoc při 
úklidu přírody.

Ing. Marie Vratislavská, 
odbor životního prostředí

fotoobjEktIvEM

V pátek 12. května proběhl v DK Milevsko 41. ročník koncertů dětských sborů spojený s oslavou 45 let Milevského dětského sboru. Koncertu se zúčast-
nily sbory 1. a 2. ZŠ Milevsko, Milevský dětský sbor a jako host sbor TAP TÝDA z Loučné nad Desnou.

V pátek 19. května probíhalo v DK Milevsko již 21. setkání dětských jihočeských folklorních souborů s názvem Festival 2017. V rámci doprovodného 
programu si děti mohly vyzkoušet točení na hrnčířském kruhu, drátování a malování perníků.
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Za mimořádně velkého zájmu veřejnosti se ve čtvrtek 4. května v Gale-
rii M uskutečnila vernisáž výstavy výtvarného oboru ZUŠ, na které absol-
ventky 1. stupně obdržely pamětní listy. Na snímku z levé strany je dvojice 
pedagogů Jana a Pavel Pichovi, vedle absolventky Pechánková Kristýna, 
Baštýřová Monika, Řežábková Jana, Schorníková Nela, Hantáková Sára, 
Řezbová Veronika, Linhartová Valentýna, Tůmová Pavla, Bursíková 
Nikol, Kovandová Anna a Timoranská Ilona. Nezúčastnila se absolventka 
2. stupně Bohdana Součková.

Tradiční pálení čarodějnic se odehrávalo v amfiteátru DK Milevsko. Na děti čekalo celkem šest soutěží, po jejichž splnění si jako odměnu odnesly upe-
čeného buřtíka. Po setmění proběhla ohňová show a celý večer byl zakončen ohňostrojem.

Milevské skautky a skauti se v polovině května vypravili na víkendový 
Svojsíkův závod. Poté, co jim poštovní havran přinesl formou dopisů veš-
keré informace, mohli v plné zbroji vyrazit na základnu Lísek u Písku, kde 
je na hradu Kamelotu přivítal král Artuš s královnou. Král Artuš byl však 
otráven a celý sobotní den se děti podílely na zvolení vhodného následní-
ka trůnu. V neděli si mohli všichni účastníci závodu vyzkoušet různá ry-
tířská klání. Mohli bojovat mečem, lukem nebo i zajímavými kouzly. Celý 
víkend byl akční, plný zážitků, dobré nálady a slunečních paprsků.

U příležitosti státního svátku Dne vítězství byly položeny věnce u památ-
níků válečných hrdinů v Milevsku, Dmýšticích, Klisíně a u kostela Sv. Jana 
Křtitele v Květově.

V pondělí 15. května byl zahájen první běh motivačně vzdělávacího pro-
gramu pro ženy, který je realizován v rámci projektu „RESTART pracov-
ního a rodinného života pro ženy v Milevsku“ a je podpořen z ESF z Ope-
račního programu Zaměstnanost. Ženy, které by měly zájem se zúčastnit 
programu, se mohou přihlašovat. Již třetí běh vzdělávacího programu je 
připraven od 11. září 2017.

V pátek 5. května se v milevských mateřských školách konal zápis na pří-
ští školní rok. V MŠ Sluníčko se přišlo zapsat 40 dětí, v Kytičce 16 dětí, 
v Klubíčku 25 dětí a v Pastelce 20 dětí. Na snímku je Kateřinka Pohunko-
vá s maminkou a ředitelkou MŠ Pastelka.
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StříPky Z MInuloStI

Obrázek č. 1: Bronzové busty rodičů – matka 
Žofie byla na líšnické škole industriální učitel-
kou, otec František řídícím učitelem.

Obrázek č. 2: Hodinářství, zlatnictví a fotogra-
fický ateliér Františka Macháčka, Milevsko 
č. p. 160. Břetislav strýce (bratra matky) rád 
pozoroval při odborné hodinářské práci.

Obrázek č. 3: Bronzový pomník Františka Ladi-
slava Čelakovského z roku 1966, stojící před 
budovou měšťanské školy, kterou Břetislav 
Benda navštěvoval. V roce 1967 bylo sochaři 
na slavnostní schůzi k 600. výročí města udě-
leno čestné občanství.

Obrázek č. 4: Kresba Břetislava Bendy ze škol-
ního skicáku k předmětu Nauka o tvarech, 
1914.

Sochař břetislav benda - 1. část

V letošním roce si připomínáme výročí akade-
mického sochaře Břetislava Bendy, jednoho 
z nejvýznamnějších rodáků milevského regionu. 
Právě v březnu letošního roku totiž uplynulo 120 
let od jeho narození.
Bendův rod pochází z Hrazan na Kovářovsku 
(dříve okres Příbram), kde se roku 1863 narodil 
rodičům Josefovi a Josefě Bendovým nejstar-
ší syn František. Ten se oproti svým rolnickým 
předkům stal učitelem a po studiích začal praco-
vat na obecné škole v Kovářově. Když roku 1892 
odešel na odpočinek správce školy v Líšnici u Se-
pekova František Matuška, ustavila c. k. okresní 
školní rada jako prozatímního správce líšnické 
školy právě Františka Bendu.
František si s sebou do Líšnice přivedl manželku 

Marii a své dvě děti - dvouletého Ladislava 
a teprve půlroční dceru Marii. Bohužel příchod 
mladé rodiny nezačal šťastně, v prosinci 1892 
zemřel syn Ladislav na záškrt. V prosinci 1893, 
několik týdnů po porodu druhé dcery Zdeňky, 
zemřela jejich matka Marie ve věku pouhých 25 
let na tuberkulózu. Novorozená dcera ji o pár 
měsíců později následovala. Navzdory těmto 
velmi smutným událostem byl František Benda 
velice činorodým člověkem. Stal se iniciátorem 
vzniku obecní knihovny a především se staral 
o všemožné zvelebení školy i jejího okolí. Odmě-
nou mu bylo udělení trvalého správcovství školy 
s funkcí řídícího učitele. Později byl vybrán také 
za velitele místních dobrovolných hasičů.
Netrvalo příliš dlouho a František Benda si našel 
v okolí novou nevěstu. V říjnu 1894 si ve věku 
30 let vzal v chrámu Páně v Milevsku za manžel-
ku 21letou Žofii Macháčkovou, dceru místního 
obuvníka. V březnu 1896 se jim narodil první 
syn Stanislav. i jeho život však neměl dlouhého 
trvání a sedmiměsíční Stanislav zemřel na zánět 
průdušek. Žofie však v této době byla již znovu 
těhotná a na 4. postní neděli před Velikonocemi, 
tedy 28. března 1897, porodila opět syna, který 
dostal jméno Břetislav.
Domovem rodiny Bendových byl po více než dvě 
desetiletí nevelký byt v líšnické škole. Není divu, 
že malý Břetislav začal chodit do školy už v pěti 
letech. Měl dalších 7 mladších sourozenců, 
z nichž pouze 5 se dožilo dospělosti. Přestože 
dětí bylo dost, panovala v tehdejší době hlavně 
na venkově značná dětská úmrtnost z důvodu 
nedostatku lékařské péče a dostupnosti léčiv.
Když Břetislav vychodil jednotřídku v Líšnici, dal 
ho otec zapsat na měšťanskou školu do Milev-
ska. Zde patřil k jeho nejoblíbenějším učitelům 
národopisec Štěpán Dvořák, který dětem hrával 
divadlo s vlastnoručně vyřezávanými loutka-
mi. Otec František byl jistě velmi znalý úrovně 
jednotlivých škol a pro svého syna vyjednal ve 
13 letech přestup do čtvrtého ročníku měšťan-
ské školy ve Strakonicích, také proto, že škola 
v Milevsku měla tehdy pouze 3 ročníky. To bylo 
pro Břetislava největším štěstím. Každou středu 
a sobotu odpoledne totiž docházel na nepovin-
né hodiny modelování k tamnímu panu řediteli 
Petru Hadrabovi. Břetislav měl rád tyto hodiny 
i pana učitele, který rozpoznal ve svém žáku vý-
tvarné nadání a doporučil mu, aby šel studovat 
na c. a k. odbornou školu sochařskou a kamenic-
kou v Hořicích.
Hořická škola v Podkrkonoší byla již tehdy velmi 
proslulá a v historii jí prošel nejeden významný 
český sochař (např. Jan Štursa, Ladislav Šaloun 
či Bohumil Kafka). Břetislav Benda nastoupil 
jako žák do oddělení pro sochaře dne 16. září 
1911. Prospěchově byl velice průměrným studen-
tem, největší problémy mu však dělala němčina, 
kde dostával pravidelně pouze dostatečnou. 

Osmnáctiletý Břetislav Benda přesto zdárně 
absolvoval školu v roce 1915 ve třídě profesora 
Václava Suchomela.

pokračování příště
Mgr. Petra Kratochvílová, Milevské muzeum
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kultuRa a SPoRt v MIlEvSku a okolí

MILEVSKÉ KInO

5. května 117| tel.: 382 521 216
www.milevskem.cz

KObRy a UžOVKy
čtvrtek 1. 6. 15:00
ČR – Drama - Český dramatický film režiséra 
Jana Prušinovského a scénáristy Jaroslava 
Žváčka. Děj je zasazen do prostředí českého 
maloměsta.
ČESKé ZNěNí 111 min.   
vstupné: 50 Kč, členové SK ZVVZ: 25 Kč

MIMI šÉF
čtvrtek 1. až sobota 3. 6. 17:30
USA – Animovaná komedie - Režisér filmu 
Madagaskar Tom McGrath vás zve na animo-
vanou komedii Mimi šéf, v které se seznámíte 
s hodně zvláštním batoletem. Nosí totiž ele-
gantní oblek s kravatou, mluví hlubokým hla-
sem a nemístně vtipkuje. A taky se chová jako 
tajný agent.
DABiNG 97 min.   
vstupné: plné 120 Kč, děti 100 Kč

WOndER WOMan
čtvrtek 1. až sobota 3. 6. 20:00
USA – Akční, dobrodružný, fantasy - Ještě než 
se stala Wonder Woman, podstoupila princez-
na Amazonek Diana trénink, který z ní udělal 
neporazitelnou bojovnici.
3D DABiNG 141 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

SKaUtI bEZ LILIE
sobota 3. 6. 14:00
Pořádá Sedmička Milevsko ve spolupráci s DK 
Milevsko. 
Ve filmu se v rozhovorech s pamětníky sou-
středíme na obnovu Junáka v roce 1968, 
na nucené sloučení s komunistickým Pio-
nýrem, na život v „husákovském“ dvacetiletí. 
Co je pro skauting důležité? Středisko Sedmič-
ka Milevsko zve k promítání tohoto filmu přá-
tele a příznivce Junáka – českého skauta, z. s.
vstupné: dobrovolné

ZabIjÁCI Z MaLOMěSta
neděle 4. 6. 20:00
Dánsko – Komedie, Krimi, drama - „Rozvod? 
Vražda vyjde levněji!“ Prudce nekorektní dán-
ská komedie o tom, že najmout si ruského vra-
ha Vás vyjde levněji než se rozvést.
TiTuLKY 90 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 90 Kč

MUMIE
čtvrtek 8. až sobota 10. 6. 20:00
USA – Akční, dobrodružný - Mumie versus 
Tom Cruise. Studio Universal připravilo fa-
nouškům impozantní filmový zápas, ve kterém 
se střetnou dvě legendy. Tento souboj bude 
mít podobu výpravného akčního dobrodruž-
ství, jež má být prvním dílem velkolepé série, 
která nás zavede do světa bohů a monster.
3D DABiNG 115 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 150 Kč

SMRtIHLaV
neděle 11. 6. 20:00

FR, USA, UK – Válečný, drama, historický, akč-
ní - Nový zahraniční film s účastí hollywood-
ských hvězd, který se věnuje velkému české-
mu příběhu druhé světové války – atentátu 
na Heydricha.
TiTuLKY 119 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

ZLOdějI ZELEnÝCH KOní
čtvrtek 15. 6. 15:00
ČR - Drama – Nikdy nevíš, co vyhrabeš.
ČESKé ZNěNí 105 min.   
vstupné: 50 Kč, členové SK ZVVZ: 25 Kč

aUta 3
čtvrtek 15. až neděle 18. 6. 17:30
USA – Animovaný - Legendární závoďák Blesk 
McQueen z ničeho nic zjistí, že ho nová gene-
race závodních aut poslala mimo závodní drá-
hu, kterou nade vše miluje.
DABiNG 100 min.   
vstupné: plné 130 Kč, děti 110 Kč

EXtRÉMní RyCHLOSt
čtvrtek 15., pátek 16. 6. 20:00
Francie – Akční, thriller - Film vypráví příběh 
dvou bratrů, zlodějů aut, kteří cestují za no-
vou zakázkou na jih Francie, kde se dostanou 
do hledáčku místního zločineckého bosse.
TiTuLKY 94 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

pObŘEžní HLídKa
sobota 17., neděle 18. 6. 20:00
USA – Akční komedie - V současnosti zachra-
ňuje zoufalé kalifornské neplavce a hladinu 
oceánu v případě nouze čeří Dwayne Johnson 
a Zac Efron, kteří názorně ukazují, jak může 
být život vodních záchranářů sexy.
TiTuLKY 119 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

tRanSFORMERS
čtvrtek 22. až sobota 24. 6. 20:00
USA – Akční, sci-fi - Další epická bitva se blíží!
3D DABiNG 140 min.
vstupné: 150 Kč

pOSLEdní ROdIna
neděle 25. 6. 20:00
Polsko – Životopisné drama - Filmová kroni-
ka neobyčejné rodiny surrealistického malíře 
Zdzislawa Beksinského v režii polského debu-
tanta Jana P. Matuszynského.
TiTuLKY 124 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 80 Kč

jÁ, padOUCH 3
3D čtvrtek 29., pátek 30. 6. 17:30
2D sobota 1., neděle 2. 7. 17:30
USA – Animovaná komedie - Žlutí mimoní 
pomocníčci se vracejí v novém animovaném 
dobrodružství. A budou čelit neméně rafino-
vanému zločinci jménem Baltazar Bratt.
3D a 2D DABiNG 90 min.
vstupné: 3D: plné 150 Kč, děti 130 Kč,  
2D: plné 130 Kč, děti 110 Kč

HOLKy na taHU
čtvrtek 29., pátek 30. 6. 20:00
USA – Komedie - V odvážné, mládeži nepří-
stupné, komedii Holky na tahu uspořádá 

pětice nejlepších kamarádek z vysoké školy 
víkendové setkání po deseti letech v podobě 
divoké dámské jízdy v Miami.
TiTuLKY 97 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

dŮM KULtURy

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

dEn dětí V MILEVSKU 
CESta Za SnEM
čtvrtek 1. 6. 08:30
Pro milevské školy. Pirátská pohádka pro děti 
v podání hudebně divadelní skupiny Rybníká-
ři. Soutěže pořádá DDM Milevsko.
velký sál

SKaUtI bEZ LILIE
sobota 3. 6. 14:00
Promítání filmu o historii Junáka. Pořádá Sed-
mička Milevsko ve spolupráci s DK Milevsko.
Milevské kino
vstupné: dobrovolné

pOHÁdKa KE dnI dětí 
O bUdULínKOVI
neděle 4. 6. 15:00
Hraje: Divadlo Kapsa Andělská Hora 
Kdo by neznal Budulínka? A kdo by nevěděl, 
že to nakonec dobře dopadlo, že dědeček 
s babičkou Budulínka z liščí nory zachráni-
li? Ale jak to vlastně všechno začalo? Někdo 
neposlouchá a někdo zase neslyší. Téma 
poslouchání se v pohádce netýká pouze 
neposlušného Budulínka, ale také babičky 
a dědečka, kteří naopak slyší velmi špat-
ně. A jak to dopadne? Přijďte se podívat. 
Akce se koná v amfiteátru DK, v případě ne-
příznivého počasí ve velkém sále DK Milev-
sko.
amfiteátr/velký sál DK
vstupné: zdarma                 

ZÁpIS dO tanEČníCH 2017
od pondělí 5. 6.
Zahájení zápisu, tanečníci budou přijímáni 
přednostně v párech. Kurzovné se platí při zá-
pisu v provozní době kanceláře DK Milevsko 
– pondělí – pátek 8:00-11:30, 12:15-15:30 ho-
din. Zahájení výuky v pátek 8. září 2017. Kurz 
obsahuje deset tanečních lekcí, prodlouženou 
a závěrečný ples – věneček, video a foto re-
portáž z tanečních, výuku stolování s rautem 
a přípitek.
pokladna DK
kurzovné: 1900 Kč

Sbd – SHROMÁždění dELEgÁtŮ
středa 7. 6. 16:00
výuková učebna

ZdRaVOtní pOjIšŤOVna 
MInIStERStVa VnItRa ČR
úterý 13. 6. 13:00-16:00
Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny, kaž-
dé druhé úterý v měsíci.
učebna 2
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MIKULín – pROMítÁní FILMU
čtvrtek 15. 6. 17:30
Promítání zdarma pro děti, které se zúčastnily 
sbírání razítek Mikulínů do kartiček a nasbí-
raly minimálně deset razítek. Vyhodnocení 
akce, vyhlášení vítěze, odměny pro děti. Pro-
síme o potvrzení účasti na promítání v kance-
láři DK Milevsko, tel. 383 809 200 nebo 775 
733 552 nebo na mailu: produkce@milevs-
kem.cz.
Milevské kino 
šKOLní a šaKaLí LÉta, 
Když byL ELVIS KRÁLEM
úterý 20. 6. 18:00
Závěrečné muzicírování 2. ZŠ Milevsko s pís-
ničkami Palečka a Janíka, známého filmového 
muzikálu Šakalí léta a samozřejmě nebudou 
chybět skladby krále rokenrolu.
velký sál
vstupné: dobrovolné

VEŘEjnÉ ZaSEdÁní ZaStUpItELStVa 
MěSta MILEVSKa
středa 21. 6. 17:00
velký sál
IRISdIagnOStIKa
čtvrtek 22. 6. 14:00
Poradna Jitky Hanzalové.
učebna 2
ZÁjEZd dO pLZně 
ZOO nEbO tECHManIa SCIEnCE CEntER
sobota 24. 6. odjezd od DK v 8 hodin
ZOO Plzeň je druhá nejstarší v ČR a je nejna-
vštěvovanější turistickou atrakcí Plzeňské-
ho kraje. Její součástí je botanická zahrada 
a Dinopark. Techmania s vtipem představuje 
základní přírodní jevy a zákony, seznamuje 
se světem vědy a techniky a láká k experimen-
tování. Přihlášky v kanceláři DK Milevsko.
jízdné: 210 Kč/osobu
EFK – ZaKOnČEní tanEČníHO ROKU
sobota 24. 6. 11:00-13:00
Přehlídka všech skupin a tanečníků EFK dan-
ce family u příležitosti nejen zakončení další-
ho úspěšného tanečního roku, ale také desáté-
ho výročí taneční skupiny EFK. Rádi přivítáme 
rodiče, příbuzné, kamarády i fanoušky. Od 
16:00 program pokračuje v Kamenáči.
velký sál
OpEn aIR MUSICFESt pŘEštěnICE
čtvrtek 29. 6. – sobota 1. 7.
Čtvrtek – festivalový večírek. | Pátek – Se-
bastian, Slza, Jelen, Mandrage, Rybičky 48, 
Lola, Civilní obrana, Prague Conspiracy, 
Fast Food Orchestra, Imodium, Tune Circus. 
Sobota – Votchi, Zakázaný ovoce, Alkehol, Ka-
mil Střihavka & Leaders, Citron, Harlej, Škwor, 
Herdek Filek, Hamr, Covers for Lovers, Volant, 
Hentai Corporation, Trautenberk. Kompletní 
program na www.prestenice.cz.

gaLERIE M

nám. e. Beneše 1 | tel.: 382 522 082
www.milevskem.cz

VERnISÁž VÝStaVy ObRaZŮ Z CyKLU 
OSUdy
pátek 2. 6. 18:00
Výstava obrazů soběslavského malíře Josefa 
Záruby z cyklu OSUDY.

VÝStaVa ObRaZŮ Z CyKLU OSUdy
od úterý 6. 6. do soboty 1. 7.
Výstava obrazů soběslavského malíře Josefa 
Záruby z cyklu OSUDY.
vstupné: 10 Kč

HUdEbní SKLEpy – VLadIMíR MIšíK
úterý 13. 6. 19:30
Náhradní termín.
vyprodáno!

KOnCERt žÁKŮ gabRIELy MOLOVÉ
pátek 23. 6. 17:00
vstupné: dobrovolné

MěStSKÁ KnIHOVna

nám. e. Beneše 1 | tel.: 382 521 231
www.knihmil.cz

paSOVÁní pRVŇÁČKŮ na ČtEnÁŘE
pátek 2. a 9. 6.
Rok utekl jako voda a my se opět těšíme na to, 
jak skřítkové Knihomil a Knihomol ocení malé 
čtenáře z prvních tříd za to, že úspěšně vstou-
pili do světa knih a abecedy.
pobočka, dětské oddělení
SIRUpOMÁnIE
pátek 16. 6. 15:00-16:00
Využijte dobu před svatým Janem, kdy bylin-
ky v sobě koncentrují největší sílu, a vyrobte 
si sirupy podle vlastních receptů. Nebo se in-
spirujte návody, které si můžete půjčit v naší 
knihovně. Na výsledky Vašeho snažení se bu-
deme těšit 16. června při společné ochutnáv-
ce.
dětské oddělení
VySVědČEní
pátek 30. 6. 08:00-16:00
Knihovna je pro děti otevřena celý den!
dětské oddělení
VÝStaVa ObRÁZKŮ 
MatEŘSKÉ šKOLy paStELKa
celý červen
Zveme Vás na tradiční výstavu šikovných dětí 
z Pastelky, která rozzáří naši knihovnu.
vestibul knihovny

SEnIOR KLUb ZVVZ

www.zvvz.cz/seniorklub

bIO SEnIOR - KObRy a UžOVKy
čtvrtek 1. 6. 15:00
Milevské kino
pOZnÁVÁME nÁš REgIOn 
10. ČÁSt – MILEVSKÉ OKOLí
úterý 6. 6. odjezd v 07:30
GS Technik Jistebnice – výroba z nerezu, 
Šlechtitelská stanice trav Větrov, Muzeum Bo-
žetice, návštěva chovatele exotického hmyzu.
pRaHa
středa 7. 6. odjezd v 07:30
Prohlídka Vyšehradu a Podskalí, opakovaný 
zájezd.
bíLÝ dŮM a bíLí jELEnI
úterý 13. 6. odjezd v 06:00
Prohlídka pohádkových zámků Kačina a Žleby 
a jelení obory.
bIO SEnIOR - ZLOděj ZELEnÝCH KOní
čtvrtek 15. 6. 15:00
Milevské kino

KUKS
úterý 27. 6. odjezd v 06:00
Prohlídka restaurovaného zámku a parku.

KLUb ČESKÝCH tURIStŮ

www.kctmilevsko.pisecko.info

nadějKOVSKO – 3. ČÁSt
čtvrtek 8. 6.
Pěší vycházka po trase Nadějkov, Hubov, Ne-
přejov, Plechov, Chlum, Stružinec, Brtný, Ja-
voří, Alenina Lhota, Cunkov, Ounuz, Javorová 
Skála, Nadějkov. Délka trasy 15 km, odjezd 
autobusovou linkou z AN v 5:50 hodin do Na-
dějkova. Návrat do Milevska v 13:49 hodin.
vede: Jindřich Janouch
pO tRaSE VEjROVSKÉHO ZEManStVí
středa 14. 6.
Pěší vycházka po trase Branice, Rukávečská 
obora, Skalka, Stehlovice nádr., Veselíčko, 
Branice. Délka trasy 15 km, odjezd z nádraží 
ČD v 7:41 hodin.
vede: Jaroslav Mácha
tŘíStOLIČníK
sobota 17. 6.
Turistický výlet s podporou autobusu. Pěší tra-
sa Haidmuhle, Nové Údolí s prohlídkou Muzea 
Pošumavské železnice, Rosenauerův pomník, 
Třístoličník, Trojmezí, Frauenberg, celkem 
17 km. Kratší trasa autobusem na parkoviště 
Dreisesselberg a pěšky potom Třístoličník, 
Trojmezí a zpět, celkem jen 6 km. Přihlášky 
v infocentru, tel. 383 809 101. Odjezd v 7:00 
hodin od sokolovny.
vede: Jaroslav Mácha
OKOLí ZnOjMa
pondělí 19. – pátek 23. 6.
Pětidenní cykloputování Podyjím a Jevišovic-
kou pahorkatinou. Pro předem přihlášené.
vede: Zuzana Sekalová
SLUnEČní HOdIny
úterý 20. – čtvrtek 22. 6.
Povídání a seznámení se s funkcí a dalšími za-
jímavostmi spojenými se slunečními hodinami 
na 1. nádvoří milevského kláštera v každém 
z uvedených dnů v době od 8:00 do 11:00 hod. 
Pořádáme ve spolupráci s 1. ZŠ v Milevsku – 
rozpis akce IVV bude zveřejněn později.
vede: Vladimír Ondruška

OKOLíM tÁbORa
středa 21. 6.
Pěší vycházka po trase Tábor, rozhledny Ba-
bina a Hýlačka, Tábor. Délka trasy 13 km. Od-
jezd z nádraží ČD v 8:17 hodin.
vede: Tomáš Wilda
KOLEM jICKOVICKÉHO pOtOKa
středa 28. 6.
Pěší vycházka po trase Jickovice, podél Jicko-
vického potoka, přehrada Orlík, Strážka, Jicko-
vice. Délka trasy 10 km, odjezd autobusovou 
linkou z AN v 5:50 hodin.
vede: Miroslav Bártík

MILEVSKÝ KLÁštER

klášterní 556 | tel.: 382 521 458
www.milevskoklaster.cz

nOC KOStELŮ
pátek 9. 6. 17:00
17:00–17:50 – Děti poznávají kostel, 18:00–
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19:15 – Přednáška archeologa PhDr. Pavla 
Břicháčka o klášterní bazilice, 20:00–21:00 
– Mélusine de Pas (viola da gamba): Francouz-
ská hudba 17. a 18. století – prokládáno slo-
vem z Bible.
Bazilika Navštívení Panny Marie

OS dIaCEL

Sdružení rodičů S diaBetem a celiakií

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

LEtní KLObOUKOVÝ pLES
pátek 2. 6. 20:00
Penzion Sport Písek
VOdÁCKÝ VÝLEt „VLtaVa“
úterý 6. – neděle 18. 6.
Pro členy Diacelu Písek a přátele.

KaMEnÁČ music art pub

www.kamenac.net

bLUES aMpLIFIEd
pátek 2. 6. 20:00
Skupina Blues Amplified ve složení: Jan Hole-
ček - vocals, Bass; Jindřich Musil - guitars; Dan 
Hubáček - Drums, hraje vlastní hard rockový 
a bluesrockový repertoár a stejně tak pře-
vzaté klasické skladby kapel zahrnující tento 
žánr, jako třeba Cream, Free, Deep Purple, Ja-
mes Gang, ale i naprostou bluesovou klasiku 
od R. Johnsona, M. Watterse, W. Dixona... Tato 
parta zkušených hudebníků s profesionální 
minulostí i současností nabízí super hudební 
zážitek.
vstupné: dobrovolné

jaZZ FaCES
pátek 9. 6. 19:00
Našláplá funky kapela složená z těch nejlep-
ších happy muzikantů města Příbrami. Re-
pertoár tvoří zejména skladby z oblasti funku 
a soulu (Miles Davis, Candy Dulfer, Herbie 
Hancock), ale i popu a disca (Daft Punk, Sting, 
Bruno Mars) s důrazem na instrumentální 
sóla. Tentokrát v sedmičlenném složení. Radě-
ji rezervujte místa.
vstupné: 100 Kč

špInaVí LŮZŘI
pátek 23. 6. 20:00
Pražské backyard-blues trio Špinaví lůzři 
se stalo Objevem Rádia Beat, které se rozhod-
lo jejich první autorské album zařadit mezi 
svá doporučení. Balení děvčat, následné de-
prese, houmlesáci, či nechvalně známé praž-
ské čtvrti - to jsou témata jejich autorských 
písní. Lůzři také odkazují na starou americ-
kou a britskou scénu 50.-70. let, ovšem ve 
vlastních úpravách.
vstupné: dobrovolné

nORbI KOVÁCS
středa 28. 6. 19:00
Norbi Kovács je v současné době jeden z nej-
úžasnějších kytaristů žijících v naší republice. 
Jeho hudba je velice pestrá a multižánrová, je 
v ní také cítit jeho temperamentní maďarská 
krev. Vystupuje s kapelami Lokomotiva, Ivan 
Hlas trio, skládá hudbu k filmu a v poslední 
době začíná stále častěji hrát sólově. Norbi 
je nejen geniální kytarista, ale také vášnivý 
a skvělý fotograf.
vstupné: 100 Kč

2. Zš j. a. KOMEnSKÉHO

tel.: 382 521 375
www.2zsmilevsko.cz

šKOLní a šaKaLí LÉta, 
Když byL ELVIS KRÁLEM
úterý 20. 6. 18:00
Závěrečné muzicírování 2. ZŠ Milevsko s pís-
ničkami Palečka a Janíka, známého filmového 
muzikálu Šakalí léta a samozřejmě nebudou 
chybět skladby krále rokenrolu.
vstupné: dobrovolné

ObEC bERnaRtICE
VÝStaVa HRaVÉ pEKLO
Rozšíření expozice – nově Devatero pohádek 
a jeden horor. Najdete zde babu Jagu, vlka, 
obra, trpaslíky, vodníka, zlatou rybu, tříhlavé-
ho draka, ošklivé káčátko a loupežníka. Více 
informací na www.hravepeklo.cz,
tel.: 604 327 859.
Husova kaple

ZUš MILEVSKO

liBušina 1217 | tel.: 383 809 253
www.zus-milevsko.cz

abSOLVEntSKÝ KOnCERt
čtvrtek 1. 6. 17:00
Účinkují absolventi hudebního oboru ZUŠ.
sál ZuŠ
taLEntOVÉ ZKOUšKy
pátek 9. 6. 13:00-17:00
Pro všechny děti od 5 let, které by chtěly na-
vštěvovat hudební nebo výtvarný obor ZUŠ. 
Hudební obor - hlavní budova školy, ul. 
Libušina 1217. | Výtvarný obor - pavilon 
VO, ul. B. Němcové 1380.
pŘÁtELSKÝ KOnCERt
sobota 10. 6. 15.00
14. ročník koncertu žáků ze třídy p. uč. Vanic-
ké a hostů.
sál ZuŠ

CEntRUM MILíSEK

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

jESLIČKy MILíSEK - jEdEME na VÝLEt
úterý 6. 6. 09:00
Cílová stanice Bažantnice.
cena: 50 Kč

KnIžní pIKnIK na ZaHRadě 
S dětSKÝMI KnIHaMI
čtvrtek 15. 6. 09:00
Britské nakladatelství Usborne. Příjemné čtení 
a práce s knihou pro rodiče s dětmi. Seznáme-
ní s knihou již pro děti od raného věku.
pRÁVníK V pORadně
pondělí 19. 6. 09:00–16:00
Bezplatná individuální konzultace, nutno ob-
jednat předem.
pSyCHOLOg V pORadně
středa 21. 6. 09:00–16:00
Bezplatná individuální konzultace, nutno ob-
jednat předem.

SItUaCE žEn VRaCEjíCíCH SE na tRH
pRÁCE pO Md
čtvrtek 22. 6. 09:00-16:00
Diskuzní „KULATÝ STŮL“ s vedoucí ÚP Milev-
sko Alenou Hájíčkovou.
vstupné: zdarma

pRÁVníK V pORadně
středa 28. 6. 09:00–16:00
Bezplatná individuální konzultace, nutno ob-
jednat předem.

pORadna REStaRt
pravidelně úterky a čtvrtky 08:00-16:00
Bezplatná poradna pro ženy, které se vracejí 
na trh práce.

ROdIČOVSKÁ pORadna
otevřena pondělí – pátek 08:00-16:00
Bezplatná poradna pro rodiny, které nově či 
dlouhodobě hledají podporu a pomoc v pro-
blémových situacích.

SpOS MILEVSKO

J. a. komenSkého 1034 | tel.: 382 521 269
www.spos-milevsko.cz

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

LEtní StadIOn:
FC ZVVZ žáci - SKP Č. B. 04.06. 13:30
FC ZVVZ muži A - FK Olešník 04.06. 17:00
FC ZVVZ ml. př. - FC Písek C 08.06. 17:00
FC ZVVZ dor. - Vodňany/Dříteň 10.06. 10:00
FC ZVVZ př. - FC ZVVZ Milevsko 11.06. 10:00
FC ZVVZ jun. - Šumavan Vimperk 11.06. 17:00
FC ZVVZ st. př. - FK Protivín B 15.06. 17:00
FC ZVVZ žáci - Čtyři Dvory 18.06. 13:30
FC ZVVZ muži A - SK Ševětín 18.06. 17:00

níZKOpRaHOVÝ KLUb FanOUš

hůrecká ceSta 227 | tel.: 731 604 444

pREVEntIVní tÉMa - pRaVIdLa nZdM
středa 7. 6 14:00

pÉČE O pLEŤ „KROK Za KROKEM“
pátek 16. 6. 14:00

tURnaj VE FOtbÁLKU
pondělí 19. 6. 14:00

šIpKOVanÁ - HRy V pŘíROdě
pátek 23. 6. 14:00

OpÉKÁní bUŘtŮ a ZaHÁjEní LEt. pRÁZdnIn
pátek 30. 6 14:00

SaS ROZÁRKa – klub maminek

MOtIVaCE anEb KOHO K ČEMU 
VLaStně pOdněCOVat
úterý 6. 6. 10:30
Přednáška Mgr. Jaromíra Baslera.

tÉMa: píSEK
úterý 13. 6. 10:00

tÉMa: bROUCI
úterý 20. 6. 10:00

tÉMa: VOda
úterý 27. 6. 10:00
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vyhRaZEno PRo školy

okresní kolo hlídek mladých 
zdravotníků a soutěže Dokaž, že umíš!

i v letošním školním roce se naši žáci vydali 
11. května do Písku, aby se zúčastnili okresní-
ho kola soutěže Hlídek mladých zdravotníků 
doplněnou o soutěž z požární ochrany Dokaž, 
že umíš. Družstva musela postupně prokázat 
dovednosti při transportu zraněných, obvazové 
technice a předvést poskytování první pomoci 
při autonehodě, popáleninách, krvácení, zásta-
vě dechu atp. Z požární ochrany byla připravena 
stanoviště zaměřená na evakuační zavazadlo, 
druhy hasicích přístrojů nebo například test 

odborných znalostí. V mladší kategorii naši 
školu reprezentovaly dvě hlídky a v konkurenci 
10 družstev se jedné z nich podařilo vybojo-
vat krásné 3. místo. Za starší žáky startovaly 
tři týmy. Ani ony se v konkurenci 11 družstev 
neztratily. Hlídka 6. tříd vyšplhala na 3. místo 
a tým žáků ze 7. tříd nakonec na stupínek nej-
vyšší. Sedmáci se tak mohli radovat z vítězství 
a stejně jako v uplynulých dvou letech se vypraví 
reprezentovat náš okres na krajské kolo!

Mgr. Ilona Jelínková

1. Zš MILEVSKO

Úspěchy na fyzikální olympiádě

Stalo se již příjemnou tradicí, že se žáci naší 
školy účastní krajského kola fyzikální olympiády. 
Stejně tak tomu bylo i v letošním školním roce. 
Okresní kolo vyhrál Ondřej Polanecký a z 6. mís-
ta postoupil do krajského kola i Štěpán Pokorný. 
O jeden bod unikl postup Vítu Hronovi, který 
skončil na 8. místě. Krajského kola konaného 
28. dubna v Českých Budějovicích se zúčastnilo 
34 žáků 9. ročníku a odpovídajícího ročníku ví-
celetých gymnázií, kteří řešili čtyři úlohy (Archi-
médův zákon, práce, pohyb, elektrický obvod). 
Na 4. místě výsledkové listiny je uveden náš žák 

Ondřej Polanecký, záměrně píši 
uveden, protože má stejný bodový 
zisk jako 2. a 3. soutěžící. O kri-
tériích pořadí při rovnosti bodů 
(modifikované body – váha bodu 
podle toho, jak daný příklad do-
padl, datum narození...) si každý 
pomyslí své, nejzajímavější na tom 
je, že kdyby se výsledky zpraco-
vávaly v jiném programu, obsadil 
by 2.–4. místo. Za 40 možných 
bodů získal 35,5 bodu, což dokáží 
ocenit především ti, kteří příklady 
krajského kola někdy viděli. Jméno 
Ondřeje Polaneckého řada lidí zná 

v souvislosti s výraznými mezinárodními úspěchy 
v bojových sportech, ve škole vyniká logickým 
uvažováním, které se projevuje především v ma-
tematice a fyzice.
Pochválit za vzornou reprezentaci školy v okres-
ním kole fyzikální olympiády musím i žáky 
8. ročníku. 2. místo obsadila Eliška Netrvalo-
vá, na 4. místě se umístila Klára Zděnková a na 
7. místě Lukáš Trojáček. V této kategorii se kraj-
ské kolo neuskutečňuje. Věřím, že příští rok někdo 
z nich naváže na úspěch Ondřeje Polaneckého.

Mgr. Marie Jelenová

Myslivecká soutěž
Dne 5. května se při akci Lesní pedagogika a při 
zahájení chovatelské přehlídky trofejí uskuteč-
nila soutěž tříčlenných družstev žáků 5. tříd zá-
kladních škol „Myslivost jako ochrana přírody“. 
Akci pořádal Okresní myslivecký spolek Písek 
a Město Milevsko v prostorách premonstrátské-
ho kláštera. Otázky se týkaly nejen obecných 
přírodovědných znalostí, ale také kynologie, 
mysliveckých zvyků, tradic a zdravovědy. Důle-
žitou součástí bylo poznávání rostlin a zvířat. 
Z naší školy se zúčastnila dvě družstva: družstvo 
ve složení Nela Jedličková, Jiří Komárek a Adam 
Sláma zvítězilo a trojice Anna Soulková, Jakub 
Veselý a Adam Čermák obsadila 4. místo z cel-
kem devíti zúčastněných družstev. Všem patří 
poděkování za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Marie Jelenová

Odborné sociální poradenství Milevsko
Potřebujete poradit v nepříznivé život-
ní situaci? Nevíte si se svými problémy 

rady? Potřebujete podporu a nasměrování 
na správnou cestu? Neváhejte nás kontak-

tovat, jsme tady pro vás ve věci pracov-
ně-právních vztahů, nezaměstnanosti, 

sociálních dávek, rodinných vztahů 
a ve věci dluhové problematiky.

Mgr. Věra Křížová, sociální pracovnice
tel.: 702 133 122, e-mail: 

poradenstvi@socsluzbymilevsko.cz
Za Radnicí 95, Milevsko

po 08:00-17:00
Út 08:00-12:00
St 08:00-17:00
Čt 08:00-12:00
pá 08:00-12:00
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MobItECh – Mobilitami pro rozvoj technického vzdělávání

V rámci programu Erasmus+ jsme na přelomu 
března a dubna odjeli na dva týdny se skupinou 
devíti žáků 2. ročníku oboru opravář zeměděl-
ských strojů na zkušenou do Lotyšska. Bylo 
to zajímavé. Po všech stránkách.
Výuka a praxe probíhaly ve velmi dobře vyba-
vených technických školách v Kandavě a Ogre. 
Měli jsme připravený vzdělávací program, kte-
rý doplňoval naše vzdělávací osnovy. Kromě 

nutné, ale ne nudné teorie nás čekaly i velmi 
zajímavé praxe.
V Kandavě jsme se dostali do rukou mistra Lo-
tyšska v orbě, v kovárně nám předával své zku-
šenosti nejstarší učitel – osmdesátiletý kovář. 
Bylo to úžasné. Nejenom jeho um, grif a do-
vednosti, ale i vzpomínky. Byl chodící kronikou 
20. století.
V Ogre jsme se na týden stali součástí nejmoder-
nější technické školy v Lotyšsku. V uplynulých 
letech byla zmodernizována za více než 12 mili-
onů Eur. Prostorné světlé učebny, vybavené díl-
ny, trenažéry, vlastní školní muzeum. Nestačili 
jsme se divit. Naše výuka byla zaměřena na prá-
ci s lesními stroji. Než nás pustili na školní hos-
podářství a do lesa pracovat s harvestory a vy-
rážečkami, pilně jsme trénovali na trenažérech, 
které simulovaly práci v terénu.
Mobility nejsou jenom o výuce, ale i o poznává-
ní života v cizí zemi. Není možné vypsat všechny 
zážitky a vzpomínky v jednom krátkém článku, 
takže pouze pár postřehů:
1. Spolupráce škol a zaměstnavatelů – je velmi 

široká, žáci chodí do firem získávat zkuše-
nosti. Firmy půjčují své stroje školám, aby je 
využívaly ve výuce, testovaly je. Po půl roce 
škola stroje vrací a dostává nové.

2. Kouření a alkohol – do osmnácti let vám 
nikdo neprodá cigarety, alkohol ani ener-
getický nápoj. Striktně vyžadují doklad 
totožnosti.

3. Jízda na černo v autobuse. Týmová činnost 
tamních revizorů trochu připomínala akční 
film. Nikdo neunikne!

4. Hokej a florbal – jsou v Lotyšsku velmi oblí-
bené sporty. Navštívili jsme obě jejich semi-
finále o mistrovský titul. Vždy před zaháje-
ním zápasu zazněla lotyšská hymna.

5. Hlavní město Riga – krásné historické han-
zovní město s úzkými spletitými uličkami ve 
staré části, se zajímavými stavbami, přísta-
vem a rušnou dopravou.

6. Kandava – menší historické město s nej-
starším kamenným mostem v Lotyšsku.

7. Ogre – původně lázeňské městečko, ve kte-
rém se léčily plicní choroby. Je obklopeno 
hlubokými lesy, uprostřed kterých najdete 
rozhlednu. Do Rigy dojedete vlakem za půl 
hodiny.

8. Československo – to jméno má v Lotyšsku 
opravdu dobrý zvuk. Když se vás starší lidé 
zeptají, odkud jste a odpovíte jim: „Z Česko-
slovenska“, často se zasní a zavzpomínají, 
že zde byli, že zde někoho znali, případně 
připojí svoje dobré zkušenosti s kvalitními 
výrobky značky Made in Czechoslovakia.

9. Moře – bylo nekonečné, ale na konci břez-
na studené, přesto nejodvážnější jedinci 
na malé pramičce vyzkoušeli jeho vlny.

10. Čokoláda Půre – vyzkoušeli jsme si její vý-
robu, ochutnali jsme, co se do nás vešlo…

Co říci závěrem?
Prožili jsme úžasné dva týdny, poznali jsme 
hodně nových věcí. Význam stáže vystihuje od-
pověď žáka z evaluačního dotazníku: „Pochopil 
jsem, že je potřeba učit se angličtinu a nebát 
se vyrazit do světa.“

Mgr. Dagmar Švárová

SOš a SOU MILEVSKO

2. Zš MILEVSKO

Zdravá pětka
V týdnu od 10. do 17. května 
na 1. stupni proběhl program Zdra-
vá pětka pořádaný nadačním fon-
dem Albert. Zdravá 5 je unikátní 
celorepublikový vzdělávací program 
pro základní i mateřské školy. Je za-
měřen na zdravý životní styl, přede-
vším v oblasti zdravého stravování. 
Žáci se zábavnou formou dozvěděli 

mnoho zajímavého o zdravé výživě 
a zdravém životním stylu. Na pa-
mátku obdrželi diplom Zdravé 5 
a nálepku. Nejvíce se jim líbilo, že 
si mohli zdravou svačinu nachystat 
a pak sníst. Pochváleni byli za po-
zornost a za to, jak ve skupinách 
spolupracovali.

Mgr. Dana Kotrbová

Moje první školička
Od 19. dubna do 17. května pro-
bíhala každou středu na 2. ZŠ 
J. A. Komenského příprava na vstup 
do školy. Do „Mojí první školičky“ 
docházela většina budoucích prv-
ňáčků. Při setkávání se seznamo-
vali s budoucími spolužáky a paní 

učitelkami Hanou Práškovou a Ha-
nou Volfovou. Společně malovali, 
cvičili, zpívali a vyzkoušeli si, jak 
to bude vypadat, až se z nich stanou 
velcí školáci.

Mgr. H. Prášková, 
Mgr. H. Volfová
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„nízkoprah fanouš“ má nové logo
V pátek 28. dubna 
proběhlo v Měst-
ské knihovně na 
dětském oddělení 
vyhlášení soutěže 
„Vytvoř nové logo 
pro NZDM Fanouš“. 

Pro všechny, kteří se na vyhlášení přišli po-
dívat, bylo připravené občerstvení v podobě 
muffinů a limonády. Hodnotící komisi tvořily 
sociální pracovnice z Nízkoprahového zařízení 
pro děti a mládež  sv. Františka z Assisi a také 
děti, které na vyhlášení do knihovny dorazily. 
Každý měl možnost dát hlas svému favoritovi. 
Sociální pracovnice hlas každého započítaly a 

po sečtení byl vítěz jasný. Vítězem se stal Do-
minik, který nízkoprahové zařízení pravidelně 
navštěvuje. Jeho logo bylo originální a o to v 
soutěži šlo nejvíce. Odměnou byl nový tablet, 
ze kterého měl vítěz velkou radost.
Nové logo se bude objevovat nejen na našich 
plakátech a stránkách, ale i na naší „boudě“ na 
zahradě. S uživateli služby jsme se rozhodli, že 
logo nasprejujeme na boudu, kterou používá-
me k letnímu posezení. Bouda se dříve použí-
vala jako úschovna nářadí a dřeva, ale společně 
s dětmi jsme si ji přetvořili na posezení, kde si 
za pěkného počasí budeme povídat a hrát hry. 
Bouda má starou fasádu, a proto nás napad-
lo ji trochu zkrášlit. uživatelé služby dlouho 

pracovali na návrzích a pro zkrášlení boudy se 
opravdu nadchli. Celá akce proběhne ve středu 
17. června a my se budeme těšit na další origi-
nální tvorbu od našich dětí.

Bc. Šárka Weberová, vedoucí služby NZDM

Milísek aktivně podporuje rodiny a nabízí nové projekty
Centrum mladé rodiny Milísek, z. s. již sed-
mým rokem dává možnost rodinám k vytváře-
ní příznivějšího klimatu a podmínek tak, aby 
bylo rodičům umožněno a ulehčeno naplňovat 
partnerské a rodičovské plány. V letošním roce 
otevírá hned několik projektů a aktivit, které 
mohou využít mladé rodiny žijící v mikroregio-
nu Milevsko.
Rodičovská poradna je otevřena od pondělí 
do pátku v čase od 08:00 do 16:00 hodin, její 
prostor mohou rodiny využít pro konzultaci 
partnerských, manželských či rodičovských ne-
snází, nebo v situaci kdy si neví rady s výcho-
vou dětí, finanční situací či různých smluvních 
vztahů apod. Rodičovská poradna je otevřena 
v rámci projektu „Klíče pro rodinu 2017 – ak-
tivní podpora rodin v regionu“, který je podpo-
řen MPSV z oblasti rodiny a ochrany práv dětí. 
Prostřednictvím stejného projektu můžete 
využít bezplatné konzultace s odborníky: psy-
choložka PhDr. Vlasta Hořánková, právník Mgr. 
Jan Röhrich aj. V neposlední řadě budou orga-
nizovány prakticky zaměřené workshopy pro 

získání praktických zkušeností o výchově dětí 
a rodičovských kompetencích. Více informací 
naleznete na www.centrummilisek.cz. Kontakt: 
Rodičovská poradna – Mgr. Hana Kozáková, 
email:centrummilisek-poradna.cz.
Novým projektem v centru Milísek je projekt 
„RESTART pracovního a osobního života pro 
ženy v Milevsku“, tento projekt je podpoře-
ný Eu v Operačním programu Zaměstnanost. 
V rámci tohoto projektu bude otevřena bez-
platná poradna RESTART každé út-čt od 8:00 
do 16:00 hodin s možností konzultace s práv-
níkem či psychologem. V tomto projektu 
se ženy mohou zúčastnit hned několika akti-
vit: sedmidenního Motivačně – vzdělávacího 
programu pro ženy, který je zaměřen na ženy 
vracející se na trh práce po MD anebo pečující 
o děti do 15 let. Další aktivitou, která nava-
zuje na vzdělávání žen, budou diskuzní kluby 
(kulaté stoly), při nichž bude otevřený pro-
stor pro sdílení zkušeností a získávání infor-
mací o situaci na trhu práce. Druhý kulatý stůl 
s vedoucí ÚP p. Alenou Hájíčkovou se koná 

ve čtvrtek 22. června od 9:00 hodin - téma: 
Situace žen vracející se na trh práce po MD. 
Kontakt: www.centrummilisek.cz, Manažer 
projektů Bc. Lenka Bečková, tel.: 723 449 409, 
e-mail: centrummilisek@email.cz.
Centru Milísek se zároveň podařilo, jako jediné 
organizaci v Jihočeském kraji, vyhrát projekt 
„První Mikrojesle v Milevsku“, který je podpo-
řen Eu z Operačního programu Zaměstnanost. 
Projekt je zaměřen na vybudování, provozování 
a pilotně ověření nové formy péče o děti od půl 
roku do 4 let v malém kolektivu dětí. Cílem mi-
krojeslí je zajistit podporu rodinám s nejmen-
šími dětmi tak, aby rodiče těchto dětí mohli 
snáze navázat na svou předchozí kariéru či 
dostudovat. Mikrojesle zahájí provoz v pondělí 
3. července v 7:00 hodin, školné je zcela zdar-
ma. Příjem dětí do Mikrojeslí a Jesliček Milísek 
je stále otevřen s možností volby frekvence 
docházky.
informace a přihlášky ke stažení:
www.centrummilisek.cz

Bc. Lenka Bečková

Mš KytIČKa

Děti na výletech
Čtvrtek 18. května byl výletním dnem Mateř-
ské školy Kytička Milevsko. Tentokrát se děti 
rozdělily na dvě skupiny. Mladší děti jely 
na kratší výlet autobusem do Pohádkové ko-
várny v Selibově. Starší předškoláci už volili 

časově i fyzicky náročnější výlet, a to vlakem 
do Tábora a zpět, kde navštívili Muzeum čo-
kolády a marcipánu, Skřítkov a nově otevřený 
Dětský svět s mašinkou. Krásné počasí i nové 
zážitky, sdílené s kamarády, vyvážily naši 

první neúčast na Sportovních hrách města Mi-
levska. Vzhledem k velké náročnosti na orga-
nizaci byl výlet naplánován již dlouhou dobu 
dopředu.

Marcela Brčková
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jízdní řád plaveb
Červen 2017 - POUZE SOBOTY,NEDĚLE A SVÁTKY

OdjEZd SMěR - ZVíKOV OdjEZd SMěR - ORLíK ZÁMEK
ORLíK ZáMEK (odjezd) 10:30|12:30|15:00 ZVíKOV (odjezd) 11:30|13:30|16:15
ZVíKOV (příjezd) 11:15|13:15|15:45 ORLíK ZáMEK (příjezd) 12:15|14:15|17:00

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

Péče o pleť 
„Krok za krokem“ 

Víš, jak se starat o svou pleť? Trápí tě akné? 
Nevíš, jaké přípravky používat? 

Přijď 16. června od 14:00 hodin  
do nízkoprahu Fanouš  

 

Přednášku povede Tereza Suchanová  
z kosmetického salonu „Beauty Lady“ 

Vše je zdarma! 

DŮM KULTURY MILEVSKO 
pořádá zájezd do Plzně 

ZOO nebo  
TECHMANIA SCIENCE  

 
 

 

sobota 24. června 
 
 

 
 
 

CENTER 
 

Odjezd autobusem v 8 hodin. 
Cena jízdného: 210 Kč/osobu 

Přihlášky v kanceláři DK 
Milevsko, tel.: 383 809 201  

 

NOC KOSTELŮ  
9. června 2017 

 

Bazilika Navštívení Panny Marie 
v Milevsku 

 

Program: 
 17:00–17:50 – Děti poznávají kostel 

 

 18:00–19:15 – Přednáška archeologa                              
PhDr. Pavla Břicháčka o klášterní bazilice 

 

 20:00–21:00 – Mélusine de Pas  
(viola da gamba): Francouzská hudba 

17. a 18. století 
– prokládáno slovem z Bible 

 

Všichni jste srdečně zváni! 
Vernisáž: pátek 2. června od 18:00

Výstava potrvá do 1. července
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 -  Speciality na grilu

 -  Velkopopovický Kozel

 -  Bernard světlý a tmavý

-     Každodenní akce na drinky    

Po celé léto

„v zahradě DK “

Krásné a pohodové léto v Am�teátru DK vám přeje
Ladislav Bendula s personálem

Generali Pojišťovna a. s. 
hledá pro oblast Milevsko:

SAMOSTATNÉHO POJIŠŤOVACÍHO PORADCE ASISTENTKU

Nabízíme:

�xní odměnu plus provizi

práci v místě bydliště

bezplatné zaškolení

Požadujeme:

SŠ vzdělání s maturitou

čistý trestní rejstřík
Výhoda:

převzetí

stávajících

pojistných smluv
Kontakt

Ing. Pavel Pfeifer
tel.: 606 115 706

Centrum Arkáda - pobočka Milevsko
Náměstí E. Beneše 123 (nad Českou poštou), 39901 Milevsko

Posláním Krizového centra Arkáda v Milevsku je poskytovat včasnou krátkodobou
pomoc lidem v osobní krizi. S našimi klienty sdílíme jejich trápení, pomáháme jim
nalézt rovnováhu a společně hledáme představu o možném řešení krizové situace.

Nabízíme pomoc a podporu v následujících oblastech:
• krize v rodině (manželské a partnerské krize, konfliktní rozvody, výchovné problémy ad.)
• domácí násilí (násilné chování ze strany partnera, psychické i fyzické násilí, vykázání násilné osoby)
• pomoc mladistvým při řešení jejich potíží v dospívání (problémy ve škole, vztahové krize,
   nízké sebevědomí ad.)
• náhlé zhoršení psychického stavu (ztráta blízké osoby, vážné onemocnění, závislosti a jejich řešení)
• potíže s přesahem do sociálně právní oblasti (zprostředkování kontaktů na odborná pracoviště
   – dluhová problematika, rozvodová situace ad.)
• asistované setkávání rodiče s dítětem
• 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
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jak dobře znáš své 
město?
Tentokrát není vaším úkolem odhalit, kde byla foto-
grafie pořízena, ale napsat nám, jakým jménem je 
lavička opatřena. Lavičku najdete na stezce pro pěší 
a cyklisty od benzinové pumpy na Hajdu. Tři vyloso-
vaní výherci, kteří správnou odpověď pošlou SMS do 
čtvrtka 15. června na telefonní číslo 775 733 552, 
získají volnou vstupenku na animovanou komedii Já, 
Padouch 3, která se bude promítat v Milevském kině 
v pátek 30. června od 17:30 hodin. Výhra tak může 
být vhodným dárkem dětem za vysvědčení. K odpo-
vědi nezapomeňte připojit své celé jméno a adresu.
Správná odpověď z minulého čísla: Vnitroblok 
vinotéky v ulici Pod Farou
Výherci: Z došlých odpovědí nebyla žádná správná

Potkáme se 
na toulava fEStu
Nejen pro turisty odjinud, ale především 
pro ty, kteří se rádi toulají po svém vlast-
ním kraji, uspořádá turistická oblast Toulava 
a Kulturní středisko města Bechyně histo-
ricky první Toulava FEST. V sobotu 17. červ-
na na náměstí v Bechyni vypukne oslava 
všeho místního a dobrého, co nám dal náš 
rodný kraj. Sjedou se výrobci místních dob-
rot i řemeslných výrobků, zástupci místních 
pivovarů a řada místních umělců, abychom 
společně přivítali léto a oslavili, že táhneme 
za jeden provaz. Děti se mohu těšit na zá-
bavný program v klášterní zahradě, nebu-
dou chybět zástupci měst a jednotlivých 
regionů turistické oblasti Toulava, aby vás 
pozvali na ta nejzajímavější místa, kam si 
třeba o prázdninách můžete udělat výlet.
Program oživí příjezd veteránů z Plané 
nad Lužnicí, těšit se můžete i na lidové 
soubory jako je Blaťácký soubor Vlastiboř, 
dechovku v podání Dechového orchestru 
Temelín, svižné sborové písně od Domina 
Tábor, folkové rytmy od D. R. C., a ti, co vy-
drží až do večera, i na pořádný rock, o který 
se postarají bechyňští Vejlet, Fylozofy Jam 
a nakonec Monotnoic Stereotype.
Na Toulava FEST můžete navíc vyrazit se zá-
žitkem. V Táboře totiž startují nostalgické 
jízdy po Křižíkově trati do Bechyně. Na fes-
tival si tak můžete udělat výlet historickými 
lokomotivami Elinka nebo Bobinka a k tomu 
si prohlédnout modelové kolejiště.
Pojďte se s námi zatoulat do Bechyně, po-
znat se a získat inspiraci pro vaše cesty 
na výlety od Tábora až do Bechyně, Milev-
ska, Sedlčan, Sedlce-Prčice, Mladé Vožice, 
Chýnova, Sezimova Ústí, Plané, Soběslavi, 
prostě až k vám. A jelikož je festival putov-
ní, příští rok se třeba všichni potkáme tady 
u vás.

Dík patří především Kulturnímu středisku 
města Bechyně a také Jihočeskému kraji, 
za jehož podpory tato pohodová akce vznik-
la a poslouží také k tomu, abyste si letos 
skutečně užili Jižní Čechy pohodové.
Všechny informace najdete
na www.kulturnidum.cz a www.toulava.cz.

Jan Sochor, produktový manažer 
a Štěpánka Barešová, ředitelka TOULAVA, o. p. s.
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taneční skupina Efk slaví 10 let (4. část - závěr)

V minulé části jsme se bavili o soutěžních cho-
reografiích a procesu jejich vytváření. Od minu-
lého článku uplynula už nějaká doba a my máme 
za sebou skoro všechny letošní skupinové sou-
těže, proto bychom Vás rádi seznámili s našimi 
výsledky.
Soutěžení je pro nás taková třešnička na dortu. 
Celý rok zdokonalujeme své taneční schopnosti, 
které používáme v soutěžních a dalších choreo-
grafiích. Letos jsme postavili celkem tři soutěž-
ní choreografie. Každá je jiná, v každé je vidět 
práce a duše choreografa samotného a práce 
tanečníků.
Dětská choreografie má název „House party 
dream“. Děti se zabývaly převážně tanečním sty-
lem house dance a s touto choreografií získaly 2. 
místo (regionální kolo soutěže Czech Dance Mas-
ters/dále jen CDO), 9. místo (mistrovství Čech 
CDO), 4. místo (regionální kolo soutěže Taneční 
skupina roku/dále jen TSR), 6. místo a ocenění 
poroty za nejoriginálnější choreografii v dět-
ské věkové kategorii (pohárová soutěž Original 
street dance cup).

Junioři, respektive juniorky, letos měli choreo-
grafii na japonské téma s názvem „Sakura gar-
den“, kde jim k vykreslení příběhu pomohly čer-
vené vějíře a poprvé si tak holky mohly vyzkoušet 
tanec s rekvizitou. S touto choreografií se dosta-
ly až na MČR do Brna. Jejich soutěžní úspěchy: 3. 
místo (region CDO), 3. místo (MČ CDO), 7. místo 
(mistrovství ČR CDO „Beat Street“), 5. místo (re-
gion TSR), 7. místo (MČ TSR), 7. místo (pohárov-
ka Original street dance cup).
Dospěláci s choreografií „Definition“ sklízí pro 
letošek největší soutěžní úspěchy, dostali se na 
mistrovství ČR obou postupových soutěží (CDO 
i TSR). Získali 3. místo (region CDO), 7. místo (MČ 
CDO), 11. místo (MČR CDO „Beat Street “), 3. mís-
to (TSR region), 4. místo (MČ TSR) a 2. místo 
(pohárovka Original Street dance cup). Poslední 
skupinová soutěž je teprve čeká, a to 2. června 
v Praze, mistrovství ČR soutěže TSR.
Soutěže pro nás letos byly nejen ve znamení 
úspěchů a krásných ocenění, ale také v poznání 
nových lidí, nasbírání dalších zkušeností a stme-
lení kolektivu.

Nesoutěžíme jen ve skupinových soutěžích, ale 
také v individuálních, tzv. battlech. Na jeden 
takový battle se vypravili v sobotu 20. května 
EFK b-boys. Šlo o battle „Best b-boy kid 2017“, 
který je určen pro b-boye do 16 let (taneční styl 
break dance). Před samotným battlem měli kluci 
možnost se naučit něco nového na worksho-
pu od Breaknuts crew (Polsko). Využili toho 
naplno a hned poté nově získané zkušenosti 
zapojovali v tzv. demo battlech, ve kterých se 
bojovalo o postup do nejlepší šestnáctky 90 ta-
lentovaných b-boys. Z EFK na battle vyrazili: 
Fanda Přibyl, Vašek Přibyl, Vít Kohout a Matěj 
Hrtoň se svými lektory Jardou „Jerry“ Kálalem 
a Petrem Kolářem. EFK b-boys se do nejlepší 
šestnáctky sice neprobojovali, zato si ale od-
vezli obrovskou zkušennost a motivaci pro další 
trénování.
Další battly nás čekají o prázdninách, konkrétně 
na tanečním soustředění Original summer, kde 
probíhají battly snad ve všech street dance sty-
lech a kterých se pravidelně účastníme.

Za TS EFK, Sharka Levá

Ze života knihovní lektorky
už je tomu 14 měsíců, co jsem nastoupi-
la na úžasné místo do Městské knihovny 
v Milevsku.
Práce knihovní lektorky je velice zajímavá, růz-
norodá, kreativní, obohacující, ale také časově 
náročná.
Od 1. dubna 2016 jsem udělala 67 lekcí na pod-
poru čtenářství a knihovnu navštívilo 1424 
dětí ve věku od 5 do 14 let. Mám velkou radost, 
když vidím spokojené a rozesmáté děti a sa-
mozřejmě mě velice těší zájem učitelů o další 
návštěvu knihovny. Vážím si návštěvy žáčků ze 
ZŠ Sepekov a dvou hodinového zastavení osmé 
třídy ze ZŠ Bernartice, kteří to do knihovny ne-
mají blízko a přesto přijeli. Ráda bych vyzdvihla 
2. a 3. třídy z 2. ZŠ, které knihovnu navštívily 
již čtyřikrát. Paní učitelka Hana Prášková navíc 
svou třídu přihlásila na téma Třídíme a jsme tří-
da aneb Příběh o třídění odpadu a bezodpadové 
domácnosti. S tímto pořadem jsme s kolegyní 
navštívily 3. B přímo ve škole. Třeťáky letos ješ-
tě jedna čtenářská beseda čeká.
Souběžně s lektorskou činností v knihovně jsem 

do programu zařadila zkušební 
projekt s názvem Knihožrouti 
pro MŠ. Ten od října letošního 
roku probíhá v MŠ Pastelka, kam 
pravidelně každý měsíc za dětmi 
docházím vždy s jednou knihou 
a úkolem na doma. Malé děti 
mě dobíjejí a do školky chodím 
každý měsíc moc ráda. Zároveň 
si tam okukuji naše budoucí 
čtenáře.
Do konce školního roku nás 
z větších akcí ještě čeká pa-
sování prvňáčků na čtenáře a závěr projektu 
Knihožrouti.
Velice se těším na návštěvu iSŠT a žáků vícele-
tého gymnázia. Do dalšího školního roku jsem 
si dala předsevzetí, že zapracuji na lekcích pro 
studenty a přála bych si navázat užší spolupráci 
s učiteli na gymnáziu. Ráda bych pro ně „na za-
kázku“ připravila obohacující a vzdělávací pořa-
dy dle jejich přání a potřeb.
řeklo by se, že s koncem školního roku mi 

začínají prázdniny, ale opak je pravdou. Již 
nyní mám plnou hlavu letošních příměstských 
táborů, které nás v létě čekají. Zázemí míváme 
na pobočce v domě kultury a využíváme i ven-
kovní amfiteátr. V měsíci červenci zde také pro-
běhnou dvě prázdninová posezení nad knížka-
mi. Tímto bych ráda poděkovala zaměstnancům 
DK, že to s námi i přes hlučnější léto vydrží.

S přáním krásného přicházejícího léta Vaše 
knihovní lektorka Eva Rejlková.

O knihovnický příměstský tábor je velký zájem.


