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NEPŘEHLÉDNĚTE

Veřejné zasedání

zastupitelstva města Milevska

se koná ve středu

12. září od 17 hodin
ve velkém sále domu kultury.

Medaile starosty 
města – výzva 
k předkládání návrhů

U příležitosti vzniku samostatného českoslo-
venského státu budou starostou města uděleny
pamětní medaile. Návrhy na udělení mohou
občané podat písemně prostřednictvím sekre-
tariátu starosty města nebo elektronickou
poštou nejpozději do 1. 10. 2018 dle podmínek,
které jsou k dispozici na facebookových a webo-
vých stránkách města nebo v sekretariátu sta-
rosty města. Informace o přijatých návrzích je
neveřejná.

Milevsko sobě
Dům kultury Milevsko a město Milevsko připra-
vují na sobotu 22. září akci s názvem MILEVSKO
SOBĚ. Konat se bude na nám. E. Beneše a pro
návštěvníky bude připraven atraktivní program
především s milevskými účinkujícími. Akce ke
100. výročí vzniku samostatného Českosloven-
ska nabídne od 10:30 hodin vystoupení Yvetty
Blanarovičové s programem pro děti Pohádková
hádanka, od 12 hodin pak vystoupí Richard
Nedvěd ve své Stand-up comedy a od 13 hodin
jihočeská dechová kapela Jižani. V průběhu
celého dne vystoupí také místní účinkující –
těšit se můžete na Milevský dětský a smíšený
sbor, sbor MIL-ROSES, Kláru Brožovou, taneční
skupiny NRG,  EFK nebo Farida, ukázky tanců P-
klubu, orientální tance, gymnastické vystou-
pení, aerobic, ukázky sletových skladeb Sokolů,
představí se i florbalový klub Doswich, městská
knihovna, Charita Milevsko, dům dětí a mládeže,
Milísek, ukázky výcviku psů nebo Červený kříž
a další. Program doplní i soutěž Železný hasič
– O pohár starosty města.

Moje Milevsko

Ve druhé polovině srpna spatřila světlo světa
nová kniha - monografie Milevska. Má 220 stran,
hovoří o historii i současnosti našeho města
a je vybavena velkým množstvím fotografií.
Reprezentační publikace je určena milevské
veřejnosti i návštěvníkům a zájemci si ji mohou
zakoupit v infocentru.

Fantom slaví 45 let
Když na jaře roku 1973 založili pánové Bohdan
Dolínský, Jiří Máchal, František Filipín, Jan
Anděl a Jaroslav Pejša kapelu Fantom, málo kdo
tušil, že tato značka bude slavit neuvěřitelné
45. narozeniny. 
Termín koncertu padl na 29. září a bude usku-
tečněn v milevském domě kultury. 
Momentálně jsou přípravy koncertu v plném
proudu a současní členové kapely doufají, že se
vše povede připravit tak, aby oslavy byly opravdu
povedené.
K tomu jistě pomohou i příznivci, které srdečně
zveme na tuto výjimečnou akci.
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Informace z jednání Rady města Milevska
RADA MĚSTA 8. 8. 2018 
• Dláždění vjezdů – v návaznosti na obnovu

ulic Sibiřská a Kpt. Jaroše a nově i chodníků
v ulici F. Kudláčka bylo rozhodnuto vydláždit
všechny související vjezdy do domů zámko-
vou dlažbou. Práce provedou služby města.

• Jmenování ředitelky – rada města na dopo-
ručení výběrové komise jmenovala ke dni 
1. 9. 2018 ředitelkou Mateřské školy Klubíčko
v ulici B. Němcové paní Mgr. Jitku Imbrovou.

• Opravy chodníků – oprava chodníků ve vni-
trobloku na Starém sídlišti, byla na návrh
rozšířena o navazující chodníčky, které pro-
pojují prostor s domy č. 811 a č. 783 a ulicí
Čs. Armády. Celou akci od počátku srpna pro-
vádějí Služby Města Milevska.

• Odkup pozemků – rada doporučila zastupi-
telstvu schválit odkup pozemků od státu za
částku 304 tis. Kč. Jde o pozemky pod objek-
tem šaten na tenisových kurtech v Bažant-

nici, který patří městu, jde tedy o sjednocení
vlastnictví stavby a pozemku pod stavbou.

• Pronájem Růžek – po vyhodnocení došlých
nabídek (4 nabídky) na pronájem prostor po
dřívější prodejně potravin, rozhodla rada
uzavřít nájemní smlouvu se společností VÁC-
LAVÁK, s. r. o. Milevsko. Budoucí nájemce
uvedl záměr provozovat v prostorách hos-
tinskou a prodejní činnost.

Mgr. Martin Třeštík, místostarosta

Ing. Hana Pejřilová
Vedoucí odboru regionálního rozvoje

Klára Doubková, DiS.
Odbor finanční - hlavní účetní

Nové zaměstnankyně městského úřaduPoděkování
Za město Milevsko děkujeme paní Anně Říhové,
ředitelce Mateřské školy Klubíčko v ulici 
B. Němcové za její práci. Anna Říhová působila
ve školce Klubíčko jako ředitelka po 26 let až do
konce měsíce července letošního roku. Jsme jí
vděčni za dlouholetou dobrou a obětavou čin-
nost ve prospěch našich nejmenších, často nad
rámec běžných povinností, kupříkladu za vedení
nejmenších mažoretek. Děkujeme a přejeme do
dalších let mnoho úspěchů.

Rada města Milevska

Rada města jmenovala na základě výsledku kon-
kurzu novou ředitelkou Mateřské školy Klubíčko
v ulici B. Němcové. Stala se jí paní Mgr. Jitka Imb-
rová z Milevska. 

Sibiřská & spol. – malá rekapitulace
V letošním horkém a suchém létě se dokončuje
obnova tří ulic na Hůrkách. Připomeňme si, co,
jak a za kolik se tu udělalo.
Na jaře 2017 začala firma E.ON v ulicích Sadová,
Sibiřská a Kpt. Jaroše rekonstrukci svého ply-
novodu. Na to navázala městská rekonstrukce
vodovodu (firma Hrůza, Zbelítov, 4,8 mil. Kč).
Pak výměna veřejného osvětlení – 38 světelných
bodů a rozvaděč (Služby Města Milevska, 
1,3 mil Kč). Výsledek: nová elegantní svítidla
a úspora elektřiny 60%. 
Na sklonku roku 2017 dále došlo v Sibiřské
k výměně obrub a rekonstrukci chodníku. Začát-

kem roku 2018 pokračovala obnova chodníku
v Sadové a výměna obrub v ulici Kpt. Jaroše
(Služby Města Milevska, 1,1 mil. Kč). V Sadové
se lampy posunuly blíže k plotům a vznikl prostor
vhodný pro doplnění chodníku v úseku, kde chy-
běl. Dodatečně rada na návrh místních rozhodla,
že tu tedy ještě bude doplněna zámková dlažba
(Služby Města Milevska, 164 tis. Kč). 
Od letošního června do začátku července fir-
ma PORR a. s. vyměnila povrch komunikací  
ve všech třech ulicích. Finančně se podílelo
město (1,1 mil. Kč) společně s firmou E.ON
(1,2 mil. Kč). Celá akce je dobrým příkladem

využití  součinnosti se soukromou f irmou. 
Na popud místních obyvatel ještě na závěr rada
města odsouhlasila vydláždění vjezdů do domů
v ulicích Sibiřská a Kpt. Jaroše v těch částech
ulic, kde není chodník, ale zelený pás (Služby
Města Milevska za 270 tis. Kč). A abychom byli
spravedliví – v ulici Kpt. Jaroše nikdy nebyl
a zatím ani není souvislý chodník a měli bychom
s ním do budoucna počítat.
Nicméně společně s také poměrně novou ulicí
Štěpána Dvořáka máme zase další ucelený kus
města v dobré kondici. 

Mgr. Martin Třeštík, místostarosta

Nový školní rok už je tu!

Letošní prázdniny měly děti přímo ukázkové. Počasí
nádherné, koupání, hraní her arelaxace. Ale školní
budova prázdniny vnímá jinak. Je to čas, kdy se v ní
opravuje, maluje, stěhuje, vybavuje a především
uklízí apřipravuje, aby bylo vše do 3.září, kdy znovu
budova ožije křikem žáků, perfektně připraveno.

O letošních prázdninách se na 1. základní škole 
T. G. Masaryka malovalo ve třídách, ve dvou třídách
jsou nové pylonové tabule, takže všechny třídy již
mají tyto nové tabule. Pokračovalo vybavení tří uče-
ben audiovizuální technikou – projektory s ozvu-
čením. Byla provedena oprava učebny výtvarné

výchovy – renovace parketové podlahy, kompletní
vymalování abyl instalován nový nábytek. Ve školní
družině bylo vybaveno novým nábytkem další oddě-
lení. S přibývajícími žáky vyvstal „problém“, kam
umístit další třídu. Z tohoto důvodu musela být
jedna učebna výpočetní techniky zrušena a byla
upravena na klasickou třídu. Ve stávající učebně
výpočetní techniky byly provedeny nové rozvody
elektřiny, počítačové sítě anakoupeny počítače pro
24 žáků. Pro další výuku, nejenom výpočetní tech-
niky, je možné využít 24 iPadů. To, že škola je per-
fektně připravena na příchod žáků iučitelů, je záslu-
hou nejen firem, které pracovali ve škole, ale
především našich správních zaměstnanců.

PaedDr. Martin Hrych, ředitel školy
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V MĚSÍCI ČERVENCI 2018 OSLAVILI
ŽIVOTNÍ VÝROČÍ

A ZÁROVEŇ SOUHLASILI SE ZVEŘEJNĚNÍM
V MILEVSKÉM ZPRAVODAJI:

80 LET
Pavel Kotalík

Miloslav Hrych
Mária Medková

85 LET
Marie Vlková, Něžovice

90 LET
Libuše Šifaldová

92 LET
Ladislav Kopecký

95 LET
Václav Voříšek

96 LET
Vlasta Kopecká

101 LET
Věra Schorníková

Letní tábor milevských skautů

Druhé dva týdny v červenci jsme strávili na tábo-
ře uprostřed lesů poblíž vesnice Bečice. I přes
perné počasí na nás čekal bohatý program. Kaž-
dý den jsme měli blok práce, kde jsme se věnovali
stavění tábořiště, jezdili jsme si pro vodu, při-
pravovali dřevo na večerní ohně nebo jsme pra-
covali na našem srubu, kam jezdíme na výpravy
a letos i na tábor. Dále jsme v rámci celotáborové
hry vesmírně putovali z planety na planetu
pomocí Astriaporte a snažili se zachránit celý
Vesmír před nebezpečnými Orii. Každý den jsme
také měli blok věnovaný oddílovým programům,
při kterých jsme se rozdělili na družinky, se kte-
rými chodíme během školního roku na schůzky,
a prožívali tak skautskou schůzku i na táboře.

S ohledem na vysoké teploty nesmělo chybět
koupání, a tak jsme se mohli kdykoliv zchladit
v blízké Lužnici. Ve zbývajícím čase jsme hráli
společně hry, naučili jsme se například bränball
a nesměl chybět ani turnaj v přehazované nebo
naše oblíbené lidské „Člověče, nezlob se!“.  Pod-
nikli jsme také výlet do Tábora na venkovní kou-
paliště s menšími dětmi. Větší děti měly nároč-
nější výlet. Šly totiž třídenní putování s krosnou
na zádech, ale také jejich cílem bylo koupaliště
v Táboře. Nechyběly ani táborové výzvy pro
vedoucí jako například ranní či noční otužování
nebo celý tábor bez sladkostí atp. Vrcholem
tábora byl slibový oheň, kde složili slib nová
vlčata a světlušky. Na poslední noc k nám přijeli
rodiče, aby mohli vidět náš táborový režim a užili
si s námi závěrečný oheň. Bohužel počasí nám
nepřálo, ale přesto to byl vydařený večer, buřty
se daly péct i v dešti a rodiče si i tak večer užili.
Navíc, skaut je veselé mysli v každé situaci, takže
jsme se s úsměvem na tváři rozjížděli po deštivé
noci domů, kde na nás čekala vana na odmočení
a postel, kterou jsme všichni ocenili po dvou
týdnech ve stanu.

Za milevské skauty Jitka Máchalová

Pozvánka na koncert
„Pocta republice“
Svatováclavský kult a oslava české státnosti
jsou spojené nádoby. Před 100 lety, na podzim
roku 1918, vznikl nový středoevropský stát -
Československá republika, jako výsledek mno-
haletého úsilí českých politiků, myslitelů
a vlastenců a nového uspořádání Evropy po
strastiplné válce. Chceme tyto památné dny
oslavit i hudbou.
Na koncertě ve staroslavné milevské klášterní
bazilice, v sobotu 29. září od 17 hodin, před-
vedeme skladby českých autorů od baroka až
k hudbě 20. století. Vedle Jihočeského komor-
ního orchestru z Českých Budějovic se před-
staví i milevské sbory, jak smíšený, tak dětský,
a mladá, velmi nadějná houslistka Pavla Tesa-
řová, jejíž rodinné kořeny sahají do Milevska a
není milevskému publiku neznámá.
Srdečně vás všechny zvu a těším se s vámi na
shledanou! Jaroslav Vodňanský

Další ročník Hudebních sklepů v Milevsku

Další - již 16. ročník - milevských Hudebních skle-
pů zahájí 21. září v Galerii M uskupení OLDÁŠ.
Tak si totiž říká dvojice Dáša Vokatá & Oldřich
Kaiser. Nejznámější undergroundová písničkář-
ka a jeden z nejpopulárnějších a nejlepších čes-

kých herců vystupují společně v klubech vyjí-
mečně a jejich koncerty jsou vždy neopakova-
telným zážitkem. Vozí si s sebou asi patnáct
různých hudebních nástrojů, repertoár se skládá
z písní Dáši Vokaté, Oldřich Kaiser k tomu čte
básně Ivana Martina Jirouse. Na Oldřicha nara-
zila Dáša poprvé před několika lety, když s jejím
tehdejším partnerem Magorem společně namlu-
vili šestihodinové CD s názvem Pravdivý příběh
Plastic People of the Universe. Imponoval jí na
něm pouze jeho nezaměnitelný hlas. Herec
Oldřich Kaiser se ale později stal druhou hlavní
personou alba undergroundové písničkářky Dáši
Vokaté Dva divoký koně (2014). Ato jako zpěvák,
houslista, kytarista a zjevně i jako objekt někte-
rých textů. Třetí osobností, která příběhem alba
prochází, je v roce 2011 zesnulý Ivan Martin
Jirous, dlouholetý partner Dáši Vokaté. Jemu je
věnováno několik písní a na obal desky se oba
protagonisté nechali vyfotit pod Magorovým
obrazem... Josef Veverka

Neslýcháme o něm často, ale jakmile překročí
naše hranice, dává o sobě vědět. Přijíždí usku-
tečnit koncert apřipravit další plány. Kdysi naděje
české houslové školy, dnes už renomovaný umělec
a pedagog na Vysoké hudební škole Carla Marii
von Webera v Drážďanech. Kdysi laureát Čajkov-
ského soutěže (1982) avítěz mezinárodní soutěže
Pražského jara (1986), dnes fundovaný komorní
hráč, sólista předních světových orchestrů apeda-
gog, houslista Ivan Ženatý. Jeho krásnou part-
nerkou v koncertní a životní pouti je klavíristka
Katarína Ženatá. Ivan Ženatý, český houslový vir-

tuóz a hudební pedagog se narodil se 2. února
1962 v Lomnici nad Popelkou, jeho dědeček byl

varhanář, tatínek vedl jazzovou kapelu. V mládí
byl i literárně činný, psal básně ataké hodně spor-
toval. Od roku 2012 působí také v USA na Cleveland
Institute of Music. Koncert pořádá Farní charita
Milevsko v rámci mezinárodních (5. září) i repu-
blikových (27. září) oslav Dne charity.
Koncert bude podpořen z dotace na kulturu
města Milevska.
Na jedinečný zážitek se můžeme těšit v pondělí
17. září v 18 hodin v klášterní bazilice Navštívení
Panny Marie v Milevsku.

Alena Růžičková

Český houslový virtuóz Ivan Ženatý zavítá do Milevska
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Sokolové zahajují
Školní prázdniny jsou u konce, žáci a studenti
usedají do lavic. Také členové milevského Sokola
se chystají zahájit svoje pravidelné cvičení. Dve-
ře sokolovny se pro všechny věkové kategorie
otevřou od pondělí 10. září. V prvním týdnu pro-
běhne zápis a většina zájemců si již také zacvičí.
Rozvrh cvičení bude vyvěšen ve vývěskách na
sokolovně, najdete jej i v příštím čísle Milev-
ského zpravodaje. ZiP

Odborné sociální
poradenství Milevsko
Potřebujete poradit v nepříznivé životní situaci?
Potřebujete podporu a nasměrování na správ-
nou cestu? Neváhejte nás kontaktovat, jsme
tady pro vás ve věci pracovně-právních vztahů,
nezaměstnanosti, sociálních dávek, rodinných
vztahů a v oblasti dluhové problematiky. 
Nabízíme také zprostředkování právního a psy-
chologického poradenství. Klient sdělí pracov-
níkovi poradny svou zakázku, pracovník zkon-
taktuje advokáta či psychologa, kteří k případu
sdělí svou písemnou odpověď a v případě potře-
by je sjednána osobní schůzka s klientem.

Mgr. Věra Křížová, sociální pracovnice
Tel. 702 133 122  
E-mail: poradenstvi@socsluzbymilevsko.cz
ulice Za Radnicí 95, Milevsko
Po, St 08:00–17:00
Út, Čt, Pá 08:00–12:00

Děkujeme, že společně s námi pomáháte
Na konci měsíce
června 2018 byl
v Milevsku, v Rie-

gerově ulici č. p. 214 
(v 1. patře, vchod mezi Kvě-
tinářstvím JK a Crystalem),
nově otevřen charitativní
obchůdek nesoucí jméno
Darovna. Hlavní myšlenkou
tohoto netradičního ob -
chůdku je pomoc zejména
dětem v sociálně nepříznivé
situaci a se zdravotním
postižením formou finanč-
ního daru, a to na konkrétní
věc (např. na nákup speci-
álních bot, speciální zdra-
votní pomůcky, příspěvku
na lázně, rehabilitačního pobytu apod.).
Pomoci může opravdu každý z Vás. Pokud doma
máte věci, které jsou stále funkční, ale pro vás
již nemají využití, přineste je k nám, do Darovny.
Přijímáme dětské oblečení, boty, vybavení do
domácnosti, nádobí, hračky, bižuterii a mnohé
další věci, vše čisté a v dobrém stavu. Vámi daro-
vané věci budou po převzetí naceněny a za sym-
patickou cenu dále prodávány.
Díky Vašemu zájmu byla již prodejem darovaných
věcí nashromážděna částka pro Kubíka Pince
ve výši 6 500 Kč, potřebná k zakoupení spe -
ciálního příslušenství ke zdravotnímu kočáru.
V současné době je otevřena druhá sbírka pro
Daníka Grafonera ve výši 10 000 Kč, potřebnou
na nákup speciální zdravotní tříkolky. 

Jménem Darovny bychom Vám chtěli podě-
kovat za to, že náš záměr podporujete a cho-
díte k nám věci nejen darovat, ale zároveň zde
i nakupujete za symbolické ceny. Děkujeme
Vám a těšíme se, že společně budeme i nadále
moci pomáhat těm, kterým naší společnou
pomocí usnadníme alespoň z části jejich
mnohdy nelehký život.
Bližší informace můžete získat v našem obchůd-
ku Darovna (po, st od 9.00 do 17.00, út, čt, pá 
od 9.00 do 15.00, polední přestávka od 12.30
do 13.00), na našich webových stránkách
www.darovna.cz, nebo na tel. čísle: 736 689 876
– Milena Kliková.

Markéta Jarošová, 
Milena Kliková

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

Cyklus naučných pořadů pokračuje 
Tradiční cyklus naučných pořadů s názvem Toulky za poznáním pokračuje
i v novém školním roce. Zajímavé povídání o cestě s názvem Santiago de
Volary cestovatelky Marcely Krčálové doplní vyprávění o další 300 km
dlouhé cestě po hranicích ČR - putování českou krajinou.  Povídání o tom,
že se v poutní cestu může proměnit jakékoliv toulání v přírodě, pokud
jsme tomu otevřeni, si přijďte poslechnout ve středu 26. září od 18 hodin
do loutkového sálu milevského domu kultury. Vstupné je 25 korun.

Dům kultury Milevsko využil období letních prázdnin k rekonstrukci toalet
v původní budově objektu. Celkové náklady na rekonstrukci 1,35 mil. Kč jsou
hrazeny z příspěvku zřizovatele města Milevska. Fotografie před dokončením
díla z konce srpna 2018.
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Fotografií se vracíme k vernisáži výstavy obrazů Petry Scwarzerové, roz. Haš-
larové a Martina Jelínka, která proběhla v milevské Galerii M 2. srpna. Výstava
je otevřena do soboty 1. září.

V týdnu od 6. do 10. srpna se uskutečnil v Centru Milísek druhý z letních klubíků
pro děti, který probíhal ve stylu příměstského tábora. Dětem se společně
strávený týden v klubíku velmi líbil.  Na fotografii je část dětí při stavění domečků
pro lesní skřítky.

Více než sedmdesát dětí se během tří turnusů příměstských táborů s plaváním
proměnilo v malé indiány, pro něž se indiánskou vesnicí stala milevská soko-
lovna s přilehlou zahradou. V té se malí indiáni učili různým dovednostem, ty
plavecké pak zdokonalovali v krytém i venkovním bazénu. Na dobrou náladu
a bezpečnost celého kmene dohlíželi náčelníci Jan Homola, Alžběta Bardová
a Eliška Jedličková.

Letošní letní soustředění oddílu moderní gymnastiky a sportovní všestrannosti
při T. J. Sokol Milevsko se neslo v námořnickém duchu. Dvoufázové tréninky
přerušil v polovině týdne celodenní výlet, při kterém gymnastky vyměnily náčiní
a nářadí za pádla a splouvaly Vltavu na raftech. Soustředění absolvovalo 
20 gymnastek tradičně v prvním srpnovém týdnu ve sportovním areálu 
Sokola Křemže.

Prázdninování s Neználkem – 4. den – náročný výlet po zeleninovém okolí
města Zelení s trochu nepěknými legráckami nedůvěřivých malenek.

Téměř 80 zájemců si nenechalo v Milevském kině ujít prázdninovou dílničku
spojenou s promítáním pohádky Pat a Mat znovu v akci.
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A jaké byly osudy rodičů Jana Jeřábka?
Nesmíme zapomenou ani na osudy jeho blíz-
kých. O působení Jana Jeřábka bylo již publi-
kováno dost, ale o životě jeho rodičů bylo
zveřejněno do současné doby poměrně málo.
Rodiče Jana Jeřábka po jeho odchodu do zahra-
ničí určitě prožívali těžké období. Jediný syn,
kterého jistě s láskou vychovávali, byl mimo
domov. Neměli o něm zprávy. Navíc 17. srpna
1942 byli odsunuti do Svatobořic u Hodonína
na Moravě. Byl zde internační tábor pro příbuzné
vojáků, o kterých se německé úřady dozvěděly,
že odešli za hranice. V tomto táboře byli umís-
těni až do dubna 1945. Po návratu do Milevska
a osvobození samozřejmě očekávali návrat milo-
vaného syna. Drsnou pravdu o osudu syna se
dozvěděli z oficiálního dopisu, který všem
pozůstalým odesílal Inspektorát čs. letectva ve
Velké Británii, datovaný 6. června 1945. 
Po roce 1945 zůstali v Milevsku a bydleli v rodin-
ném domu, který si postavili v Blechově ulici.
Jan Jeřábek starší zemřel ve svém domě 23. lis-
topadu 1967 a svůj věčný odpočinek nalezl na
milevském hřbitově, kam byl 26. listopadu 1967
uložen do rodinného hrobu. Po smrti svého man-
žela se paní Anežka Jeřábková odstěhovala do
Tábora ke své neteři Boženě Ješové. Zde bydlela
v rodinném domu v ulici Lomená. Dne 5. srpna
1979 zemřela a poslední rozloučení se konalo
10. srpna 1979 v obřadní síni v Praze na Olša-
nech.

Jaký byl Jan Jeřábek a jak na něj vzpomínáme
v současnosti?
Jeřábek byl dne 16. 2. 1946 in memoriam vyzna-
menán Čs. válečný křížem a dne 28. 2. 1947
povýšen do hodnosti štábní rotmistr. K uctění
jeho památky byla 14. července 1946 odhalena
pamětní deska na budově milevské radnice. Při
odhalení této desky promluvil i mjr. Václav Raba.
Deska vydržela na těchto místech do dnešních
dnů a je připomínkou památky milevského rodá-
ka. Po roce 1990 byl Jan Jeřábek povýšen do
hodnosti plukovníka. Největší pocty se mu
dostalo tím, že na základě rozhodnutí tehdej-
šího Městského národního výboru v Milevsku
byla jedna z ulic města pojmenována Jeřábkova.
Proč byla vybraná právě tato ulice, je otázkou.
Jan Jeřábek žil v Milevsku na náměstí. Zdá se,
že hlavním důvodem byl dřívější název ulice,
respektive postava, po které byla ulice pojme-
novaná. Tím nebyl nikdo jiný než Klement Gott-
wald. Byl prvním tzv. dělnickým prezidentem
naší země. A po roce 1990, kdy byla snaha pře-
jmenovávat ulice po skutečných osobnostech,
majících vztah k danému městu, se této pocty
dostalo i nenápadnému milevskému rodákovi. 
A jaký byl? Na většině dochovaných fotografií
se Jan Jeřábek usmívá. Jako o velmi srdečném
kamarádovi o něm mluvil i jeho někdejší spo-
lubojovník Antonín Vendl. V nedávné době se
mi podařila nalézt pozůstalost po tomto výji-

mečném muži. Jedná se o poměrně malý kufřík,
ale obsahuje řadu zajímavých dokladů a je zde
zejména fotoalbum. Zde je zachycen celý jeho
život, jsou zde fotografie od peřinky až po foto-
grafii tehdejší podoby jeho hrobu. Na většině
fotografií z dob 2. světové války je doslova
obklopen ženami a na dalších je patrné, jak si
užívá života. Z dochovaných popisek fotografií
jasně vyplývá jeho dobrosrdečná povaha a vztah
k lidem. 
Tento článek chci věnovat památce tohoto muže,
který neváhal opustit svoji milovanou zem
a osud mu nedopřál se vrátit do svobodné země.
Ruku na srdce, kdo z nás v současné době by
dokázal to samé, co Jan Jeřábek? Tedy opustit
milovanou vlast a bojovat na území jiného státu

za svobodu. Musíme si stále připomínat jeho
osud a to, co pro nás udělal. 
Vzpomínky na Jana Jeřábka byly čerpány ze stu-
dia písemných materiálů, uložených ve VHÚ
(Vojenský historický archiv) v Praze, dále z knih
Jiřího Rajlicha: Na nebi hrdého Albionu, Na nebi
sladké Francie, dále pak knihy kolektivu autorů
Českoslovenští letci ve Francii a Letci Písecka
na bojištích druhé světové války. Za poskytnutí
cenných materiálů jsem zavázán badateli Janu
Railovi z Náchoda. Současně chci poděkovat
všem, kteří mi byli nápomocni k sepsání těchto
řádků, a kteří nechtějí být jmenováni. Foto
pochází z osobního archivu autora. 

Martin Strouhal

Střípky z minulosti – Věčně usměvavý nebeský jezdec 
Jan Jeřábek, A.F.M. – 2. část
Dokončení z minulého čísla

Rodiče Jana Jeřábka – tatínek Jan Jeřábek a maminka Anežka Jeřábková. Fotografie je datovaná 5. února
1964. Na druhé straně je úhledným písmem paní Anežky Jeřábkové vyznačeno datum jejich zlaté svatby.
Tato fotografie je s pravděpodobností hraničící s jistotou pořízena před milevskou radnicí, tedy na místě,
kde před rokem 1939 prožili kus života.
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KULTURA A SPORT – ZÁŘÍ 2018

ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ 
sobota 1., neděle 2. 9. 20:00
ČR – Drama, komedie – Dáš si ještě jedno? Úsmě-
vy smutných mužů je celovečerní film podle stej-
nojmenného knižního bestselleru.
ČESKÉ ZNĚNÍ 93 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč 

SESTRA
čtvrtek 6., pátek 7. 9. 20:00
USA – Horor, mysteriózní, thriller – Tvůrce
rekordně úspěšných hororů James Wan se pro-
ducentsky ujal snímku, ve kterém se vrací zlo-
volná síla v podobě démonické řádové sestry.
TITULKY 96 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč 

PŘÍBĚH KOČEK
pátek 7. až neděle 9. 9. 17:30
CHN – Dobrodružná komedie –Devět životů, devět-
krát větší zábava. Jsou především líné a všechno
mají na háku, ale i kočky mají velká srdce, mají
své legendy a dny, kdy zažívají neuvěřitelně věci.
DABING 90 min.
vstupné: 120 Kč

TEN PRAVÝ, TA PRAVÁ?
sobota 8., neděle 9. 9. 20:00
USA – Komedie, romantický – V tomto filmu se
setkává Keanu Reeves s Winonou Ryder v rolích
samotářských netečných svatebčanů, jejichž vzá-
jemné (ne)sympatie přeci jen začnou roztávat.
TITULKY 90 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

PREDÁTOR: EVOLUCE 3D
čtvrtek 13., pátek 14. 9. 20:00
USA – Akční, dobrodružný, sci-fi, thriller – Jedni
znejvětších lovců celého vesmíru se vrací na Zemi.
TITULKY 100 min.
vstupné: 150 Kč 

SPOLU TO DÁME 
sobota 15., neděle 16. 9. 20:00
GER – Komedie, drama – Představitel učitele
ze série „Fakjů pane učiteli“ se vrací ve filmu
plném smíchu i dojetí.
DABING 106 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
čtvrtek 20. až sobota 22. 9. 20:00
ČR – Komedie –Režisér úspěšné romantické kome-
die Pohádky pro Emu, Rudolf Havlík přichází s novou
komedií s hvězdným hereckým obsazením.
ČESKÉ ZNĚNÍ 95 min.
vstupné: 130 Kč 

UTØYA, 22. ČERVENCE 
neděle 23. 9. 20:00
NOR – Drama, thriller – „72 minut, které otřásly
Evropou ” Norský snímek zachycuje masakr na
letním táboře na ostrůvku u Osla v létě 2011.
TITULKY 98 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 90 Kč 

HELL FEST: PARK HRŮZY
čtvrtek 27. 9. 20:00
USA – Horor – Parta kamarádů si jde užít do
zábavného parku hrůzy. Uprostřed strašidelných
atrakcí je ale začne terorizovat a pronásledovat
skutečná hrozba.
TITULKY
do 15 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

YETI: LEDOVÉ DOBRODRUŽSTVÍ 3D
pátek 28. až neděle 30. 9. 17:30
USA – Animovaný, komedie, rodinný – Rodinná
komedie, ve které je Yeti přesvědčen, že záhadné
bytosti známí jako „lidé” opravdu existují.
DABING 96 min.
vstupné: 130 Kč

DOMESTIK 
pátek 28. 9. 20:00
ČR – Psychologický thriller – Každá posedlost
má vedlejší účinky. V minimalistické studii sle-
dujeme rozpad těla, vztahu i mysli v působivém
debutu Adama Sedláka.
ČESKÉ ZNĚNÍ 117 min. 
do 12 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč 

VŠECHNO BUDE 
sobota 29. 9. 20:00
ČR, SR, PL, SL – Drama, road movie – Road movie
o klučičím přátelství, dobrodružství a velké svo-
bodě natočil oceňovaný režisér Olmo Omerzu, kte-
rý má za sebou celovečerní snímek Rodinný film. 
ČESKÉ ZNĚNÍ 85 min. 
do 12 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč 

ODBORNÝ DOHLED NAD VÝKLADEM SNU 
neděle 30. 9. 20:00
ČR – Komedie, drama – Český filmový under-
ground přímo navazuje na Odborný dohled nad
východem slunce.
ČESKÉ ZNĚNÍ 79 min. 
do 15 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

9. MILEVSKÝ POHÁDKOVÝ LES
sobota 1. 9. 13:00-16:00
Dům kultury a maškarní sdružení připravují pro
děti tradiční zábavné odpoledne.
start od areálu koupaliště vstupné: 50 Kč

SEMINÁŘ A ŠKOLENÍ ROZHODČÍCH
sobota 1. a neděle 2. 9.

FITNESS HODINY S JANOU MIKLAVČIČOVOU 
– ZAHÁJENÍ KURZU
pondělí 3. 9. 18:45 a 20:00
taneční sál

SPOLEČENSKÉ A COUNTRY TANCE 
– ZAHÁJENÍ KURZU
úterý 4. 9. 17:00
Rádi přivítáme nové zájemce.
taneční sál

BŘIŠNÍ TANCE PRO VŠECHNY GENERACE 
– ZAHÁJENÍ KURZU
středa 5. 9. 18:30
Přivítáme zájemce o orientální tanec, začínající,
pokročilé, ale i maminky s dětmi. Přijďte si tanec
vyzkoušet nezávazně na první lekci zdarma.
hudební sál

FITNESS HODINY S JANOU MIKLAVČIČOVOU 
– ZAHÁJENÍ KURZU
středa 5. 9. 20:00
taneční sál

VÝTVARNÉ HRÁTKY 
– INFORMAČNÍ SCHŮZKA
čtvrtek 6. 9. 16:00
Máte doma dítě, které rádo tvoří a chtěli byste
dále rozvíjet jeho nadání? Z věcí, které nás obklo-
pují, můžeme tvořit nádherné věci. Chcete se
dozvědět více o nové nabízeném kurzu? Přijďte
nezávazně na informační schůzku s ukázkami
tvorby, které si pro vás připravila lektorka Jana
Kaprálová. Kurz je určen pro děti od 6 let, mladší
mohou chodit s doprovodem rodičů.
učebna 2

TANEČNÍ HODINY 2018 
– ZAHÁJENÍ VÝUKY KURZ A + B
pátek 7. 9. 19:00
velký sál
vstupné: účastníci kurzu vstup na průkazky, ostat-
ní vstupné: 30 Kč

OTEVŘENÉ TRÉNINKY A ZÁPIS 
NOVÝCH ČLENŮ EFK DANCE FAMILY
od pondělí 10. 9.
Více informací na FB EFK dance family.

MILEVSKÝ DĚTSKÝ SBOR 
– ZAHÁJENÍ ZKOUŠEK
pondělí 10. 9. 15:30
loutkový sál

PŘEDŠKOLÁČEK ANEB HRAJEME SI NA ŠKOLU
pondělí 10. 9. 16:00-18:00
Zahájení kurzu pro předem přihlášené děti.
výuková učebna

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA 
MINISTERSTVA VNITRA ČR
úterý 11. 9. 13:00-16:00
Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny.
učebna 2

INFORMAČNÍ SCHŮZKA 
– KURZ ANGLICKÉHO JAZYKA
úterý 11. 9. 17:00
Nabízíme výuku angličtiny pro začátečníky
i pokročilé. Dále konverzaci a nově kurz Příprava
ke státní maturitě. Informační schůzka je určena
pouze pro nové zájemce, stávající žáky prosíme
o potvrzení pokračování v kurzu na e-mail 
kurzy@milevskem.cz do 8. září.
učebna 2

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MĚSTA MILEVSKA
středa 12. 9. 17:00
velký sál

MILEVSKÉ KINO

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

DŮM KULTURY

NÁDRAŽNÍ 846 | TEL.: 383 809 200
www.milevskem.cz
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INFORMAČNÍ SCHŮZKA 
– KURZ NĚMECKÉHO JAZYKA
středa 12. 9. 17:30
Pro nové zájemce – začátečníky, mírně pokro-
čilé i pokročilé. Stávající účastníci nemusí na
schůzku chodit.
učebna 2

IRISDIAGNOSTIKA 
čtvrtek 13. 9. 14:00
Poradna J. Hanzalové. Od 17:00 hodin přednáška. 
učebna 2

TANEČNÍ HODINY 2018 – 2. LEKCE
pátek 14. 9. 17:30 a 20:00
velký sál
vstupné: účastníci kurzu vstup na průkazky, ostat-
ní vstupné: 30 Kč

ZÁJEZDOVÉ PŘEDSTAVENÍ 
– MUZIKÁL MUŽ SE ŽELEZNOU MASKOU 
sobota 15. 9. 13:00
odjezd od DK pro předem přihlášené

TANEČNÍ HODINY 2018 – 3. LEKCE
pátek 21. 9. 17:30 a 20:00
velký sál
vstupné: účastníci kurzu vstup na průkazky, ostat-
ní vstupné: 30 Kč

MILEVSKO SOBĚ
sobota 22. 9. 09:30
Kulturní program na nám. E. Beneše s milevskými
účinkujícími.
nám. E. Beneše
vstupné: zdarma

DISKUSNĚ VZDĚLÁVACÍ VEČER 
– S PRAVOU HEMISFÉROU DO ŠKOLY 
I DO ŽIVOTA
úterý 25. 9. 18:00
Obsahem přednášky je shrnutí zkušeností Mgr.Len-
ky Kalové při práci ve vzdělávání dospělých az pora-
denské praxe. Jedná se o informace vycházející
z kineziologických metod, přirozených metod učení,
výhod využívání obou hemisfér – jde o to, jak jed-
noduchým způsobem pomoci sami sobě – v rodině,
v zaměstnání, ve škole, při učení a v kolektivu.
výuková učebna
vstupné: 40 Kč

TOULKY ZA POZNÁNÍM 
– PUTOVÁNÍ ČESKOU KRAJINOU
středa 26. 9. 18:00
Zajímavé povídání o cestě s názvem Santiago de
Volary doplní vyprávění o další 300 km dlouhé
cestě po hranicích ČR – putování českou krajinou. 
loutkový sál
vstupné: 25 Kč
Přednáší: Marcela Krčálová

TANEČNÍ LEKCE PRO DOSPĚLÉ
čtvrtek 27. 9. 19:00
Nechodili jste do tanečních nebo jste nedávali
pozor a nyní potřebujete oprášit zapomenuté
taneční kroky? Nebo prostě jen máte rádi tanec
achcete se pod vedením zkušeného lektora naučit
víc? Nyní máte možnost se přihlásit do kurzu,
kde se pod dohledem tanečních mistrů Jaroslava
a Aleny Bolkových naučíte v osmi tanečních lek-
cích vše potřebné. Přihlášky v kanceláři DK. 
velký sál
kurzovné: 1500 Kč/osobu

TANEČNÍ HODINY 2018 – 4. LEKCE
pátek 28. 9. 17:30 a 20:00
velký sál
vstupné: účastníci kurzu vstup na průkazky, ostat-
ní vstupné: 30 Kč

POCTA REPUBLICE
sobota 29. 9. 17:00
Koncert ke 100. výročí založení republiky. Účin-
kují: Jihočeský komorní orchestr pod vedením
Jaroslava Vodňanského, sólistka: Pavla Tesařová,
Milevský dětský sbor a Milevský smíšený sbor. 
klášterní bazilika
vstupné: 100 Kč

FANTOM – 45 LET – 1973–2018 
– KOUZELNÍK ELEMON SE VRACÍ
sobota 29. 9. 21:00
V ceně vstupenky je CD Kouzelník Elemon se vra-
cí a placka. Předprodej: DK Milevsko
prostory DK
vstupné: 300 Kč

VERNISÁŽ VÝSTAVY 
– KERAMIKA, DESIGN, GRAFIKA 
středa 5. 9. 17:00
Vernisáž výstavy maturitních a klauzurních prací
studentů SUPŠ Bechyně.

VÝSTAVA – KERAMIKA, DESIGN, GRAFIKA
čtvrtek 6. až sobota 29. 9.
Výstava maturitních a klauzurních prací studentů
SUPŠ Bechyně.
vstupné: 10 Kč

HUDEBNÍ SKLEPY – OLDÁŠ
pátek 21. 9. 19:30
Nejznámější undergroundová písničkářka
a jeden z nejpopulárnějších českých herců vystu-
pují společně v klubech výjimečně a jejich kon-
certy jsou vždy neopakovatelným zážitkem.
vstupné: předprodej 250 Kč, na místě 280 Kč

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

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ 
OHROŽENÝCH ZVÍŘAT A ROSTLIN
středa 5. 9. až středa 31. 10.
19 fotografií druhů chráněných mezinárodní
úmluvou CITES se stručným komentářem.
vestibul knihovny

MILEVSKO SOBĚ
sobota 22. 9. celý den
Přijďte posedět k našemu stánku. Nabídneme
knížky, knižní drobnosti pro radost, tvoření pro
děti, dobrou kávu a příjemné posezení ve stínu
pod kaštany.
prostor před kostelem na náměstí

MOZKOVÁ POSILOVNA
každá zářijová středa 10:00-11:00
Trénink mozku pro každého. Vede trenérka
paměti Bc. Markéta Kotmelová. Není potřeba se
přihlašovat předem. Vstupné 30 Kč.
pobočka DK

LETNÍ STADION:
01. 9. 10:00 FC dorost - Č. B.
02. 9. 10:00 FC přípr. - FC ZVVZ Milevsko

17:00 FC muži B - SK Lišov
06. 9. 17:00 FC st. př. - Mirovice, Čimelice

17:00 FC ml. př. - Písek B
09. 9. 13:30 FC žáci - Slavoj Č. Krumlov

17:00 FC muži A - SK Jankov
16. 9. 10:00 FC dorost - Hradiště/FC Písek

16:30 FC muži B - SK Ševětín
20. 9. 17:00 FC ml. př. - Protivín

17:00 ml. př. - FK Čížová
22. 9. 10:00 žáci - Prachatice

13:30 dorost - Šumavan Vimperk
23. 9. 10:00 přípravky - FC ZVVZ

16:30 muži A - Malše Roudné
30. 9. 10:00 dorost - Meteor Tábor

16:00 muži B - FC Chýnov

SPORTOVNÍ HALA:
09. 9. 13:00 Florbal junior
16. 9. 08:00 Florbal dorost
22. 9. 08:00 Florbal muži
23. 9. 13:00 Florbal junior
29. 9. 14:00 Florbal junior
30. 9. 08:00 Florbal ml. ž.

ZIMNÍ STADION:
Veřejné bruslení: dle rozpisu na www.spos-milevsko.cz
01. 9. 17:00 HC A-tým - Radomyšl
08. 9. 17:00 HC A-tým - Příbram
15. 9. 12:00 HC ml. + st. žáci - Soběslav
16. 9. 17:00 TJ Božetice – Spartak Žebrák
19. 9. 16:30 POJĎ HRÁT HOKEJ
22. 9. 12:00 HC ml., st. žáci - MOTOR Č. B.

17:00 HC A - tým - Hluboká
29. 9. 11:15 4. tř. - Soběslav, Strakonice
30. 9. 12:00 HC ml. ž. - Vimperk
30. 9. 17:00 TJ Božetice – Velké Popovice B

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

REKREACE - PARKHOTEL MOZOLOV 
pondělí 3. až neděle 9. 9.
Pobyt s plnou penzí pro členy a jejich partnery,
doprava vlastní. Nástup v 16 až 17 hodin.

GALERIE M

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

MILEVSKÉ MUZEUM

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

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

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

SPOS MILEVSKO

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

SENIOR KLUB ZVVZ

www.zvvz.cz/seniorklub
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ZITTAU, OYBIN
úterý 4. 9.
Prohlídka města Jonsdorfu, zříceniny hradu
Oybin a města Žitavy (vstupné cca 2 x 4,5 € není
v ceně). Pěšky max. 2 x 3 km. Odjezd v 6 hodin.

POZNÁVÁME NÁŠ REGION 
– 12. ČÁST – TÁBOR, VĚTROVY
úterý 11. 9.
Prohlídka pamětihodností města s průvodcem
a zoologické zahrady. Odjezd v 8 hodin. 

BEČOV
úterý 18. 9.
Prohlídka zámeckých interiérů, Relikviář sv. Mau-
ra. Návštěva Muzea motocyklů nebo Muzea žehle-
ní a praní – dle vlastního výběru. Odjezd v 6:30
hodin.

KARLŠTEJN, AMERIKA 
čtvrtek 20. 9.
Náhradní výlet č. 23 – opakovaná návštěva hradu
Karlštejn a procházka kolem nedalekého české-
ho Grand Canyonu Velká a malá Amerika. Pěšky
5,5 km. Na pěší procházku kolem lomů je vhodné
mít turistickou obuv. Odjezd v 7 hodin.

ČESKÉ BUDĚJOVICE
úterý 25. 9.
Prohlídka historické části města s průvodcem
a exkurze v pivovaru BUDVAR. Odjezd v 7:30
hodin. 

TŘEBOŇSKO - ZRUŠENO
pondělí 3. až pátek 7. 9.

KRAJEM KAMENŮ 
sobota 8. 9.
Turistický pochod, pěší trasy 15, 20, 25, 35 km,
cyklotrasy 35, 50, 60 km. Start: základní škola
7:00–10:30 hod. Pořádá KČT Petrovice, který
zajišťuje i dopravu z Milevska a zpět. Skupinový
odjezd cyklistů z Milevska v 8 hodin.
vede: Ladislav Macháček, informace: Jaroslav
Mácha

TAJNÝ VÝLET 
sobota 15. 9.
Turistický výlet s podporou autobusu, s pěší vy -
cházkou. Přihlášky: Infocentrum, tel. 383809101.
Odjezd v 7 hodin od sokolovny.
vede: Jindřich Janouch, Jaroslav Mácha

PO NEZNAČENÝCH STEZKÁCH
středa 19. 9.
Pěší vycházka po trase Božejovice, Hodušín, Pod-
boří, Zálší, Líšnice, Milevsko. Délka trasy 17 km.
Odjezd z nádraží ČD v 6:54 hodin.
vede: Jindřich Janouch 

MILEVSKO – LUŽNIČANKA – MILEVSKO
sobota 22. 9.
Cykloakce, délka trasy cca 42 km. Odjezd od
sokolovny v 9 hodin. 
vede: Ladislav Macháček

MÍŠOV – PADRŤSKÉ RYBNÍKY – BŘEZNICE 
– ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM
středa 26. 9.

Jednodenní zájezd auty, přihlášky u vedoucího
akce. Odjezd z Milevska od sokolovny v 7 hodin.
vede: Ladislav Kos 

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY VARHAN
S UKÁZKAMI
neděle 2. a 23. 9. 17:00
Doporučujeme předchozí rezervaci na tel.
736 209 344.
Bazilika Navštívení Panny Marie

VÝSTAVA OBRAZŮ - PAVEL KOTALÍK
do soboty 15. 9.
Otevírací doba shodná s běžnou otevírací dobou
kláštera.
Barokní prelatura

KONCERT IVAN ŽENATÝ 
– HOUSLOVÝ VIRTUÓZ
pondělí 17. 9. 18:00
Pořádá Farní charita Milevsko.
Bazilika Navštívení Panny Marie

JESLIČKY A MIKROJESLE
pondělí 3. 9.
Zahájení školního roku 2018/2019.

PSYCHOLOG V PORADNĚ
pátek 7. 9. 08:00–16:00
Bezplatné individuální konzultace – PhDr. Vlasta
Hořánková. Nutno objednat předem. 

ZÁPIS DO BALETNÍ ŠKOLIČKY 
FLASHDANCE PÍSEK
čtvrtek 13. 9. 16:30
Pro děti od 3 do 8 let.

ODPOLEDNÍ KLUB MAMINEK
každé pondělí 16:00–18:00
Začínáme 17. září. Cena: 700 Kč/pololetí. Součástí
klubu budou zajímavé workshopy, besedy, spo-
lečné tvoření či cvičení s dětmi. Přihlášky ke sta-
žení naleznete na našich webových stránkách.

DIGITÁLNÍ VÝTVARKA
každou středu 16:00
Pro děti od 4 do 6 let věku. Začínáme 19. září.
Cena: 1250 Kč/13 lekcí/každá 90 minut. Kroužek
digitální výtvarky, který spojuje klasickou výtvar-
nou činnost s digitálními postupy.

PRÁVNÍK V PORADNĚ
úterý 25. 9. 08:00–16:00
Bezplatné individuální konzultace – Mgr. Jan
Röhrich. Nutno objednat předem. 

BESEDA PRO RODIČE 
středa 26. 9. 16:00
Beseda s odbornou konzultantkou. Bc. Andreou
Kadlecovou na téma: „Komunikace a plánování
povinností v rodině“.

KURZY ANGLIČTINY S RODILÝM MLUVČÍM
každý čtvrtek

Začátek 27. září. Cena: 5690 Kč/3290 Kč (polo-
letní varianta). Děti 15:30–17:00 hodin, dospělí
17:15–18:45 hodin, maturanti 19:00–20:30
hodin.

TVOŘÍCÍ MARATON
středa 5. 9. 13:00

PREVENTIVNÍ TÉMA 
– ŠKOLA A JAK SE NEZBLÁZNIT
pátek 14. 9. 14:00 

PEČEME ZDRAVĚ A SLADCE
čtvrtek 20. 9. 14:00

GRAFFITI PLÁCEK
středa 26. 9. 15:00

PŘÍPRAVA NA ŠKOLU A ŠKOLKU
úterý 4. 9. 10:00 

PROCHÁZKA ANEB POZNÁVÁME 
OKOLÍ MILEVSKA
úterý 11. 9. 10:00

RECEPTY BABÍHO LÉTA
úterý 18. 9. 10:00

PŘEDNÁŠKA MGR. JITKY VOSÁTKOVÉ 
– KOMUNIKACE S DOSPÍVAJÍCÍMI DĚTMI
úterý 25. 9. 10:00

THE BLADDERSTONES 
sobota 22. 9. 20:00 
Blues crossoverové power trio, které hledá tradici
a osobní příběh bluesové hudby v současnosti.

NAPŘÍMENÁ ZÁDA
středy od 5. 9. 19:00-20:00
malá tělocvična II. ZŠ Milevsko

FLOWIN
pátky od 7. 9. 16:00-17:00
Cvičení pro veřejnost. Cena 1 lekce 100 Kč nebo
10+1 zdarma 1000 Kč, nutná rezervace na 
e-mail romanacihlarova@seznam.cz nebo tel. 
382 522 674, 605 914 341, nejpozději do 12
hodin v den cvičení.
malá tělocvična II. ZŠ Milevsko

FINSKÁ SAUNA 
středa: muži 17:00-20:00 
středa: ženy 20:00-22:00
vstupné: 100 Kč, zahájení 5. září

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

www.kctmilevsko.pisecko.info

MILEVSKÝ KLÁŠTER

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

CENTRUM MILÍSEK

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

NÍZKOPRAHOVÝ KLUB FANOUŠ

HŮRECKÁ CESTA 227 | TEL.: 731 604 444

SaS ROZÁRKA

KAMENÁČ music art pub

www.kamenac.net

REHABILITAČNÍ CENTRUM

NÁDRAŽNÍ  496 | TEL.: 382 522 674
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FINANČNÍ SPRÁVA
Hledáme nové zaměstnance pro Územní pracoviště pro Prahu 9

Finančního úřadu pro hlavní město Prahu, Drahobejlova 945/48, 190 21 Praha 9
Koho hledáme?
Referenty do vyměřovacího oddělení, kteří se budou podílet na úkolech a činnostech spojených 
zejména s vyměřováním daně z přidané hodnoty a daně z příjmů právnických osob.

Místo výkonu služebních činností: Územní pracoviště v Milevsku Finančního úřadu pro Jihočeský
kraj, Za Radnicí 12, 399 01 Milevsko 

Pro více informací nás můžete kontaktovat telefonicky nebo e-mailem:
Ing. Jaroslava Štěpánková, vedoucí sekretariátu ředitele sekce 

tel. kontakt: 283 018 488, e-mail: Jaroslava.Stepankova2@fs.mfcr.cz

 

DK MILEVSKO 
25.10.2018 19:00 

VSTUPENKY:  VSTUPENKYYY:
online milevskem.cz, DK Milevsko,  online milleeeeeevvvvvv ev

Infocentrum Milevsko, Milevské kino
vskovsko,
ééé kkkkkkiinnnnoooooo vskem cz DK Milevvsssskkkkkkeeeeeemmmmmmmmmm..cccccczz,,, DDDDKKKKKKKK MMMMMMMMMMiile

MMMMMMiilleeeeeevvvvvvsssskkkkkkoooooo,,, MMMMMMiilleeeeeevvvvvvsssskk

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

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

Nabízíme pomoc a podporu v následujících oblastech:

• domácí násilí (násilné chování ze strany partnera, psychické i fyzické násilí, vykázání násilné osoby)
• pomoc mladistvým při řešení jejich potíží v dospívání (problémy ve škole, vztahové krize,
   nízké sebevědomí ad.)
• náhlé zhoršení psychického stavu (ztráta blízké osoby, vážné onemocnění, závislosti a jejich řešení)
• potíže s přesahem do sociálně právní oblasti (zprostředkování kontaktů na odborná pracoviště
   – dluhová problematika, rozvodová situace ad.)
• asistované setkávání rodiče s dítětem
• informace o programu Pět P.

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

Mgr. Miroslava Pravdová
775 588 532, pravdova@arkada-pisek.cz

Otevírací doba pobočky:
každé pracovní pondělí od 8:00 do 16:00
382 521 300, milevsko@arkada-pisek.cz
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Centrum mladé rodiny Milísek
Sažinova 763, Milevsko

723 449 409www.centrummilisek.cz centrummilisek@email.cz

Halloweenský tábor
26. 10. -  30. 10. 2018

Poj te si s námi užít podzimní prázdniny v duchu Halloweenu. 

Ubytování ve vilách v areálu Hotelu Orlík. 

Strava 5x denn .

Bazén, hotelové wellness, p íroda. spousta her a zábavy.  

pro d ti od 6 let
cena: 3600 ,-

Centrum mladé rodiny Milísek
Sažinova 763, Milevsko

Nabídka zájmových aktivit na školní rok 2018 / 2019

Odpolední klub maminek

Anglický jazyk s rodilým mluv ím

Digitalní výtvarka

723 449 409www.centrummilisek.cz centrummilisek@email.cz

13 x lekce = 1250,- 
1 x lekce = 2 vyu ovací hodina (90 minut)

Odpolední klub pro všechny maminky z Milevska a okolí, které se
cht jí spole n  setkávat, seznamovat se a užívat si spole n  
strávený as s ostatními maminkami a d tmi

pravideln  každé pond lí od 16.00 - 18.00 hod
cena: 700,- za pololetí
za átek: 17. zá í 2018

Tvo ení, které propojuje klasickou výtvarnou innost a nová media. 
Vše ve form , která bude d ti bavit, napl ovat je a bude p ijatelná
 jejich v ku. Mimo klasické výtvarné postupy budeme pracovat 
s fotogra í, videem i animací

pravideln  každou st edu od 16.00 - 17.30 hod

za átek: 19. zá í 2018

Rozmluvte se, zbavte se ostychu a posu te svou jazykovou
úrove . V kurzu probíráme témata, které naše žáky zajímájí 
a situace z b žného života

pravideln  každý tvrtek
za átek: 27. zá í 2018
cena: 5690,- / 3290,- (pololetní varianta)

P íjem p ihlášek otev en

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

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

Cena 159–195 Kč/ks.

Milevsko – u vlak. nádraží

18. září, 23. října 2018 – 9.00 hodin
15. září, 14. října a 17. listopadu 2018 – 12.10 hodin

Prodej se uskuteční: 

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

Nabídka kurzů DK Milevsko
PRO DĚTI:
Společenské a country tance - zahájení 4. 9. od 17 hodin
Výtvarné hrátky - informační schůzka 6. 9. od 16 hodin
Předškoláček aneb Hrajeme si na školu - zahájení 10. 9. od 16 hodin
Dětská jóga - zahájení 1. 10. od 16 hodin
Taneční hodiny 2018 - zahájení 7. 9. od 19 hodin
EFK dance family - otevřené tréninky a zápisy od 10. 9.
Milevský dětský sbor (výuka ZUŠ) - zahájení zkoušek 10. 9. od

15:30 hodin
Břišní tance - pro maminky s dětmi - první lekce zdarma 5. 9. od

18:30 hodin
Kurz hry na klavír

PRO DOSPĚLÉ:
Fitness hodiny s Janou Miklavčičovou - zahájení 3. 9. od 18:45

a 20 hodin a 5. 9. od 20 hodin
Společenské a country tance - zahájení 4. 9. od 17 hodin
Břišní tance pro všechny generace - zahájení 5. 9. od 18:30 hodin
EFK dance family - otevřené tréninky a zápisy od 10. 9.
Taneční lekce - zahájení 27. 9. od 19 hodin
Kurz anglického jazyka + konverzace + příprava ke státní maturitě

- informační schůzka 11. 9. od 17 hodin
Kurz německého jazyka - informační schůzka 12. 9. od 17:30

hodin
Jóga - od října každé pondělí, středu a čtvrtek (obsazeno)
Hooping (cvičení s obručí) - možno i děti od 10 let

Více o nabízených kurzech na www.milevskem.cz, 
telefonu 383 809 201 nebo e-mailu kurzy@milevskem.cz.
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Jak dobře znáš své město?
Vaším úkolem je odhalit, kde byla fotografie
pořízena. Tři vylosovaní výherci, kteří správ-
nou odpověď pošlou do neděle 16. září na tele-
fonní číslo 775 733 552, získají vstupenku do
Milevského kina na film Yeti: Ledové dobro-
družství, které promítáme v pátek 28. září od
17:30 hodin. K odpovědi nezapomeňte připojit
své celé jméno a adresu.

Správná odpověď z minulého čísla:
studna za domem v Libušině ulici

Výherce:
Lenka Mikotová, Milevsko

BALÍME 
U EBNICE

Nechce se Vám shán t atypické obaly na u ebnice? 

Stresuje Vás, jak vypadají u ebnice v oby ejných obalech 

za pár m síc  školy? 

Nebo si jen chcete nechat obalit svou novou knihu?

formát A5  5,- 

formát A4  8,- 

v tší       10,- 

VYUŽIJTE 
NAŠI 
CELORO NÍ 
SLUŽBU

Zabalíme jakýkoliv formát do pevné fólie a za rozumnou cenu.  
Balíme na dosp lém odd lení ve m st  a na pobo ce v DK.

CENY
M stská knihovna v Milevsku
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www.kdu.cz 

www.kdu.cz 

Setkání s ob any m sta 
Skákací hrad pro d ti 

Sanitka pro otestování zdraví 

MO KDU- SL Milevsko 
Vás srde n  zve 

ve tvrtek 13. 9. od 14:00
 na nám stí E. Beneše  

Martin Kostínek – lídr kandidátky 

Vážení občané regionu 
Zastupitelstva města Milevska!

ZO KSČM Milevsko Vás zvou 
na setkání s kandidáty KSČM 

do Zastupitelstva města Milevska, 
které se uskuteční 

ve středu 26. září 2018 od 17 hodin 
v malém sále Domu kultury Milevsko.
Chtěli bychom s Vámi prodiskutovat 

náš volební program a využít 
Vaše připomínky jak k dosavadní činnosti, 

tak i budoucí práci 
v Zastupitelstvu města Milevska.

Více na: 
http:pisek.kscm.cz

O Z N Á M E N Í
O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA MILEVSKA

Starosta města Milevska podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů o z n a m u j e:

1. Volby do Zastupitelstva města Milevska se uskuteční 
dne 5. 10. 2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
dne 6. 10. 2018 od 08:00 hodin do 14:00 hodin

2. Místo konání volby 
Okrsek č. 1: 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA MILEVSKO, školní jídelna, JEŘÁBKOVA 690 –
Pro voliče z ulic: Erbenova, Husovo nám., J. Kytky, Jarlochova, Jeřábkova, Klášterní, Kostelecká,
Lipová cesta, Masarykova, Na Vinicích, Petrovická, Pod Farou, R. Svobodové, Sladkovská, Soko-
lovská, Souhrádka, Šumavská, Táborská, Týnická, U Bažantnice, U Sádek, U Stříbrného, Za Krej-
cárkem, Za Školami
Okrsek č. 2: DŮM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, GEN. SVOBODY 413 – Pro voliče z ulic: 1. máje, Alšova,
B. Smetany, Č. Holase, Čechova, Čs. legií, Dukelská, Gen. Svobody, Havlíčkova, Hůrecká cesta,
J. Gagarina, J. Mařánka, J. Nerudy, Kpt. Jaroše, Lidická, Na Hůrkách, Růžová, Sadová, Sibiřská,
Suchanova, Št. Dvořáka, Tyršovo nám., V Hlinkách
Okrsek č. 3: GALERIE M, NÁM. E. BENEŠE 1 – Pro voliče z ulic: 5. května, Na Cukavě, Na Tržišti,
nám. E. Beneše, Pod Zvíkovcem, Reichnerova, Riegrova, Švermova, U Váhy, Úzká, Za Radnicí 
Okrsek č. 4: DŮM KULTURY, NÁDRAŽNÍ 846 – Pro voliče z ulic: Blanická, Blechova, Darovaná,
Družstevní, E. Destinové, Kpt. Nálepky, Písecké předměstí, Pod Stadionem
Okrsek č. 5: 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLA J. A. KOMENSKÉHO MILEVSKO, školní jídelna, J. A. KOMEN-
SKÉHO 1023 – Pro voliče z ulic: B. Němcové, Dr. B. Šmerala, Hajda, Kamenný kříž, Karlova, L.
Janáčka, Nádražní, Rukáveč
Okrsek č. 6 : 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLA J. A. KOMENSKÉHO MILEVSKO, školní jídelna, J. A. KOMEN-
SKÉHO 1023 – Pro voliče z ulic:  F. Kudláčka, J. A. Komenského, M. Majerové
Okrsek č. 7: DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, LIBUŠINA 1401 – Pro voliče z ulic: Čs. armády,
Jiráskova, Karla Čapka, Libušina, P. Bezruče, Sažinova, U Dehetníku
Okrsek č. 8: Pohostinství – sál, VELKÁ č. 19 – Pro voliče z: Velká
Okrsek č. 9: KULTURNÍ DŮM DMÝŠTICE, zasedací místnost, DMÝŠTICE č. 13 – Pro voliče z: Dmýš-
tice, Něžovice, Klisín
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství platným

občanským průkazem, cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení 
k pobytu.

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb může
volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Milevsko 21. 8. 2018 Ing. Ivan Radosta v. r., starosta města Milevska
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Mù�eme

toho dosáhnout

jedinì

za pomoci

Vašich hlasù

■  start podnikatelské zóny a vznik pracovních míst v ní
■  rozšíření domova pro seniory
■  malý a moderní autobusový terminál v centru
■  rekonstrukce Domu kultury, hotelu Sport, řešení pro hotel Stadion
■  rychlá obnova silnic a chodníků, nová parkovací místa
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KOMPETENTNOST A ENERGIE  
MĚNIT VĚCI K LEPŠÍMU.

www.milevsko.anobudelip.cz | www.anobudelip.cz |  ANO, tohle je Jihočeský kraj

PROGRAMOVÉ PRIORITY PRO MILEVSKO:

ANO PRO DALŠÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ
•  získání dalších finančních mimorozpočtových prostředků 

na financování investičních a dalších akcí (fondy EU, Norské 
fondy, státní dotace, dotace z kraje a od dalších subjektů) 

ANO PRO INVESTIČNÍ PRIORITU
•  vyřešení bezútěšné lokality autobusového nádraží v centru 

města: od studií a projektování konečně k realizaci 

ANO PRO ZAMĚSTNANOST
•  vyhledání vhodného menšího nebo středně velkého 

investora (do 100 zaměstnanců) do průmyslového parku 
a tím vytvoření skutečně nových pracovních míst (aktivní 
komunikace zejména s MPO ČR, Czechinvestem a Svazem 
průmyslu a dopravy ČR) 

ANO PRO DOPRAVU
•  aktuální prioritou je řešení nových parkovacích míst 

v Komenského ulici a po veřejné diskuzi navržení 
vhodného řešení a konkrétní realizace 

•  v železniční osobní dopravě prosazení častějšího 
a rychlejšího dopravního spojení s Pískem a Táborem, 
následně s Prahou a Českými Budějovicemi

 ANO PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY
•  udržení vysoké úrovně sociálních služeb ve městě 

a aktivní podpora vyjednávání o státní dotaci MPSV ČR 
na rozšíření a dostavbu Domova pro seniory

ANO PRO MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNU JIŽNÍCH ČECH
•  pokračování v podpoře propagace Milevska  

jako historického a kulturního města se sportovní 
tradicí

•  v oblasti sportu nalezení rozumného provozního modelu 
pro zázemí sportovišť a sportovních akcí (Sport Hotel, 
Hotel Stadion)

ANO PRO EFEKTIVNÍ ÚŘAD A MĚSTSKÉ ORGANIZACE
•  zajištění dobře a racionálně fungujícího Městského úřadu 

a městských organizací, zlepšení komunikace uvnitř 
úřadu, zejména mezi volenou reprezentací a pracovníky 
úřadu

ANO PRO INFORMOVANOST A SPOLUPRÁCI
•  podpora informovanosti a zainteresovanosti občanů  

na záměrech města formou veřejných setkání zastupitelů 
s občany ke konkrétním tématům, naším zájmem je 
i spolupráce a dobrá komunikace s našimi přidruženými 
obcemi

Počítejte s námi

všichni kandidáti a volební program na 
www.facebook.com/jcmilevsko/

1 Ing. Ivan Radosta starosta, ekonom, hudebník

2 Karel Procházka řidič polikliniky, radní, Maškarní spolek

3 Mgr. Petr Barda ředitel gymnázia, radní

4 Michal Horek obchodník, Maškarní spolek

5 Ing. Václav Pavlečka obchodník ZVVZ, zastupitel

6 Mgr. Marie Jarošová ředitelka Sociálních služeb Města Milevska

7 Miroslav Březina vedoucí ČSOB Milevsko

8 Bc. Lukáš Kamenský, DiS. hasič – velitel HZS Milevsko, sportovec

9 Marie Polívková důchodkyně, zastupitelka

10 Jaroslav Kolář zahradník, předseda hokejového klubu

11 Mgr. Lucie Kosobudová Štemberková učitelka ZŠ, házená

12 Jindřich Müller obchodník ZVVZ, zpěvák

13 Mgr. Michal Divíšek ředitel základní školy

14 Hana Kutišová, DiS. studentka, moderní gymnastika

15 Mgr. Vilém Fink, DiS. vedoucí Domu dětí a mládeže Milevsko

16 Věra Andělová podnikatelka – CK NEAN TOUR

17 Ing. Pavel Zdeněk podnikatel – elektroprojektant

18 Roman Pecka podnikatel – elektro

19 Mgr. Ilona Hrychová učitelka ZŠ, trenérka tenisu

20 Milan Pelikán podnikatel, správce IT sítí

21 Ivan Radosta obchodní zástupce, sportovec
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Krasobruslařský klub Milevsko má za sebou 
své první samostatné soustředění v Příbrami
Soustředění se zúčastnilo 15 dětí z Milevska
a okolí. Krasobruslařky si užívaly nejen ledu, ale
navštívily i příbramský plavecký stadion v rámci
kompenzačního cvičení, příbramský Nový rybník,
kde si každá zacvičila svou první paddleboard
jógu a na programu také měly posilování,
 krasobruslařskou techniku, hry, relaxace, masá-
že a mentální trénink pod odborným dohledem
fyzioterapeuta. Zde si děvčata mohla osvojit
základy masáže, aby věděla, když je nějaká oblast
jejich těla více bolí, je namožena, jak si samy od
té bolesti můžou pomoci. Během příbramského
soustředění krasobruslařky navštívil štáb z pro-
jektu Díky, trenére, kde se natáčela práce tre-
nérky Barbary na suchém tréninku a i na ledě.
V tomto projektu Díky, trenére se totiž Barbara
dostala mezi 16 nejlepších trenérů mládeže
z České republiky z 800 nominovaných. Děvčata
se ze soustředění vracela nadšená, některým se
nechtělo ani domů. Atak po 4denní pauze pokra-
čují kondičním soustředění na Vystrkově. Doufa-
jí, že bude rovněž tak úspěšné, jako v Příbrami.
Všichni se už nedočkavě těší na sezónu
2018/2019, co nového jim přinese ajaké úspěchy
a nové projekty na ně čekají. Barbara Dufková

Výtvarné hrátky v DK Milevsko
Máte doma dítě, které rádo tvoří a chtěli byste dále
rozvíjet jeho nadání? Z věcí, které nás obklopují,
můžeme tvořit nádherné věci. Dům kultury pro vás
připravuje nový kurz s názvem Hravá výtvarka. Pokud
se o něm chcete dozvědět více, přijďte nezávazně
na informační schůzku s ukázkami tvorby, které si
pro vás připravila lektorka Jana Kaprálová. Schůzka
proběhne ve čtvrtek 6. září od 16 hodin v učebně

č. 2 v prvním patře DK. Kurz je určen pro děti od 6 let, mladší mohou
chodit s doprovodem rodičů. Více informací získáte na e-mailu
kurzy@milevskem.cz nebo na telefonu 383 809 201.

Předškoláček aneb Hrajeme si 
na školu

I následující školní rok otevře Dům kultury Milevsko
pro všechny děti předškolního věku výtvarně-vzdělávací
kroužek s názvem Předškoláček aneb Hrajeme si na
školu. Kroužek je rozdělen na dvě části. V té první –
výtvarné se děti seznámí s různými výtvarnými tech-

nikami a budou pracovat s různorodým materiálem včetně přírodnin.
V druhé části se zaměříme na rozvoj smyslového vnímání, jemné motoriky
a slovní zásoby. Děti budou pracovat s grafomotorickými listy, vypraco-
vávat různé zábavné úkoly, které je nenásilnou formou připraví na dobrý
start v první třídě.
První hodina proběhne 10. září a budeme se scházet vždy v pondělí 
1x za 14 dní od 16 do 18 hodin. Přihlášky se přijímají v kanceláři DK nebo
na e-mailu kurzy@milevskem.cz. Počet dětí v kurzu je omezen, cena je
500 Kč za pololetí.
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