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Veřejné zasedání zastupitelstva města 
se koná ve středu 5. září od 17 hodin 

ve velkém sále domu kultury.

Veřejné zasedání 
zastupitelstva města

Dojezd I. etapy závodu 

OKOLO JIŽNÍCH ČECH
pátek 7. 9. 2012

nám. E. Beneše v Milevsku
Od 13.00 kulturní program  

s hlavním hostem Haidi Janků.
V cca 14.15  

příjezd prvních závodníků.
Vstup zdarma,  

rozdávání reklamních předmětů. 
Občerstvení zajištěno.
Moc prosíme všechny,  

aby respektovali uzavírky města  
a nezlobili se za omezení provozu.

www.okolojiznichcech.cz

Na 150 starostů a starostek obcí švýcarské-
ho Kantonu Bern a obcí Jihočeského kraje 

společně oslavili v sobotu 25. srpna v Milevsku 
dvacetileté výročí partnerské spolupráce. Prá-
vě Milevsko spolupráci před dvěma desítkami 
let společně se švýcarským partnerským Mün-
chenbuchsse odstartovalo. 
„Během dvaceti let se v obou obcích uskuteč-
nilo nespočet společných kulturních, společen-
ských i vzdělávacích výměnných akcí. Ať už to 
byly vzájemné reciproční výměnné návštěvy, 
uspořádání umělecké výstavy v Münchenbuch-
see, pravidelná vystoupení Milevského smí-
šeného pěveckého sboru či naopak jedinečné 
návštěvy švýcarské masopustní kapely Guggen-
musik Taktsurfer na jihu Čech,“ komentuje něk-
teré z přínosných aktivit náměstkyně hejtmana 
a bývalá starostka Milevska Ivana Stráská.   
Sobotní setkání, navíc ozdobené řadou osob-
ních přátelství, která za dobu spolupráce obcí 
vznikla, tak bylo dle slov jihočeského hejtma-

Švýcarské a jihočeské obce oslavily 
v Milevsku 20 let spolupráce

na svým způsobem ojedinělé a výjimečné: „Na 
jednom místě se setkali nejen zástupci téměř 
osmdesáti aktivně spolupracujících jihočeských 
a švýcarských obcí se svými partnerskými pro-
tějšky, ale poprvé také zástupci všech partner-
ských obcí společně. Oboustranná spolupráce se 
promítá především do běžných životů obyvatel 
našich regionů. A to nejen v podobě vzájemných 
návštěv představitelů partnerských obcí, ale také 
aktivních výměnných pobytů žáků, studentů 
i spolků, nebo každoroční účasti zástupců na 
sportovních či kulturních akcích a slavnostech. 
A to skutečně není málo,“ říká Jiří Zimola, který 
při sobotním slavnostním zahájení společně se 
starosty ochutnal sýrovou „dvacítku“ složenou 
s typických jihočeských a švýcarských sýrů. 
V rámci oslav dvacetiletého partnerství nav-
štívili starostové a starostky obcí švýcarské-
ho Kantonu Bern a jihočeských obcí v sobotu 
odpoledne zámek Orlík a premonstrátský kláš-
ter v Milevsku. 
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Informace z jednání Rady města Milevska

14. schůze Rady města Milevska dne 20. 8. 2012
Rada města Milevska schválila poskytnutí příspěvků (neinvestičních dota-
cí) z rozpočtu města Milevska nestátním subjektům poskytujícím sociální 
a související služby. Výši finančního příspěvku stanovila zejména s ohle-
dem na účel využití příspěvku, prospěšnost dané služby pro město a jeho 
občany, rozsah nabízených služeb apod. Mezi 11 uchazečů tak bylo zatím 
rozděleno 70 tisíc Kč z rozpočtovaných 85 tisíc.
Rada města Milevska schválila rozpočtová opatření č. 54 až 68 a 70 až 75, 
doporučila zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření č. 69. Tato změna 
rozpočtu č. 3/12 zahrnuje soubor rozpočtových opatření, která reagují na 
přijetí dotací z jiných rozpočtů a jejich promítnutí do výdajů a na vývoj 
v investicích města. Navrhovaná rozpočtová opatření nemají vliv na stav 

platného schváleného salda příjmů a výdajů a dokonce vytvářejí rozpoč-
tovou rezervu ve výši téměř 2 mil. Kč.
Rada města Milevska rozhodla na základě soutěže uskutečněné za pomo-
ci elektronické aukce uzavřít smlouvu o dílo na veřejnou zakázku „Výmě-
na oken – bytový dům Růžek, Milevsko“ s firmou Oknoplastik s.r.o., Pra-
ha za nabídkovou cenu 584 405 Kč bez DPH. Předpokládaná úspora proti 
schválenému rozpočtu města v oblasti investic pro rok 2012 bude cca 300 
tis. Kč, konečné vyhodnocení bude provedeno po ukončení investiční 
akce (realizace je plánována v září a říjnu).

Podrobnější informace z jednání jednotlivých schůzí rady naleznete na 
webových stránkách města (www.milevsko-mesto.cz, Informace MěÚ, 
Rada města, Informace z RMM).

Odbor investic a správy majetku

Problematika zeleně – rekonstrukce teplovodu
V průběhu letních měsíců probíhala plánovaná rekonstrukce teplovodu 
na starém sídlišti – v ulicích Čs. Armády, K. Čapka a P. Bezruče. 
Vzhledem k velkému rozsahu vlastní rekonstrukce, kdy se odkrývaly top-
né kanály, byly nutné i nemalé zásahy do stávající zeleně. Zde bylo průběž-
ně řešeno odborem životního prostředí se zhotovitelem stavby, jak v kon-
krétních případech postupovat, aby zásahy do zeleně byly co nejmenší. 
V této souvislosti se ozývaly dotazy a občané se obraceli na vedení měs-
ta. Zejména byly dotazy směřovány k v nedávné době instalované zele-
ni v areálu střední školy. K tomuto problému je potřeba doplnit někte-
ré údaje a informace a veřejnost s nimi seznámit. Rekonstrukce zeleně 
v areálu střední školy byla realizována z dotace krajského úřadu a pod-
le podmínek dotace, neboť se jedná o pozemek v majetku kraje. V době 

projektování a přípravy instalace dané zeleně bylo vedení školy informo-
váno provozovatelem tepelného hospodářství (ZVVZ Energo s.r.o.), že 
v tomto prostoru je vybudován tepelný kanál a zákonem dána ochran-
ná pásma, a že je plánována rekonstrukce tohoto kanálu. Vzhledem 
k podmínkám dotace byl školou přijat kompromis, že výsadba bude 
provedena tak, aby zeleň mohla být odborně vyzvednutá a po ukončení 
rekonstrukce teplovodu zpět odborně instalována. Takto byl proveden 
i dohovor se zhotovitelem. 
V současné době je rekonstrukce teplovodu ukončena, keře jsou usklad-
něny u odborné firmy a za příznivých povětrnostních podmínek budou 
zpět instalovány a celý pozemek bude uveden do původního stavu.

Ing. Bohumil Lavička, vedoucí odboru

Odbor sociálních věcí

Sociálně-právní ochrana dětí – kurátor pro děti a mládež
V rámci sociálně-právní ochrany dětí funguje na Městském úřadu Milevsko, 
odboru sociálních věcí mimo jiné i kurátor pro děti a mládež. Ten poskytu-
je sociální poradenství dětem (do 15 let), které se dopustily činu jinak trest-
ného, mladistvým (15 - 18 let), u nichž bylo zahájeno trestní stíhání nebo se 
dopustily přestupku, jejich rodičům (případně příbuzným) v jejich nároč-
ných životních situacích týkajících se výchovných problémů, šikany, záško-
láctví, trestné činnosti, požívání a distribuce omamných látek, útěků z domo-
va, apod. Při spáchání trestné činnosti zastupuje mladistvé při hlavním 
líčení před soudem, spolupracuje se školskými a zdravotnickými zařízeními, 
občanskými sdruženími, středisky výchovné péče, věznicemi a soudy, pro-
bační a mediační službou ČR, zúčastňuje se výslechů nezletilých a mladist-
vých u Policie ČR, je přítomen jednání mladistvých u přestupkové komise.

U problémových a nezvladatelných dětí podává soudu podnět k naříze-
ní ústavní výchovy a zprostředkovává jejich umístění do diagnostických 
ústavů. Kurátor pro děti a mládež je povinen pravidelně navštěvovat děti 
a rodiče nebo osoby odpovědné za výchovu dětí, u kterých byla nařízena 
ústavní výchova, a to za účelem odstranění důvodů, pro které byly děti 
umístěny do ústavního zařízení. V případě, že pominuly důvody pro naří-
zení ústavní výchovy, dává soudu podněty na její zrušení. Po propuštění 
dětí nebo mladistvých z ústavní či ochranné výchovy pečuje o to, aby tyto 
osoby byly přijaty do škol, vhodných učebních oborů nebo zaměstnání. 

Bc. Jana Dvořáková
referent odboru sociálních věcí, kurátor pro děti a mládež

Tel. 382 504 139

Nabídka kurzů v Domě kultury
JAZYKOVÉ KURZY:
Ruský jazyk (Lektorka: Mgr. Jana Nečasová - 
informativní schůzka – 10. 9. od 17 hodin)
English with Cookie - angličtina pro nejmenší
(Lektorka: Mgr. Petra Vlčková – informativní 
schůzka + zápis 10. 9. od 17 hodin)
HUDEBNÍ KURZY:
Kurz hry na kytaru (Lektor: Ing. Jaroslav Vlk 
– informativní schůzka – 13. září od 15 hodin, 
zahájení výuky 18. září)
Hravá flétnička (Lektor: Adéla Jahnová - infor-
mativní schůzka – 10. září od 16 hodin)
POHYBOVÉ KURZY:
Taneční centrum Z.I.P. a Dětský klub Hlavo-

nožec (Lektor: Kateřina Šolcová – informativní 
schůzka 13. 9. od 16 hodin)
Dětský aerobic (7 – 14 let) (Lektor: Lucie Hrůzo-
vá – informativní schůzka 6. září od 16.30 hodin)
Aerobic pro dospělé (Lektor: Lucie Hrůzová - 
informativní schůzka 6. září od 17.30 hodin)
Farida - orientální tance (Lektor: Zdena Sta-
chová, informativní schůzka pro nové zájemce + 
zahájení kurzu – pátek 7. září od 17.30 hodin)
Jóga (od října 2012)
Taneční skupina EFK Informativní schůzka pro 
nové zájemce: 12. září od 17 hodin, 15. září od 14 
hodin a 16. září od 16 hodin. Tréninky začínají 
od pondělí 10. září, pro nové tanečníky začínají 
tréninky od 1. října. Tréninky i nábory probíhají 
v tanečním sále DK Milevsko)

Zumba (Lektor: Jana Miklavčičová – zaháje-
ní kurzu i pro nové zájemce je 3. září od 18.45 
hodin)
Dětský taneční kroužek – společenské a coun-
try tance (Lektor: Jaroslav Bolek, informativní 
schůzka 11. září od 17 hodin)
DÁLE NABÍZÍME:
Divadelní kroužek – Dětské umělecké studio 
– Hlásek (Lektorka: Marie Bolková – informa-
tivní schůzka 3. září v 15 hodin)
Předškoláček aneb Hrajeme si na školu (zahá-
jení kurzu – 10. září v 16 hodin, ukázková hodi-
na zdarma – 5. září v 16 hodin) 

Více  informací  o  nabízených  kurzech  získáte 
v kanceláři DK nebo na telefonu 383 809 201.
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V souvislosti se sociální reformou byly od 
ledna 2012 převedeny na Úřad práce ČR 

– krajskou pobočku v Českých Budějovicích, 
kontaktní pracoviště Milevsko kompetence 
v oblasti nepojistných sociálních dávek, které 
dříve vyřizoval Městský úřad Milevsko. S tím 
přešla také sociální práce, která byla vázaná 
na dávkovou agendu a spočívala především 
v provádění sociálního šetření k určitému 
druhu dávky. Spolu se sociálními dávkami, 
zejména v systému hmotné nouze, se pak 
často řešily obtížné životní situace, ve kte-
rých se někteří občané nacházeli. V součas-
né době již není sociální pracovník zatížen 
rozhodováním o dávkách, jejich výplatou ani 
kontrolou, a má tedy dostatečný časový pro-
stor k přímé práci s klienty. V souladu s usta-
noveními zákona č. 108/2006 Sb., o sociál-
ních službách, ve znění pozdějších předpisů 
a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné 
nouzi, ve znění pozdějších předpisů, odbor 
sociálních věcí poskytuje na území správ-
ního obvodu obce s rozšířenou působnos-
tí odborné sociální poradenství, koordinuje 
poskytování sociálních služeb a realizuje čin-
nosti sociální práce vedoucí k řešení nepříz-
nivé sociální situace a k sociálnímu začleňo-
vání osob. 
Zaměření sociálních pracovníků - oblasti:

sociální služby:
vyhledávání vhodné sociální služby pro kli-
enta,
spolupráce s poskytovateli sociálních služeb,
mapování sociálních služeb,

sociální zabezpečení:
poradenství v oblasti sociální pomoci – dáv-
ky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro osoby 
se zdravotním postižením, příspěvek na péči,
poradenství v oblasti dávek státní sociál-
ní podpory – přídavek na dítě, příspěvek na 
bydlení, rodičovský příspěvek, dávky pěs-
tounské péče, porodné, pohřebné,
poradenství v oblasti důchodového a nemo-
cenského pojištění,

občanské právo:
pomoc při zajištění bydlení, řešení nájemních 
vztahů,
pomoc v oblasti dluhového poradenství (dlu-
hy, exekuce, apod.),
výkon funkce veřejného opatrovníka,

správní právo:
pomoc při uplatňování práv a oprávněných 
zájmů občanů,
pomoc při sepisování žádostí, podnětů, návr-
hů, odvolání, apod.,

zdravotní péče:
spolupráce s lékaři a zdravotnickými zaříze-
ními,
poradenství v oblasti pojistného na veřejném 
zdravotním pojištění,
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pracovně-právní:
poradenství v oblasti pomoci při hledá-
ní zaměstnání, sepsání životopisu, hledání 
vhodné rekvalifikace, apod.,

nezaměstnanost:
poradenství v oblasti pomoci při zprostřed-
kování evidence a podpory v nezaměstna-
nosti,
spolupráce s úřadem práce při zprostředko-
vání zaměstnání a vhodné rekvalifikace,

rodinné právo:
spolupráce s orgánem sociálně-právní ochra-
ny dětí při řešení rodinných problémů, sporů 
v rodině, apod.

Činnosti sociální práce:
základní sociální poradenství,
odborné sociální poradenství,
sociální práce s jednotlivcem, skupinou 
a komunitou,
sociální šetření,
přímá a nepřímá práce s klientem:
depistáž (vyhledávání klientů sociální prá-
ce),
navázání kontaktu s klientem,
zprostředkování kontaktu klienta a příslušné 
organizace,
hájení práv klienta,
motivační rozhovor a podpory klienta,
dohled, doprovod, asistence,
podpora klienta k pozitivním změnám,
plánování a organizace aktivit směřujících 
k řešení problémů klienta,
propagace dostupných služeb mezi cílovou 
skupinou, apod.

Cílové skupiny sociální práce:
senioři,
osoby se zdravotním nebo duševním one-
mocněním,
osoby s různým stupněm omezení způsobi-
losti k právním úkonům,
osoby nezaměstnané a osoby s materiálními 
problémy,
osoby bez přístřeší,
osoby se závislostmi,
osoby ve výkonu nebo po návratu z výkonu 
trestu odnětí svobody a vazby,
rodiny, rodiny s dětmi a jejich problémy,
osoby ohrožené domácím násilím,
cizí státní příslušníci a národnostní menšiny,
další výše neuvedené osoby.

Další činnosti:
rozhodování o ustanovení zvláštního příjem-
ce dávek důchodového pojištění, včetně soci-
álního šetření a následně kontroly hospoda-
ření s důchodem oprávněné osoby,
rozhodování v rámci přestupkového řízení na 
úseku sociálních věcí, zdravotnictví a ochrany 
před alkoholismem a jinými toxikomaniemi,
problematika prevence sociálně-patologic-
kých jevů,
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protidrogová prevence,
činnost sociálního kurátora pro dospělé,
evidence žádostí do domů s pečovatelskou 
službou,
rozhodování o stanovení úhrad za stravu 
a péči u dětí umístěných v pobytových zaří-
zeních,
poskytování odborné péče osobám, které 
nemají opatrovníka a nejsou schopny si tuto 
pomoc zajistit a zastupování těchto osob při 
uzavírání smluv o poskytování sociálních 
služeb v pobytových zařízeních,
vydávání parkovacích průkazů označujících 
vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně 
postiženou,
vydávání tiskopisů receptů a žádanek s mod-
rým pruhem na léčiva obsahující návykové 
látky nebo efedrin,
vydávání jízdenek na autobusovou dopravu 
pro seniory,
komunitní plánování sociálních služeb, 
zajišťování činnosti Sociální komise Rady 
města Milevska, apod.

Komplexní sociální práce je velmi rozsáh-
lá a není možné podat absolutní výčet oblastí 
pomoci sociálního pracovníka. Doporučujeme 
proto obrátit se s žádostí o informace, pomoc či 
spolupráci na odbor sociálních věcí Městského 
úřadu Milevsko.

Kontakty na sociální pracovnice:
Pavla Jansová, DiS., tel.: 382 504 141,  
e-mail: jansova@milevsko-mesto.cz,
Pavlína Hajská, DiS., tel.: 382 504 138,  
e-mail: hajska@milevsko-mesto.cz,
Michaela Stejskalová, DiS., tel.: 382 504 145, 
e-mail: stejskalova@milevsko-mesto.cz.

Pavla Jansová, DiS., 
referentka odboru sociálních věcí 
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Dětský divadelní soubor HLÁSEK – člen Dět-
ského uměleckého studia Milevsko – otevírá 
tento rok přípravné oddělení pro děti ve věku 
7 – 9 let, výjimečně děti mladší. Přihlášky při-
jímá kancelář DK. První schůzka přihlášených 
dětí se uskuteční v pondělí 3. září v 15 hodin 
v hudebním sále Domu kultury Milevsko.

Marie Bolková

Hlásek přijímá 
nové členy

Odbor sociálních věcí

Informace o činnosti sociálních pracovníků Městského úřadu Milevsko

Máte zájem dostávat 
Milevský zpravodaj 

v elektronické podobě?
Přihlašte se na e-mailu 

zpravodaj@dkmilevsko.cz 
a my vám jej každý další měsíc zašleme.
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V srpnovém čísle Milevského zpravodaje jsme 
Vás informovali o průběhu projektu „Komu-

nitní plánování sociálních služeb ORP Milevsko“. 
Souběžně s tímto projektem je městem Milev-
skem v rámci individuálního projektu „Plánová-
ní sociálních služeb v Jihočeském kraji“ financo-
vaného z Operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost realizována zakázka Jihočeského 
kraje s názvem „Udržení procesů plánování sociál-
ních služeb na území správního obvodu obce s roz-
šířenou působností Milevsko“. Cílem této zakázky 
je podpořit a udržet procesy plánování sociálních 
služeb na území správního obvodu obce s rozší-
řenou působností Milevsko tak, aby pokračova-
la návazná spolupráce, proces plánování sociál-

Udržení procesů plánování sociálních služeb na území 
správního obvodu obce s rozšířenou působností Milevsko

ních služeb byl zaveden na celém území správního 
obvodu a výstupy obecního plánu byly kvalitním 
podkladem pro zpracování Střednědobého plá-
nu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na 
další období. V rámci zakázky Jihočeského kraje 
„Udržení procesů plánování sociálních služeb na 
území správního obvodu obce s rozšířenou působ-
ností Milevsko“ bude zpracována monitorovací 
zpráva, která bude popisovat stav realizace jednotli-
vých aktivit obsažených v Plánu rozvoje sociálních 
služeb Milevsko k 30. 6. 2012. Monitorovací zprá-
va bude v září 2012 předložena ke schválení Zastu-
pitelstvu města Milevska. Po celou dobu realizace 
zakázky bude probíhat informační kampaň s cílem 
informovat veřejnost o plánování sociálních služeb, 

o významu krajského projektu „Plánování sociál-
ních služeb v Jihočeském kraji“ apod. Bude zpraco-
vána a vytištěna informační brožura na téma pláno-
vání sociálních služeb v regionu Milevsko. Realizaci 
zakázky bude koordinovat řídící skupina složená ze 
zástupců zadavatelů, uživatelů a poskytovatelů soci-
álních služeb, uskuteční se rovněž společná jedná-
ní zástupců pracovních skupin. Informace o rea-
lizaci zakázky budou průběžně zveřejňovány na 
webových stránkách města Milevska www.milev-
sko-mesto.cz ve složce Plánování sociálních služeb 
(Městský úřad → Odbor sociálních věcí).

Pavlína Hajská, DiS.
pavlina.hajska@milevsko-mesto.cz, 

tel. 382 504 138

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR 
PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST.

Otevření nízkoprahového zařízení pro děti 
a mládež (NZDM) je vhodné zejména tam, 

kde se vyskytují sociálně vyloučené lokality s bez-
prizorními dětmi a mládeží, kteří nevhodně trá-
ví volný čas, či se dokonce dopouštějí vandalství, 
drobných krádeží či kriminality, což je v každém 
městě, tedy i v Milevsku.
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež je sociál-
ní službou, jejímiž uživateli jsou děti od 6 do 26 let 
věku. NZDM může být specializováno na určitou 
věkovou skupinu a nemusí obsáhnout tuto věko-
vou kategorii v celé šíři. O jakou věkovou skupi-
nu zažádáme při registraci, nemáme ještě zcela 
určeno, budou to určitě starší děti. NZDM tvo-
ří cestu k pozitivnímu ovlivnění života dětí, mlá-
deže a mladých dospělých, kteří stojí na počátku 
své samostatné životní cesty. Intenzivní spoluprá-
ce s bezprizorními sociálně vyloučenými dětmi 
a mládeží, ovlivňování jejich hodnot a orientace 
vede k prevenci sociopatologie. Odborní pracovní-
ci, hosté přednášek a besed slouží jako identifikač-
ní vzory, které mohou klienti následovat a mohou  
být inspirací pro jejich život. Vhodná náplň NZ-
DM je podnětem pro jejich volný čas a orientaci 
v životě. Jako farní charita určitě budeme využívat 
potenciál zdejších premonstrátů (např. přednáš-
ka od vojenského kaplana bude určitě zajímavá). 
Nízkoprahové kluby, odborně nízkoprahová zaří-
zení pro děti a mládež (ve zkratce NZDM) jsou 
zřizovány na základě zákona č.108/2006Sb., o soci-
álních službách, jejich činnost podléhá vysokým 
nárokům na kvalitu a následné kontrole. V zaří-
zení pracují odborní pracovníci, zpravidla s vyso-
koškolským vzděláním, kteří děti a mládež moti-
vují formou skupinové a individuální práce ke 
změně nebo zlepšení jejich postojů k životním 
otázkám. V NZDM platí pravidla, která zakazu-
jí užívání alkoholických nápojů, drog, násilí či 
šikanu. Sociální službu může poskytovat sama 
obec nebo ji poskytují neziskové organizace. Pro 

Farní charita Milevsko se snaží o vybudování Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež
obec i organizace, které chtějí poskytovat sociál-
ní služby, platí povinnost registrace, která se řídí 
zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách. 
Přínos NZDM: prevence kriminality, prevence 
sociálního selhávání ve společnosti, naplnění času 
jinak neorganizované mládeže a dětí, motivace ke 
vzdělávání, zahájení motivačního procesu a prv-
ních kroků k zařazení mládeže na trh práce, zajiš-
tění poradenství v oblasti práva a sociálních věcích. 
Témata NZDM: rodinné vztahy, partnerské vztahy, 
bezpečný sex, vrstevnické vztahy, vstup do učiliště, 
na střední školu, šikana, příprava na hledání a zís-
kání zaměstnání, vstup do zaměstnání, udržení si 
práce, hospodaření s penězi, dluhová past, závis-
losti (alkohol, drogy, gambling), zvyšování práv-
ního povědomí, sportovní aktivity, hudební a další 
volnočasové aktivity (hudební odhlučněná zku-
šebna, možná šipky, „pinec“, fotbálek aj.), poskyt-
nutí informací vyplývající z povinnosti poskytovat 
základní sociální poradenství (pomoc s vyřizová-
ním záležitostí na úřadech apod.).
Farní charita Milevsko má stále jen jeden projekt - 
terénní pečovatelskou službu (1. 3. 1999). Myšlen-
kou o zřízení nízkoprahového zařízení se zaobírá-
me již více než dva roky. Neměli jsme budovu, kde 
by se služba dala provozovat. Žádali jsme město 
o budovu bývalé autoškoly v ulici 5. května. Neu-
spěli jsme. Římskokatolická farnost zastoupená 
děkanem Jakubem Berkou vlastní rodinný domek 
v Hůrecké cestě č. 227, který farnosti daroval dnes 
již zesnulý P. Rafael Skřepek. Dům postupně chátrá 
a farnost pro něj nemá využití, nemá ani prostřed-
ky na jeho opravu. Dohodli jsme se  s panem děka-
nem Berkou na pronájmu domu charitě, pokud 
seženeme peníze na opravu domu, a budeme tam 
provozovat sociální službu. Po dlouhém čekání 
nám celkovou rekonstrukci zainvestují němečtí 
katolíci, kteří cítí, že je třeba podporovat u mládeže 
preventivní sociální služby. Celková rekonstruk-
ce bude velice nákladná, zcela jistě přesáhne mili-

on korun. Zahájili jsme spolupráci s Ing. Lubo-
šem Vanišem, jeho firma nám zpracovala stavební 
studii, kterou v současné době připomínkujeme, 
aby rekonstrukce vyhovovala zamýšleným akti-
vitám. Před zaměřením objektu jsme museli celý 
dům vyklidit, což se nám povedlo s pomocí bri-
gádníků, farníků a pomohli také naši rodinní pří-
slušníci. Bude se dělat projektová dokumenta-
ce, střecha, elektroinstalace, topení, rozvody vody 
a kanalizace, vnější i vnitřní omítky, okna, dveře, 
podlahy, izolace proti vlhkosti i izolace tepelná, 
vlastně všechno. Co se týče vybavení domu, dou-
fáme, že se to podaří z prostředků Renovabis (ně-
mečtí katolíci). Provoz bude těžký oříšek, v dnešní 
době není státní rozpočet (MPSV) příliš nakloněn 
službám prevence, ale věříme, že se bude částečně 
zapojovat i Město Milevsko, vždyť to bude v jeho 
zájmu a zájmu všech slušných lidí, aby problémo-
ví mladí lidé poznali dobré hodnoty a vzory. Pove-
deme děti a mladé lidi k zodpovědnému přístupu 
k životu a k přijetí důsledků svého často rizikové-
ho chování. Sociální pracovníci s patřičným vzdě-
láním pomohou naučit uživatele služby dodržovat 
základní pravidla v NZDM, a tím pozitivně půso-
bit na jejich chování, což se pak odrazí i v běžném 
životě.  Vzniknou tedy i nové pracovní příležitosti. 
Podle informací z jiných charit, které již tato zaří-
zení provozují, jim bývají nakloněni i příslušníci 
policie, praktičtí lékaři pro děti a mládež i pracov-
níci sociálních odborů MěÚ, neboť s problémo-
vou mládeží bývají často konfrontováni. Vyzdvi-
hují proto nutnost spolupráce NZDM s rizikovými 
skupinami v populaci, jejich rodinami, školou, 
policií, orgány sociální péče, lékaři atd.
A kdy plánujeme otevření? To si netroufám odhad-
nout, protože vlastní práce ještě nezačaly. Objekt je 
vyklizen, ještě nás čeká odstranění starého topení 
a pracuje se na projektové dokumentaci, vyřizují se 
povolení od hasičů, plynařů, hygieny apod. 

Alena Růžičková, ředitelka FCHM

„Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji“
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Dům dětí a mládeže

Nabídka Domu dětí a mládeže pro rok 2012 – 2013:
SPORT – zájmové útvary: Aerobik – pro zájemce od 7 let až do 18 let. 
Allkampf-jitsu AKJ – základy sebeobrany a dalších technik – pro zájemce 
od 7 let. Anglický jazyk – pro zájemce od 7 let. Badminton – pro zájemce 
od II. st. ZŠ. Digitální fotografie – pro zájemce od II. st. ZŠ. Grafika – pro 
zájemce od II. st. ZŠ. Herní klub – pro zájemce od 7 let. Kalanetika – pro 
zájemce od 18 let. Kondiční cvičení pro muže – pro zájemce od 18 let. 
Kondiční cvičení pro ženy – pro zájemce od 18 let. Orientální tance – pro 
zájemce od 5 let. Počítačová grafika – pro zájemce od 9 let. Pohybová prů-
prava – základy moderní gym. od 5 let. Posilování – mládež – od II. st. ZŠ. 
Slacklining – pro zájemce od II. st. ZŠ. Spohrou – pro zájemce od 7 let. 
Stolní tenis – pro zájemce od 7 let. Střelecký – pro zájemce od 7 let. Šachy 
– pro zájemce od 7 let. Šipkový klub – pro zájemce od 10 let. Žonglování 
– pro zájemce od 10 let. 
Technika a estetika – zájmové útvary: Dopolední klubíčko – zábavné cvi-
čení maminek s dětmi – od 1,5 roku dítěte. Dopolední zvoneček - Vv meto-
dy pro děti od 2 let za doprovodu maminek. Dovedné ruce - dívčí klub – od 
7 let. Dračí doupě - pro zájemce od 8 let. Hanky – vařečka – pro zájemce od 
7 let. Keramika pro začátečníky -  pro zájemce od 6 let. Keramika pro rodi-
če s dětmi. Keramika pro pokročilé. Korálkování – pro zájemce od 8 let. 
Kynologický klub – pro zájemce od 10 let. Logopedie - pro zájemce od 4 let. 
Ochránci přírody – pro zájemce od 5 let. Patchwork – klub - od 10 do 60 

i více let. Plastikoví a papíroví modeláři – od 6 let. Počítače – pro začáteč-
níky, dospělé i seniory. Počítačová grafika – pro zájemce od 9 let. Prográ-
mek – klub - pro zájemce od 5 let. Rybářský – možno získat rybářský lístek 
a povolenku k rybolovu, pro děti od 7 let. Šikulka – tvořivé a VV práce pro 
děti od 3 let. Výtvarný – pro děti od 4 let. Základy pohybové a taneční prů-
pravy – základní prvky moderního tance, od 5 let. 
Děti jsou do ZÚ přijímány na základě přihlášek podepsaných zákonným 
zástupcem. U účastníků nad 18 let postačuje přihláška s vlastním podpi-
sem. Přihlášky možno vyzvednout v DDM Milevsko během měsíce září 
nebo jsou k dispozici na ZŠ. Přihlášky lze zaslat e-mailem, osobně pře-
dat v DDM Milevsko nebo zaslat poštou. Zájmové útvary zahajují činnost 
1. 10. 2012 a končí 31. 5. 2013. Zápisné se platí na celý školní rok. Bližší 
informace k připravovaným ZÚ podají vedoucí oddělení. Cílem DDM 
Milevsko je nabídnout zajímavou volno-časovou zábavu nejen dětem, ale 
i široké veřejnosti. Další informace možno vyhledat na kontaktních adre-
sách:  www.ddmpisek.cz, DDM Milevsko, Na Tržišti 560, 399 01 Milev-
sko, telefon 382 521 296. Kontaktní osoby: vedoucí oddělení ESTETIKY 
a TECHNIKY: paní Hana Forejtová: tel.: 382 521 296, 777 339 923, e-mail: 
forejtova@ddmpisek.cz; vedoucí oddělení SPORTU: Bc. Vilém Fink, DiS., 
tel.: 382 521 296, 777 339 990, email: fink@ddmpisek.cz.

H. Forejtová, Bc. V. Fink, DDM Milevsko

Kapely v Milevsku a okolí – 11. část  Josef Kroh

Chrástecká kapela RATATA
Historie Chrástecké kapely se začala psát v roce 
1933, kdy do chrástecké školy nastoupil učitel 
Antonín Kouba. Spolu s Josefem Doubkem 
hráli na housle, Alois Kolín na trubku, Franti-
šek Fořt na trombon a František Vála na kon-
trabas. Po rozšíření o další muzikanty se kapela 
zaregistrovala v čele s kapelníkem A. Kolínem.
Po válce, v roce 1945, přibral kapelník dva 
učitele, Jiřího Švece na harmoniku a Jarosla-
va Kohouta na housle. Čas však přinesl změny 
ve složení souboru. Někteří muzikanti zestárli 
a přestali hrát, jiní se odstěhovali a další odešli 
do nenávratna.

Po odmlce zůstal jen trombonista Franti-
šek Fořt. Přidal se k němu heligonkář Jaro-
slav Lopata, kontrabasista Josef Hejna a bicista 

Josef Hřebejk. Tuto muzikantskou partu oživil 
houslista Oldřich Janovský, který přišel z Prahy 
a bydlel v Chrástu. Kapele dal název RATATA, 
který užívá dosud.
Do kapely přibral v roce 1974 trumpetistu Pav-
la Krejčího a po dalších dvou letech pozounistu 
Jaroslava Doubka. V roce 1984 přibyl hráč na 
bicí a zpěvák Zdeněk Doubek, v roce 1986 klá-
vesistka a zpěvačka Jana Větrovská. Služebně 
nejmladším členem je od roku 2010 trumpetis-
ta Jan Sedláček na střídání s Pavlem Krejčím.
Kapela RATATA dvakrát  zvítězila na Festivalu 
malých kapel v Písku a v Milevsku.

Více na www.kapela-RATATA.ic.cz

LÍŠNICKÁ KAPELA
Zakladatelem a prvním kapelníkem hudby 
Osvětové besedy v Líšnici byl v roce 1964 Fran-
tišek Bareš. Říkali si Líšnická kapela. Později až 
do zániku v roce 1989 kapela MERKUR.  
Základ tvořily čtyři rodiny: Jaroslav a František 
Sedláčkovi - trubky, František Bareš a Franti-
šek Vlna - saxofony, František Mikeš a Václav 
Vachta - pozouny, Václav Vlna - harmoni-
ka, Josef Vachta - bas a  Zdeněk Mikeš - bicí. 
V kapele se vystřídaly zpěvačky Jana Mlčkov-
ská, Jana a Eva Pokorné, Jarka Kubešová, Jiřina 
Tomečková a Jiřina Bezděkovská.

VESELAČKA 
Kapela vedená Jaromírem Krškou převzala v r. 
1978 část muzikantů ze zaniklé skupiny J. Dra-
xlera. Pochvalu si Veselačka zaslouží za účin-
kování v maškarních průvodech v Milevsku. 
Několikrát byla jedinou dechovkou v průvodu.

SKUPINA FLAM SEPEKOV
Hrála v letech 1993 až 2008 ve složení: Luboš 

Céza-kapelník, klávesista a heligonkář, Miro-
slav Koptiš – kytara, Jaromír Krška –saxofon, 
Marie Cézová – zpěv.

KAPELA ZHOŘANKA
V roce 1980 založil Josef Kašpar st. spolu se 
Stanislavem Kroužkem kapelu Zhořanku. 
Vystřídala se v ní řada muzikantů z okolí Zhoře 
a Milevska. Byli to: Josef Kašpar st. - kapelník, 
trombon, Stanislav Kroužek - saxofon, Jaro-
mír Kašpar - trubka, Josef Kašpar ml.- baskyta-
ra, Vít Špánek - trubka, Josef Špánek, Jindřich 
Kolací,  Zdeněk Falada a Václav Pipek - akorde-
on, Stanislav Kolín - bicí, Roman Sladký - saxo-
fon, Josef Hejhal - tuba a další. S kapelou zpí-
vala Miloslava Pauknerová.V roce 1982 vzniká 
jako součást kapely Zhořanky rocková skupina 
DYNAMIC. V roce 1984 Zhořanka zanikla.

SMOLEČANKA
Rodinná kapela z Písecké Smolče hraje ve 
složení: děda Miroslav Kunt - saxofon, syn 
Zdeněk Kunt - saxofon, vnuk Zdeněk Kunt - 
harmonika a mimo rodinu Jindřich Michalec 
- bicí.

V regionu existovaly ještě hudební soubory: 
Osvětové besedy (dále OB) Chyšky, vedený Sta-
nislavem Novákem, později Josefem Novákem, 
OB Kostelec nad Vlt., vedený p. Hlavínem, OB 
Kučeř (Vltavana), vedený Janem Kabeláčem. 
Hněvanickou kapelu vedl Jaroslav Kubíček. 
V Bernarticích byla skupina Alpa, v Božeticích 
Allegro a v Sepekově kapela, vedená Jiřím Gre-
grem. V Milevsku kapela závodu Koh-i-noor, 
vedená Janem Novotným a Montáží ZVVZ, 
vedená Jiřím Steinbauerem.

(pokračování příště)

Na fotografii Chrástecká kapela RATATA 
v dlouhodobém složení:Zdeněk Doubek, 

Pavel Krejčí, Jana Větrovská 
a kapelník Jaroslav Doubek.
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sobota 1., neděle 2.  20.00
Svatá ČtvEřICE
ČR – Romantická komedie. V hlavní roli Jiří Langmajer.
do 15 let nepřístupný vstupné: 100,- Kč

pondělí 3., úterý 4.   20.00  73 min
SEdmIKráSKy
ČR – Kultovní film Věry Chytilové z roku 1966. Marie 1 a Marie 2 se jednou 
rozhodnou, že budou zkažené.                                                    vstupné: 80,- Kč

středa 5., čtvrtek 6.  20.00  93 min.
LEt´S daNCE: rEvOLutION  3d
USA – Hudebně romantický. Mladá tanečnice v Miami zjistí, že hnutí MOB 
tančí třeba v bance nebo na křižovatce a rozbalí to s nimi.
do 12 let nepřístupný vstupné: 150,- Kč

pátek 7., sobota 8.   20.00  90 min.
POSLEdNÍ výKřIK
ČR – Detektivní horor - Sériový vrah v městečku Petrovice. Hrají: Iveta Barto-
šová, Irena Máchová, Dana Morávková a další.
do 15 let nepřístupný vstupné: 80,- Kč 

neděle 9., pondělí 10.  20.00 100 min.
KLIP
Srbsko - Film získal hlavní cenu na MFF v Rotterdamu. Explicitní sexuální 
záběry dospívající dívky v době digitální revoluce.
do 15 let nepřístupný vstupné: 80,- Kč

úterý 11., středa 12.  20.00 121 min.
tOtaL rECaLL
USA – Kanada - Vzpomínky na život superšpiona se probouzejí, ale proces 
se zvrhne.
do 12 let nepřístupný vstupné: 120,- Kč

čtvrtek 13. - sobota 15.  17.30   93 min.
NOrmaN a duCHOvé  3d
USA – Animovaný, v českém znění! Kdo zachrání ospalé městečko, když ho 
přepadne banda zombíků? Jedině jedenáctiletý Norman má šestý smysl. 
Tvůrci slibují efekty „bulvyrvoucí“!!!                                          vstupné: 150,- Kč

čtvrtek 13. - sobota 15.  20.00 100 min.
druHá šaNCE
USA - Druhá šance je obnovení manželského sexu, podle neortodoxního 
poradce. Vynikajícně hrají: Meryl Streep a Tommy Lee Jones.
do 15 let nepřístupný vstupné: 100,- Kč

neděle 16., pondělí 17.  20.00  90 min.
taK faJN
ČR – SR - Letní komedie o dovolené ve třech. Zamilovaný pár a kamarád.
do 12 let nepřístupný vstupné: 90,- Kč

úterý 18., středa 19. 20.00 102 min.
ExPENdabLES: POStradatELNÍ 2
USA - Po úspěchu prvého dílu je stará banda opět na scéně: Sylvester Stal-
lone, Jason Statham, Bruce Willis, Jet Li, Dolph Lundgren, Chuck Norris, Jean 
- Claude Van Damme, Arnold Schwarzenegger a další.
do 15 let nepřístupný vstupné: 100,- Kč

Kultura a sport v Milevsku a okolí – ZÁŘÍ 2012

sobota 1. 9.  13.30 – 16.00 start od bazénů u Bažantnice
3. mILEvSKý POHádKOvý LES
DK Milevsko a Maškarní sdružení Milevsko pořádá zábavné odpoledne nejen 
pro děti plné soutěžních úkolů a pohádkových postaviček. Akce byla podpoře-
na z grantového programu města Milevsko „Kultura 2012“.       vstupné: 40,- Kč

sobota 1. 9. 15.00  velký, malý a přednáškový sál
30 LEt HLáSKu 
– setkání bývalých i současných členů

neděle 2. 9.  17.00 – 18.00  taneční sál
taNEČNÍ SKuPINa EfK - informativní schůzka
Informativní schůzka pro stávající tanečníky + rodičovská schůzka. Tréninky 
začínají od pondělí 10. září.

KINO BIOS „eM“
Ul. 5. května 117 • tel.: 382 521 216

kino@dkmilevsko.cz

DŮM KULTURY (www.dkmilevsko.cz)
Nádražní 846 • tel.: 383 809 200

info@dkmilevsko.cz

čtvrtek 20.   20.00
baStardI 3
ČR - Zřejmě se pan učitel rozhodl pomstít sestru, kluci záhadně zemřeli 
a film opět šokuje veřejnost.
do 15 let nepřístupný vstupné: 90,- Kč

pátek 21., sobota 22.  20.00 94 min.
aŽ vyJdE měSÍC
USA - Výborná komedie - Pátrání po dvou uprchlých dětech může být 
zábavnější než si myslíte. Podle Cinemy má film hodnocení 100%.
do 12 let nepřístupný vstupné: 90,- Kč

neděle 23., pondělí 24.  20.00  92 min.
dIvOKá StvOřENÍ JIŽNÍCH KraJIN
USA - Žili si celkem spokojeně ve své komunitě, odděleni od zbytku světa, 
až přišla ničivá bouře. Nejvýraznější debut letošních festivalů, v Sundance 
vyvolal pozdvižení. Vynikající hudba!
do 12 let nepřístupný vstupné: 80,- Kč

úterý 25., středa 26.  20.00 115 min.
ZEmě bEZ ZáKONa
USA - Výborná gangstera o třech bratech Bondurantových, jejich palírně 
alkoholu a zkorumpovaném zástupci šerifa. Nejúspěšnější film v Cannes 
a v Karlových Varech.
do 15 let nepřístupný vstupné: 100,- Kč

čtvrtek 27., pátek 28.  20.00 131 min.
dIvOšI
USA - Nevšední krimi-thriller režiséra Olivera Stoneho, jehož cílem je divá-
ky bavit. Dva kamarádi pěstují nejkvalitnější matroš, to se nelíbí mexickému 
kartelu a unese jim společnou milenku. Nezbývá než vymyslet divoký plán.
do 15 let nepřístupný vstupné: 100,- Kč

sobota 29., neděle 30.  20.00
rEZIdENt EvIL: OdvEta                       3d
USA Německo - Akční sci-fi thriller v pátém pokračování s Millou Jovovich, 
která se probudí v srdci nejtajnější operace společnosti Umbrella.

vstupné: 155,- Kč

Předpoklad na říjen: Super Clásico, Ve stínu, Sousedská hlídka, Cesta do lesa, 
The Words, Expresní zásilka, Nazaret nářez, Asterix a Obelix, Posel, Hasta la Vis-
ta, 96 hodin, Skyfal, Hotel Tanzanie.  
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ku je připravit děti nenásilnou formou na úspěšný vstup do první třídy. Více 
informací na tel.: 383 809 201, nebo na e-mailu kortanova@dkmilevsko.cz.

pondělí 10. 9.  17.00 učebna dětských aktivit
ENGLISH WItH COOKIE 
- informativní schůzka + zápis
Angličtina pro děti od 3 let. Lektor: Mgr. Petra Vlčková

pondělí 10. 9.  17.00 výuková učebna
Informativní schůzka pro zájemce 
- JaZyKOvý KurZ - ruSKý JaZyK
Lektor: Mgr. Jana Nečasová

úterý 11. 9.  17.00   taneční sál
dětSKý taNEČNÍ KrOuŽEK - SPOLEČENSKé 
a COuNtry taNCE - informativní schůzka 
Lektor: Jaroslav Bolek, tel.: 728 725 975 

úterý 11. 9.  19.00 – 20.00  taneční sál
aErObIC PrO dOSPěLé - ZaHáJENÍ KurZu

středa 12. 9.   14.00 – 17.00  učebna 2
Zdrav. POJIšŤ. mINIStErStva vNItra Čr
Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny.

středa 12. 9.   17.00   taneční sál
taNEČNÍ SKuPINa EfK - informativní schůzka
Informativní schůzka pro nové zájemce.

čtvrtek 13. 9.  15.00   učebna 2
Informativní schůzka pro zájemce o výuku 
- HudEbNÍ KurZ - Kytara
Lektor: Ing. Jaroslav Vlk

čtvrtek 13. 9.  16.00   hudební sál
taNEČNÍ CENtrum Z. I. P. PÍSEK a dětSKý KLub 
HLavONOŽEC - informativní schůzka pro zájemce
Cvičení pro děti od 3 měsíců, tancování pro děti od 2 let (www.tczip.cz). Lektor: 
Kateřina Šolcová.

čtvrtek 13. 9.  16.00 – 17.00  taneční sál
aErObIC PrO dětI - ZaHáJENÍ KurZu

pátek 14. 9.   17.30 a 20.00 velký sál      
taNEČNÍ HOdINy 2012
2. lekce, skupina A (17.30 hod.) a B (20.00 hod.), vyučují manželé Bolkovi. Účast-
níci kurzu vstup na průkazky, ostatní návštěvníci vstup: 30,- Kč.

sobota 15. 9.   14.00  taneční sál
taNEČNÍ SKuPINa EfK - informativní schůzka
Informativní schůzka pro nové zájemce.

neděle 16. 9.   16.00   taneční sál
taNEČNÍ SKuPINa EfK - informativní schůzka
Informativní schůzka pro nové zájemce.

úterý 18. 9.  15.00   učebna 2
výuKa Hry Na Kytaru - ZaHáJENÍ KurZu 

čtvrtek 20. 9.  17.30 výuková učebna
KurZ - POdZImNÍ dEKOraCE

pondělí 3. 9.  15.00   hudební sál
dětSKé uměLECKé StudIO - informativní schůzka
Informativní schůzka pro nové zájemce do přípravného oddělení – pro děti ve 
věku 7 – 9 let. Přihlášky se přijímají v kanceláři DK.            lektor: Marie Bolková

pondělí 3. 9.  18.45   taneční sál
Zumba - ZaHáJENÍ KurZu (i pro nové zájemce)
Lektor: Jana Miklavčičová

úterý 4. 9.  08.15 a 10.00 velký sál
mILEvSKé dIvadELNÍ LétO
KRÁLOVSKÁ MOUDROST – pro 1. stupeň ZŠ, ELIŠČINY POHÁDKY - pro mateřské 
školy. Účinkuje: Divadlo Já to jsem                                           vstupné: 30,- a 50,- Kč

středa 5. 9.  08.30 a 10.00  velký sál
mILEvSKé dIvadELNÍ LétO
BALADA O NÁMOŘNÍKU + MEDALJONY – pro 2. stupeň ZŠ a Gymnázium. Účin-
kuje: DDS Hlásek.                                                                              vstupné: 30,- a 50,- Kč

středa 5. 9.  16.00 výuková učebna
PřEdšKOLáČEK aNEb HraJEmE SI Na šKOLu 
- ukázková hodina zdarma
Přiveďte nezávazně své děti na ukázkovou hodinu zdarma. Více informací na 
tel.: 383 809 201, nebo na e-mailu kortanova@dkmilevsko.cz.

středa 5. 9.   17.00  velký sál
vEřEJNé ZaSEd. ZaStuP. měSta mILEvSKa

čtvrtek 6. 9.  16.30   taneční sál
aErObIC PrO dětI - informativní schůzka
Aerobic pro děti od 7 do 14 let. Lektor: Lucie Hrůzová.

čtvrtek 6. 9.  17.30   taneční sál
aErObIC PrO dOSPěLé - informativní schůzka
Lektor: Lucie Hrůzová.

pátek 7. 9.  17.30   taneční sál
farIda - orientální tance
Informativní schůzka pro nové zájemce + zahájení kurzu. Lektor: Zdena Stachová.

pátek 7. 9.   19.00   velký sál
taNEČNÍ HOdINy 2012
- zahájení výuky skupiny a + b 
Vyučují manželé Bolkovi. Účastníci kurzu vstup na průkazky, ostatní návštěvní-
ci vstup: 30,- Kč.

neděle 9. 9.   18.00   velký sál
taNEČNÍ POdvEČEr - LOuČENÍ S LétEm
Seniorské taneční podvečery. Hrají: Dechová hudba města Písku + Duo Káp-
lová + Růžička. Pořádají: Dům kultury Milevsko a Sociální služby Města Milev-
ska. Rezervace a předprodej vstupenek v kanceláři DK Milevsko, tel. 383 809 200 
nebo přímo na místě před akcí.                                                                vstupné: 50,- Kč

pondělí 10. 9.  16.00   učebna 1
Hravá fLétNIČKa - INfOrmatIvNÍ SCHŮZKa  
Kurz hry na flétničku pro děti od 4 let (začátečníci a mírně pokročilí). Lektor: Adé-
la Jahnová.

pondělí 10. 9.  16.00 – 18.00  učebna 2
PřEdšKOLáČEK aNEb HraJEmE SI Na šKOLu 
- zahájení kurzu 
Výtvarně vzdělávací zájmový kroužek pro děti předškolního věku. Náplní krouž-

Kultura a sport v Milevsku a okolí – ZÁŘÍ 2012
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Výroba dekorace se svíčkou, suchá vazba, přírodniny. Hotovou dekoraci lze poz-
ději obměnit (Vánoce, Velikonoce). Veškerý materiál v ceně. Lektorka: Laďka  
Bečková.                                                                                                            vstupné: 170,- Kč

pátek 21. 9.  17.30 a 20.00  velký sál
taNEČNÍ HOdINy 2012
3. lekce, skupina B (17.30 hod.) a A (20.00 hod.), vyučují manželé Bolkovi.
Účastníci kurzu vstup na průkazky, ostatní návštěvníci vstup: 30,- Kč

pondělí 24. 9.   16.30   velký sál
PamětNICE - PrOJEKCE fILmu + bESEda 
S autOrEm fILmu tOmášEm maGNuSKEm
Dům kultury Milevsko a Sociální služby Města Milevska připravili jedinečný kul-
turní projekt pro všechny, kteří si chtějí užít „tak trochu jiné odpoledne“. Čeká na 
Vás osobní setkání, beseda s hereckou legendou, scénáristou a nejmladším čle-
nem české Obce spisovatelů Tomášem Magnuskem, autorem filmů Pamětnice, 
Školní výlet, Bastardi 1, 2, 3. Dále projekce filmu Pamětnice s hvězdným hereckým 
obsazením (Libuše Švormová, Květa Fialová, Lubomír Lipský, Josef Somr a další). 
                                                                                                                                 vstupné: 25,- Kč

středa 26. 9.  19.00   velký sál
SOuHvěZdÍ JISKEr
HONZa a fraNtIšEK NEdvědOvI S KaPELOu
Bratři Nedvědi patří k nejznámějším interpretům naší folkové scény, jejich tvor-
bu znají všechny generace i vyznavači různých hudebních stylů. Koncertní pro-
gram je tvořen směsicí nových a nově zaranžovaných skladeb a samozřejmě 
doplněn nejznámějšími hity jako jsou Valčíček, Stánky, Frankie Dlouhán, Kama-
rád apod. František zahraje své „nejkrásnější“ jako je: Kočovní herci, Proužek, 
Devatenáct, Zvon. Pak zahraje Honza své nejznámější a na konec uslyšíte oba 
bratry zase spolu: Slunovrat, Skládanka, Jižní Kříž…   vstupné: 295,-  a 320,- Kč

čtvrtek 27. 9.  17.30 a 20.00  velký sál
taNEČNÍ HOdINy 2012
4. lekce, skupina A (17.30 hod.) a B (20.00 hod.), vyučují manželé Bolkovi. Účast-
níci kurzu vstup na průkazky, ostatní návštěvníci vstup: 30,- Kč

neděle 30. 9.   15.00  velký sál
Pohádka pro děti - PtáK OHNIváK a LIšKa ryšKa
Na motivy K. J. Erbena napsala Šárka Hůlová. Hraje: Ochotnický soubor Copá-
nek při ZŠ Svobodná v Písku, jehož členy jsou děti i dospělí. Klasická pohádka si 
vás získá důstojným zpracováním i zajímavými výtvarnými prvky, nechybí v ní 
napětí ani krása, která pohladí dětskou duši. Představení se drží klasického textu 
a současně nabízí i zajímavé inovace - pohádkou provázejí nádherné osmdesá-
ticentimetrové loutky z dílny Š. Váchové voděné přímo na scéně herci.   

vstupné: 50,- Kč

Připravujeme na říjen:
sobota 6. 10.  10.00 – 12.00  hudební sál
POdZImNÍ burZa dětSKéHO ObLEČENÍ 
a OStatNÍCH POtřEb                                          vstup zdarma

neděle 7. 10.  19.00   velký sál
dIvadELNÍ PřEdStavENÍ OSKar
Slavná francouzská komedie plná záměn a převleků. Předprodej vstupenek na 
www.milevskem.cz, v kanceláři DK Milevsko, tel. 383 809 200 od 3. září.

vstupné: 250,- Kč

sobota 14. 10.  18.00 – 22.00  velký sál  
SENIOrSKé POdvEČEry 
- taNEČNÍ Zábava S NEKtarKOu  
K tanci a poslechu hraje strakonická skupina Nektarka. Předprodej vstupenek 
od 3. září v kanceláři Domu kultury Milevsko, tel. 383 809 200. Čenové senior klu-
bu: 70,- Kč, ostatní: 130,- Kč.

GALERIE M
nám. E. Beneše 1 • tel.: 382 522 082

středa 12. 9.  17.00
vErNISáŽ výStavy maturItNÍCH PraCÍ Žá-
KŮ výtvarNýCH ObOrŮ StřEdNÍ uměLECKO-
PrŮmySLOvé šKOLy v bECHyNI

čtvrtek 13. – čtvrtek 17. 9.
výStava maturItNÍCH PraCÍ ŽáKŮ výtvar-
NýCH ObOrŮ StřEdNÍ uměLECKO -PrŮmySLO-
vé šKOLy v bECHyNI

vstupné: 10,- Kč

pátek 21. 9.   19.30
HudEbNÍ SKLEPy - PEtr SKOumaL, JarOSLav 
NEJEZCHLEba, NOrbErt KOvaCS
Petr Skoumal je český hudebník. Napsal hudbu k řadě filmů (např. Jára Cimrman 
ležící, spící), k známým večerníčkům (Maxipes Fík) a mnoho písniček. Jaroslav 
Olin Nejezchleba je český rockový violoncellista, baskytarista, zpěvák a houslis-
ta. Norbi Kovács je slovenský kytarista a zpěvák. V roce 1992 se odstěhoval do 
Prahy, kde hrál s mnoha skupinami. V současné době je členem skupiny Ivan 
Hlas Trio a spolu s Olinem Nejezchlebou hraje v uskupení KYBABU. Je autorem 
hudby k několika filmům, mezi které patří i U mě dobrý.          vstupné: 200,- Kč

pondělí 3. 9. – pátek 5. 10. 
výStava fOtOGrafIÍ PavLa PEtrŽILKy
Vernisáž  se uskuteční v pátek 3. 9. od 17 hod.

úterý  4. 9.   12.00 – 16.00 oddělení pro děti 
NauČ SE ObaLIt KNIHu

MěSTSKÁ KNIhOVNA MILEVSKO 
www.knihmil.cz

nám. E. Beneše 1 • tel. 382 521 231

TVRZ VLKSICE
www.divadlovceletne.cz

sobota 8. 9.
19.30  AUDIENCE + DRACI NOCI
neděle 9. 9. 
15.00  NEPOSLUŠNÁ KŮZLÁTKA 
19.30  AUDIENCE + DRACI NOCI
pátek 14. 9.  
19.30  MIKULÁŠOVY PATÁLIE
sobota 15. 9. 
19.30   MIKULÁŠOVY PATÁLIE
22.00   ROZMARNÝ KONCERT
neděle 16. 9.
15.00  PINOCCHIO 

Okresní myslivecký spolek PÍSEK

pátek 28. 9. areál premonstrátského kláštera
myslivecké slavnosti - den sv. Huberta v milevsku
Výstava psů, střelecká soutěž, dostihy chrtů, vábení jelenů, troubená mše sva-
tá, ohňostroj.
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sobota 1. 9.   19.00. 
duSOt duSÍCÍCH SE KráLÍKŮ (CrOSSOvEr) mILEvSKO
The Flexible (british pop revival) Milevsko, večer plný notoricky známých 
coverů.

sobota 22. 9.    19.00  
dONE aNd GONE (PuNK rOCK) tábOr
Procrastination (grunge metal) Bechyně, Rabies (punk rock).

STEAKhOUSE NA PALUBě
ul. Nádražní 752 • tel: 777 818 565

www.demence.unas.cz

Kultura a sport v Milevsku a okolí – ZÁŘÍ 2012

sobota 1. září 
KarLOvy vary
Autobusový zájezd, prohlídka města a nejbližšího okolí. Odjezd v 6.00 hod. od 
sokolovny. Přihlášky v Infocentru, tel. 383 809 101. 

vede: Jaroslav Mácha, Jiří Lesák

čtvrtek 6. - neděle 9.  září 
ČESKOSaSKé švýCarSKO
Čtyřdenní putování Českosaským Švýcarskem, po obou stranách hranice. 
Ubytování je zajištěno. Zájezd osobními auty, účast omezená, přihlášky 
u vedoucích akce.                                       vede: Jindřich Janouch, Jaroslav Mácha

sobota 8. září 
KraJEm KamENŮ  
38. ročník turistického pochodu, pěší trasy 15 až 50 km, cyklotrasy 40 až 80 km. 
Start: základní škola 7.00–10.30 hod. Pro zájemce společný odjezd na cyklotra-
su v 8.00hod od spořitelny. Pořádá odbor KČT Petrovice, který zajišťuje i dopravu 
z Milevska od nádraží v 8.25 a v 8.30 hod. od sokolovny a zpět z Petrovic do Milev-
ska v 16.30 hod. Jízdné 30,- Kč. Informace: Jaroslav Mácha.       

vede: Zuzana Sekalová, Jan Urban

sobota 15. září 
OKOLO StraKONIC –rOZHLEdNa KbÍL 
Pěší vycházka v délce 23 km, odjezd z nádraží ČD v 7.41 hod.    

vede: Jindřich Janouch

sobota 22. září
taJNý výLEt 
Autobusový zájezd s pěší vycházkou. Přihlášky Infocentrum, tel. 383 809 101. 
Odjezd v 7.00 hod. od sokolovny.                                                   vede: Jaroslav Mácha

neděle 23. září 
POdZImNÍ KraJINOu
Cyklovýlet na zakončení sezóny v délce  30 - 50 km. Odjezd v 9.00 hod od spo-
řitelny.                                                                       vede: Tomáš Wilda, Václav Podzimek

KLUB ČESKÝCh TURISTŮ
www.kctmilevsko.pisecko.info

čtvrtek 6. září
ČESKá KaNada - ZáJEZd Č. 13

čtvrtek 20. září 
ČESKá KaNada - ZáJEZd Č. 14
Autobusové zájezdy spojené s jízdou úzkokolejkou z Jindřichova Hradce do 
Nové Bystřice, prohlídka zámku ve Stráži nad Nežárkou, vstupenky v ceně. 
Odjezdy v 7.00 hod. od klubovny, zastávka u spořitelny. Cena pro členy 210,- 
partner +30,- Kč, ostatní 350,- Kč.                  vede: Zuzana Sekalová, Jiří Lesák

neděle 23. - neděle 30. září   
rEKrEaCE - ParKHOtEL mOZOLOv 
Rekreační pobyt s plnou penzí na Mozolově. Pobyt je určen pouze pro členy 
a jejich partnery. Doprava vlastní, nástup v 17.00 hod. 

vede: Anděla Marešová, Jaroslav Souček

SENIOR KLUB ZVVZ, o.s.
www.zvvz.cz/seniorklub

ZImNÍ StadION:
Veřejné bruslení IN-LINE dle rozpisu na stránkách www.spos-milevsko.cz.

SPOrtOvNÍ HaLa:  
3. 9.,10. 9.,13. 9.,17. 9., 20. 9., 24. 9., 27. 9.
20.00 - 21.00 ZUMBA aerobní cvičení na taneční rytmy
06. 9.   Zababov - výstava vláčků s mezinárodní účastí 
02. 9.  11.00 Handball Milevsko – České Budějovice - Český pohár
22. 9. 09.30 Handball - házená
23. 9. 11.00 Handball - házená

LEtNÍ StadION: 
Fotbalové zápasy  
01. 9. 10.00 kadeti Milevsko
02. 9. 11.00 kadeti B – FC Písek B
 13.00  ml., st.  žáci – SK Čtyři Dvory
09. 9. 13.00 ml., st. žáci – FK SJ. Český Krumlov
 17.00 muži A – SK Aritma Praha 
16. 9. 11.00 kadeti A – FK Protivín A
 13.00 ml., st. dorost – Malše Roudné
29. 9.  10.00 kadeti Milevsko 
30. 9.  11.00 kadeti – Podolí II
 13.00 ml., st. dorost – Blatná 

SPOS MILEVSKO, s. r. o.
www.spos-milevsko.cz

SDh ChYŠKY
pátek 28. 9.   18.30   KD Chyšky
4. rOČNÍK POdZImNÍHO rOCKOvéHO fEStIvaLu
Vystoupí: MySky - Milevsko, FANTOM - Milevsko, PARADOXY- Chyšky, STA-
REJ MATYAS - Sedlčany a MANTA – Chyšky.

FARNÍ ChARITA MILEVSKO
U Bažantnice 561 • tel: 734 435 162, 731 609 652

e-mail: charita.mil@centrum.cz

čtvrtek 27. 9.     klášter Milevsko
dEN CHarIty
od 17.00 hodin MŠE V MILEVSKÉM KLÁŠTEŘE
od 18 hodin  KULTURNÍ VYSTOUPENÍ DĚTÍ ze souboru Hlásek, 
  pod vedením M. Bolkové
Informace o práci Farní charity Milevsko, poté malé občerstvení pro všechny 
zúčastněné.
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čtvrtek 13. 9.   19.00   Latinská škola
HOSt v LatINSKé šKOLE 
Iva Hűttnerová (česká herečka, moderátorka a výtvarnice.) Pořad moderu-
je Stáňa Suchanová. 

ŘEhOLNÍ DŮM PREMONSTRÁTŮ 
www.milevskoklaster.cz

Klášterní 556 • tel.: 382 521 458

MILÍSEK – CENTRUM MLADé RODINY
 Sažinova 763 • tel.: 723 449 409

centrummilisek@email.cz , www.centrummilisek.cz

pondělí 3. 9.   7.30 – 12.00
ZáPIS - mINIšKOLKa mILÍSEK
Pravidelná dopolední péče o děti od 1,5 roku, pracujeme podle vzdělávací-
ho programu.

pondělí 10. 9.   16.00
ZáPIS - baby aErObIK
Určeno pro děti od 3 – 6 let, rozvoj pohybu a rytmizace.

pondělí 10. 9.  16.00
ZáPIS - POHybOvé Hry PrO NEJmENšÍ
Pro děti od 2,5 – 5 let, zaměřeno na hry v kolektivu, lektor: L. Bečková.

pondělí 10. 9.   16.30
ZáPIS - tvOřENÍ PrO maLá StvOřENÍ
Pro děti již od 2 let, rozvoj jemné motoriky, estetiky, práce s nůžkami, papí-
rem, modelínou, lepidlem, lektor: L. Bečková.

pondělí 10. 9.   16.00
ZáPIS - Hurá dO LavIC/ PřEdšKOLáCI
Určeno pro děti předškol.věku, příprava dětí pro vstup do ZŠ, seznamování se 
školními lavicemi, vystupování u tabule, lektor: L. Bečková.

úterý 11. 9.   15.30
ZáPIS - POHádKOvá rELaxaCE
Určeno pro děti od 3 – 6 let, seznámení dětí s druhy relaxace, pro děti nesou-
středěné, hyperaktivní, lektor: Mgr.J. Hanzlíková.

úterý 11. 9.  16.00 
ZáPIS - Hravá aNGLIČtINa
Pro děti 3 – 6 let, 6 – 8 let, výuka hravou formou dle osnov pro MŠ a ZŠ, lek-
tor: Mgr. J. Hanzlíková.

úterý 11. 9.  17.00
ZáPIS - výtvarNý atELIér
Pro děti od 6 – 10 let, seznámení s technikami i materiálem, plastika, malba, 
kresba, keramika, lektor: s certifikátem pro výt.výchovu I. Nováková.

středa 12. 9.   16.00
ZáPIS - dIvadéLKO POHádKa
Dramatický kroužek pro děti, pro děti od 4 – 6 let, hrajeme pohádkové pří-
běhy.

středa 12. 9.   16.00
Jazyková škola Jeden Jazyk Nestačí s.r.o. Tábor
ZáPIS - KurZ aNGLIČtINy PrO dětI
Kategorie: mladší škol.věk (7- 10 let), starší škol. věk (11 – 15 let), lektor: rodilý 
mluvčí z V. Británie. 

středa 12. 9.   16.00
Jazyková škola Jeden Jazyk Nestačí s.r.o. Tábor
uKáZKOvá HOdINa - bezplatná
Fonetická angličtina pro děti – JOLLY PHONICS
U nás nová metoda výuky pro děti od 3 – 7 let, metoda Jolly Phonics se již 
téměř 25 let používá v rámci britského vzdělávacího systému.

středa 12. 9.   17.00
Jazyková škola Jeden Jazyk Nestačí s.r.o. Tábor
ZáPIS - KurZ aNGLIČtINy PrO dOSPěLé
Kategorie: začátečník, mírně pokročilí, středně pokročilí, pokročilí, lektor: 
Veronika Cutlacova, lektor: rodilý mluvčí z V. Británie 

středa 12. 9.   18.00
ZáPIS - JÓGa, GravIdJÓGa, JÓGa pro děti, ItaLštINa
Lektor s více než 20-ti letou praxí: P. Kochová, italština všechny kategorie

čtvrtek 13. 9.  16.00
ZáPIS - baLEtNÍ šKOLIČKa 
Pro děti od 3 – 8 let, zaměřeno na výrazový tanec, lektor: M. Kotrbová.

čtvrtek 20. 9.   18.00
ZáPIS + INfOrmaCE 
- nabízených seminářů terapeutky K. Procházkové ZDRAVÍ ŽENY

SEmINář HOrmONáLNÍ JÓGy PrO ŽENy 
- zvyšuje produkci hormonů štítné žlázy, nadledvinek a hypofýzy

SEtKáNÍ S rOdINNýmI KONStELaCEmI 
- prožitkový seminář, kde se uvolňují bloky a opakující se bloky v rodině

SEmINář rEIKy 
- povídání o čakrách, energiích, duchovních a duševních silách

pondělí 24. 9.   09.30 
V rámci projektu,,Společně pro rodinu,, otvíráme:

ZaHáJENÍ – KurZ  KOmuNIKatIvNÍ dOvEdNOStI
Lektor: PhDr.: Vlasta Hořánková, zaměřeno na získání a osvojení dovednosti 
správně komunikovat, správná komunikace je základem v životě lidí.

PARK BAŽANTNICE
pátek 7. 9.
OKOLO JIŽNÍCH ČECH 
– mEZINárOdNÍ EtaPOvý CyKLIStICKý ZávOd
I. ETAPA - Třeboň – K. Řečice (sprint. pr.) - Choustník (vrch. pr.) - Chýnov 
(sprint. pr.) - Přeštěnice (vrch. pr.) - Milevsko. Start – 11.00, Masarykovo 
náměstí Třeboň, cíl – cca 14.00, náměstí E. Beneše Milevsko. Začátek kultur-
ního programu – 13.00. Pořádá: Cyklistický oddíl z Jindřichova Hradce.

OS DIACEL
sdružení rodičů s diabetem a celiakií, Písek

tel.: 605 88 89 80 • e-mail: diacel@seznam.cz
www.diacel.cz

pátek 14. až neděle 16. 9.
LOuČENÍ S LétEm vE Starém měStě 
POd LaNdštEJNEm - CyKLO vÍKENd 

Kultura a sport v Milevsku a okolí – ZÁŘÍ 2012
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Pod záštitou Domu kultury v Milevsku se 
v září opět otevírají kursy angličtiny pro 

předškoláky a malé školáky.Ve školním roce 
2012/ 2013 budou otevřeny kursy English with 
Cookie pro tři úrovně: Starter pro ty nejmenší, 
bez předchozí znalosti angličtiny (od 3,5 let), 
Cookie A pro předškoláky, a dále Cookie B pro 
pokročilé. Kursy probíhají vždy jednou týdně 
od září do června ve výukové učebně Domu 
kultury.

Angličtina pro děti s kocourkem Cookiem
A proč právě English with Cookie? Výuka je 
vedena zábavnou formou, po celou dobu si 
děti hrají s kocourkem Cookiem aniž by měly 
pocit, že se vlastně  učí. Výuka se řídí principy 
pro učení malých dětí. Základem je hra, říkan-
ky, příběhy a písničky, děti se učí prožitkem. 
Ve skupince je maximálně 8 dětí, což umožňu-
je individuální přístup ke každému dítěti. Kur-
sy mají jasné vstupy a výstupy, navazují na se-
be dle úrovní a za úspěšné absolvování kursu 

obdrží děti certifikát. V neposlední řadě si děti 
užijí spoustu legrace.
Zápisová schůzka pro nově zapsané zájemce 
a již stávající účastníky kursů proběhne v DK 
Milevsko v pondělí dne 10. 9. v 17. 00 hod. Zde 
budou probíhat i platby kursovného.  Informo-
vat a přihlašovat se můžete na tel. č. 777 973 350 
nebo na e-mailu peta.vlcice@seznam.cz. 

Petra Vlčková

Jihočeské Vlksice ožijí v září již po sedmé 
divadelní a hudební produkcí. V rámci akce 

nazvané VLKSICE ZÁŘÍ 2012 se na tamní 
středověké tvrzi chystají nejen divadelní před-
stavení pro děti i dospělé, ale i jedno speciál-
ní hudební vystoupení. O letošní produkci se 
bude kromě divadelního spolku Kašpar starat 
ještě loutkářská legenda Buchty a loutky a jiho-
čeští pohádkáři divadlo Já to jsem.
Pražský divadelní spolek KAŠPAR se ve Vlksi-
cích představuje každoročně a pokaždé se snaží 
přivézt něco nového a neokoukaného. Letoš-
ní rok ze svého repertoáru vybral dvě stálice 
a dvě úplné novinky. V jednom večeru uve-
de Havlovu klasiku AUDIENCE a představení 
složené z básní z egyptské, indiánské, japonské 
a čínské poezie DRACI NOCI. Novinky jsou 
zastoupeny letošním hitem pro děti i dospělé 
MIKULÁŠOVY PATÁLIE a čerstvou červno-
vou premiérou ROZMARNÝ KONCERT, ve 

Prožijte zářijové víkendy ve Vlksicích
kterém zazní písně z inscenací Rozmarné léto 
i Rozmarný bonus pod starostlivým dohledem 
Petra Maláska.
O tradiční nedělní pohádky se postarají BUCH-
TY A LOUTKY, které přivezou velmi poučnou 
pohádku NEPOSLUŠNÁ KŮZLÁTKA a také 
Víťa Marčík junior se svým divadlem JÁ TO 
JSEM. To bude vyprávět příběh jednoho zlobi-
vého kluka, kterého všichni známe a víme, že 
mu za trest vyrostl dloooouhý nos a jmenuje se 
PINOCCHIO.
Žánrová pestrost programu a okouzlující pro-
středí středověké tvrze jistě přiláká mno-
ho diváků. Tvrz pochází z poloviny 16. stole-
tí z doby tetourovské držby. Byla vystavěna na 
příhodném, vyvýšeném místě ve vsi, na jiho-
východní straně chráněna rybníkem. Obdélná 
budova je patrová, v přízemí a zčásti v poscho-
dí klenutá původními klenbami. Na vnějších 
zdech tvrze a ohradní zdi dvora navazujícího 

na tvrz jsou ještě patrné zbytky renesančních 
sgrafit. 
Kde tvrz najdete: Z Tábora směrem na Milev-
sko, po 20 km odbočit na Božetice a pokračo-
vat rovně až do Vlksic, JPC: 49°28‘51.08“N, 
14°26‘28.42“E
Kompletní program:
sobota 8. září
19.30  Audience + Draci noci
neděle 9. září 
15.00  Neposlušná kůzlátka
19.30  Audience + Draci noci
pátek 14. září
19.30  Mikulášovy patálie
sobota 15. září
19.30  Mikulášovy patálie
22.00  Rozmarný koncert
neděle 16. září
15.00 Pinocchio 

www.divadlovceletne.cz

Na úvod si vypůjčím zprávu z tisku uveřej-
něnou v LN 22. 6. 92: „Kunvald – Šest dět-

ských divadelních souborů z Čech a Moravy a 70 
našich a zahraničních seminaristů se o víkendu 
sjelo do Kunvaldu v okrese Ústí nad Orlicí na 
přehlídku Schola ludus, nad níž převzala zášti-
tu organizace UNESCO. Na závěr se uskutečnil 
seminář o shlédnutých představeních.“
Souborů přijelo nakonec jen pět, mezi nimi i náš 
Hlásek. Na seminář jsme jeli s divadelní hrou 
Malá pohádka o velkém snu rohlíka Vejškrab-
ka, kterou jsem pro děti napsala podle povídky 
Wandy Chotomské. 
Vejškrábek byl poslední kousek těsta vyškrábnu-
tý z díže při pečení chleba. A tak jsme mísili těsto, 
kynuli, přetékali z díže, pekli se v peci, až jsme se 
dopekli. Pekaře s pekařkou hráli studenti, rohlíky 
starší děti a do role dětí pekařů jsem obsadila Len-

Jak vykročil Hlásek do světa
ku s Kubíkem a Vejškrabka hrála pětiletá Lidunka. 
A proč jsme byli na přehlídku vybráni? K tomu 
použiji opět zprávu z novin, tentokrát z odborného 
časopisu Tvořivá dramatika, rubrika Cesty k diva-

dlu: Co nabízí sen rohlíka Vejškrabka: „Po skon-
čení přehlídky nejzajímavějších inscenací dětských 
divadelních a loutkářských souborů z ČR, uspořá-

Poděkování sponzorům bartolomějského posvícení
Dům kultury Milevsko, který byl pořadatelem letošního Bartolomějského posvícení děkuje všem, kteří se podíleli na konání této akce.

dané v červnu 1992 v Kunvaldu v rámci akce Scho-
la ludus, se u řady zahraničních seminaristů ozvaly 
nadšené hlasy na adresu souboru Hlásek z Milev-
ska, v tom smyslu, že rohlík Vejškrabek je to pravé, 
protože je opravdu dětské divadlo, neboť vyplývá 
z toho, že Marie Bolková dbá na to, aby každé dítě 
jejího souboru mělo prostor pro to, projevovat se 
na jevišti samo za sebe a zcela přirozeně…“
Na této přehlídce jsme navázali prvé kontakty 
s vedoucími zahraničních souborů, mezi jinými 
též s panem Carlosem Oliveirou z Portugalska. Nu 
a koncem roku nám přišla pozvánka divadelního 
souboru Teatrinho de Santarém (Divadélko ze 
Santarému), kterou nás jeho principál zval začát-
kem září na divadelní festival do Portugalska.
V Santarému jsme navázali další kontakty se sou-
bory z Francie, Dánska a Norska. A bylo to!

Marie Bolková
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Fotoobjektivem …

Centrum Milísek v srpnu zdárně ukončilo poslední letní dětské tábory, kte-
ré mělo připraveno pro děti na letošní léto. Na snímku jsou děti na II. běhu 
DT Monínec 2012.

OD ZÁŘÍ OPĚT KAŽDÝ MĚSÍC 
TVOŘIVÉ KURZY V DK MILEVSKO

• 20. 9. PODZIMNÍ DEKORACE • 18. 10. SNADNÉ PLETENÍ – 
VÝROBA ŠÁLY • 15. 11. TEXTILNÍ ČAROVÁNÍ S BARVAMI 

• 1. 12. ADVENTNÍ TVOŘENÍ S DĚTSKOU DÍLNIČKOU

Lektorka: Laďka Bečková
Více o nabízených kurzech na www.dkmilevsko.cz, na e-mailu korta-

nova@dkmilevsko.cz nebo na telefonu 383 809 201.
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Jak dobře znáš své město?
Vaším úkolem je odhalit, kde byla fotografie pořízena. Tři vylosova-
ní výherci, kteří správnou odpověď pošlou SMS do 14. září 2012 na 
telefonní číslo 775 733 552, získají vstupenku na koncert Hudebních 
sklepů, který se uskuteční v Galerii M v pátek 21. září od 19.30 hodin. 
K odpovědi nezapomeňte připojit své celé jméno a adresu.

Seminář:   NEMOVITOSTI V ÚČETNICTVÍ A DANÍCH
Lektor:   Ing. Václav Dvořák – FINVEST Příbram s.r.o.
Termín:   úterý 25. 9. 2012, 9.00 hodin - 13.00 hod.
Místo konání:  DŮM KULTURY MILEVSKO, Nádražní 846 
  – klubovna 1. patro

Nemovitosti v účetnictví a daních
Nemovitosti jsou jednou z nejsložitějších oblastí, kterou musejí účetní často 
řešit. Problematiku technického zhodnocení a oprav, nájmů či převodů řeší 
skoro každý. Lektor účastníky semináře nejdříve seznámí s problematikou 
nemovitostí z nejširšího pohledu, tedy zejména s jejich vymezením a obecnými 
pravidly nakládání s nimi. Následně probere nakládání s nimi z pohledu účet-
ního. Jádrem semináře bude pohled na nemovitosti z pohledu daně z příjmů, 
DPH, daně z nemovitostí a daně z převodu nemovitostí.
Uzávěrka přihlášek: čtvrtek 20. 9. 2012, 12.00 hodin

Kontakt: Marcela Kužníková – ředitelka Oblastní kanceláře Milevsko
e-mail: kuznikova@jhk.cz; tel. 3�3 �0� 20�; mobil: �0� 572 2�0; www.jhk.cz

Hudební studio Lavadero od září nabízí příležitost mladým pěvecky 
talentovaným zpěvákům přihlásit se do kurzů a přehlídek s názvem 

Oběžná dráha. Hlavním programem a motivací jsou veřejná vystoupení. 
V prvním zahajovacím ročníku 2011 - 2012 Oběžné dráhy získali všich-
ni účastníci kurzů za svou veřejnou pěveckou prezentaci certifikát, který 
udělovala zpěvačka a herečka Olga Lounová. V letošním ročníku tomu již 
tak nebude a certifikát získají za pěvecké kurzy pouze tři nejlepší. Kdo je 
vybere a kdo to bude je zatím ve hvězdách Oběžné dráhy. 

Podmínky přijetí a další informace naleznete na www.obeznadraha.cz.

Oběžná dráha přijímá 
nové zpěváky 

Správná odpověď z minulého čísla: Dům na Husově náměstí 
Výherci: Jan Baštýř, Kamila Červenková, Věra Kotrbová, 
všichni z Milevska

80 let:
Josef Fábera

Marta Šáchová
Marie Kotrbová
Marta Vlčková

Eliška Vandrovcová
Božena Šťastná

V červenci 2012 oslavili životní výročí
a zároveň souhlasili se zveřejněním v Milevském zpravodaji:

85 let:
Jindřich Třešnička

90 let:
Vlasta Kopecká

víc než 90 let:
Věra Schorníková 


