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Po dvouměsíční prázdninové pauze se děti
vracejí do školy. O letních prázdninách byla
dokončena třetí etapa projektu základní školy
Juventa a její žáci mohou od letošního září
využívat dalších 24 zbrusu nových tříd. Školní
budova s kapacitou 1500 žáků má za sebou
tři etapy své proměny a již nyní je právem
označována za nejmodernější v regionu.  

Historie Juventy sahá do roku 2007, kdy město
získalo od státu do svého majetku budovu bývalé
ruské školy. Původní budova sloužila pro potřeby
dětí sovětských vojáků a po odchodu armády
došlo k jejímu značnému zchátrání. Přípravné
práce přestavby a dostavby školní budovy pro-
bíhaly od roku 2009 a stavební práce byly zahá-
jeny v roce 2012. V současné době mají žáci
k dispozici kromě 50 učeben také zázemí pro
výuku odborných předmětů, tělocvičnu, gymnas-
tický sál a moderní kuchyni pro výrobu až 2300
jídel denně. Po ukončení poslední čtvrté etapy
na podzim 2016 přibudou učebny pro mimoš-
kolní výchovu a bude dokončen venkovní spor-
tovní areál. Celkové náklady na realizaci všech
čtyř etap dosáhnou částky téměř 500 milionů Kč.

S budováním škol měly Milovice bohaté zku-
šenosti již v minulosti. Prvním velkým projektem
v novodobých dějinách školství byla bezpochyby
výstavba školní budovy tzv. „staré“ školy v ul. Pio-
nýrů. 30. listopadu 1930 vypsala místní školní
rada veřejnou soutěž na stavbu pětitřídní obecné
školy. Zakázku vyhrála firma Arch. R. Herynk
z Prahy s nejnižší nabídkou 704 589 Kč a stavba
byla dokončena v říjnu 1931. 

V červnu roku 1957 byla zahájena stavba druhé
školní budovy s kapacitou 488 žáků v ul. Školské.
Výuka v osmnácti nových třídách byla zahájena
1. 9. 1959 a náklady na stavbu činily 3 934 000 Kč.
V roce 2010 byl oběma školním budovám udělen
čestný název Základní škola T. G. Masaryka.

Největší pozornost je vždy věnována novým
prvňáčkům. Letos jich do milovických škol
nastoupilo 208, z toho 57 dětí do školy T. G. Masa-
ryka a 151 do Juventy. Obě školy mají za sebou

zcela odlišnou historii, ale co mají společného,
je velmi dobrá úroveň vzdělávání. Cesta k sou-
časnému stavu školní výuky byla, vzhledem
k dynamickému růstu počtu obyvatel Milovic po
zrušení vojenského výcvikového prostoru Mladá,
poměrně složitá. Zatímco většina měst svoje 
školy udržuje, v Milovicích bylo nutné během
poměrně krátkého časového období vyřešit

potřebu navýšení kapacity školních budov
z původního počtu 500 žáků v devadesátých
letech na současnou celkovou kapacitu 2 100
žáků. V letošním roce vstupuje stavba Juventy
do poslední finálové etapy a předpokládá se, že
problematika základního školství v Milovicích
bude stabilizována.

Miroslava Dlouhá, vedoucí OŠK

Školní rok v Milovicích začíná 
pro některé žáky v novém objektu Juventy

Foto: z archivu spolku Přátelé a rodáci Milovic Foto: archiv Měú Milovice

Foto: archiv Měú Milovice
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Okénko starosty
Vycházíme vstříc všem občanům, kteří se

chtějí starosty města  zeptat na jakékoliv
téma týkající se občanů i rozvoje města.
Setkání s občany bude probíhat každou 
2. středu v měsíci tj. 9. 9., 14. 10. a 11. 11.
2015 vždy od 16 do 18 hod ve velké zasedací
místnosti v 2. patře radnice. Jste srdečně
vítáni.

Milan Pour, starosta města

Vážení spoluobčané,
právě držíte v rukou

nové číslo Milovického
ECHA, které jsme pro vás
připravili v novém for-
mátu i v jiném pojetí.
Pevně věřím, že ECHO se
pro vás stane zdrojem
aktuálních informací pro
váš plnohodnotný život
v Milovicích. 

Uvítám vaše připo-
mínky a návrhy, protože

vím, že je potřeba neustrnout a stále je co zlep-
šovat. Na radnici pracuji pro vás, neváhejte se
tedy na mne obrátit. Mám upřímnou radost, že
se nám daří v tomto roce postupně realizovat
investiční záměry. Na druhou stranu musím
potvrdit, že některé procesy v komunální politice
jsou delší, než jsem při vstupu do funkce očekával.
Také si uvědomuji, že se nezavděčím všem obča-
nům, i když jednám ve prospěch rozvoje a pozi-
tivního zviditelnění města.

A na závěr si dovolím vyslovit několik přání.
Přeji prvňáčkům, ať se jim v novém objektu

základní školy Juventa líbí. Všem žákům přeji co
nejlepší vstup po prázdninách do školních lavic
a zvýšenou opatrnost při přecházení silnic a dět-
ských hrách. A všem „dospělákům“ přeji, aby byli
pozitivně naladěni, i když počasí i situace tomu
nemusí vždy přát. Milan Pour, starosta města

Vážení čtenáři,
léto je pomalu za námi

a věřím, že většina z vás
využila slunečné dny
k relaxaci. Dětem, po
prázdninovém lenošení,
opět nastávají školní
povinnosti, ale návrat
k pravidelnému učení
jim jistě ulehčí hezké
prostředí milovických
škol, kde během prázd-
nin probíhaly opravy

a přípravy na nový školní rok.
S novým školním rokem pravidelně přichází

inabídka volnočasových zájmových aktivit azejmé-
na ve sportovních klubech probíhají v těchto dnech
náborové akce pro nové členy. Aby pro vás bylo roz-
hodování jednodušší, připravili jsme ve dnech od
7.9. a16. 9. prezentaci sportovních organizací adal-
ších zájmových spolků v atriu milovické radnice.

Mezi novinky tohoto léta patří i provoz Turistic-
kého informačního centra, které se v červnu pře-
stěhovalo do nových prostor u hlavního vstupu na
radnici a jehož cílem je rozvoj cestovního ruchu
v našem městě. Tyto a další informace o aktuálních
projektech, které jsme realizovali o prázdninách,
a dalších novinkách vám přinášíme na následujících
stránkách tohoto zpravodaje. Věřím, že se vám nový
formát ECHA bude líbit, a rádi přivítáme vaše námě-
ty na témata k publikování. 

Chtěl bych touto cestou popřát dětem i rodičům
úspěšný školní rok a vám ostatním přeji, aby vám
energie načerpaná během letních dní dlouho
vydržela a dařilo se vám v pracovním i osobním
životě. Ondřej Matouš, místostarosta města

Oznámení
Městský úřad Milovice oznamuje občanům, že

se ve středu 16. září 2015 od 17 hod. ve velkém
sále KD v Milovicích, ul. 5. května 101/37, koná
opakované veřejné projednání upraveného
návrhu ÚP Milovic s výkladem projektanta,
doc. Ing. arch. Jakuba Kynčla, PhD. Další informace
naleznete ve veřejné vyhlášce uveřejněné dne
3. 8. 2015 na úřední desce, webových a faceboo-
kových stránkách města.

Srdečně vás zveme k účasti na tomto
 projednání.

Milan Pour, starosta města

Soutěž o NEJLEPŠÍ
SBĚRNÝ DVŮR 

Milí spoluobčané, náš sběrný dvůr se
uchází o titul Sběrný dvůr roku 2015. Kolek
tivní systém ASEKOL opět vyhlásil soutěž
mezi sběrnými dvory o ten nejlepší, který
získá zajímavou finanční odměnu.

Soutěž Sběrný dvůr roku probíhá od polo-
viny července do konce října 2015, a to formou
hodnocení široké veřejnosti prostřednictvím
vyhledávače www.sberne-dvory.cz. Jejím cílem
je najít v České republice ten nejlepší sběrný
dvůr, tzn. uklizený, s ochotnou obsluhou, pří-
větivou otevírací dobou, co možná nejdostup-
nější a širokým rozsahem odebíraných komodit.
Jaká jsou pravidla soutěže?

Na www.sberne-dvory.cz vyhledáte sběrný
dvůr, který chcete ohodnotit. Označíte jednou
až pěti hvězdičkami v každé z následujících šesti
kategorií – dostupnost dvora, přístupnost dvora,
pořádek, otevírací doba, ochota obsluhy a roz-
sah odebíraných komodit. 

Při závěrečném vyhodnocení nejlepšího
sběrného dvora v listopadu 2015 bude kromě
hlasování veřejnosti přihlédnuto také k počtu
komodit, které sběrný dvůr sbírá (např. sklo,
plasty, kovy, atd.), a k množství zpětně ode-
braného elektrozařízení. 

Vítězi se nakonec stanou dva sběrné dvory.
Nejlepší sběrný dvůr v obci do deseti tisíc
obyvatel získá finanční odměnu 30 tisíc
korun, v obci nad deset tisíc obyvatel pak
50 tisíc korun.

Všichni hlasující se navíc mohou zúčastnit
slosování o hodnotné ceny. Po vyplnění regi-
stračního formuláře budou automaticky zapo-
jeni do jednoho ze dvou slosování. V každém
z nich mohou získat jednu ze tří powerbank
(2600 Mah), nebo dotykový mobilní telefon
LG.

Děkujeme, že nám pomůžete vyhrát!
Barbora Kaschteová,

referentka SMM

Prohlášení starosty
k průběhu festivalu 
LET IT ROLL

Ve dnech 30. 7.–2. 8. 2015 se uskutečnil na letišti
Boží Dar mezinárodní festival LET IT ROLL. 

Podle informací od Policie ČR iměstské policie byl
tento festival na rozdíl od festivalu Votvírák klidnější. 

Rovněž ceny vstupenek, organizace stanového
tábora včetně pronájmu stanů, organizace prodeje
nápojů a systém úklidu včetně dopravy autobusy
zletiště vRuzyni měly pozitivní vliv na výsledné vní-
mání účastníků ze zahraničí i z řad občanů Milovic.

Několik občanů zaslalo na MěÚ Milovice stížnost
na nadměrný hluk
a údajnou neinformo-
vanost o festivalu.
Podrobnou zprávu
o festivalu jsem podal
v ECHU 06 2015, které
dostávají všichni obča-

né Milovic zdarma. Hluk jsme změřili prostřednic-
tvím zdravotního ústavu v Kolíně až druhou
festivalovou noc vzhledem k tomu, že teprve tehdy
začala produkce na hlavní největší stage. Vyhodno-
cení měření nám budou předána podle aktuálních
informací do 17. 8. 2015. O výsledcích měření budu
samozřejmě veřejnost informovat.

Podle vyjádření pana Dostála zČeské krajiny o.p.s.
nedošlo k ohrožení divokých koní. Předávám touto
cestou poděkování od pana Dostála za dodržení bez-
pečnostních opatření, nad jejichž dodržováním kona-
la dozor Městská policie Milovice. Rovněž podle
veterináře i ošetřovatelů koní, kteří byli v průběhu
festivalu vblízkosti těchto zvířat, se koně rychle adap-
tovali na tuto situaci.

Město Milovice zaří-
dilo mimořádný svoz
odpadu zodpadkových
košů o víkendu a ná -
sledný úklid v pondělí
technickou skupinou. Je
třeba také zdůraznit, že
pozemek letiště vlastní
Středočeský kraj, který
jej  pronajímá společ-
nosti Mladá RP, s. r. o.

Tato společnost uzavírá smlouvu opronájmu pozem-
ku s organizátory festivalu. Město Milovice uzavírá
s organizátory festivalu smlouvu o spolupráci, kde
jsou uvedeny parametry týkající se dopravy, bezpeč-
nosti, parkování aj. Finanční přínos městu je u kaž-
dého festivalu vřádu statisícůKč. Ikdyž žánr festivalu
LET IT ROLL není pro mnohé občany, stejně jako pro
mne, „tím pravým šálkem kávy“, respektuji unikátnost
festivalu z hlediska mezinárodních ocenění, ekono-
mický přínos pro město i pro místní podnikatele
a možnost zvýhodněného vstupného pro obyvatele
s trvalým pobytem v Milovicích. 

Vnásledujících týdnech posoudí Rada města Milo-
vice přínos pro město a rozhodne o případné spo-
lupráci i na dalším festivalu v příštím roce. Při
získávání informací pro toto rozhodnutí bude samo-
zřejmě přihlédnuto k názorům občanů Milovic.

Na závěr tohoto prohlášení děkuji jménem vedení
města Milovice Policii ČR, městské policii, hasičům,
lékařům, organizátorovi a produkci festivalu LET IT
ROLL idalším dotčeným orgánům za přípravu aprů-
běh festivalu bez mimořádné události.

Děkuji také občanům města Milovice za respek-
tování omezení během celého festivalu.

Milan Pour, starosta města
Foto: z archivu MěÚ

Zveme vás na zastupitelstvo města, které se bude
konat 7. 9. od 18.00 na městském úřadě ve 3.NP.
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Ocenění vítěze soutěže 
„LOGO MĚSTA MILOVICE“

Starosta města předal dne 24. 7. 2015 ocenění
vítězi veřejné soutěže „LOGO MĚSTA MILOVICE“
panu Jaroslavu Chmelovi. Soutěž vyhlásila Rada
města v květnu 2015 a jejím předmětem bylo vytvo-
ření návrhu nového loga (logotypu) města  Milovice.

Vysílání nového městského rozhlasu
Po několikaleté pauze bylo

v červenci 2015 znovu zahá-
jeno vysílání městského
veřejného rozhlasu (varovný
a vyrozumívací systém)
v části města Milovice a nově
také v Mladé a na Božím
Daru. V současné době
máme k dispozici 87 hlásičů
(261 reproduktorů). Zbýva-
jících 13 hlásičů (30 repro-
duktorů) v části města

Benátecká Vrutice bude instalováno po dokončení
montáže nového veřejného osvětlení nejpozději
v září 2015. 

Žádáme občany, aby nás informovali prostřed-
nictvím facebooku města nebo na e-mailu:
meu@mesto-milovice.cz v případě, že dojde k zhor-
šené kvalitě vysílání nebo nefunkčnosti hlásičů.
Děkujeme všem občanům předem za spolupráci.

Stádo praturů 
Novým domovem prvního stáda divokých koní

v ČR se v únoru 2015 stala nestátní rezervace
v Milovicích na pozemcích za ul. Ostravskou. Návrat
divokých koní patří k nejvýznamnějším událostem
v historii tuzemské ochrany přírody a je součástí
projektu zaměřeného na záchranu mizejících step-
ních společenstev a ojedinělé fauny i vzácné flóry
v Milovicích.

Začátkem června 2015 Mgr. Dalibor Dostál, ředi-
tel společnosti Česká krajina, o. p. s., představil
městu další záměr společnosti projekt „Obnova
stanovišť a zavedení pastvy velkých spásačů –
II etapa“.

Cílem je pokračování činnosti v obnově příro-
dovědně cenných biotopů prostřednictvím velkých
spásačů, tentokrát prostřednictvím stáda 15 kusů
zpětně šlechtěných praturů, ve vybudované „ohra-
dě“ o velikosti cca 50 ha, která bude navazovat na
stávající „ohradu“ pro stádo divokých koní.

Společnost Česká krajina požádala o bezplatnou
výpůjčku části pozemku, ve vlastnictví města
o výměře cca 1,3 ha pro možnost realizace výše

představeného projektu. Rada města této žádosti
vyhověla a souhlasila s realizací.

Prodej pozemku pro pekárnu
Zastupitelstvo města schválilo usnesením

č. 62/2015 ze dne 23. 6. 2016 prodej části pozem-
ku parc. č. 1389/2 ostatní plocha – jiná plocha
o výměře cca 9 450 m2 (přesná výměra bude sta-
novena po zpracování Geometrického plánu)
v k. ú. Benátecká Vrutice v ul. Topolové. Pozemek
město prodalo společnosti Merhautovo pekařství
s. r. o. za účelem vybudování nové výrobní haly
pekárny o zastavěné ploše cca 1 900 m2, jako
náhradu za výrobní prostory stávající pekárny
v Benátkách nad Jizerou, které vzhledem ke svému
umístění v centru města neumožňují další rozši-
řování výrobních prostor a tím zvyšování kapacity
výroby pekárny. Vznikne 20 až 30 nových pracov-
ních míst. Celkem by zde pracovalo zhruba 80 pra-
covníků a v období velikonočních a vánočních
svátků, při výrobě velikonočního a vánočního
cukroví, zhruba 60 brigádníků.

Výstavba pekárny na předmětném pozemku je
v souladu se schváleným Územním plánem města
Milovice i v souladu s rozpracovaným novým územ-
ním plánem. Cena pozemku byla stanovena podle
znaleckého posudku na 435 Kč/m2 a celková částka
ve výši cca 4 110 750 Kč bude příjmem do rozpočtu
města v roce 2015. Součástí kupní smlouvy je i usta-
novení o předkupním právu města Milovice, a to
pro případ prodeje, a ustanovení o právu města
odstoupit od kupní smlouvy, nebude-li, stavba
 zahájena do 2 let ode dne uzavření kupní smlouvy
a/ nebo nebude-li provoz zahájen do pěti let ode
dne uzavření kupní smlouvy. 

Příměstský tábor
Během letních prázdnin uspořádalo město Milo-

vice ve spolupráci s Tankodromem Milovice čtyři
turnusy příměstského tábora. Pro milovické děti
byl již tradičně připraven bohatý program na téma
Souboj zemí, během kterého si děti užily vietnam-
skou základnu, jízdu na BVP, ale také navštívily ovčí
farmu a zábavní park Mirakulum. 

Větší autobus na lince PID 432
Společnost OAD Kolín s. r. o., provozovatel auto-

busové dopravy v Milovicích, vyhověla žádosti
vedení města o umístění většího autobusu na lince
PID 432. Pro nasazení o 2 m delšího autobusu bylo
nutné ze strany města zajistit podmínky pro plynulý
a bezpečný průjezd celé trasy linky 432 a z tohoto
důvodu došlo k některým úpravám na místních

komunikacích, mezi které patří např. rozšíření kři-
žovatky ulic Topolová a Tyršova o 1 m. 

Stanovisko VAK Nymburk ke stížnostem
na zápach z čističky odpadních vod
(ČOV) v Benátecké Vrutici

„ČOV v současné době prochází rekonstrukcí, kdy
cílem je zvětšení kapacity z původních 8 500 EO
(ekvivalentních obyvatel) na 15 000 EO, a to z důvo-
du zvýšení počtu obyvatel města Milovice. Intenzi-
fikace ČOV bude dokončena do konce září 2015
s uvedením do zkušebního provozu. Stavba probíhá
za provozu, to znamená, že jsou odpojovány pro-
vozní celky ČOV, kdy musely být vyčištěny nádrže
od kalu, apod. a při současných teplotách a mani-
pulacích s kalem a otevřených nádržích  dochází
k zápachu. Samozřejmě, že tomu nepomáhá ani stá-
vající teplé a prakticky bezsrážkové počasí, a to, jak
sami víte, dlouhodobě. Omlouváme se za způsobené
problémy se zápachem, věříme však, že po ukončení
rekonstrukce ČOV bude stav v okolí v pořádku.“

Rekonstrukce mostu přes Mlynařici
Havarijní stav mostu přes potok Mlynařici u roz-

vodny a jeho celková rekonstrukce patří mezi pri-
oritní investiční akce zařazené do rozpočtu města
na letošní rok. Během měsíce června 2015 byla
dokončena přeložka kabelu velmi vysokého napětí,
která byla podmínkou pro zahájení vlastní rekon-
strukce. V průběhu měsíce července asrpna proběh-
lo, na základě usnesení Rady města č. 419/2015 ze
dne 25.6. 2015, výběrové řízení na dodavatele stavby.
Vzhledem k provádění stavby dojde k úplné uzavírce
komunikace vedoucí přes most aoznačení objezdo-
vých tras vás budeme včas informovat prostřednic-
tvím webu města a facebooku. Ukončení realizace
stavby je plánováno na konec listopadu 2015 aotéto
skutečnosti budeme čtenáře Echa opět informovat.

Základní umělecká škola
1. 9. 2015 byla po několikaletém úsilí zahá -

jena výuka v základní umělecké škole na nám.
30. června 507. Prostory bývalé pobočky základní
školy byly stavebně upraveny tak, aby vyhovovaly
výuce uměleckých předmětů. Škola, která je poboč-
kou ZUŠ Františka Antonína Šporka Lysá nad
Labem, nabízí výuku hudebního, výtvarného
a tanečního oboru. Žáci mají k dispozici baletní sál,
akusticky upravené učebny pro výuku na hudební
nástroje, keramickou pec, grafický lis a další vyba-
vení potřebné pro výuku. 

Foto: z archivu České krajiny

Foto: z archivu MěÚ
Text: redakce
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Na konci prvního prázdninového měsíce se
Turistické informační centrum Milovice posu-
nulo opět o kousek dále a může vám nabídnout
další službu. Tentokrát budou nejvíce spokojeni
cyklisté.

Informační centrum obdrželo certifikát:
CYKLISTÉ VÍTÁNI.

Co tento certifikát hodnotí? Certifikaci kvality
služeb ubytovacích a stravovacích zařízení, kem-
pů a turistických cílů, poskytujících perfektní
zázemí pro vás i vaše kola.

V informačním centru na vás čeká koutek se
základním nářadím na opravu vašich kol, lékár-
ničkou, nabídkou cyklotras v Milovicích či celém
Středočeském kraji a cizojazyčné materiály.

Přijďte se k nám podívat a naplánujte si krásný
letní cyklo-výlet. Těším se na vás!

Nikola Pěkná, referentka OŠK

Turistické informační centrum v novém
V červnu letošního roku získalo

Turistické informační centrum nové
prostory. Nyní nás najdete v kanceláři
přímo u hlavního vstupu do milovické

radnice, díky které jsme získali nejen větší zázemí,
ale také lepší přístup pro návštěvníky. Naším hlav-
ním cílem je rozvíjet cestovní ruch ve městě
a poskytovat informace o nabídce zajímavých atrak-
tivit i možnostech využití volného času v Milovicích
a okolním regionu.

Informační centrum nabízí:
• poskytování všeobecných informací o městě

a jeho okolí
• vyhledávání autobusových a vlakových spojů
• podávání informací o místních akcích
• prodej upomínkových předmětů, map a brožur

(turistické známky, vizitky, magnetky atd.)
• prodej poštovních známek
• informace a dotazy po telefonu
• pravidelný kulturní kalendář ve zpravodaji Echo
• prodej lístků Ticketstream a Ticketportal

Naší snahou je nabídku služeb dále rozšiřovat.

I proto jsme získali certifikát Cyklisté vítáni a o další
certifikace budeme dále usilovat. A co v nejbližší
době chystáme? Nové brožury, turistické mapy
a pohledy města Milovice, koncepci cestovního
ruchu, rozvoj cykloturistiky, více informací z vojen-
ské historie, propagaci turisticky zajímavých lokalit
atd.

Neváhejte a zastavte se na návštěvu. Čeká tu na
Vás mnoho tipů na výlety, kalendář akcí a turistické
brožury z celého Středočeského kraje.

Více info na: www.tic-milovice.wbs.cz. 
Nikola Pěkná, referentka OŠK

Konec prázdnin s vědou
23. 8.

Děkujeme všem jednotlivcům, organizacím
a účinkujícím, kteří nám pomohli s organizací akce.

Město Milovice
Foto: z archivu MěÚ

Informace k vyřízení
občanského průkazu

Požádat o vydání občanského průkazu může
občan u kteréhokoliv obecního úřadu obce s roz-
šířenou působností. Nejbližší úřad pro naše občany
je MěÚ Lysá nad Labem. Úřední hodiny pro veřej-
nost jsou Po a ST 7.00–11.30, 12.00–18.00 hod.,
tel. kontakt 325 510 226, 325 510 278. Důvodem
pro vydání občanského průkazu je např. dovršení
15 let, změna trvalého pobytu, zrušení trvalého
pobytu, změna jména, příjmení, uzavření manžel-
ství, rozvod, změna rodinného stavu, ztráta, odci-
zení, poškození nebo konec platnosti občanského
průkazu. Při nahlášení změny trvalého pobytu je
nutné, aby se občan nejprve dostavil na MěÚ v Milo-
vicích – evidence obyvatel v přízemí, tel.
325 517 134, kde změní adresu trvalého pobytu
a bude mu o této změně vydáno potvrzení, se kte-
rým se musí dostavit do 15 dnů na MěÚ Lysá nad
Labem k vyřízení nového občanského průkazu.

Hana Benešová, vedoucí OSA
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Městská policie Milovice
V uplynulém období řešili stráž-

níci řadu případů stížností občanů
na rušení nočního klidu, a to převáž-
ně v části Mladá. Doba nočního klidu
v Milovicích není nijak upravena,
a tedy obecně platí povinnost zacho-
vávat klid v době mezi 22.00 až 06.00

hodin. Z této doby jsou možné pouze výjimky, které
jsou předem schváleny radou města. 

V uplynulém období přijali strážníci MP ozná-
mení o výtržnosti na ubytovně, po příjezdu na místo
zjistili, že se zde mezi sebou pere osazenstvo uby-
tovny, které je v podnapilém stavu, proto si na
pomoc zavolali hlídku Policie ČR a společným zákro-
kem zajistili na ubytovně klid. Policie ČR dále šetří
ve své kompetenci a jednoho klienta umístila na
protialkoholní záchytnou stanici. 

Na základě oznámení občanů odchytli strážníci
volně pobíhajícího psa bojové rasy v ul. Braniborská,
kterého jeho majitel opakovaně nemá řádně na
vodítku a s náhubkem, jak to stanoví vyhláška města.
Za toto jednání byl chovatel oznámen správnímu
orgánu pro přestupek. 

Na OS MP bylo přijato oznámení, že dochází ke krá-
deži jízdního kola v ul. Armádní. Strážníci ihned vyjeli
na místo apřivolali ještě hlídku Policie ČR. Vytěžením
svědků se podařilo zjistit směr, kudy pachatel s jízdním
kolem odešel a tímto směrem hlídka MP propátrala

okolí místa, jízdní kolo našla a vrátila majiteli. Věc
dále šetří Policie ČR pro trestný čin krádeže.

Na žádost Policie ČR hlídka MP vyjela na místo do
ul. Slepá, kde dochází k vloupání do sklepních kójí.
Společným zákrokem se podařilo zadržet pachatele
tohoto trestného činu a Policie ČR jej umístila do
policejní cely anásledně jej obvinila z trestného činu
krádeže. Po provedených úkonech byl pachatel pro-
puštěn. Zanedlouho po svém propuštění byl tento
pachatel zadržen hlídkou MP při krádeži v obchod-
ním domě a poté byl předveden na Policii ČR. Vzhle-
dem k jeho opakované trestné činnosti podala P ČR
návrh na vzetí do vazby, návrhu soud vyhověl a muž
je v současné době již ve vazební věznici. 

Na základě oznámení občanů vyjela hlídka MP
do ul. Kaštanová, kde mělo docházet k podomnímu
prodeji, kdy zaměstnanci společnosti nabízeli své
produkty. Strážníci ztotožnili všechny čtyři zaměst-
nance společnosti, věc zdokumentovali a následně
oznámili pro správní delikt porušení tržního řádu
města k postihu správnímu orgánu. 

Policie ČR požádala MP o pomoc při zadržení
osoby, která má být dodána do výkonu trestu odnětí
svobody. Vzhledem k tomu, že šlo o osobu strážní-
kům dobře známou, tuto v krátké době vypátrali
a předvedli na Policii ČR, odkud byla dále eskorto-
vána do věznice k vykonání trestu.

Tomáš Hrabánek, ředitel MP

Poradna pro oběti 
na Nymbursku 
stále pomáhá

Více než rok působí na Nymbursku bezplatná
a anonymní poradna pro oběti. Je tu pro každého,
kdo se cítí být obětí trestného činu, nehledě na věk
či způsobenou újmu. Za tuto dobu pomohla již více
než 40 osobám při vyrovnávání se s následky trest -
ného činu. Nejčastěji se na poradnu obracejí oběti
majetkové a násilné trestné činnosti. Poradkyně
poskytují zejména právní informace (informace
o trestním řízení, o právech obětí, o náhradě škody)
a psychosociální služby (vyslechnutí, umožnění
sdílení pocitů a poskytnutí podpory).

Služeb poradny pro oběti využila i Jitka, mladá
žena ze středních Čech. Jitka chodila ráda na dis-
kotéky, kde navázala přátelství se starším mužem,
který zde pracoval jako vyhazovač. Jednou s mužem
odjela k němu na byt pod příslibem krátké návštěvy
na kávu. Zde však došlo k naprostému zvratu situa-
ce, když muž Jitku zamknul, sebral jí mobil a držel
v bytě celé tři dny. Jitka se také dozvěděla, že si muž
„odseděl“ 22 let za vraždu, což v ní vyvolalo ještě
větší hrůzu. „V tu chvíli jsem si uvědomila, že tam
klidně můžu umřít a nikdo by se nic nedozvěděl“,
vzpomíná s hrůzou Jitka. Během těchto tří trýzni-
vých dní muž Jitku bil, vyhrožoval nožem, až ji třetí
den nakonec znásilnil. V nestřežené chvíli se nebo-
hé Jitce podařilo utéci a vše nahlásit policii. Celá
událost a opakované výslechy u policie Jitku
významně duševně poznamenaly. Své psychické
problémy začala řešit užíváním pervitinu. Do
poradny přišla zoufalá, nevěděla, jak si pomoci a jak
se zbavit závislosti na drogách, které poskytují únik.
Poradkyně Jitku citlivě vyslechla a navrhla jí kon-
krétní kroky, jak by mohla svou situaci řešit. Předala
také kontakt na psychoterapeuta, který jí se zvlá-
dáním této těžké životní situace může bezplatně
pomoci. Ačkoliv Jitčin těžký příběh zdaleka nekončí,
podle svých slov pocítila velkou úlevu, když se takto
mohla svěřit. Na poradnu se i nadále může kdykoliv
obrátit. 

„Obětí trestného činu se může stát každý z nás,
i ten, kdo je přesvědčen, že jemu se to stát rozhodně
nemůže. Služba pro oběti trestných činů je určena
opravdu pro každého, kdo se cítí být obětí akdo potře-
buje získat informace, jak svou situaci řešit,“ komen-
tuje jeden z poradců Jiří Ježek.  Zkušení a empatičtí
odborníci jsou připraveni bezplatně a anonymně
pomoci při řešení následků trestného činu.
KONTAKTY:
Adresa: Boleslavská 139, 

288 02 Nymburk
Poradenské hodiny: pondělí 15.00–17.00 

středa 9.00–11.00
Poradci: Mgr. Jiří Ježek 

Mgr. Veronika Kulíková
Telefon: 737 247 470, 733 788 936
e-mail: jjezek@pms.justice.cz, 

vkulikova@pms.justice.cz
Foto a text: Tomáš Kellner



Druhý rok za námi
Po jaru přišlo léto

a s ním konec školního
roku, pro nás už druhé-

ho. Bylo to dalších 10 měsíců naplněných bohatou
činností aspoustou aktivit. Než učitelé rozdali závě-
rečné vysvědčení, absolvovali jsme celou řadu výletů
ajiných akcí. Druháčci aděti z MŠ si vyplavali mokré
vysvědčení, děti prvního idruhého stupně navštívily
hrad Kost, Karlštejn, Poděbrady, Botanicus v Ostré
a labyrinty na Loučeni, jiné objely okolí Milovic na
kole nebo ho obešly pěšky. Prvňáci soutěžili v hlás-
kování. Také se sportovalo, proběhly školní turnaje
ve florbalu avybíjené. Starší děti připravily sportovní
den pro naše nejmenší ve školce. Spalo se i ve škole
ažáčci dostali vysvědčení v hodině duchů –opůlnoci.
Děti ze školky byly na zajímavých výletech a poté se
svými učitelkami připravily besídky pro rodiče. Své
besídky měli iprvňáčci. Ani družina nezahálela apři-
pravila pro děti zajímavý program. Školní rok jsme

zakončili rozhodně akčně. Na závěr ještě blahopřání
naší, dnes již bývalé žákyni Katce Kopecké za vyni-
kající úspěch v testování SCIO. V českém jazyce
dosáhla nejlepšího výsledku ze Středočeského  kraje.
Milena Borovičková, zástupce ředitele ZŠ Juventa

I já bych chtěl tímto vyjádřit své poděkování všem
našim zaměstnancům za odvedenou práci v uply-
nulém školním roce. A že se opět udělal kus práce!
Vážím si toho, protože to leckdy nebylo jednoduché
a někdy bylo potřeba i zatnout zuby a prostě dělat.
Zároveň bych rád poděkoval všem našim příznivcům
apodporovatelům. Po jistě zasloužených dovolených
a příjemně prožitých prázdninách je tu opět nový
školní rok. Do toho přeji všem našim žákům mnoho
úspěchů v jejich školní práci a mnoho zajímavých
školních zážitků. Jsme připraveni jim v tom pomoci.
Těm malým ve školce, aby se jim tam líbilo, protože
se určitě o to paní učitelky budou snažit. Rodičům
přeji trpělivost, která se snad přetaví v dobrý pocit,

že děti jsou žáky naší školy a školky. Našim zaměst -
nancům pevné nervy, zdraví a pedagogům navíc
ještě radost, kterou jim budou žáci přinášet. Doufám!

Jaroslav Minařík, ředitel ZŠ a MŠ Juventa
Foto: z archivu ZŠ Juventa
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Školní jídelna Milovice
informuje

Prázdniny jsou již u samého konce a pomalu,
ale jistě nastává nový školní rok. Školní jídelna
Milovice zahájí provoz od 1. září 2015. Zájemci
o školní stravování si můžou hlásit termín nástu-
pu od 25. srpna 2015. Budoucí prvňáčky  přihla-
šuje ke stravování rodič nebo zákonný zástupce.
Přihlášení je nutné provést na základě podepsané
přihlášky, bude vám přidělen čip k identifikaci
strávníka a také se dozvíte vše důležité ke stra-
vování. To vše můžete učinit od 25. srpna 2015
v kanceláři školní jídelny.

Na nové a stávající strávníky se těší kolektiv
školní jídelny, který vám připraví denně čerstvé
jídlo z čerstvých surovin.

Iveta Pelcová, ředitelka ŠJ

ZŠ T.G.M. po prázdninách v novém kabátě

O prázdninách prošly obě
budovy školy roz sáhlými sta-
vebními úpravami. Na staré
budově, v ulici Pionýrů, vznik-
ly z bývalého školního bytu
2 nové třídy. Jedna třída bude

využívána v rámci výuky jako odborná učebna,
z druhé se stala školní družina. V přízemí hlavní
budovy, v ulici Školská, došlo ke zcela novému
designu, počínaje novou podlahou, stěnami a cel-
kovým vybavením. Renovaci si zasloužila i počí-
tačová učebna, podlahy a stěny v několika třídách.
Modernizací procházejí i kabinety učitelů. A jak
to vypadá v novém? Přijďte se podívat. 

Začátkem prázdnin bylo dokončeno dopravní

hřiště, které bylo osazeno dopravními značkami
včetně signalizace a lavičkami. Toto hřiště je nej-
modernějším dopravním hřištěm ve Středočes-
kém kraji. V současné době probíhají jednání
s Besipem o pronájmu dopravního hřiště v rámci
výuky dalším školám. Vedle venkovní učebny bylo
dokončeno pétanqueové hřiště.

A s čím ještě do nového školního roku?
Škola získala dotaci na projekt Inovace výuky na

ZŠ T. G. Masaryka Milovice od Evropské unie v hod-
notě 971 301 Kč. Klíčovými aktivitami jsou čtenář-
ské dílny, kdy došlo o prázdninách k vybavení školní
knihovny počtem 420 ks knih a výukovými tablety.
Čtenářské dílny budou částečně probíhat i v nově
rekonstruované třídě s „patrem“, která bude v odpo-

ledních hodinách sloužit i jako školní klub. Další
aktivitou v rámci grantu je zahraniční jazykový
kurz pro 3 učitele a pro 40 žáků 7.–9. ročníku. Jazy-
kový kurz pro žáky proběhne v průběhu října na
8 dní v Anglii, kdy jeho součástí budou kromě jazy-
kové výuky, jejímž výstupem bude osvědčení
o absolvování kurzu, také aktivity vedoucí k sezná-
mení žáků s reáliemi navštívené země, např. návště-
va zajímavých míst, historických památek, muzeí,
galerií a kulturních událostí. Veškeré výdaje spojené
s tímto výjezdem jsou žákům hrazeny. 

Tento projekt je jeden z dílčích projektů, kterých
se naše škola účastní. Chtěla bych touto cestou
poděkovat všem kolegům, kteří se podíleli
a podílejí na realizaci projektů a tím přinášejí
nemalé hodnoty pro naši školu. 

Lada Flachsová, ředitelka ZŠ T. G. M.
Foto: z archivu ZŠ T. G. M.
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Mateřská škola „U Broučků“ Milovice
pořádá charitativní akci

Naděje pro Vojtíška

Akce se koná ve středu 23. 9. 2015
na zahradě mateřské školy.

Dopoledne od 8.00–12.00 jsou zvány školy a školky
Odpoledne od 13.00–17.30 je zvána široká veřejnost

Kdo je Vojtíšek? Veselý, usměvavý chlapec, který chodí do
naší mateřské školy. Vlastně… nechodí, jeho diagnóza zní:

DMO-dystonicko-spastický syndrom-kvadruparéza.
Jeho nadějí, alespoň na částečný pohyb, je absolvování terapie

na neurorehabilitační klinice Axon v Praze.
Tato terapie, ač je velkou nadějí pro mnoho dětí jako Vojtíšek,
není hrazena ze zdravotního pojištění a její cena je 68 800 Kč.

Žádná překážka není tak vysoká, abychom ji nepřekonali,
jen k tomu někdy potřebujeme pomoc ostatních… vás.

A to je právě teď.

Přijďte si s námi hrát a přitom pomáhat…
výše finančního příspěvku je dobrovolná.

Srdečně děkujeme.

Pasování prvňáčků 
na čtenáře

„Vážená paní krá-
lovno, vážený pane
králi, zde vám předsta-
vuji děti ze třídy 1.A,
které se přišly pochlu-

bit svým uměním čtenářským,“ uvítalo i letos páže
prvňáčky v pomyslném „Království knih“. Před
královský pár letos předstoupilo více než 200
žáků prvních tříd z obou milovických škol. Paní
učitelky mohly být na své svěřence právem hrdé,
všechny děti předvedly, že se s písmenky skama-
rádily, a byly po zásluze pasovány na čtenáře. Na
památku dostaly šerpy a záložky do knihy,
nemohla chybět ani sladká odměna. 

Věřím, že se pro děti stanou knihy kamarády
i pomocníky! A těším se, že si nyní již čerství „dru-
háčci“ půjčí u nás v knihovně pohádkovou či dob-
rodružnou knížku, kterou si už přečtou úplně
sami.

Veronika Brynychová, ředitelka VKZ Milovice

Foto: z archivu VKZ MiloviceVirtuální Univerzita třetího věku 
Motto: „Výuka přichází za seniorem“

Vzdělávání seniorů, tzv. „Univerzita třetího věku“,
je aktivita s více než dvacetiletou tradicí. V současné
době probíhá v různých podobách na mnoha čes-
kých univerzitách, ne všichni senioři se ale mohou
prezenčního studia zúčastnit. Provozně ekonomic-
ká fakulta České zemědělské univerzity v Praze ve
spolupráci s Víceúčelovým kulturním zařízením
Milovice nabízí možnost studia přímo v našem
městě. 

Studia se mohou účastnit posluchači se statu-
tem důchodce, invalidní důchodci bez rozdílu
věku nebo osoby kategorie 50+ (v době studia
neza měst naní). Výuka bude probíhat 1x za 14
dní v prostorách milovické radnice, celý kurz 
se skládá z 6 lekcí. Posluchači nejprve zhlédnou
předem natočenou multimediální přednášku, kte-
rou pro ně připravili vysokoškolští lektoři. Poté
budou senioři o daném tématu diskutovat
a vypracují kolektivní test, kterým si získané zna-
losti zopakují. Těmito setkáními studenty provází
proškolený lektor. Mezi jednotlivými přednáška-

mi může senior studovat individuálně podle své-
ho rozhodnutí buď přes internet (opakovaná
videopřednáška), nebo v tištěné podobě (pře-
psaná přednáška). Témata kurzů jsou velmi
 rozmanitá, např. Dějiny oděvní kultury, Lidské
zdraví, Osobní finance, Potraviny a spotřebitel,
Lesnictví aj. 

Do kurzu se lze přihlásit v Městské knihovně
Milovice nejpozději do 8. září, v předběžné přihláš-
ce je třeba vyplnit zvolené studijní téma. Cena stu-
dia se pohybuje podle tématu kurzu od 200,– do
300 Kč za všech 6 lekcí. V případě naplnění kurzu
bude výuka zahájena druhý týden v říjnu. Po splně-
ní studijních podmínek, tj. uhrazení studijního
poplatku, min. 80% účast na společné výuce, úspěš-
né splnění testů, proběhne Závěrečný seminář, na
kterém senioři obdrží Pamětní list. Poté bude násle-
dovat zajímavý odpolední program, nejčastěji
návštěva vybrané památky v okolí. Bližší informace
lze získat v Městské knihovně Milovice
(knihovna.milovice@seznam.cz, 325 577 248) a na
webových stránkách www.e-senior.czu.cz.

Veronika Brynychová, ředitelka VKZ Milovice

Jubileum 
Gratulujeme 
k životnímu jubileu 85 let, 
které dne 1. 7. 
oslavila paní Zdeňka Horešovská 

�
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Zábavný kvíz pro děti –
„Večerníček slaví 50 let“

Děti, díváte se občas na Večerníček? A víte,
že letos slaví své padesáté narozeniny? K tomu-
to úctyhodnému výročí si pro vás Městská
knihovna Milovice připravila zábavný kvíz. Ten,
kdo přinese do 30. září 2015 do milovické
knihovny správné řešení, obdrží drobnou slad-
kou odměnu. 

1. Les Řáholec, působiště loupežníka Rumcajse,
leží v blízkosti
a) Děčína
b) Jičína
c) Pardubic

2. Křemílek a Vochomůrka bydleli v
a) pařezové chaloupce
b) mechové chaloupce
c) borové chaloupce

3. Mach a Šebestová byli žáci
a) 2.B
b) 3.B
c) 4.B

4. Pejsek a kočička pekli dort ze všeho možné-
ho. Určitě do něj ale nedali
a) syreček
b) špekové kůže
c) chléb

5. Ferda Mravenec ochočil lučního koníka
a zapřáhl jej do vozíku pro
a) Berušku
b) Světlušku
c) Ploštici

6. V pohádce „Jak krtek ke kalhotkám přišel“
si krteček s pomocí kamarádů obstaral
a) červené kalhoty
b) zelené kalhoty
c) modré kalhoty

7. Nápadníkem Makové panenky byl
a) brouk Pytlík
b) vodník Česílko
c) motýl Emanuel

8. Kocour Mikeš bydlel se svým kamarádem
Pepíkem v
a) Hrusicích
b) Mnichovicích
c) Stránčicích

9. Holčička Káťa se přátelila s pejskem
a) Hrabánkem
b) Škubánkem
c) Trhánkem

10. Maxipes Fík byl mistrem světa v
a) běhu přes překážky
b) skoku pro něco
c) plavání

Jana Burešová, knihovnice

Soutěžte s knihami
Martiny Drijverové

„Byla jedna holčička a ta nenáviděla mytí. Začalo
to docela nevinně, nechtěla si opláchnout obličej, že
jí teče voda do očí. Potom si odmítla mýt ruce, před
jídlem i kdykoliv jindy, protože prý ji po umytí bolí.
No a nakonec už se nemyla celá, nemyla se vůbec,
ani trochu.“ 

Poznáváte ukázku ze známé knihy Zlobilky? Kluci
možná četli obdobnou knihu Nezbedníci o nepo -
slušných chlapcích. Či snad Sísu Kyselou? Tyto
půvabné pohádky pro malé čtenáře napsala sou-
časná  česká autorka Martina Drijverová. Na svém
kontě má ale i knihy pro starší děti. Za všechny jme-
nujme např. Domov pro Marťany o desetileté Micha-
le, která má po přestěhování velké obavy. Jak ji
přijme nová třída? Najde si kamarádku? A jak se
bude v novém prostředí dařit malému bráškovi,
který je trošku jiný než ostatní? 

Na druhý říjnový týden vyhlašuje Svaz knihovní -
ků a informačních pracovníků opět akci s názvem
Týden knihoven, v jehož rámci chystá Městská
knihovna Milovice mimo jiné besedu se spisova-
telkou Martinou Drijverovou. V průběhu zmíněné
besedy budou vylosováni tři výherci, kteří obdrží
krásnou knihu právě od této autorky. A co musíte
pro výhru udělat? Zahrajte si na ilustrátora či ilu-
strátorku a nakreslete obrázek k libovolné knize
od Martiny Drijverové. Zúčastnit se mohou jak jed-
notlivci, tak kolektivy, děti i dospělí. Na vaše obrázky
čekáme v Městské knihovně Milovice do 30. září
2015, následně budou v prostorách knihovny vysta-
veny.

Veronika Brynychová, ředitelka VKZ Milovice
Ilustrační foto: z archivu VKZ Milovice

Vaříme se starostou
V této rubrice se s vámi podělím

o recepty, které jsou vyzkoušené
a výsledné pokrmy mají příznivou
odezvu u mé rodiny i přátel. Po -
užívám lehce dostupné suroviny
a nemělo by to být příliš nákladné
na váš čas i peněženku. První recept

využijí ti, kteří mají rádi sýr niva.

Kuřecí nudličky s nivou, šunkou a pórkem 
4 porce, doba přípravy cca 1 hod

POSTUP PŘÍPRAVY
1 kuře nebo 600 g kuřecích prsou
grilovací koření nejlépe 7 bylin
olivový olej (může být i jiný)
1 pórek
200 g šunky
100 g nivy
1,5 dl kuřecího vývaru
1 smetana ke šlehání
zelená petrželka nebo pažitka
plátky mandlí nebo sekané mandle 

Kuře vykostíme, kuřecí maso nakrájíme na nud-
ličky, okořeníme grilovacím kořením a přidáme
trochu oleje a zamícháme. Můžeme dát na 1 hod.
do ledničky, ale není to nezbytné. Potom opečeme
na oleji. Přidáme nakrájený pórek, na nudličky
nakrájenou šunku a krátce orestujeme. Pak přidá-
me na malé kostičky nakrájenou nivu, prohřejeme
a zalijeme kuřecím vývarem, který jsme si připravili
z kuřecího skeletu po vykostění kuřete. Když se
niva rozpustí, přidáme smetanu ke šlehání a pova-
říme. Nakonec na talíři posypeme zelenou petržel-
kou a plátky mandlí. Podáváme s americkými
bramborami, hranolky, či vařenými bramborami.
Pokrm není třeba solit, neboť dostatek soli obsa-
huje grilovací koření, kuřecí vývar i sýr niva.

Přeji dobrou chuť a od příště se seznámíte s pří-
pravou krajových pokrmů.

Milan Pour, starosta města

9 4 3 7
5 7

3 1 9 6
4 3 7

2 7 5 8 4
7 8 6
4 7 1 5

3 4
8 7 4 3

Sudoku Redakce

Otevírací doba 
Městské knihovny Milovice

v průběhu školního roku

V budově milovické radnice, 
nám. 30. června 508

pondělí–pátek 8.00–11.30, 12.00–18.00
sobota 9.00–11.00

Pobočka v Benátecké Vrutici, č. p. 47

úterý 16.00–17.30
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Festival „Žijme tu spolu“ V sobotu 20. června se na Hakenově stadionu
uskutečnil hudební festival „Žijme tu spolu“. Za
podpory města Milovice, Středočeského kraje
a sponzorů jej už počtvrté uspořádal Domov Mla-
dá. V rámci této charitativní akce vystoupilo cel-
kem 13 hudebních uskupení. A třináctka přinesla
organizátorům štěstí. Kromě skvělé muziky
a bohatého doprovodného programu zatím nej-
větší návštěvnost za celou dobu trvání festivalu.
Nezanedbatelná částka se také vybrala na dobro-
volném vstupném. Večer bylo v kasičce 11 500 Kč.
Kromě návštěvníků ji pomohli naplnit i účinkující.
Všem patří dík. Zakoupením výrobků klientů
Domova Mladá a dobrovolným vstupným tak při-
spěli na rozvoj domova a obohacení života jeho
obyvatel. Už teď se začíná připravovat jubilejní
pátý ročník, který proběhne ve druhé polovině
června roku 2016.

Jana Křížová
I členové kapely BG Korpus přispěli na Domov Mladá.

Foto: z archivu Domova Mladá

Martina Jablanovská (34), energická mladá
žena, která má prst na tepně české – především
rockové hudební scény. Je podepsaná pod tako-
vými festivaly jako Sázavafest, Natruc Kolín, 
Jam Rock, Keltská noc a především všem zná-
mým Votvírákem. Dělá manažerku skupiny Visací
zámek a v minulosti také třeba kapelám 
Medvěd 009, Báře Zemanové, Ivě Frühlingové…

Kromě toho je ještě šéfredaktorkou časopisu
Rock & Pop.

Martino, jak jsi se vůbec k celému tomu
hudebnímu dění dostala?

Začalo to přestěhováním mladé dívky z měs-
tečka Kynšperk nad Ohří do Prahy. Tady jsem asi
rok pracovala v deníku Večerník Praha. Pak mi
došlo, že hudba je mi přece jen bližší než zpravo-
dajství a tak jsem začala pracovat v marketingu
a produkci pro rádia Rockzone a Impuls.

Mimo to jsem založila agenturu Helpband, kte-
rá pomáhá v rozjezdu začínajícím kapelám a taky
měsíčník Helpmusic.

Koukám, že táhneš naráz vždy několik

projektů. Můžeš jmenovat nějaké kapely,
které jsi přivedla na svět a jak je to
s Helpmusic, to je kompletně tvoje dítě?

Nejdál se asi dostala kapela Civilní obrana
a potom třeba kapely Žádnej stress, Crossband
a tak dál. Jo, Helpmusic jsem založila před sedmi
lety a do letošního června dělala šéfredaktorku.
Teď od června, co jsem se stala šéfredaktorkou
Rock & Popu, už je tam místo mě šikovná zástup-
kyně.

Jak se tak člověku přihodí, že se stane
šéfredaktorem tak prestižního časopisu?

Při mých aktivitách bylo jen krůček k tomu,
abych dělala rozhovory s kapelami, které jsem
produkovala, objednávala či s nima přišla jinak
do styku. Ty rozhovory jsem pak v rámci projektu
Helpband poskytovala i časopisu Rock & Pop.
Tehdejší majitel Pavel Schuster pak usoudil, že
jsem jakási konkurence – za uveřejnění podob-
ného rozhovoru obvykle „čerpal“ od kapel
šestkrát roční předplatné – a tak mě s projektem
vyrazil. Když časopis prodal, nový majitel mě
v červnu oslovil, jestli nechci dělat šéfredaktorku.
Je to pro mě samozřejmě určitá satisfakce a výzva.

Vraťme se ještě k festivalům, s těmi jsi
začínala jak?

Vlastně spíš náhodou. Když jsem byla na mateř-
ské a přestěhovala se do Milovic, dělala jsem,
abych se vůbec s dcerou uživila, servírku v res-
tauraci na Mladé, která patřila Arturovi Kaiserovi.
Toho pak jednoho dne napadlo, že udělá hudební
festival. Začal nultým ročníkem na Hakenově sta-
dionu a pak prvním ročníkem např. s Kabátama
a účastí 100 tisíc návštěvníků. Tam už jsem dělala
stagemanažerku. Jenže vstupný bylo tehdy zadar-
mo a Artur musel festival prodat. Já zůstala
v agentuře a dodnes tam dělám kompletní dra-
maturgii, produkci a PR. No a další festivaly se

začaly nabalovat. Někde dělám třeba jen drama-
turgii, produkci, nebo stagemanažera a podob-
ně.

Nemůžu se nezeptat, jak to všechno ještě
s dcerkou stíháš?

Je to samozřejmě hektický. Mám kancelář v Pra-
ze, ale spoustu věcí můžu dělat z domova. O prázd-
ninách, kdy je největší festivalový frmol, se
o dceru dost často starají rodiče a její otec také
skvěle funguje.

Jak na tebe reagují hudebníci a manažeři
kapel? Přece jen tato doména je spíš
ovládaná muži.

Jako ženská mám asi těžší si tuhle pozici obhá-
jit. Je pravda, že čím déle tuhle práci dělám, tím
více jsou lidé spíš podlejzaví. Zájem chlapů mi
samozřejmě lichotí, ale dokážu si je udržet od
těla. Hlavně když vidím, co jsou ti muzikanti zač
(smích). 

Máš nějakou příhodu, kterou bys naprášila
naše hudební hvězdy?

Přece jen jsou to jen český a slovenský celebrity
a ty jsou v pohodě. Docela profláklej je třeba Olda
Říha, kterej na večerní koncert přijíždí už v šest
ráno a na všechno si vozí svoje lidi. Jednou jsem
taky třeba měla požadavek od né tak hvězdný
kapelky, že chtějí do šatny paletu redbullů, šest
flašek vodky a deset jacků danielsů. Tak jim říkám,
že není problém, ale že to přede mnou všechno
vypijí. Požadavek pak významně zredukovali.
Aktuálně mám teď zážitek ze Sázavafestu a kape-
lou Kosheen, kteří jsou čerstvě rozhádaní a dělají
si vzájemně naschvály. Plnit a většinou následně
rušit jejich rozmarné požadavky byl oříšek pro
celý tým lidí. Divila bych se, kdyby tahle kapela
ještě vystoupila pohromadě.

Děkuji za rozhovor, ať se ti daří.
Kamil Vondrášek
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nám. 30. června 507, Milovice
www.rcmilovice.cz
FB: Rodinné centrum Milovice
e-mail: info@rcmilovice.cz
mobil: 728 656 530

MIMIKLUB:
Dopolední blok od 9.00 do 12.00 s cvičením
dětí s přednáškou, besedou nebo volným poby
tem, pravidelně ČTVRTKY a PÁTKY. Vstupné na
celý blok 60 Kč.
Besedy v rámci Mimiklubu:
10. 9. od 10.15 na téma Nočníkování aneb Jak jim
pomoci zbavit se plen. Vede fyzioterapeutka
M. Miklovičová. 
11. 9. od 10.15 na téma Bezplenková komuni
kační metoda. Vede M. Janošovská, maminka prak-
tikující tuto metodu. 
24. 9. od 10.15 na téma Boty, botky, botičky – je
důležité v čem a jak se učí naše děti chodit? Vede
fyzioterapeutka M. Miklovičová. 
25. 9. od 10.15 na téma Nošení dětí. Vede R. Smo-
líková, lektorka vázání šátků.

KROUŽKY OD ZÁŘÍ:
Novinka
■ Lovci podnikavých duchů – ukázková hodina
9. 9.
Kdy: středy od 16.00–17.30 
Pod vedením: Mgr. E. Káňová
Cena: 650 za čtvrtletí
Přihláška na www.businesskids.cz

Novinka
■ Turistický kroužek – ukázková hodina 10. 9.,
začínáme 24. 9.
Kdy: čtvrtky od 16.00–17. 00 + víkendové  výpravy
Pod vedením: E. Sudrová, B. Andrlová
Cena: 900 Kč za 1. pololetí (v ceně nejsou zahrnuty
výpravy), vchod B
■ Dětský folklorní soubor Mlynařice pro děti
od 5 do 12 let – začínáme 7. 9. nábor průběžně
Kdy: pondělí od 16.30–18.00
Pod vedením: Ivana Husáková, tel. 728 656 530
Cena: 1200 Kč za pololetí, vchod A
■ Přírodovědný klubík pro děti od 5 do 10 let –
ukázková hodina 7. 9.
Kdy: pondělí od 15.30–17.00. (většinou pobyt v pří-
rodě)
Pod vedením: Adéla Smrčková
Cena: 800 Kč za pololetí, vchod B
Více na www.cvrcci1.webnode.cz
■ Keramický kroužek pro děti od 5 let – začí
náme 8. 9.
Kdy: úterý od 16.00–17.00 a od 17.15 do 18.15
(skupiny podle věku)
Pod vedením: Lenka Valášková
Cena: 1280 Kč za pololetí (16 lekcí), vchod B
■ Tanecheck – výuka moderního tance pro děti
a mládež od 9 let – začínáme 8. 9. ukázková
 hodina
Kdy: úterý od 18.30–19.15
Pod vedením: Pavla Nožičková
Cena: 600 Kč za 1. pololetí, vchod A
■ Aerobic – ukázková hodina 11. 9., začínáme
25. 9. 

Kdy: pátek od 16.30–17.15 (děti 6–9 let) a od
17.30–18.15 (děti 10–15 let)
Pod vedením: Iva Fisicaro, tel. 777 802 178
Cena: 500 Kč za 1. pololetí (14 lekcí), vchod A
Přihlášky na kroužky na www.rcmilovice.cz. Při-
hlášky podávejte co nejdříve. Počet míst omezen.

PRO DĚTI:
■ Tvořeníčko pro nejmenší pro děti od 1,5 roku
s rodiči – ukázková hodina zdarma 15. 9., začí
náme 22. 9.
Kdy: úterý od 10.00 do 11.00
Pod vedením: Veronika Štipková
Cena: 700 Kč za 10 lekcí za dítě (přenosná perma-
nentka). Přijďte se podívat!
■ OTEVÍRACÍ DOBA HERNY OD 1. 9. 2015:
Pondělí od 9.00 do 16.00 
Úterý od 9.00 do 18.00 Aktivita Máma, táta a já
s tréninkovou pracovnicí
Středa od 9.00 do 14.00, 16.00–18.00
Čtvrtek od 14.00 do 18.00 Aktivita Máma, táta a já
s tréninkovou pracovnicí

PRO DOSPĚLÉ:
10. 9. od 19 hod. beseda o filmu Vážky on air, kte
rý vznikl v rámci projektu Mental power ve spo
lupráci s Domovem Mladá.
23. 9. od 16 do 18 hod. kurz Vázání dětí do šátku.
Určeno především pro budoucí maminky. Cena
150 Kč.
Na kurz je nutné předem se přihlásit.
ZMĚNY VYHRAZENY

Ivana Husáková

Aktivity projektu Rodinné centrum pro rodiny jsou podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV
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Domácí hospic Nablízku
Myšlenkou provozovat domácí hospic jsme se zabý-

valy dlouhou dobu atato myšlenka nám vydržela. Čím
více o této službě hovoříme nahlas, tím více slyšíme
o její potřebnosti. Proto bychom vás chtěly seznámit
s naším záměrem vybudovat domácí hospic, který
bude sloužit občanům v blízkém okolí Lysé a Milovic.

V současnosti je o domácí hospicové péči slyšet
stále více. První hospic v ČR vznikl již v roce 1995,
ale samotná myšlenka hospicové péče je samozřejmě
mnohem starší. Za 20 let u nás vznikla celá řada
nových hospiců, kamenných nebo domácích, a vzni-
kají další. 

Domácí hospicová péče je určena osobám v koneč-
ném stádiu života. Jejím cílem je umožnit umírajícímu
důstojně a s plným respektem prožít závěr
života doma, v bezpečném prostředí, v kruhu svých
blízkých, ulevit od bolesti a dalších obtíží. Tato péče
zahrnuje zdravotní a psychosociální péči o pacienta
a také obdobnou podporu pro jeho blízké.

Podle průzkumu veřejného mínění si 78% dotá-
zaných přeje umírat doma, ve skutečnosti však většina
lidí umírá v nemocnici nebo v jiném zařízení.

V minulém i letošním roce jsme navštívily několik
dobře fungujících domácích hospiců. Zkušenosti
z těchto hospiců a podpora od řady osobností, které
hospicovou péči prožívají jako své životní poslání,
nás ujistily o smysluplnosti a důležitosti hospicové

péče. Aproto jsme založily právnický subjekt Domácí
hospic Nablízku, z.ú.Velice nás těší, že se nám poda-
řilo najít a získat pro spolupráci klíčové odborníky,
tzn. lékaře, zdravotníky, sociální pracovnice, psycho-
loga a duchovního. 

Aktuálně pracujeme na zprovoznění webových
stránek, které budou jedním ze zdrojů, kde bychom
vás chtěly informovat, jak ve své práci pokračujeme.
Založily jsme účet, kde shromažďujeme finanční pro-
středky, abychom mohly začít poskytovat péči, a při-
pravujeme registraci poskytovatele domácí zdravotní
péče.

Myšlenku domácího hospice přijede podpořit také
kardinál Miloslav Vlk. Jeho slova můžete vyslech-
nout během nedělní mše svaté v neděli 20. 9. v 9.
30 v kostele sv. Jana Křtitele v Lysé nad Labem.

Na měsíc říjen připravujeme přednášku
MUDr. Marie Svatošové, která je lékařkou, spisova-
telkou, publicistkou, zakladatelkou avůdčí osobností
hospicového hnutí v České republice.

Pokud budete mít dotazy nebo náměty, případně
zájem o spolupráci, můžete nás kontaktovat na tele-
fonním čísle 731 268 306 nebo prostřednictvím e-
mailové adresy: hospiclysa@seznam.cz. Finančně
nás můžete podpořit na č. ú. 2300803840/2010.
Za vaše reakce a jakoukoliv podporu vám předem
velmi děkujeme.

Bohumila Urbanová a Pavlína Furgaláková 
za Domácí hospic Nablízku, z. ú.

Srdečně zveme na první schůzku 18. 9. 
od 17.00 na Hakenův stadion

Od září 2015 začne v Milo
vicích svou činnost 59. před
ní hlídka Royal Rangers –
mezinárodní organizace pro
podporu a zdravý rozvoj dětí

a mládeže, na základě křesťanských principů,
morálky a etiky. Royal Rangers v České republice
pracuje jako občanské sdružení registrované Minis-
terstvem vnitra ČR již od roku1996.

Nabízíme rodičům, školám a co nejširšímu
okruhu školních dětí pomoc při výchově a rozvoji
ve všech čtyřech oblastech života: fyzické, duchovní,

duševní a sociální. Cílem je nabídnout dětem zají
mavý program volnočasových aktivit rozšiřující
jejich všestranné vědomosti a dovednosti,
pomoci jim vyrůst v samostatné a zodpovědné lidi. 

Schůzky milovické přední hlídky budou probíhat
od 18. září, každý pátek od 17.00 hodin. 
Přihlášky a další podrobnosti: 
E-mail: rrmilovice@gmail.com 
Tel.: 733 564 836 (Vašek Kučera); 733 385 546
(Dája Zikánová) 

V Milovicích působíme pod záštitou církve bratr -
ské ve spolupráci s církví římskokatolickou. 

Výprava
žáků T. G. Masaryka 
do zaniklé obce Mladá 

Přátelé a rodáci Milovic o. s. společně s Dětským
zastupitelstvem ZŠT.G. Masaryka Milovice uspořádali
18. června 2015 výpravu do původní obce Mladá.
Škola v Milovicích byla zřízena až v roce 1860 a do té
doby chodily děti zMilovic do školy v obci Mladá. Tuto
školní cestu (cca 6 km) si tak mohlo po více než 150
letech vyzkoušet 300 žáků základní školy T. G. Masa-
ryka. Sraz byl v 8.30 před školou a po příchodu na
místo původní obce dostal každý žák mapu Mladé
z roku 1842 se zakreslenými statky, domy, školou,
kostelem, farou arybníkem. Tato historická mapa byla
podkreslena mapou současnou abylo tak možné určit
umístění původních staveb, které s výjimkou hráze
rybníka již nejsou patrné.

V rámci projektu žáků ZŠ T. G. Masaryka „Historii
je třeba znát aneb Památky zaniklé obce Mladá“  při-
pravila pro žáky poutavou přednášku o historii obce
Mladá paní Jana Třetinová a zároveň byla v místě
původní obce umístěna informační cedule asměrovka
k původnímu kostelu.  

Žáci se vrátili z výpravy v dobré náladě, možná ipro-
to, že si tuto cestu projdou jednou ročně ane několikrát
týdně, jak tomu bývalo dříve. Více informací o obci
Mladá, pověst ojejím vzniku, mapy adobové fotografie
najdete na stránkách www.pratele-milovic.cz.

Vladimír Vedral
Za Přátele a rodáci Milovic o. s. 

Šikovné ruce našich seniorů pro radost a potěšení 2015
Již pošestnácté se uskutečnila soutěžní výstava

Šikovné ruce našich seniorů pro radost a potěšení,
ato ve dnech 11.–14. 6. 2015 na Výstavišti v Lysé nad
Labem. Tak jako v předešlých letech byla součástí
výstavy Senior Handicap: aktivní život 2015 a sou-
běžně probíhaly výstavy Růžová zahrada aLázeňský
veletrh. 

Tento ročník otevřel nové možnosti výstavy
a naplnění výstavních dnů. V čem byl jiný? Určitě
nejen novými prostory, které poskytovala hala C, kde
byla možnost nabídnout návštěvníkům nádhernou
podívanou na 3 500 ručních prací seniorů, inspiraci
anávod, jak lze smysluplně vyplnit volný čas, ale izís-
kat různé informace a využít poradenství nebo si
odpočinout, setkat se s přáteli.

Senioři opět ukázali svůj um, dovednosti a zaujali
návštěvníky všech generací vysokou úrovní a nápa-
ditostí svých prací. Novinkou byly velmi elegantní
avkusné šperky z polymerových hmot paní Naděždy
Roubíčkové z Milovic, za něž jí byla udělena Cena
hejtmana Středočeského kraje Ing. Miloše Petery,
ocenění získala ipaní Nováčková Marcela zDenního
stacionáře CSZS Poděbrady o.p.s. v Milovicích. Senioři
se ochotně podělili o svoje zkušenosti a ukázali 24
druhů různých řemesel a technik, rozhovor s nimi

pod vedením hlavního dirigenta a velitele hudby
pplk. Jaroslava Šípa a jejich hostů. Ocenění si převzali
senioři z rukou významných hostů politického aspo-
lečenského života. 

Souběžně probíhala Dětská výtvarná soutěž, sou-
těž pro handicapované výtvarníky Svět mých radostí
aAnketa návštěvníka. Výstavu v letošním roce navští-
vilo 19 000 návštěvníků. 

Více informací najdete na internetových stránkách
www.centrum-podebrady.info, kde budou umístěny
výsledky všech soutěží, literární práce a můžete si
prohlédnout fotogalerii. 

Chtěla bych poděkovat Krajskému úřadu Středo-
českého kraje, Městskému úřadu v Milovicích, APSS
ČR, ČAPS, Botanicusu adalším za spolupráci afinanč-
ní podporu, všem spolupracujícím organizacím,
seniorům, dobrovolníkům, Klubu seniorů z Milovic,
všem pracovníkům CSZS Poděbrady o.p.s. azejména
Výstavišti v Lysé nad Labem, bez jehož spolupráce
bychom tuto akci nemohli v tomto rozsahu uskutečnit
a rozvíjet. Když jeden ročník končí a bilancujeme,
nový se pomalu začíná…

Centrum soc. a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s.
Za organizátory Věra Součková, 

vedoucí střediska Lysá n/L

jste mohli slyšet v Českém rozhlase Dvojka. Návštěv-
níci se učili od paní Heleny Kunzeové, Alžběty Bacho-
rikové adalších seniorek z milovického klubu ručních
prací různé techniky práce s papírem. Pro inspiraci
si přijela na výstavu i paní Jiřina Bohdalová. 

Obdivuhodnou expozici Šikovné ruce našich
seniorů pro radost a potěšení vytvořilo společně
1150 vystavujících seniorů z celé České republiky,
všem patří poděkování. Slavnostní vyhlášení sou-
těže a předání ocenění proběhlo v pátek, programy
provázel pan Alexandr Hemala. Uměleckým
 zážitkem bylo vystoupení 70členného dechového
orchestru Ústřední hudby Armády České republiky

Foto: z archivu spolku Přátelé a rodáci Milovic

Foto: z archivu MěÚ
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Naši nejlepší
Fotbalový tým dětí ročníku 2006 AFK Milovice

vyhrál okresní přebor mladší přípravka. V této fot-
balové sezoně sehrál tým 20 mistrovských zápasů,
z nichž 18 vyhrál, 1 remíza a 1 prohra. Hráči vstřelili
247 branek, dostali 79 branek. O vítězství se zaslou-
žili hráči: Daniel Gomes Buato, Vláďa Prokeš,
Pavel Křáp, Šimon Hlaváček, Lukáš Tejnický,
Kryštof Svatý, Martin Švorc, Matyáš Dvořák,
Adam Šourek, Jozef Šimek, Lukáš Ernest, Jonáš
Mikoška. K tomuto vítězství je dovedli trenéři Vla
dimír Prokeš a Pavel Křáp.

Starší přípravka obsadila v okresní soutěži krás-
né 5. místo. Sehrála 16 mistrovských utkání, z nichž
8 vyhrála, 1 remíza a 7 proher. Celkem vstřelili sou-
peřům 113 branek, dostali 79 branek. Tuto starší
přípravku reprezentovali hráči: Robert Doležal,
Martin Sypěna, Dan Horvát, Karel Trunecký,
Daniel Gomes Buato, Vláďa Prokeš, Pavel Křáp,
Šimon Hlaváček, Lukáš Tejnický, Kryštof Svatý,
Martin Švorc, Matyáš Dvořák, Adam Šourek,
Jozef Šimek, Lukáš Ernest opět pod vedením tre-
nérů Pavla Křápa a Vladimíra Prokeše. 

Kromě mistrovských utkání sehrály fotbalové
přípravky několik utkání přátelských, zúčastnily
se řady fotbalových turnajů, kde se ctí reprezento-
valy město Milovice. Na zlepšení kondice se v čer-
venci 2015 část hráčů zúčastnila Fotbalového
kempu Lukáše Váchy v Ostré. 

Zásluhu na úspěších mají také rodiče hráčů, kteří

svým dětem věnovali značnou část svého volného
času (odvozy na utkání, finanční podpora, pomoc
při trénincích aj.). Poděkování patří i městu Milovice
za podporu činnosti fotbalové mládeže. 

Miloslava Loudilová

Přinášíme vám
informace 

ze zdravotnictví:

ORL lékař
MUDr. Félix Ndzahabato

nám. 30. června 508, 289 23 Milovice 
(budova radnice)

ordinace MUDr. Macháčkové

Tel.: 724 381 853
Pondělí 15.00–18.00
Středa 13.00–18.00
Čtvrtek 7.45–11.45
Pátek 14.00–17.00

Odběrové místo 
Odběrové místo – Milovice

Adresa: 5. května 71/54, 289 24 Milovice
Umístění: přízemí

Tel. 325 533 131
PONDĚLÍ, ÚTERÝ, ČTVRTEK, PÁTEK 6.30–8.30

Deportivo získalo třetí titul 
V milovické hale Milten se v sobotu 27. 6. 2015

uskutečnil finálový turnaj Milovické ligy malého
fotbalu – Final Four 2015, ve kterém se rozho-
dovalo o mistrovi letošní sezony. Do Final 4 se
kvalifikovali čtyři nejlepší týmy 1. ligy: dvoj -
násobný mistr Deportivo, dále Torcida AC,
FC Immortals a překvapení letošní sezony, tým
TJ Exit 84. Úřadující mistr, tým Pardálů, se po ne
zcela povedené sezoně umístil až na 6. místě,
a tak se na finálovém turnaji nepředstavil.

Torcida AC – FC Immortals 5:3 (2:1)
Góly: Karásek 2, Nezerka, Rusiňák, Sabol –

Sosnovský, Novák, Cáska
V prvním semifinále na sebe narazily druhý

tým základní části, tým Torcida AC, a proti třetí
FC Immortals a už tenhle zápas naznačil, že finá-
lové odpoledne bude nesmírně vyrovnané. Oba
soupeři, kteří po celou sezonu předváděli kon-
stantní výkony, si na hřišti nic nedarovali. 

Torcida, která plánovala útok na metu nejvyšší,
se dostala do dvoubrankového vedení, o které
ale přišla v průběhu 9 minut, když Immortals
třemi góly skóre otočilo. Immortals posíleni sebe-
vědomím, chtěli svého soka dostat na kolena,
i přes vedení se drali do útoku, což se jim nakonec
stalo osudným. Zkušená Torcida v závěru během
6 minut skóre otočila a následně i dovedla do
vítězného konce. 

Deportivo – TJ Exit84 9:4 (6:1)
Góly: Pečinka 3, Falta 3, Putorík, Bělík, Matěj-

ka – Dosoudil 2, Staerz, Hakl
O jejich finálovém soupeři se rozhodovalo ve

druhém semifinále, ve kterém se utkalo Depor-
tivo s Exitem, a nutno říct, že rozhodnuto bylo
velice rychle. Deportivo, poučené z minuloroč-
ního ne zdaru, nic nepodcenilo a na svého sou-
peře se vrhlo od úvodního hvizdu. Poločas 6:1

mluví za vše. Ve druhém poločase, vědomi si
vysokého vedení, trochu polevili, čehož jejich
soupeř dokázal využít ke zkorigování skóre.
Zápas i přes menší komplikace tak Deportivo
dovedlo v poklidu do vítězného  konce.

Po semifinálových bojích si o pohár MLMF
zahráli malí fotbalisté z Milovic proti svým
vrstevníkům z Lysé nad Labem. Domácí fotbalisté
využili domácí prostředí a i větší podporu v hle-
dišti a po bojovném výkonu Lysou zdolali 2:0.

FC Immortals – TJ Exit84 1:2 (0:0)
Góly: Poborský – Dosoudil, Segeda
V souboji o bronz se utkali dva poražení semi-

finalisté – FC Immortals a TJ Exit84. Oba týmy chtě-
ly odčinit porážku a rozloučit se se sezonou vítězně,
v samotném zápase se ale dlouho ani jeden tým
nedokázal prosadit. Jako prvním se to povedlo až
ve 29. minutě hostům, čímž ale odstartovali velkou
ofenzivu domácích. Ti svého soupeře zmáčkli na
jejich polovině a sahali po vyrovnání. Nejblíž
k němu měli ve 33. minutě, když měli výhodu poku-
tového kopu, ten ale proměnit nedokázali. Násled-
ně se opět potvrdilo staré pravidlo „nedáš,
dostaneš“, a Exit po dorážce dostal už do dvou-
brankového vedení. Až poté se prosadili i domácí,
čas na vyrovnání jim už ale nezbyl, a tak se z bronzu
překvapivě těšil tým TJ Exit84.

Deportivo – Torcida AC 5:4 (3:2)
Góly: Bělík 2, Vlačiha, Kořínek, Pečinka – Kará-

sek 2, Horák, Hruška
Po dramatickém boji o třetí místo přišlo nemé-

ně dramatické vyvrcholení nejen večera, ale i celé
sezony, v podobě souboje dvou nejlepších týmů
ligy Deportiva a Torcidy AC. Po opatrném začátku
se jako první trefilo Deportivo, a to hned dvakrát
v rozmezí pár minut. Torcida se snažila, na hřišti
nechala vše, ale na každou její trefu dokázalo

Deportivo v podstatě hned gólově odpovědět.
Během celého zápasu vedlo, a když tři minuty
před koncem zvyšoval Pečinka už na 5:3 bylo
rozhodnuto. Torcida nicméně závěr ještě zdra-
matizovala, když minutu před koncem snížila
opět na rozdíl jedné branky. Deportivo si už ale
závěr pohlídalo a po závěrečném hvizdu mohlo
oslavovat třetí titul ve své klubové historii. Nutno
říct, že i tentokrát zaslouženě.

Konečné pořadí sezony: 1. Deportivo, 2. Tor-
cida AC, 3. TJ Exit84, 4. FC Immortals

Individuální ceny: 
Nejlepší brankář 1. ligy: Libor Novák (FC

Immortals)
Nejlepší brankář 2. ligy: Michal Vrňák (Rafani

u Farkačů)
Nejlepší střelec  1. ligy: Milan Karásek (Torcida

AC) – 22 g. 
Nejlepší střelec 2. ligy: Jan Soukal (The Gun-

ners Benátky) – 21 g.

MLMF děkuje všem svým sponzorům a partne-
rům za finanční a materiální podporu finálového
turnaje, a to zejména městu Milovice a společnos-
tem OK BOX, 3KOSHOP.cz, IRE, T Care a Sabe.

Martin Jokl

Foto: Zdeněk Fibich

Foto: z archivu AFK Milovice
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Florbalový klub ORKA 
ve spolupráci se Sokolem Milovice

přijímá od září 2015 chlapce 
rok narození 2007 a mladší do

FLORBALOVÉ
SPORTOVNÍ PŘEDPŘÍPRAVKY

Tréninky budou probíhat v sokolovně
v pondělí (17–18 hod.) a ve středu (17–18 hod.).

Cena 1 200 Kč za pololetí.

Další informace a přihlášení:
www.orka.cz/predpripravka nebo 
tel. 777 780 760 (p. Dragounová)

Telefonické konzultace 
dětských lékařů

po ordinačních hodinách
Září 2015

Po 31. 8. MUDr. Čerňanská
Út 1. 9. MUDr. Čerňanská
St 2. 9. MUDr. Chocholová
Čt 3. 9. MUDr. Dáňová
Pá 4. 9. MUDr. Dáňová
So 5. 9. MUDr. Chocholová
Ne 6. 9. MUDr. Chocholová
Po 7. 9. MUDr. Čerňanská
Út 8. 9. MUDr. Čerňanská
St 9. 9. MUDr. Chocholová
Čt 10. 9. MUDr. Dáňová
Pá 11. 9. MUDr. Chocholová
So 12. 9. MUDr. Čerňanská
Ne 13. 9. MUDr. Čerňanská
Po 14. 9. MUDr. Čerňanská
Út 15. 9. MUDr. Matasová
St 16. 9. MUDr. Chocholová
Čt 17. 9. MUDr. Dáňová
Pá 18. 9. MUDr. Čerňanská
So 19. 9. MUDr. Matasová
Ne 20. 9. MUDr. Matasová
Po 21. 9. MUDr. Čerňanská
Út 22. 9. MUDr. Matasová
St 23. 9. MUDr. Chocholová
Čt 24. 9. MUDr. Dáňová
Pá 25. 9. MUDr. Matasová
So 26. 9. MUDr. Dáňová
Ne 27. 9. MUDr. Dáňová
Po 28. 9. MUDr. Čerňanská
Út 29. 9. MUDr. Matasová
St 30. 9. MUDr. Chocholová
Čt 1. 10. MUDr. Dáňová
Pá 2. 10. MUDr. Dáňová
So 3. 10. MUDr. Čerňanská
Ne 4. 10. MUDr. Čerňanská 

Pro registrované pacienty těchto lékařů:
MUDr. Čerňanská mobil: 602 830 242
MUDr. Dáňová mobil: 728 234 392
MUDr. Dalecký
MUDr. Chocholová mobil: 606 840 451
MUDr. Matasová mobil: 607 746 211
Ve všední dny od: 17.00–22.00 hod.
V sobotu, neděli, svátek od: 8.00–20.00 hod.

NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ
Od 1. září bude probíhat již 5. ročník náboru

nových členů do našeho oddílu Vem Camará Ca 
poeira. 

Capoeira se svou netradiční formou odlišuje od
ostatních bojových umění, protože v sobě spojuje
bojové prvky s hudbou, akrobacií a tancem. Díky
své komplexnosti je vhodná úplně pro všechny, bez
rozdílu věku a pohlaví. 

Nábor je určen pro dospělé a děti od 7 let.
Zájemci o toto netradiční bojové umění, pochá-
zející z Brazílie, se mohou kdykoliv přijít podívat
na trénink a rovnou si i zacvičit. Stačí pohodlné
sportovní oblečení a chuť ke cvičení. První 2 tré
ninky jsou zdarma! 

Trénujeme v tělocvičně ZŠ T. G. Masaryka (v ul.
Pionýrů 54) každé Út a Čt. Máte zájem vyzkoušet
něco nového a naučit se toto netradiční bojové umě-
ní, přitom posílit své sebevědomí, protáhnout tělo,

shodit pár kilo dolů, zlepšit postřeh a fyzickou kon-
dici? Tak pro vás je capoeira jako stvořená. 

Radost z pohybu, spousta energie a komplexní
rozvoj osobnosti, jsou hlavní znaky capoeiry. Tak
se nebojte a přijďte si k nám zacvičit, všichni jste
vítáni. Podrobnější informace naleznete na
www.milovice.vemcamara.com.

Daniel Pokorný

Oddíl TJ Sokol Badminton Milovice 
zahajuje sezonu 2015/2016

Prázdniny opět utekly jako nic a máme před sebou další aktivní sezonu nabitou tréninkovým i tur-
najovým programem až do jara 2016. Zveme nadšence badmintonu, kteří by si chtěli s námi také občas
nebo pravidelně zahrát v rámci Hobby badmintonu, a také stále přijímáme děti ve věku 6–8 let do ama-
térského kroužku viz níže rozpis všech tréninků oddílu TJ Sokol Badminton Milovice v sokolovně:

Pondělí Hobby Badminton pro veřejnost 18.00–19.30 hod. (rezervace nutná předem)
Středa oddílový trénink dospělých 20.00–22.00 hod. (pro členy oddílu)
Pátek závodní dětská přípravka 16.00–17.30 hod. (pro členy oddílu)

oddílový trénink dospělých 17.30–19.30 hod. (pro členy oddílu)
Neděle amatérský kroužek mládeže 15.00–16.00 hod. (pro děti nad 10 let – již plně

obsazeno)
amatérský kroužek dětí 16.00–17.00 hod. (pro děti 6–9 let – stále

 přijímáme )
oddílový trénink dospělých 17.00–19.00 hod. (pro členy oddílu)

Plánované turnaje pořádané oddílem 2015/2016: 
 III. vánoční turnaj 27. 12. 2015 (dospělí)  Dětský prázdninový turnaj 30. 8. 2016 (děti)
 Silvestr 31. 12. 2015 (děti/dospělí)  IV. vánoční turnaj 27. 12. 2016 (dospělí)
 Jarní rodinný turnaj 16.–17. 5. 2016  Více informací naleznete na

(děti/dospělí) www.badminton-milovice.webnode.cz
nebo tel. 736 525 683, 
Olivie Rubášová

Foto: z archivu Vem Camará Capoeira
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Nabídka práce
v regionu
Milovice
Mateřská škola Sluníčko, p. o.,
MiloviceMladá

PŘIJME ŠKOLNÍKA.
Pracovní náplň: Drobné řemeslné
práce při opravách a údržbě školy
a školního areálu (zahrada a parko-
viště), jejich zařízení a technického
vybavení, například údržbářské,
zahradnické, lakýrnické a zámeč-
nické práce. 
Požadavky: Kvalifikace – vyučení
nejlépe v některém z technických
oborů, řemeslná zručnost, pracovi-
tost, komunikativnost, trestní bez-
úhonnost, dobrý zdravotní stav –
přiměřená fyzická zdatnost, řidič-
ský průkaz výhodou, reference vítá-
ny.
Finanční ohodnocení: Podle naří-
zení vlády č. 564/2006 Sb. o plato-
vých poměrech v pozdějším znění –
(tarifní tabulka pro nepedagogické
pracovníky) 4. platová třída, platový
stupeň 12.
Kontakt: 728 641 408, 
ruzickova@msslunicko.com
Mateřská škola Sluníčko, Topolo-
vá 622, Milovice-Mladá.
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Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek 
opět prodává slepičky

snáškových plemen Tetra hnědá
a Dominant ve všech barvách.

Stáří 14–19 týdnů. 
Cena 149–180 Kč/ks.

Prodej se uskuteční: 
28. září a 29. října 2015

Milovice – u vlak. nádraží –
15.35 hod.

Při prodeji slepiček 
– výkup králičích kožek 

– cena podle poptávky.

Informace: Po–Pá 9.00–16.00 hod.
tel. 601 576 270, 606 550 204,

728 605 840

Městská knihovna Milovice se prezentuje
na Polabském knižním veletrhu

Městská knihovna Milovice se ve dnech 4.–6. 9. 2015 představí veřejnosti
na dvanáctém ročníku Polabského knižního veletrhu. Zájemcům nabízíme
čtení pro veřejnost, výtvarnou dílnu nebo hraní stolních her. Samozřejmě
si mohou jen tak odpočinout nad knihou nebo časopisem v čítárně. Kromě
toho chystáme výstavku nejoblíbenějších knih letošního roku. Těšíme se
na vás ve výstavní hale A2 od 9.00 do 17.00 hod.

Mgr. Veronika Brynychová, 
ředitelka Víceúčelového kulturního zařízení Milovice


