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Miličín – Prázdniny jsou v pl-
ném proudu a některé děti
tráví své dny volna pobytem
na letním táboře. Ne jinak je
to u 111 dětí, kteří přijely do
táborové osady Miličín.

Hlavním cílem vedoucích je
pobavit svěřené nevybouřené
městské ratolesti. Proto kaž-
dý rok dospělé osazenstvo
dětské kempu vymyslí téma
celotáborové hry, od kterého
se potom odvíjí celý pobyt. Ať
už se jedná o hry, vědomostní
soutěže nebo oblečení. Letoš-
ní se nese v duchu husitů.

MOMENTKY ze včerejšího husitského tažení na Prahu.

CELODENNÍ PĚŠÍ TAŽENÍ. Družiny Bärnau a Sezimovo Ústí (na fotografii) včera vyrazily na společný pěší výlet, který simuloval tažení na pomoc
bratrům husitům v Praze. Úkolem dne bylo projít co nejvíc z předem vytipovaných devatenácti bodů a tato místa na důkaz návštěvy vyfotografovat.
Podmínkou bylo navštívit aspoň čtyři lokality a vrátit se do sedmé hodiny večerní. Foto: Tomáš Macháček (3×)

Nejsympatičtější miminko si s námi můžete vybrat i Vy
Náhodným losováním vybrala redakce Benešovského deníku deset miminek narozených v červnu, která se ucházejí o vaši přízeň v
pravidelné soutěži. Miminka, která získají během letošního roku nejvíce hlasů se kvalifikují do finále o zajímavé ceny.

5. Adam

Adam Ježek s mámou Irenou,
Benešov

3. Vendula1. Ondřej

Ondřej Šťovíček s mámou Evou
Dvořákovou, Smilkov

Vendula Borkovcová s mámou
Eliškou, Louňovice pod Blaníkem

4. Pavel2. Hubert

Hubert Baťka s mámou Zuzanou,
Vidlákova Lhota

7. Nela 10. Jakub

Jakub Višvarda s mámou Lucií,
Krhanice

8. Sofie

6. Tereza

Tereza Svobodová s mámou
Lenkou Hrubínovou, Mrač

9. Barbora
HLASOVACÍ KUPON

V soutěži Miminko ČERVNA
dávám hlas:

.............................................................................................................

Každý otištěný kupon má hodnotu jednoho hlasu.

Do sčítání výsledků budou zařazeny pouze originální kupony
otištěné v Benešovském deníku.

Shromážděné kupony osobně doneste nebo zašlete do redakce
Benešovského deníku (Na Bezděkově 2056, 256 01, Benešov –
přízemí budovy), a to nejpozději do 31. 07. 2011 do 12 hodin.

Pokud budete kupony posílat poštou, mějte na paměti, že na
kupony doručené po uvedeném termínu nebude brán zřetel.

Pavel Bursík s mámou Janou,
Jiříkovec u Heřmaniček

Nela Pavlíčková s mámou Lenkou,
Vlašim

Sofie Mašková s mámou Alenou
Vekrbauerovou, Bukovany

Barbora Dvořáková s mámou
Veronikou, Mrač

Vážení čtenáři, od 1. července můžete pravidelně každý den hlasovat pro miminka narozená během června v benešovské porodnici a to prostřednictvím inter-
netových stránek Benešovského deníku www.benesovsky.denik.cz nebo hlasovacích kuponů, uveřejněných na stránkách novin. Vítězové jednotlivých měsíčních
kol pak postoupí do hlasování o miminko roku. Tímto způsobem můžete vybrat dvanáct novorozenců, kteří jako vítězové měsíčních kol postoupí do finálového
hlasování o miminko roku 2011. Od pátku 1. července (od 8 hodin) do neděle 31. července (do 12 hodin) mají čtenáři možnost hlasovat na internetových strán-
kách Benešovského deníku o miminko měsíce června. Z jedné IP adresy je možné poslat hlas jen jednou za 60 minut. Vždy v pondělí, ve středu a v pátek bude zá-
roveň v tištěném vydání zveřejněn kupon, jehož prostřednictvím bude možné rovněž hlasovat. Vyplněné kupony je nutné do redakce doručit nejpozději do 31.
července do 12 hodin. Konečný výsledek pak bude tvořen součtem pořadí získaných prostřednictvím internetové ankety a doručených kuponů. Kromě udělené-
ho titulu Miminko měsíce postoupí vítězné miminko i do soutěže o nejsympatičtější miminko roku. Pro letošní rok se stala generálním sponzorem této
soutěže čtenářů Benešovského deníku o Miminka měsíce a také Miminko roku Kooperativa, pojišťovna, a.s. (mak)
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