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Ul. 5. května 117 • tel.: 382 521 216 • kino@dkmilevsko.cz

KINO BIOS „eM“KINO BIOS „eM“
pátek 2., sobota 3.  17.30 109 min.

Univerzita pro příšerky 3D
USA - Animovaná rodinná komedie o  příšerkách, které se rozhodly 
chodit do školy. Česká verze. vstupné: 130 kč

pátek 2., sobota 3. 20.00 117 min.

Drsňačky
USA - Krimikomedie o  zvláštní agentce FBIS (Sandra Bullock), která 
s divnou kolegyní drsným způsobem čistí ulice Bostonu.  
 do 15 let nepřístupný, vstupné: 110 kč

neděle 4., pondělí 5. 20.00

Jasmíniny slzy
USA - Nový film Woodyho Allena, opět z New Yorku. Cate Blanchett 
a Alec Baldwin v hlavních rolích. vstupné: 100 kč

pátek 9., sobota 10. 20.00

reD 2
USA - Akční komedie - Volné pokračování agenta CIA s  herci: Bruce 
Willis, John Malkovich, Anthony Hopkins, Helen Mirren, Mary-Louise 
Parker, Catherine Zeta-Jones. vstupné: 100 kč

neděle 11., pondělí 12. 20.00 92 min.

lovelace: pravDivá zpověď královny porna
USA - Biografický příběh zaznamenává zrod první pornohvězdy – ne-
známé Lindy Lovelace. do 15 let nepřístupný, vstupné: 90 kč

pátek 16., sobota 17. 20.00 88 min.

violet a Daisy
USA - Kriminální thriller - Film je divokou 
jízdou dvou nevyzpytatelných mladých 
vražedkyň Violet (Saoirse Ronan – Hanna, 
Pevné pouto, Pokání) a Daisy (Alexis Ble-
del – Sin City, Gilmorova děvčata). Jejich 
zabijáckou pohodu jim však naruší jedna 
neočekávaná zakázka. 
 

do 15 let nepřístupný, vstupné: 90 kč

neděle 18., pondělí 19. 20.00

percy Jackson: moře nestvůr 3D
USA – Dobrodružný - Být bohem na  Olympu není příliš jednoduché, 
když jste teenagerem, jehož otcem je Poseidon a matkou „obyčejný” 
člověk, který vaši výchovu a bublající hormony ne úplně zvládá.  
 vstupné: 150 kč

pátek 23. až neděle 25. 17.30 105 min.

šmoUlové 2 3D
USA - Volné pokračování rodinné komedie o rodině Šmoulů a záhadné 
esenci. vstupné: 140 kč

pátek 23., sobota 24. 20.00 85 min.

očista
USA - sci-fi, horor - Moc lidí na zemi, tak vláda vyhlásí den a noc zloči-
nu, bez potrestání. do 15 let nepřístupný, vstupné: 110 kč

neděle 25., pondělí 26. 20.00 113 min.

kick-ass 2: na plný koUle
USA - Proti boji s nespravedlností a zlem 
založí plukovník Stars and Stripes (Jim 
Carrey) amatérský tým hrdinů Justice Fore-
ver, do něhož bude Kick-Ass později okol-
nostmi přinucen také vstoupit. 
 

 
do 15 let nepřístupný, vstupné: 110 kč

pátek 30., sobota 31. 20.00 129 min.

pot a krev
USA - Komediální thriller - Daniel Lugo 
(Mark Wahlberg) je sympatický trenér 
z  posilovny, který ve  volných chvílích my-
slí jen na to, jak bezbolestně zbohatnout. 
Protože věří, že mu to celkem pálí, vymyslí 
plán, do něhož zasvětí dva kumpány. Kdy-
by všichni zúčastnění aktéři nebyli napros-
tí pitomci, možná by to i vyšlo. 

do 15 let nepřístupný, vstupné: 110 kč

předpoklad na  září: Líbánky, Letadla, Zuzana Michnová, Elysium,  
Riddick, Diana, Donšajni, Útěk, Jen 17.

Nádražní 846 • tel.: 383 809 200
info@dkmilevsko.cz • www.dkmilevsko.cz

DŮM KULTURYDŮM KULTURY

do pátku 30. 8.

3. ročník FotoGraFické soUtěŽe o neJHezčí  
Balkon či zaHraDU
Do  soutěže přijímáme fotografie s  motivem rozkvetlého balkonu, 
zahrady, skalky, terasy, pergoly, apod. Bližší informace a  konkrétní 
podmínky soutěže naleznete na plakátech, www.dkmilevsko.cz nebo 
na telefonu 383 809 201.  
Pořádají: Dům kultury Milevsko a Květinářství Romantik

čtvrtek 1. 8. 18.00–22.00 amfiteátr Dk 

milevské léto: Fantom & manta
Série letních koncertů v amfiteátru DK Milevsko.

Pořadatelem akce je Milevský kraj, o. p. s. a hlavním partnerem akce 
je DK Milevsko. V případě nepříznivého počasí se koncerty přesouvají 
do velkého sálu DK Milevsko. vstupné: zdarma

pondělí 5. 8. 10.00–18.00 taneční sál

WorksHop – taneční skUpina eFk

úterý 6. 8. 10.00–18.00 taneční sál 

WorksHop – taneční skUpina eFk

úterý 6. 8. 20.30 amfiteátr Dk

letní kino: siGnál
Poklidnou idylu rázovité vesničky, kte-
rá je tak trochu odříznutá od  světa, 
nečekaně rozčeří sympatičtí mladí-
ci Kája (Kryštof Hádek) a  Filos (Vojta 
Dyk). Přijeli prý proto, aby vyhledali 
nejlepší místo pro instalaci nového 
mobilního vysílače. Vidina zisku vzbu-
dí v  místních pochopitelné očekávání, 
zvláště když se dozvědí o  zajímavé fi-
nanční odměně pro majitele pozemku, 
na  kterém bude vysílač stát. Vesnice 
se rychle stává bitevním polem, a  to 
s využitím všech povolených i nepovo-
lených zbraní.  
Pořadatelem akce je Milevský kraj, o. p. s. a hlavním partnerem akce 
je DK Milevsko. V případě nepříznivého počasí se projekce přesouvají 
do velkého sálu DK Milevsko. vstupné: zdarma

středa 7. 8. 09.00 výuková učebna

prázDninová Dílna pro Děti – malUJeme na sklo
Přijďte si namalovat krásnou skleničku, která může posloužit třeba 
jako svícen. S sebou dobrou náladu! vstupné: 10 kč

čtvrtek 8. 8. 18.00–22.00 amfiteátr Dk

milevské léto: WaDe & riversiDe proJect
Série letních koncertů v amfiteátru DK Milevsko.  
Pořadatelem akce je Milevský kraj, o. p. s. a hlavním partnerem akce 
je DK Milevsko. V případě nepříznivého počasí se koncerty přesouvají 
do velkého sálu DK Milevsko.  vstupné: zdarma

pondělí 12. 8. 10.00–18.00 taneční sál

WorksHop – taneční skUpina eFk

úterý 13. 8. 10.00–18.00 taneční sál

WorksHop – taneční skUpina eFk

úterý 13. 8. 13.00–16.00 učebna 1

zDravotní poJišŤovna ministerstva vnitra čr
Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny.

úterý 13. 8. 20.30 amfiteátr Dk

letní kino:  
kaWasakiHo růŽe
Kdo může posuzovat minulé viny? 
Kdo je může odpouštět? Může jim čas 
obrousit hrany? Nebo pokání, jímž se 
viníci posléze pokusí spasit? Drama 
Jana Hřebejka podle Cenou Sazky oce-
něného scénáře Petra Jarchovského vy-
tváří spletitý řetězec podobných otázek 
a  nabízí celou škálu často protichůd-
ných odpovědí. Středobod příběhu tvoří 
postava renomovaného psychiatra, 
morální autority, který má u  příleži-
tosti výročí založení republiky získat 
významné státní ocenění. Právě připravovaný slavnostní akt se stane 
katalyzátorem událostí, které na povrch vyplaví hříchy minulosti, jež 
mu můžou zlomit vaz.  
Pořadatelem akce je Milevský kraj, o. p. s. a hlavním partnerem akce 
je DK Milevsko. V případě nepříznivého počasí se projekce přesouvají 
do velkého sálu DK Milevsko. vstupné: zdarma

čtvrtek 15. 8. 18.00–22.00 amfiteátr Dk

milevské léto: mysky & DUsot DUsícícH se králíků
Série letních koncertů v amfiteátru DK Milevsko.

Pořadatelem akce je Milevský kraj, o. p. s. a hlavním partnerem akce 
je DK Milevsko. V případě nepříznivého počasí se koncerty přesouvají 
do velkého sálu DK Milevsko.  vstupné: zdarma

sobota 17. 8. 06.30–09.30 start od Dk

pocHoD přes Dva mosty
Tradiční turistický pochod, pěší trasy: 15, 25, 35 a  42 km, cyklo: 40 
a 60 km. Start od 6.30 do 9.30 u domu kultury, cíl do 18 hodin v DK.

úterý 20. 8. 20.30 amfiteátr Dk

letní kino:  
JácHyme, Hoď Ho Do stroJe
Hlavním hrdinou příběhu je nesmělý mlá-
denec František, který uvěří tomu, že bude 
mít zaručený úspěch v  životě, bude-li se 
řídit kondiciogramem, výpočetním strojem 
sestaveným přehledem svých šťastných 
i kritických dní. A světe div se, ono to fun-
guje! 
Pořadatelem akce je Milevský kraj, o. p. s. 
a hlavním partnerem akce je DK Milevsko. 
V případě nepříznivého počasí se koncerty 
přesouvají do velkého sálu DK Milevsko.  vstupné: zdarma

čtvrtek 22. 8. 18.00–22.00 amfiteátr Dk

milevské léto: JeDemetam & Despaires
Série letních koncertů v amfiteátru DK Milevsko.

Pořadatelem akce je Milevský kraj, o. p. s. a hlavním partnerem akce 
je DK Milevsko. V případě nepříznivého počasí se koncerty přesouvají 
do velkého sálu DK Milevsko.  vstupné: zdarma

čtvrtek 22.–neděle 25. 8.  areál parku Bažantnice

BartoloměJské posvícení - 
milevské městské slavnosti 2013
reaDy kirken, miro šmaJDa, natUral, voDovoD, 
Fantom…
Více informací na plakátech a na www.dkmilevsko.cz.

úterý 27. 8. 20.30 amfiteátr Dk

letní kino: šest měDvěDů 
s ciBUlkoU
Hrdinou filmu je klaun Cibulka, před-
vádějící v  cirkuse úspěšné číslo s  med-
vědy. Ředitel cirkusu však vymění své 
medvědy za  cvičené pašíky a  Cibulka 
dostane výpověď. Na  popud dětí se pře-
vlékne za  ženu a  nastoupí ve  škole jako 
kuchařka. Problémy nastávají v  oka-
mžiku, kdy za  Cibulkou do  školy přichá-
zejí uprchlí cirkusoví medvědi. Vyplaší 
uklízečku i  školníka a  Cibulkovi nezbývá 
nic jiného než převzít i  jejich povinnos-
ti.  
Pořadatelem akce je Milevský kraj, o. p. s. a hlavním partnerem akce 
je DK Milevsko. V případě nepříznivého počasí se koncerty přesouvají 
do velkého sálu DK Milevsko.  vstupné: zdarma

čtvrtek 29. 8. 18.00–22.00 amfiteátr Dk

milevské léto: vili lento & mUncHies
Série letních koncertů v amfiteátru DK Milevsko.

Pořadatelem akce je Milevský kraj, o. p. s. a hlavním partnerem akce 
je DK Milevsko. V případě nepříznivého počasí se koncerty přesouvají 
do velkého sálu DK Milevsko.  vstupné: zdarma

sobota 31. 8. 13.00–16.00 start od bazénu  
  u Bažantnice (petrovická ulice)

4. milevský poHáDkový les 

Dům kultury Milevsko a Maškarní sdružení Milevsko pořádají zábavné 
odpoledne nejen pro děti plné soutěžních úkolů a pohádkových posta-

viček. vstupné: 40 kč

připravUJeme na září:

pondělí 16. 9.  19.30 velký sál 

Jana švanDová  
a rUDolF HrUšínský

Zajímavé a  veselé vyprá-
vění známých umělců 
Jany Švandové a  Rudolfa 
Hrušínského. Vzpomínky 
na  kolegy, slavné režiséry, 
na dlouhodobou práci v di-

vadle, ve  filmu a  v  televizi. Jana Švandová se svěřuje divákům o  ži-
votním stylu herečky a  Rudolf Hrušínský o  své velké lásce k  přírodě 
a  k  rybaření. Rezervace a  prodej vstupenek na  www.milevskem.cz 
nebo v kanceláři DK Milevsko, tel.: 383 809 200. vstupné: 200 kč

nám. E. Beneše 1 • tel.: 382 522 082

GALERIE MGALERIE M
pátek 2.–pátek 30. 8.

výstava: oleJe a pastely české kraJiny
Prodejní výstava Vladimíra Tůmy z Jindřichova Hradce. vstupné: 10 kč

Nám. E. Beneše • tel.: 382 521 231
www.knihmil.cz

MĚSTSKÁ KNIHOVNAMĚSTSKÁ KNIHOVNA

středa 21. 8. 08.00–16.00 dětské oddělení

posvícenský tUrnaJ v DeskovýcH HrácH

www.spos-milevsko.cz

SPOS MILEVSKOSPOS MILEVSKO
veřeJné BrUslení – hokejové zápasy na měsíc srpen 2013 dle roz-
pisu na stránkách www.spos-milevsko.cz.

letní staDion
10. 8. 17.00 FC ZVVZ muži „A“ - FC Písek
24. 8.  Hasiči (SDH)
25. 8. 17.00 FC ZVVZ muži „A“ - FK Tachov

www.zvvz.cz/seniorklub

SENIOR KLUB ZVVZ, o. s.SENIOR KLUB ZVVZ, o. s.
čtvrtek 22. 8.

záJezD č. 10 – ŽeleznorUDsko

úterý 27. 8.

záJezD č. 11 – ŽeleznorUDsko 
Autobusový zájezd na Šumavu, procházka k Čertovu jezeru (celkem 7 
km), možno využít lanovku na Špičák. Prohlídka Železné Rudy. Odjezd 
v 7 hodin od klubovny, zastávka u spořitelny.   
cena pro členy 130 kč, partner +30 kč, ostatní 200 kč, vede: Jiří lesák

Informace o činnosti klubu, volných místech na jednotlivých zájezdech 
a další nabídky včetně celoročního programu najdete na našich webo-
vých stránkách www.skzvvz.pisecko.info.

www.kctmilevsko.pisecko.info

KLUB ČESKÝCH TURISTŮKLUB ČESKÝCH TURISTŮ
sobota 3.–sobota 10. 8.

krkonoše
Tradiční týdenní turistická dovolená. Zajištěné ubytování, polopenze 
a doprava autobusem.  vede: Jaroslav mácha, Jindřich Janouch 

pátek 16. 8.

památky milevska
Pěší trasa do 7 km. Start v Infocentru od 13 do 15 hodin.   
 zajišťuje: vladimír ondruška

sobota 17. 8.

přes Dva mosty – 36. ročník
Tradiční turistický pochod, pěší trasy: 10, 25, 35 a 42 km, cyklotrasy 40 
a 60 km. Start od 6.30 do 9.30 hodin od Domu kultury, cíl do 18.00 ho-
din v Domě kultury. Cyklotrasy – účast možná individuálně nebo spo-
lečně s odjezdem v 8 hodin od DK. zajišťuje: vladimír ondruška 
 vede: tomáš Wilda

neděle 18. 8.

setkání na trati
19. ročník setkání turistů z Tábora, Písku a Milevska. Sraz účastníků 
na železniční stanici Vlastec v době od 7.30 do 8.30 hodin po příjezdu 
vlaků. Trasa do 15 km. zajišťuje: vladimír ondruška

sobota 24. 8.

okolím milevska
Pěší vycházka po  trase Milevsko, Drahužel, Osek, Velká, Hrejkovice, 
Boukal, Milevsko, celkem 20 km. Sraz u sokolovny v 8.15 hodin.  
 vede: tomáš Wilda

sobota 31. 8.

BrDy
Autobusový zájezd s  pěší vycházkou – Plešivec a  okolí, prohlídka 
Hořovic. Odjezd v  7 hodin od  sokolovny. Přihlášky v  Infocentru, tel.: 
383 809 101. vede: Jaroslav mácha, Jindřich Janouch

pondělí 26.–sobota 31. 8.

maďarsko 
Neusidler See – „Termály“ - Balaton, Odjezd 26. 8. v 5.30 hodin od pro-
dejny TESCO. Jen pro předem přihlášené, cca 300 km.  
 vede: Josef Horký 
 pořádá: ck yUcca

Podrobnosti a  případné změny jsou vždy zveřejňovány na  webových 
stránkách www.kctmilevsko.pisecko.info.

sdružení rodičů s diabetem a celiaklí, Písek
tel.: 605 888 980 • e-maildiacel@seznam.cz • www.diacel.cz

OS DIACELOS DIACEL

neděle 1. 9.

6. tUrnaJ v petanQUe
Semice - pro Diacel a přátele.

MILEVSKÉ MUZEUMMILEVSKÉ MUZEUM
sobota 17. 8. 21.00 druhé nádvoří kláštera

Flétna a meč
Collegium 1570 – renesanční šerm, tance, hudba.

HOSTÍNSKÉ DIVADLO a OBEC KOVÁŘOVHOSTÍNSKÉ DIVADLO a OBEC KOVÁŘOV
čtvrtek 8.–neděle 11. 8. Hostín u kovářova

Hostínské DivaDelní léto 
III. ročník divadelní přehlídky, hraje se za  každého počasí! Vstupné 
od 65 do 320 Kč. Prodej vstupenek na OÚ Kovářov (tel.: 382 594 218) 
a v milevském infocentru (tel.: 383 809 101). Více informací na www.
divadlovhostine.cz.

program:
08. 08.  19.30  KONCERT PETRY JANŮ
09. 08. 19.30 NA VAŠE RIZIKO! (Divadlo Ungelt)
10. 08. 10.00 FIMFÁRUM (Hynkovo hravé divadlo)
 14.00 TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY (Kovářovská opona)
 19.30  TURECKÁ KAVÁRNA (Agentura Harlekýn)
11. 08. 14.00  MATYLDA ZASAHUJE ANEB POVÍDAČKY NAŠÍ KAČKY 

(Divadelní agentura Praha)
 19.30 MOTÝLI (Agentura AP-Prosper) 

www.cschmilevsko.estranky.cz • tel.: 721 856 177

ČSCH MILEVSKOČSCH MILEVSKO

sobota 24.–neděle 25. 8.  výstavní areál čscH milevsko

BartoloměJská výstava králíků, HolUBů a DrůBeŽe
Doprovodný program pro děti: prázdninové rozloučení, malování 
a soutěže o ceny, 24. 8. od 8 do 17 hodin a 25. 8. od 8 do 16 hodin.

ZVVZ GROUPZVVZ GROUP
sobota 24. 8. 08.00–14.00

Den otevřenýcH Dveří zvvz GroUp
Všichni občané Milevska a okolí jsou srdečně zváni k prohlídce areálu 
firmy u příležitosti 65. výročí založení ZVVZ Group. 

Havlíčkova 279 • www.kamenac.cz

CAFFÉ BAR KAMENÁČCAFFÉ BAR KAMENÁČ

pátek 2. 8. 20.30

Bára & sHinDy
Vokálně-kytarové duo s původní autorskou tvorbou, vstup volný.

Klášterní 556 • tel.: 382 521 458 • www.milevskoklaster.cz

ŘEHOLNÍ DŮM PREMONSTRÁTŮŘEHOLNÍ DŮM PREMONSTRÁTŮ

neděle 25. 8.

BoHoslUŽBy v Den posvícení
10.00 – MŠE SVATÁ ZA MĚSTO MILEVSKO – kostel na nám. E. Beneše
15.00 – Červená nad Vltavou – románský kostel sv. Bartoloměje

Turistické informační centrum Milevsko
Husovo nám. 391, 399 01 Milevsko
tel. 383 809 101, mob. 724 515 636
e-mail: infocentrum@milevsko-mesto.cz 
web: www.milevskymkrajem.cz


