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KINO BIOS „eM“KINO BIOS „eM“
pátek 3., sobota 4. 20.00 110 min.
KŘÍDLA VÁNOC
Česko – Drama/Komedie – Hrdinové filmu 
dostanou možnost něco si přát a  jejich ži-
vot se tak rozeběhne směrem, který si sami 
určili. Řada „náhod“ jim přinese to, co chtě-
li, a  tak mají možnost si svá přání prožít. 
 
 
 do 12 let nepřístupný, vstupné: 80 Kč

neděle 5., pondělí 6. 20.00 111 min.
ROZKOŠ
Česko – Tragikomické melodrama – Posedlost 
láskou, posedlost uměním, posedlost origina-
litou, posedlost napodobováním, posedlost 
úspěchem, posedlost penězi a… posedlost sám 
sebou. Každá posedlost nás dříve či později do-
vede k zániku, pokud nad ní ztratíme nadhled, 
pokud se jí necháme vláčet. Jenomže jedině při 
tom „vláčení“ – i přes všechny odřeniny a šrámy, 
můžeme na několik málo okamžiků dojít k nale-
zení jedinečné ROZKOŠE – a o co jiného v životě 
vlastně jde?  do 15 let nepřístupný, vstupné: 100 Kč

pátek 10., sobota 11. 20.00 119 min.
47 RÓNINŮ 3D dabing
USA – Dobrodružné fantasy – 47 válečníků 
se postavilo nepředstavitelné přesile, jen aby 
očistili čest svého mrtvého pána. Legenda o 47 
róninech patří k  nejznámějším příběhům ja-
ponské historie a teď se z téhle exotické země 
přes hollywoodská studia dostává do  našich 
kin v  podobě výpravného a  akčního fantasy 
dobrodružství, v  němž proti těmto mstitelům 
stanou i nepřátelé, kteří nejsou z masa a kostí.  
 vstupné: 150 Kč 

neděle 12. 15.00 72 min.
POHÁDKOVÁ NEDĚLE – VĚNEČEK POHÁDEK
Odpolední promítání kreslených a  loutkových filmů pro 
nejmenší. vstupné: 40 Kč

neděle 12. 20.00 110 min. 
NYMFOMANKA, ČÁST I.
Dánsko – Drama – Otevřená studie ženské se-
xuality podle kontroverzního dánského režiséra 
Larse von Triera.  
 
 
 
 do 18 let nepřístupný, vstupné: 80 Kč 

pátek 24., sobota 25. 17.30 80 min. 
MRŇOUSKOVÉ
Francie/Belgie – Animovaný/komedie – V  roce 
2006 se na televizní obrazovky dostal francouz-
ský seriál Mrňouskové, který se stal okamžitým 
hitem mezi nejmenšími. Originální a  zábavné 
příběhy ze světa hmyzu znají děti i dospělí té-
měř na celém světě. Pro velký úspěch televizní 
série se tvůrci rozhodli přenést tento jedinečný 
mikrokosmos plný barev a fantazie i na filmová 
plátna.  vstupné: 95 Kč 

pátek 24., sobota 25. 20.00 85 min. 
VEJŠKA
Česko – Komedie – Volné pokračová-
ní divácky nejúspěšnějšího filmu Tomá-
še Vorla Gympl. Hlavní hrdinové, Petr 
Kocourek a  Michal Kolman, se tentokrát potý-
kají s nástrahami vysokoškolského studia.  
 
 
 do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč 

neděle 26., pondělí 27 20.00 103 min. 
NĚŽNÉ VLNY
Česko – Komedie –Tvůrce diváckých hitů Účast-
níci zájezdu, Ženy v  pokušení a  Muži v  naději 
– Jiří Vejdělek přichází s  novým filmem Něž-
né vlny. Navazuje na  své úspěšné filmy o  lás-
ce a  naději, které se nikdy nesmíme vzdát.  
 vstupné: 120 Kč 

pátek 31., sobota 1. 2. 20.00 105 min. 
JACK RYAN: V UTAJENÍ
USA – thriller – Jack Ryan právem patří do elitní ligy tajných agentů, 
kteří mají v náplni práce zachraňovat svět, i když není takový lamač 
srdcí jako James Bond, ani tak drsný jako Jason Bourne.  
 do 15 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč 

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

DŮM KULTURYDŮM KULTURY

neděle 5. 1. 15.00 velký sál 
POHÁDKA PRO DĚTI – PRINCEZNA JE HLOUPÁ MADLA
Pohádka pro děti v podání českobudějovického Divadélka KOS.

„A  nebudu se učit a  nevezmu si pláštíček a  koukejte mě 
všichni poslouchat!“ Tečka, puntík, vykřičník! Tak takovéhle 
řeči musejí od  princezny Magdalenky poslouchat v  celém 
království nejen všichni poddaní, ale i její tatíček pan král. Až 
na pohádkového dědečka, který už to nevydržel a odčaroval princeznu ze 
zámku daleko pryč až k obyčejnému pasáčkovi Vojtovi. A princezně najed-
nou nezbývá nic jiného, než začít s učením. A musí dělat věci, o kterých 
zatím ani neslyšela. Prát, zašívat, péct chleba. Moc se jí to nedaří a děti jí 
neřeknou jinak, než hloupá Madla. Ale Vojta má s Magdalenkou trpělivost 
a dokonce se mu líbí. Tak možná, že se princeznu přeci jen podaří změnit.

Vstupenky s  místenkou v  hodnotě 50 Kč je možné zakoupit v  před-
prodeji v kanceláři DK Milevsko, tel. 383 809 200 nebo přímo na místě 
před akcí bez místenky za 60 Kč. Na této akci můžete získat další ra-
zítko Mikulína do svých kartiček.

úterý 7. 1. 16.00 učebna dětských aktivit
INFORMAČNÍ SCHŮZKA – HRA NA FLÉTNU  
– ZDRAVÉ PÍSKÁNÍ 
Zobcová flétna je jedním z nejsnáze zvládnutelných hudebních nástro-
jů vůbec. Při hře na flétnu budou děti rozvíjet své hudební, rytmické 
i harmonické cítění a osvojí si základní znalosti hudební nauky. Příno-
sem hry na flétnu je mimo jiné osvojování správného dýchání. Výuka 
probíhá zábavnou formou tak, aby se hra na flétnu pro děti stala po-
těšením, neboť je čeká spousta hezkých písniček i doprovodných ryt-
mických cvičení. Vhodné pro děti od 4 let. Lektorka: Adéla Charyparová

úterý 7. 1. 18.00–19.30 učebna 1
KURZ NĚMECKÉHO JAZYKA – POKROČILÍ
Zahájení druhého pololetí, vhodné i pro nové zájemce. Lektorka: Jitka 
Chabrová

úterý 7. 1. 18.00 loutkový sál
BESEDA KČT – STOCKHOLM, HELSINKY, JIŽNÍ FINSKO
Přednáší: manželé Jelínkovi

středa 8. 1. 18.00–19.30 učebna 1
KURZ NĚMECKÉHO JAZYKA – ZAČÁTEČNÍCI
Zahájení druhého pololetí, vhodné i pro nové zájemce. Lektorka: Jitka 
Chabrová

čtvrtek 9. 1. 18.00 loutkový sál
TOULKY ZA POZNÁNÍM – IZRAEL – SVATÁ ZEMĚ V OBLEŽENÍ
Tradiční cyklus naučných pořadů v  režii DK Milevsko. Přednášejícím 
bude tentokrát cestovatel a  fotograf Jiří Kalát. Po  několika cestách 
do různých koutů naší planety se Jiří Kalát ocitl na Blízkém Východě, 
přesněji ve státě Izrael. Léta studií, desítky přečtených knih a článků 
i zhlédnutí mnoha dokumentů jej mělo připravit na to, co mělo přijít. 
Nebylo tomu tak. Rána za ranou, překvapení za překvapením ho pro-
vázely po celou dobu putování a žití ve Svaté zemi. Dvanáct měsíců 
nabytých tenzí, konflikty a cestováním. Strach a úžas vyvolávající situ-
ace, hluboké cesty do tradic a historie země, jež je považována za jed-
nu z  nejvíce konfliktních zón této planety. Během přednášky budou 
posluchači seznámeni s drobnými výseky a příběhy této krásné země 
– pár střípků, které pozvednou míru zvědavosti a  do  popředí postrčí 
touhu tuto zemi vidět. vstupné: 25 Kč

sobota 11. 1. 20.00 prostory DK
MYSLIVECKÝ PLES
Pořádá: Myslivecké sdružení Bor Branice. Předprodej vstupenek 3. 1. 
od 17 do 19 hodin v restauraci Harlekýn v DK Milevsko.

středa 15. 1. 18.00–20.00 loutkový sál
UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU

sobota 18. 1. 20.00
RYBÁŘSKÝ PLES
Hraje: Johnny Band Písek. Předprodej vstupenek: Výbor ČRS Milevsko

úterý 21. 1. 18.00 výuková učebna
DISKUSNĚ VZDĚLÁVACÍ VEČER – S PRAVOU HEMISFÉROU 
DO ŠKOLY I DO ŽIVOTA
Povídání o tom, že ke kreslení nepotřebujete talent. Kreslit totiž umí 
úplně každý. Jde o způsob, kterým na sebe a na svět okolo pohlížíte. 
„Mnoho dospělých si myslí, že kreslení je jen pro děti nebo umělce. 
Ale je to především výborný způsob relaxace. Pokud máte dostatek 
informací a jste v prostředí, kde se cítíte dobře a v bezpečí, můžete na-
malovat obrázky, které vás velmi příjemně překvapí,“ říká Mgr. Lenka 
Kalová, která přijala pozvání na náš další diskusně vzdělávací večer.   
 vstupné: 30 Kč

úterý 21. 1. 18.00 loutkový sál
VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE KČT

čtvrtek 23. 1. 17.30 výuková učebna
KURZ – FANTASY PEBEO ŠPERKY
Lektorka: Laďka Bečková vstupné: 170 Kč

Do středy 22. 1. lze zakoupit předplatné na tvořivé kurzy leden–květen 
2014 za zvýhodněnou cenu 700 Kč. Více info na tel.: 383 809 201.

neděle 26. 1. 14.00–17.00 prostory DK
DĚTSKÝ KARNEVAL
Zábavné odpoledne s diskotékou v maskách, plné soutěží 
pro malé i velké. Hraje: DJ Kaspi vstupné: 30 a 50 Kč

úterý 28. 1. 18.00 loutkový sál
BESEDA KČT – DÁNSKO, NORSKO, ŠVÉDSKO
Přednáší: Anna Navrátilová

pátek 31. 1. 09.00 výuková učebna
PRÁZDNINOVÁ DÍLNA PRO DĚTI A RODIČE
Vyrábíme karnevalového šaška a sněhuláka z ponožky. 
 
S sebou: plastovou lahev o obsahu 1 litr, polystyrenovou kouli průměr 
8 cm, bílou ponožku a 1 kg rýže.  vstupné: 10 Kč

pondělí 24. 2. 19.00 velký sál 
KOMICI S. R. O. 

Miloš Knor, Lukáš Pavlásek a  Ruda 
z Ostravy.

Ti nejlepší komici z pořadu Na stojáka…

Máte rádi humor… rádi se smějete? Pak 
se můžete těšit na  skvělou stand–up 
comedy show – celovečerní představení 
Komici s. r. o. Pásmo mnoha krátkých 
skečů herců, kteří se na pódiu různě střídají. Každý z komiků má při-
praveno několik vystoupení a ta střídá velmi nepravidelně. Mnoho jich 
také vzniká a zaniká, takže každý pořad je naprostý unikát.   
 vstupné: předprodej 240 a 230 Kč, na místě: + 20 Kč

Vstupenky lze zakoupit on–line na  webu www.dkmilevsko.cz nebo 
v DK Milevsko, TIC Milevsko a milevském kině.

nám. E. Beneše 1 • tel.: 382 522 082

GALERIE MGALERIE M
pátek 3. 1. 19.30 vstupné: 40 Kč
NOVOROČNÍ HUDEBNÍ SESSION OBĚŽNÉ DRÁHY

pátek 17. 1. 17.00
VERNISÁŽ VÝSTAVY VÝTVARNÍCI MILEVSKA A OKOLÍ

od pondělí 20. 1.
VÝSTAVA VÝTVARNÍCI MILEVSKA A OKOLÍ
Výstava potrvá do 21. února 2014.

pátek 31. 1. 19.30 vstupné: 80 Kč
HUDEBNÍ SKLEPY – JAKUB NOHA, SÓLO
Veterán české folk–rockové hudby zahájí Hudební sklepy v roce 2014.

Co o své hudbě říká sám protagonista? „Kdybych měl teď nějak charak-
terizovat můj styl, tak bych asi nesměle řekl, že se pohybujeme někde 
na  rozhraní folku, blues a  rocku, a  možná i  něčeho tvrdšího. Já sám 
mám rád syrovější, razantní zvuk kapely a nějaké stylové škatulkování 
mi moc nesedí.“
Rezervace a předprodej vstupenek v Galerii M, tel.: 382 522 082.

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

MĚSTSKÁ KNIHOVNAMĚSTSKÁ KNIHOVNA

pátek 31. 1. 08.00–11.00, 12.00–16.00 dětské oddělení MěK
ZÁBAVNÝ PRÁZDNINOVÝ DEN V KNIHOVNĚ 
Hry, kvízy, tvoření.  

www.spos-milevsko.cz

SPOS MILEVSKOSPOS MILEVSKO
Veřejné bruslení a  hokejové zápasy na  měsíc leden 2014 dle rozpisu 
na stránkách www.spos–milevsko.cz.
SPORTOVNÍ HALA:

 04. 1. 08.00 Fotbal Písek

 11.–12. 1. 08.00 Turnaj Handball muži

 18.–19. 1. 09.00 Turnaje FC ZVVZ

 25.–26. 1. 09.00 Turnaje FC ZVVZ 

www.zvvz.cz/seniorklub

SENIOR KLUB ZVVZ, o. s.SENIOR KLUB ZVVZ, o. s.
od nového roku
TANEČNÍ PRO SENIORY
V lednu pokračují taneční hodiny v tanečním sále v Domě kultury pro 
přihlášené účastníky.

úterý 14. 1. odjezd od klubovny v 16.45 
ZÁJEZD – OPERETA ORFEUS V PODSVĚTÍ
Jihočeské divadlo České Budějovice uvádí operetu Orfeus v podsvětí – 
opulentní hostinu „bohů“ u  olympského stolu okrášlenou svůdnými 
tóny, krásným zpěvem a doprovázenou vtipným slovem.

Představení začíná v 19.00 hod., odjezd od klubovny v 16.45 hod. (se 
zastávkou u spořitelny), konec představení je ve  21.15 hod. 

www.kctmilevsko.pisecko.info

KLUB ČESKÝCH TURISTŮKLUB ČESKÝCH TURISTŮ
středa 1. 1.
TRADIČNÍ NOVOROČNÍ VYCHÁZKA DO OKOLÍ MILEVSKA
Sraz ve 14.00 hod. u sokolovny.  vede: Jindřich Janouch 

úterý 7. 1. 18.00 loutkový sál DK
TURISTICKÁ BESEDA – STOCKHOLM, HELSINKY, JIŽNÍ FINSKO
Vypráví a promítají manželé Jelínkovi. 

sobota 11. 1. 
NOVOROČNÍ HREJKOVICKÁ DVACÍTKA
Tradiční turistický pochod, který pořádají „Kamarádi cest“ z Hrejkovic. 
Start 7.00–9.00 hod. – místní hospoda. Odjezd z Milevska autobusem 
od nádraží ČD v 08.20 hod., zastávka u sokolovny. Odjezd z Hrejkovic 
v 15.10 hod. do Milevska na nádraží ČD.  informace: Jaroslav Mácha

úterý 21. 1. 18.00 loutkový sál DK 
VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE ODBORU KČT MILEVSKO
Program doplní Vladimír Ondruška obrázky z Karlína.

úterý 28. 1. 18.00 loutkový sál DK
TURISTICKÁ BESEDA – CESTA NA SEVER  
(DÁNSKO, NORSKO, ŠVÉDSKO) 
Vypráví a promítá Anna Navrátilová. 

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

ŘEHOLNÍ DŮM PREMONSTRÁTŮŘEHOLNÍ DŮM PREMONSTRÁTŮ
čtvrtek 2. 1. 17.00 Klášter Milevsko
GENESIS 
Druhý díl z cyklu biblických přednášek.

pátek 10. 1. 19.00 klášterní bazilika
POVÁNOČNÍ KONCERT V KLÁŠTERNÍ BAZILICE:  
FANTOM A DĚTSKÝ SBOR 

úterý 28. 1. 19.00 Latinská škola
HOST V LATINSKÉ ŠKOLE ANEB KŘESLO PRO JINDŘICHA KABÁTA
Jindřich Kabát, někdejší ministr kultury. 

Na tržišti 560 • tel.: 382 521 296

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽEDŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Aktuální informace na webových stránkách DDM Milevsko.

pátek 31. 1.
ŠIPKOVÝ TURNAJ 
Sisalové terče + elektronický terč. Vlastní šipky výhodou. Hraje se 
o drobné ceny. Info: Vilém Fink

 Libušina 1217 • tel.: 383 809 253 • www.zus-milevsko.cz

ZUŠ MILEVSKOZUŠ MILEVSKO
středa 22. 1. 14.00 Klub důchodců, ul. Gen. Svobody
BESÍDKA PRO SENIORY

Sažinova 763 • tel.: 723 449 409 • www.centrummilisek.cz

CENTRUM MILÍSEKCENTRUM MILÍSEK
9.–14. 3. 2014 (prázdniny)
LYŽAŘSKÝ DĚTSKÝ TÁBOR – MONÍNEC
Pro děti od 6–14 let, cena: 3500 Kč. Cena zahrnuje: ubytování v  lyžař-
ském areálu – chata Javorka ve 2–4 lůžkových pokojích, stravu – plnou 
penzi + pitný režim v hotelu Monínec, lyžování – výuku lyžování s in-
struktorem, cena nezahrnuje vleky (zvýhodněné jízdné 200 Kč/den).

leden 2014 
NEZÁVAZNÉ UKÁZKOVÉ HODINY
Jazyková škola JJN Tábor. Výuka anglického jazyka – kvalifikovaní lek-
toři, všechny kategorie, výuka výhradně komunikativní metodou, bližší 
informace v Centru Milísek.

úterý 14. 1. 15.00–16.00
VÝTVARNÉ DÍLNY PRO DĚTI
Pravidelné tvoření pro děti od 3 do 6 let, využívání různých technik i materiálů.

středa 15. 1. 16.00 
TANEČNÍ PROJEKT MRAVENIŠTĚ PRO PŘEDŠKOLÁKY
S nacvičenou choreografií vystoupí v Písku ve Sladovně, cíl: rekord v počtu 
tančících dětí se stejnou choreografií, pod vedením dlouholeté lektorky 
(Lenka Cimpová), taneční skupina STREET4AAL.  cena: 850 Kč/pololetí

čtvrtek 16. 1. 17.00
ZUMBA PRO DĚTI S DENČOU
Taneční kroužek pro děti od 4 do 8 let, zápis na II. pololetí 2013/14.

čtvrtek 16. 1. 16.00
ANGLIČTINA PRO DĚTI (4–6 LET)
Pod vedením kvalifikovaného lektora, Mgr. O. Kosobud, výuka jazyka 
hravou a komunikační formou, zápis na II. pololetí. 

pátek 17. ledna 14.00
ANGLIČTINA PRO MATURANTY
Pod vedením kvalifikovaného lektora Mgr. O. Kosobuda, objem kurzu 
22 hod., intenzivní kurz angličtiny ke státní zkoušce dle aktuálních po-
žadavků. cena: 2000 Kč

pátek 17. a 24. 1. 09.00
CVIČENÍ S PADÁKEM RODIČE + DĚTI
Zápis na II. pololetí 2013/14, pro batolata od 12. do 24. měsíce, pravi-
delné setkávání a společné kulturní aktivity.

pondělí 20. 1. 16.00
PRAVIDELNÝ KURZ FIMO HMOTY
Pod vedením Jany Přibylové, kurz pro děti i dospělé, nácvik nové tech-
niky, výroba náušnic, přívěsku.  cena: 90 Kč/včetně materiálu

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

OS DIACELOS DIACEL

pátek 10. 1. Hotel Bílá růže Písek
9. PLES DIACELU PÍSEK 
Pro veřejnost.

neděle 26. 1.–neděle 2. 2.
BEDŘICHOV 2014 – ZIMNÍ TÁBOR PRO ZDRAVOTNĚ 
POSTIŽENÉ DĚTI
Připravujeme:

7. 3.–12. 3. 
JARNÍ PRÁZDNINY V RAKOUSKU 
Lyžování na ledovci – pro veřejnost, možnost přihlásit se.

FARNÍ CHARITA MILEVSKOFARNÍ CHARITA MILEVSKO
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
V prvních dnech nového roku vycházejí do ulic dobrovolníci – Tři králo-
vé, aby tam zvěstovali radostnou zvěst o narození Spasitele a zároveň 
povinšovali stěstí, zdraví, dlouhá léta… Sbírka potrvá do 14. ledna.

HUDEBNÍ SKLEPY 2013–2014HUDEBNÍ SKLEPY 2013–2014
Galerie M Milevsko 
Začátky v 19.30 hodin  Nám. E. Beneše 1, tel.: 382 522 082
 31. 1. Jakub Noha, sólo
 21. 2. Merta – Hrubý – Fencl
 21. 3. Gwyn Ashton Trio – Anglie, Austrálie
 11. 4. Beňa Radvanyi – Slovensko
 16. 5. Vašek Koubek Trio
 13. 6. Ivan Hlas Trio
Více informací na www.dkmilevsko.cz.

 AUTOMATICKÉ KOTLE   TEPELNÁ ČERPADLA   SOLÁRNÍ SYSTÉMY
ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ   VODOINSTALACE   REKONSTRUKCE KOUPELEN

Léčebná rehabilitace a fyzioterapie  �nská sauna  infrasauna

tel. 389 771 385

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

Milevské kino

5. května 117| tel.: 382 521 216
www.milevskem.cz

čtvrtek 3., pátek 4. 12 20.00
FAkJŮ PAne UČiTeli 2
Německo – Komedie - Jedeme na libovej vej-
let! Být úspěšným lupičem vyžaduje mít pevné 
nervy. A když jste k tomu i učitelem na střední, 
potřebujete nervy jako špagáty a vražednou 
bezohlednost. A přesně díky tomu u školní 
tabule uspěl bývalý zločinec a současný sa-
mozvaný učitel Zeki Müller v bláznivé školní 
komedii.
DABING 115 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč
pátek 4. a sobota 5. ve 3D, neděle 6. 12. 
ve 2D 17.30
MAlÝ PRinC
Francie – Animovaný - Od Marka Osborna, 
režiséra Kung Fu Pandy, přichází první celo-
večerní animovaná adaptace slavného díla o 
přátelství, lásce a skutečném štěstí.
DABING 106 min.   
vstupné: 3D – 130 Kč a 2D – 120 Kč
sobota 5., neděle 6. 12. 20.00
v sRDCi MoŘe
USA – Akční, dobrodružný, drama - V zimě 
roku 1820 byla velrybářská loď z Nové Anglie 
napadena čímsi neuvěřitelným: velrybou ma-
mutích rozměrů s obrovskou vytrvalostí a té-
měř lidskou touhou po odplatě. Toto skutečné 
námořní neštěstí inspirovalo spisovatele Her-
mana Melvilla k napsání románu Bílá velryba.
3D TITULKY 121 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč
středa 9. 12. 17.30
MiMoni
Předvánoční promítání pro děti s NEJ.CZ. Pro 
rodiče ukázka Nej NET TV spojená s menším 
občerstvením. 
DABING 91 min.
vstupné: ZDARMA
čtvrtek 10., pátek 11. 12. 20.00
kRAMPUs: TÁHni k ČeRTU  
USA - Hororová komedie – Krampus - temný 
protipól všech vlídných symbolů údajně nej-
krásnějších svátků v roce dokáže spolehlivě 
vyděsit nejen děti, ale i nevěřící dospělé.
TITULKY 96 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč
pátek 11., sobota 12. 12. 17.30 
neděle 13. 12. 15.00
HoDnÝ DinosAURUs
USA – Animovaný - Co kdyby asteroid, který 
jednou provždy změnil život na Zemi, naši pla-
netu minul a obří dinosauři nikdy nevyhynuli?

3D DABING 101 min.   
vstupné: plné 155 Kč, děti 135 Kč
sobota 12. 12. 20.00
TRABle o vÁnoCÍCH
USA – Komedie - Ve skvěle obsazené komedii 
o vánočních svátcích sledujeme členy širší ro-
diny, kteří se snaží tradičně sejít, aby společně 
oslavili svátky.
TITULKY 107 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč
neděle 13. 12. 20.00
MlÁDÍ
Itálie, Francie, VB – Drama  - Snímek, který 
se stal vítězem Ceny diváků na karlovarském 
festivalu 2015, nezapře působivý vizuální 
styl režiséra Paola Sorrentina ani tematickou 
návaznost na jeho předchozí film, oscarovou 
Velkou nádheru.
TITULKY 118 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 80 Kč

čtvrtek 17. až neděle 20. 12. 20.00
sTAR WARs: sÍlA se PRoBoUZÍ
USA – Akční, dobrodružný, fantasy, sci-fi - Lu-
casfilm a vizionářský režisér J. J. Abrams spo-
jili síly, aby vás znovu přenesli do předaleké 
galaxie. Star Wars se vracejí na plátna kin fil-
mem Star Wars: Síla se probouzí.
3D DABING
vstupné: 160 Kč

pátek 18., sobota 19. 12. 17.30
snĚHovÁ kRÁlovnA 2
Rusko – Rodinný, animovaný -  Je tu pokračo-
vaní úspěšné animované pohádky Sněhová 
královna z roku 2014, v kterém vaše oblíbené 
hrdiny čeká nová hrozba z ledu a sněhu.
DABING 78 min.   
vstupné: 100 Kč

neděle 20. 12. 15.00
PoHÁDkovÁ neDĚle: 
PoHÁDkY PoD sTRoMeČek
Odpolední promítání kreslených a loutkových 
filmů pro nejmenší.
ČESKÉ ZNĚNÍ 72 min.   
vstupné: 40 Kč
sobota 26., neděle 27. 12. 20.00
PADesÁTkA
ČR – Komedie - Takovej horskej humor - Vojta 
Kotek ji jako režisér připravil podle scénáře 
Petra Kolečka a její děj se točí kolem rázovi-
tých lidí z hor, jednoho běžkařského závodu 
a několika padesátek. Tvůrci slibují situační 
i konverzační humor, překvapivé zvraty i po-
věstný Cimrmanův vichr z hor.
ČESKÉ ZNĚNÍ 121 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

DŮM kUlTURY

nádražní 846 | tel.: 383 809 200
www.milevskem.cz

úterý 1. 12. 17.00
kČT – seTkÁnÍ ČlenŮ nA ZÁvĚR 
seZonY
malý sál
středa 2. 12. 16.30
seMinÁŘ - koTlÍkovÁ DoTACe
Seminář je určen pro zájemce o dotaci urče-
nou k výměně kotlů na pevná paliva s ručním 
přikládáním za nový zdroj tepla.
výuková učebna
vstupné: zdarma
středa 2. 12. 18.00
kŘesT kniHY MARTinA PeliCHA
Doprovodný program. Od 17 hodin bude mož-
né knihu zakoupit.
velký sál
čtvrtek 3. 12. 17.00
JAkÁ BUDe MHD v MilevskU?
Veřejná beseda. Pořádají: Milevské noviny
malý sál
čtvrtek 3. 12. 18.00
ToUlkY ZA PoZnÁnÍM - 
BUlHARské A RUMUnské HoRY
Vypráví a promítá cestovatel ing. Pavel Kašpar. 
S cestovatelem ing. Pavlem Kašparem z Malšic 
u Tábora se vypravíme napříč bulharským 
pohořím Rila na nejvyšší vrchol Balkánského 
poloostrova – horu Musala (2 925 m), do 
starobylého Rilského kláštera i do oblasti 
pískovcových pyramid a červeného vína v 
okolí Melniku. Navštívíme také větrné hory 
Fagaraš, historické město Brašov a vápencové 
pohoří Králův Kámen v rumunských 
Karpatech.
loutkový sál
vstupné: 25 Kč
pátek 4. 12. 19.00
MATURiTnÍ Ples 
4. A GYMnÁZiUM Milevsko
K tanci a poslechu hraje kapela Elizabeth, 
moderuje Jiří Gruntorád, účinkují EFK a Five 
Fellas.
prostory DK
vstupné: 99 Kč
neděle 6. 12. 15.00
HUDeBnÍ PoHÁDkA – 
JAk si Peklo PoRADilo
Hraje: Kovářovská opona.
Kovářovská OPONA nastudovala hudební 
pohádku s názvem Jak si peklo poradilo na 
motivy filmové pohádky S čerty nejsou žer-
ty. Chamtivá macecha Dorota připraví svého 
nevlastního syna Petra o všechno, včetně dě-
dictví po jeho otci. Petr se mezitím seznámí s 
dcerami místního knížete, když je zachrání při 
projížďce na koních, a zaujme ho vyzývavá An-
gelína, pro ni ale Petr vůbec nic neznamená. 
To její sestra Adélka, hodná a skromná, se do 
Petra hned zamiluje. Petrova macecha se ne-
štítí ničeho, a aby se vyvdaného synka zbavila, 
spikne se s místním správcem. Společně proti 
němu kují pikle, pošlou ho do vězení a pak i 
na vojnu. Když už Petr neví kudy kam, potká 
věrného a spravedlivého přítele čerta Janka, 
vyslance samotného pekla, v němž vzaly spra-
vedlnost do svých rukou čertice v čele s Luci-
ferkou, neb chlapi čerti se jen povalovali a svou 
práci brali na lehkou váhu. A že peklo všechnu 
nepravost a hřích potrestá, o tom není pochyb. 
Předprodej vstupenek: www.milevskem.cz, 
DK Milevsko, Infocentrum Milevsko a Milev-
ské kino

velký sál
vstupné: 70 Kč, členové Senior     
klubu ZVVZ: 35 Kč

úterý 8. 12. 13.00-16.00
ZDRAvoTnÍ PoJiŠŤovnA 
MinisTeRsTvA vniTRA ČR
učebna 1
středa 9. 12. 18.00
Česko ZPÍvÁ koleDY
Přijďte si zazpívat tradiční české koledy. Po 
celé České republice v 18 hodin zazní stejné 
koledy. Jedná se o akci regionálních Deníků, 
která spojí stovky míst. Dům kultury Milevsko 
se přidává již potřetí. Součástí bude i malá díl-
na pro děti, která začíná v 17.30 hodin.
amfiteátr DK
vstupné: zdarma
středa 9. 12. 18.00-20.00
UniveRZiTA TŘeTÍHo vĚkU
loutkový sál

čtvrtek 10. 12. 09.00 a 10.30
PŘevÁnoČnÍ konCeRT 
PRo Milevské ŠkolY
Milevský dětský sbor a kapela Fantom.
velký sál
čtvrtek 10. 12. 14.00
iRisDiAGnosTikA
Poradna Jitky Hanzalové.
učebna 2
pátek 11. 12. 20.30
DisCoMAZeC 2 - liPo
Druhý díl legendární jihočeské noci Disco-
mazec. Vystoupí dvojice DJs a jako hlavní 
hvězda večera populární zpěvák LIPO. Jonáš 
Červinka alias Lipo – zakládající člen kapely 
BPM (Básníci před mikrofonem). V roce 2006 
spojili své aktivity Lipo a Paulie Garand, aby 
proklestili cestu stylu projevu, co nemá na 
české hip hopové scéně obdoby. Jejich první 
deska podpořena klipy k písním Madam po-
ezie nebo David zaznamenala značný ohlas 
jak u širší posluchačské veřejnosti, tak u 
hudební kritiky. Zásadním krokem v histo-
rii kapely je vydání druhé desky Horizonty. 
Senzací se stává první singl Chill, který slaví 
úspěchy jak v televizi, tak v rádiích. Deska 
vynesla kapele cenu hudební akademie An-
děl v kategorii Hip-Hop/R’n’b. Desítky kon-
certů, jak v menších klubech, tak na velkých 
festivalech po celé republice. Přichází song 
Pozdravy z Liberce, který zaujal veřejnost 
napříč generacemi. Na jaře roku 2011 pak 
Lipo oznamuje práci na své debutové desce. 
Na ní by rád lidem představil svojí vizi moder-
ního hip hopu – tedy kombinaci emotivních 
hudebních produkcí a promyšlených textů. 
Předprodej vstupenek: www.milevskem.cz, 
DK Milevsko, Infocentrum Milevsko, Milevské 
kino
prostory DK
vstupné: předprodej 100 Kč, na místě 150 Kč
neděle 13. 12.  08.30
vÁnoČnÍ TRHY v Dk Milevsko
Tradiční vánoční trhy v prostorách DK, spoje-
né s výstavou modelů.
prostory DK
vstupné: 5 Kč

středa 16. 12. 17.00
veŘeJné ZAseDÁnÍ ZAsTUPiTelsTvA 
MĚsTA MilevskA
velký sál
sobota 19. 12. 19.00
vÁnoČnÍ konCeRT JAkUBA sMolÍkA 
s MilevskÝM DĚTskÝM sBoReM
Vánoční koncert nenapravitelného roman-
tika Jakuba Smolíka, který vystoupí společ-
ně s Milevským dětským sborem. Příznivci 
muziky Jakuba Smolíka se mohou ve 120 
minutách těšit na výběr toho nejlepšího z do-
savadní tvorby. Vše doplní vánoční písně. 
Předprodej vstupenek: www.milevskem.cz, 
DK Milevsko, Infocentrum Milevsko, Milevské 
kino
velký sál
vstupné: 290 a 280 Kč
středa 23. 12. 18.30
velkÝ vÁnoČnÍ konCeRT
Česká mše Vánoční J. J. Ryba.
Účinkují: Milevský dětský sbor - sbormistryně 
Gabriela Molová, Milevský smíšený sbor - 
sbormistryně Anděla Maršálková,  Písecký 
komorní orchestr - dirigent Jiří Sycha, sólisté: 
soprán - Christina Kluge, alt - Pavla Nedělová, 
tenor - Jaroslav Mrázek, bas - Lukáš Sládek. 
Předprodej vstupenek: milevskem.cz, DK 

Milevsko, Infocentrum Milevsko, Milevské 
kino.
kostel sv. Bartoloměje
vstupné předprodej: dospělí 90 Kč, děti 30 Kč, 
rodinné vstupné 220 Kč (2 dospělí + 2 děti). 
Na místě: dospělí 110 Kč, děti 50 Kč

čtvrtek 24. 12.
vÁnoČnÍ PAsTÝŘské TRoUBenÍ
Tradiční vánoční pastýřské troubení. Pořádá 
Dům kultury Milevsko a Maškarní sdruže-
ní Milevsko. Více informací o trase a časech 
najdete na www.milevskem.cz.
město Milevsko

pátek 25. 12. 20.00
JonÁŠŮv vÁnoČnÍ BeTléM
Tradiční vánoční rocková zábava. Více infor-
mací na plakátech a www.milevskem.cz.

vstupné: 99 Kč
pondělí 28. 12. 20.00
RoCkovÁ noC – eliZABeTH + FAnToM
Taneční zábava.

prostory DK

úterý 29. 12. 18.00
TAneČnÍ veČeR – 
loUČenÍ s RokeM 2015
Předsilvestrovský taneční podvečer nejen pro 
seniory. Hraje: Evergreen band. Pořádají: Dům 
kultury Milevsko a Sociální služby Města Mile-
vska. Rezervace a prodej vstupenek v kance-
láři DK Milevsko, tel. 383 809 200, rezervo-
vané vstupenky je nutné vyzvednout do pátku 
18. prosince. V ceně vstupenky je přípitek.
velký sál DK
vstupné: 90 Kč

pátek 1. 1. 17.00
novoRoČnÍ oHŇosTRoJ
náměstí E. Beneše

GAleRie M

nám. e. Beneše 1 | tel.: 382 522 082
www.milevskem.cz

středa 2. 12. 18.00
veRnisÁŽ vÝsTAvY - s P o l U - 
lenkA ČÍŽek MAŠkovÁ 
+ ToMÁŠ ČÍŽek
Výstava textilních objektů a olejomaleb.

od čtvrtka 3. 12.
vÝsTAvA - s P o l U - lenkA ČÍŽek 
MAŠkovÁ + ToMÁŠ ČÍŽek
Výstava textilních objektů a olejomaleb. Výsta-
va potrvá do 7. ledna 2016 (od 24. 12. 2015 
do 1. 1. 2016 bude galerie uzavřena).
vstupné: 10 Kč

úterý 8. 12. 19.30
HUDeBnÍ sklePY – 
JAn BURiAn A JiŘÍ DĚDeČek
Předprodej vstupenek v Galerii M, tel. 
382 522 082.

čtvrtek 10. 12. 18.00
kvAnTové lADĚnÍ sRDCe
Přednáška Jany Schorníkové.
vstupné: 50 Kč

Milevské MUZeUM

klášterní  557 | tel.: 382 521 093
www.muzeumvmilevsku.cz

neděle 6. 12. 09.00-17.00
vÁnoČnÍ JARMARk ŘeMesel
Přijďte ochutnat horkou medovinu, poslech-
nout si vánoční koledy, uvidět ukázky tradič-
ních řemesel a vybrat si z bohaté nabídky vá-
nočního zboží.
vstupné: 30 Kč, děti a důchodci 15 Kč

MĚsTskÁ kniHovnA

nám. e. Beneše 1 | tel.: 382 521 231
www.knihmil.cz

úterý 1. – čtvrtek 24. 12.
ČeRnoBÍlé vARiACe
Výstava fotografií členů fotoklubu Cvakycvak.
vestibul knihovny

čtvrtek 10. 12. 10.00
viRTUÁlnÍ UniveRZiTA TŘeTÍHo 
vĚkU
Téma zimního semestru: Barokní architektura 
v Čechách
studovna

pátek 11. 12. 13.00-17.00 
sobota 12. 12. 09.00-12.00
BiBlioBAZAR AneB kDYŽ kniHY 
PoMÁHAJÍ - 1. RoČnÍk
Vyberte ze své domácí knihovny knihu, která 
pomůže, vepište do ní tužkou cenu a přineste 
ji do knihovny. 11. a 12. prosince proběhne ve 
vestibulu knihovny ve městě a zároveň na po-
bočce v domě kultury BIBLIOBAZAR a výtěžek 
z prodaných knih poputuje na podporu nízko-
prahového zařízení pro děti a mládež Fanouš.
středa 23. 12. 08.00-11.00
vÁnoCe klePoU nA DveŘe
Přijďte si zkrátit čekání na Ježíška do knihov-
ny. Zveme děti na tvoření vánočních ozdob, 
hry, poslouchání a zpívání koled a cukroví.
dětské oddělení
o vánočních svátcích je knihovna ve městě 
otevřena v průběhu všech pracovních dnů 

kromě silvestra - to máme zavřeno!
Pobočka v domě kultury je zavřena 

23. - 31. 12. 2015.

sPos Milevsko

J. a. komenského 1034 | tel.: 382 521 269
www.spos-milevsko.cz

Rozpisy jsou k nahlédnutí na 
www.spos-milevsko.cz.

ZiMnÍ sTADion:
03. 12. 16.00
MIKULÁŠSKÁ NA LEDĚ
sPoRTovnÍ HAlA:
05. 12. 07.30
TK ZVVZ dorostenky
06. 12. 15.30
Handball
12. 12. 07.30
TK ZVVZ dorostenci
13. 12. 08.00
Florbal
19. 12. 08.00
Handball
20. 12. 08.00
Florball
26. 12. 09.00
Vánoční turnaj FC ZVVZ
sAUnA:
středa: muži 16.00-21.00
čtvrtek: ženy 15.00-21.00
pátek: muži 15.00-21.00

klUB ČeskÝCH TURisTŮ

www.kctmilevsko.pisecko.info

sobota 5. 12.
vYCHÁZkA Do nePoHoDY
Pěší vycházka okolím Milevska ces-
tou necestou. Trasa 15 km, zkráce-
ná 8 km.  Sraz u Vzoru v 9.30 hodin. 
vede: Vladimír Ondruška
čtvrtek 31. 12.
silvesTRovskÝ vÝleT
a) DO HREJKOVIC – sraz v 10.00 hodin u 
Humaniky.     vede: Zuzana Sekalová 
b) DO OKOLÍ BERNARTIC – informace o odjez-
du podá Jaroslav Mácha - tel. č.: 737 233 123, 
další informace ve vývěsní skříňce u pošty. 
c) NA MEHELNÍK – individuální akce, cíl 
v době od 7.00 do 13.00 hodin, možný odjezd 
vlakem v 7.41 hod.
pátek 1. 1. 2016
novoRoČnÍ vYCHÁZkA Do okolÍ 
MilevskA
Tradiční krátká odpolední vycház-
ka, sraz ve 14.00 hodin u sokolovny. 
vede: Jindřich Janouch

CenTRUM MilÍsek

sažinova 763 | tel.: 723 449 409
www.centrummilisek.cz

pátek 4. 12. 16.00
MikUlÁŠ, ČeRT A AnDĚl 
v CenTRU MilÍsek
Odpolední nadílka pro nejmenší dětičky 
s rodiči.
vstupné: 50 Kč
pondělí 7. 12. 09.00–16.00
PRÁvnÍ PoRADensTvÍ
Bezplatné individuální konzultace s právní-
kem - Mgr. M. Hůzl.

úterý 8. 12. 17.00
PoHÁDkA ČeRvenÁ kARkUlkA
Maňáskové divadélko Sedmiklásek.
vstupné: 40 Kč

čtvrtek 10. 12. 08.00–16.00
PsYCHoloGiCké PoRADensTvÍ
Bezplatné individuální konzultace s psycholo-
gem - PhDr. V. Hořánková.

úterý 15. 12. 16.30
vÁnoČnÍ seTkÁnÍ PRo RoDiČe 
s DĚTMi
Odpolední setkání pro rodiče s dětmi u vánoč-
ního stromečku.
vstupné: zdarma

MilevskÝ klÁŠTĚR

klášterní 556 | tel.: 382 521 458
www.milevskoklaster.cz

úterý 1. 12. 17.30
veRnisÁŽ vÝsTAvY AnDĚlskÁ TvÁŘ
Vernisáž výstavy prací dětí z „klubu Fanouš“ 
v přízemí barokní prelatury. Zazpívají Voka-
listky z Chyšecka. Otevřeno do Vánoc vždy v 
sobotu a neděli od 14 do 16 hodin, jindy po 
dohodě (tel. 737 166 733, ve všední dny je 
možné se domluvit i v kanceláři kláštera nebo 
na tel. 777 617 127).

neděle 6. 12. 15.00
ADvenTnÍ konCeRT - TiCHÁ PoHoDA
Latinská škola

sobota 19. 12. 15.30
DĚTskÝ ADvenTnÍ konCeRT
Latinská škola

čtvrtek 24. 12. 23.00
PŮlnoČnÍ BoHoslUŽBA v klÁŠTeŘe
sobota 2. 1. 17.00
koleDY v PRoveDenÍ vokAlisTek 
Z CHYŠeCkA
Při mši u Sv. Bartoloměje.

FARnÍ CHARiTA Milevsko

U Bažantnice 561 | tel: 734 435 162
www.fchm.cz

pondělí 7. 12.
svATÝ MikUlÁŠ s AnDĚleM
Po mši sv. (která je v 17 hodin) v kostele sv. 
Bartoloměje se bude konat Mikulášská nadíl-
ka pro děti.

os DiACel

sdrUžení rodičů s diaBetem a celiakií

www.diacel.cz | tel.: 605 888 980

sobota 19. 12.
ADvenTnÍ PRAHA
Se Staroměstskou radnicí a Divadlem v Celet-
né - zájezd pro širokou veřejnost.

nÍZkoPRAHovÝ klUB FAnoUŠ

hůrecká cesta 227 | tel.: 731 604 444

úterý 1. 12. 17.30
veRnisÁŽ vÝsTAvY nZDM 
Výstava potrvá do středy 30. prosince.
barokní prelatura Milevského kláštera

úterý 8. 12. 14.00
TURnAJ ve FoTBÁlkU 
čtvrtek 17. 12.
Den PlnÝ TRADiC
pondělí 21. 12.
PeČeMe vÁnoČkY
pondělí 28. 12.
oPÁČko PRvnÍ PoMoCi
O vánočních prázdninách otevřeno od 10 do 
16 hodin, 24. a 25. 12. zavřeno.

RoZÁRkA – tvořivé odpoledne pro děti od 6 let

středa 2. 12.
ADvenTnÍ vĚneČkY
středa 9. 12.
TvoŘenÍ Ze ŠiŠek
středa 16. 12.
AnDÍlCi Z koRÁlkŮ
středa 30. 12.
silvesTRovské ZÁPiCHY 
Do kvĚTnÍkŮ

klUB MAMinek s DĚTMi

úterý 2., 8., 15., 22. a 29. 12. od 10.00 
do 11.30 hodin
TvoŘenÍ, HRY A PovÍDÁnÍ U ČAJe 
A kÁvY

kAMenÁČ music art pub

www.kamenac.net

pátek 11. 12.
THe BlADDeRsTones
Power trio THE BLADDERSTONES spojuje tři 
různé osobnosti. Kytaristu, který si sotva od-
ložil školní brašnu a zní jako Jeff Beck infiko-
vaný vzteklinou. Veterána, co si užívá podium 
jako horkou vanu po dobytí severního pólu a 
postavou i srdcem nepřehlédnutelného bube-
níka, co je nadržený na každý další úder do 
svého milovaného nástroje. Z jejich hry blue-
sových a jazzových standartů, „sixtees“, poušt-
ního funku a texaského undergroundu je cítit 
především radost z toho být teď a tady. Všech-
no ostatní jde v tu chvíli stranou.
pátek 18. 12.
RoCkin‘ ARoUnD THe CHRisTMAs 
TRee
Vánoční večírek plný rock & roll taneční muzi-
ky. Živá česko-anglická kapela THE WINGTIPS, 
DJ´s STONERS, vánoční tombola. Dobové oble-
čení 60. let vítáno!

ZUŠ Milevsko

liBUšina 1217 | tel.: 383 809 253
www.zus-milevsko.cz

středa 16. 12. 14.00
vÁnoČnÍ BesÍDkA PRo senioRY
Účinkují žáci a učitelé ZUŠ, dechový soubor 
LEGO.
Klub důchodců, ul. Gen. Svobody

čtvrtek 17. 12. 17.00
vÁnoČnÍ konCeRT
Účinkují žáci a učitelé ZUŠ, dechový soubor 
LEGO.
sál ZUŠ

PRonÁs o.s.
úterý 15. 12. 10.00-14.00
PŘeDnÁŠkovÝ kURZ – JAk se 
PŘiPRAviT nA PŘÍCHoD MiMinkA
Téma porodu, první dny s miminkem, kojení, 
nošení dětí v šátku, látkové pleny a bezplen-
ková komunikační metoda, téma společné 
spaní, pláč dítěte a jeho příciny. Toto vše nám 
vysvětlí a následně předvedou lektorky Kája 
Sukdolová a Zdeňka Borovková, které spolu 
vedou budějovické mateřské centrum Mateř-
stvím společně.
Nízkoprahový klub Fanouš

soŠ A soU Milevsko

čs. armády 777 | tel.: 382 521 904
www.issou-milevsko.cz

středa 2. 12. 08.00-16.00
Den oTevŘenÝCH DveŘÍ
Den otevřených dveří bude probíhat v SOŠ a 
SOU Milevsko, v dílnách ve Veselíčku a v ZVVZ 
a.s. Zájemcům o studium budou poskytnuty po-
drobné informace o možnostech vzdělávání.

2. ZŠ J. A. koMenskéHo

tel.: 382 521 375 | www.2zsmilevsko.cz

středa 16. 12. 15.00
vÁnoČnÍ TRHY A DÍlniČkY
prostory školy

Podklady pro lednový kulturní kalendář 
zasílejte do středy 16. prosince do 12.00 hodin 

na e-mail zpravodaj@milevskem.cz.


