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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

XVII. ROČNÍK 

I 

XVII. ROČNÍK 

Turistické informační centrum Milevsko
nám. E. Beneše 6, 399 01 Milevsko

tel.: 383 809 101, mob.: 724 515 636

e-mail:  infocentrum@milevskem.cz | web:  www.milevskem.cz

OTevírací dOba
Po–Pá 8:30–12:00 a 13:00–17:00 | So 9:00–12:00

TIc Milevsko je provozováno obecně prospěšnou společností Milevský 
kraj, která plní funkci regionálního informačního střediska 

pro celý milevský region.

MIlevské kInO

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

kObrY a UŽOvkY
čtvrtek 1. 6. 15:00
ČR – Drama - Český dramatický film režiséra 
Jana Prušinovského a scénáristy Jaroslava 
Žváčka. Děj je zasazen do prostředí českého 
maloměsta.
ČESKÉ ZNĚNÍ 111 min.   
vstupné: 50 Kč, členové SK ZVVZ: 25 Kč

MIMI ŠéF
čtvrtek 1. až sobota 3. 6. 17:30
USA – Animovaná komedie - Režisér filmu 
Madagaskar Tom McGrath vás zve na animo-
vanou komedii Mimi šéf, v které se seznámíte 
s hodně zvláštním batoletem. Nosí totiž ele-
gantní oblek s kravatou, mluví hlubokým hla-
sem a nemístně vtipkuje. A taky se chová jako 
tajný agent.
DABING 97 min.   
vstupné: plné 120 Kč, děti 100 Kč

WOnder WOMan
čtvrtek 1. až sobota 3. 6. 20:00
USA – Akční, dobrodružný, fantasy - Ještě než 
se stala Wonder Woman, podstoupila princez-
na Amazonek Diana trénink, který z ní udělal 
neporazitelnou bojovnici.
3D DABING 141 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

skaUTI beZ lIlIe
sobota 3. 6. 14:00
Pořádá Sedmička Milevsko ve spolupráci s DK 
Milevsko. 
Ve filmu se v rozhovorech s pamětníky sou-
středíme na obnovu Junáka v roce 1968, 
na nucené sloučení s komunistickým Pio-
nýrem, na život v „husákovském“ dvacetiletí. 
Co je pro skauting důležité? Středisko Sedmič-
ka Milevsko zve k promítání tohoto filmu přá-
tele a příznivce Junáka – českého skauta, z. s.
vstupné: dobrovolné

ZabIJÁcI Z MalOMĚsTa
neděle 4. 6. 20:00
Dánsko – Komedie, Krimi, drama - „Rozvod? 
Vražda vyjde levněji!“ Prudce nekorektní dán-
ská komedie o tom, že najmout si ruského vra-
ha Vás vyjde levněji než se rozvést.
TITULKY 90 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 90 Kč

MUMIe
čtvrtek 8. až sobota 10. 6. 20:00
USA – Akční, dobrodružný - Mumie versus 
Tom Cruise. Studio Universal připravilo fa-
nouškům impozantní filmový zápas, ve kterém 
se střetnou dvě legendy. Tento souboj bude 
mít podobu výpravného akčního dobrodruž-
ství, jež má být prvním dílem velkolepé série, 
která nás zavede do světa bohů a monster.
3D DABING 115 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 150 Kč

sMrTIHlav
neděle 11. 6. 20:00
FR, USA, UK – Válečný, drama, historický, akč-
ní - Nový zahraniční film s účastí hollywood-
ských hvězd, který se věnuje velkému české-
mu příběhu druhé světové války – atentátu 
na Heydricha.
TITULKY 119 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

ZlOdĚJI ZelenÝcH kOní
čtvrtek 15. 6. 15:00
ČR - Drama – Nikdy nevíš, co vyhrabeš.
ČESKÉ ZNĚNÍ 105 min.   
vstupné: 50 Kč, členové SK ZVVZ: 25 Kč

aUTa 3
čtvrtek 15. až neděle 18. 6. 17:30
USA – Animovaný - Legendární závoďák Blesk 
McQueen z ničeho nic zjistí, že ho nová gene-
race závodních aut poslala mimo závodní drá-
hu, kterou nade vše miluje.
DABING 100 min.   
vstupné: plné 130 Kč, děti 110 Kč

eXTréMní rYcHlOsT
čtvrtek 15., pátek 16. 6. 20:00
Francie – Akční, thriller - Film vypráví příběh 
dvou bratrů, zlodějů aut, kteří cestují za no-
vou zakázkou na jih Francie, kde se dostanou 
do hledáčku místního zločineckého bosse.
TITULKY 94 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

PObŘeŽní Hlídka
sobota 17., neděle 18. 6. 20:00
USA – Akční komedie - V současnosti zachra-
ňuje zoufalé kalifornské neplavce a hladinu 
oceánu v případě nouze čeří Dwayne Johnson 
a Zac Efron, kteří názorně ukazují, jak může 
být život vodních záchranářů sexy.
TITULKY 119 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

TransFOrMers
čtvrtek 22. až sobota 24. 6. 20:00
USA – Akční, sci-fi - Další epická bitva se blíží!
3D DABING 140 min.
vstupné: 150 Kč

POslední rOdIna
neděle 25. 6. 20:00
Polsko – Životopisné drama - Filmová kroni-
ka neobyčejné rodiny surrealistického malíře 
Zdzislawa Beksinského v režii polského debu-
tanta Jana P. Matuszynského.
TITULKY 124 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 80 Kč

JÁ, PadOUcH 3
3D čtvrtek 29., pátek 30. 6. 17:30
2D sobota 1., neděle 2. 7. 17:30
USA – Animovaná komedie - Žlutí mimoní 
pomocníčci se vracejí v novém animovaném 
dobrodružství. A budou čelit neméně rafino-
vanému zločinci jménem Baltazar Bratt.
3D a 2D DABING 90 min.
vstupné: 3D: plné 150 Kč, děti 130 Kč,  
2D: plné 130 Kč, děti 110 Kč

HOlkY na TaHU
čtvrtek 29., pátek 30. 6. 20:00
USA – Komedie - V odvážné, mládeži nepří-
stupné, komedii Holky na tahu uspořádá 
pětice nejlepších kamarádek z vysoké školy 
víkendové setkání po deseti letech v podobě 
divoké dámské jízdy v Miami.
TITULKY 97 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

důM kUlTUrY

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

den dĚTí v MIlevskU 
cesTa Za sneM
čtvrtek 1. 6. 08:30
Pro milevské školy. Pirátská pohádka pro děti 
v podání hudebně divadelní skupiny Rybníká-
ři. Soutěže pořádá DDM Milevsko.
velký sál

skaUTI beZ lIlIe
sobota 3. 6. 14:00
Promítání filmu o historii Junáka. Pořádá Sed-
mička Milevsko ve spolupráci s DK Milevsko.
Milevské kino
vstupné: dobrovolné

POHÁdka ke dnI dĚTí 
O bUdUlínkOvI
neděle 4. 6. 15:00

Hraje: Divadlo Kapsa Andělská Hora 
Kdo by neznal Budulínka? A kdo by nevěděl, 
že to nakonec dobře dopadlo, že dědeček 
s babičkou Budulínka z liščí nory zachráni-
li? Ale jak to vlastně všechno začalo? Někdo 
neposlouchá a někdo zase neslyší. Téma 
poslouchání se v pohádce netýká pouze 
neposlušného Budulínka, ale také babičky 
a dědečka, kteří naopak slyší velmi špat-
ně. A jak to dopadne? Přijďte se podívat. 
Akce se koná v amfiteátru DK, v případě nepří-
znivého počasí ve velkém sále DK Milevsko.
amfiteátr/velký sál DK
vstupné: zdarma                 

ZÁPIs dO TaneČnícH 2017
od pondělí 5. 6.
Zahájení zápisu, tanečníci budou přijímáni 
přednostně v párech. Kurzovné se platí při zá-
pisu v provozní době kanceláře DK Milevsko 
– pondělí – pátek 8:00-11:30, 12:15-15:30 ho-
din. Zahájení výuky v pátek 8. září 2017. Kurz 
obsahuje deset tanečních lekcí, prodlouženou 
a závěrečný ples – věneček, video a foto re-
portáž z tanečních, výuku stolování s rautem 
a přípitek.
pokladna DK
kurzovné: 1900 Kč

sbd – sHrOMÁŽdĚní deleGÁTů
středa 7. 6. 16:00
výuková učebna

ZdravOTní POJIŠŤOvna 
MInIsTersTva vnITra Čr
úterý 13. 6. 13:00-16:00
Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny, kaž-
dé druhé úterý v měsíci.
učebna 2

MIkUlín – PrOMíTÁní FIlMU
čtvrtek 15. 6. 17:30
Promítání zdarma pro děti, které se zúčastnily 
sbírání razítek Mikulínů do kartiček a nasbí-
raly minimálně deset razítek. Vyhodnocení 
akce, vyhlášení vítěze, odměny pro děti. Pro-
síme o potvrzení účasti na promítání v kance-
láři DK Milevsko, tel. 383 809 200 nebo 775 
733 552 nebo na mailu: produkce@milevs-
kem.cz.
Milevské kino 

ŠkOlní a Šakalí léTa, 
kdYŽ bYl elvIs krÁleM
úterý 20. 6. 18:00
Závěrečné muzicírování 2. ZŠ Milevsko s pís-
ničkami Palečka a Janíka, známého filmového 
muzikálu Šakalí léta a samozřejmě nebudou 
chybět skladby krále rokenrolu.
velký sál
vstupné: dobrovolné

veŘeJné ZasedÁní ZasTUPITelsTva 
MĚsTa MIlevska
středa 21. 6. 17:00
velký sál

IrIsdIaGnOsTIka
čtvrtek 22. 6. 14:00
Poradna Jitky Hanzalové.
učebna 2

ZÁJeZd dO PlZnĚ 
ZOO nebO TecHManIa scIence cenTer
sobota 24. 6. odjezd od DK v 8 hodin
ZOO Plzeň je druhá nejstarší v ČR a je nejna-
vštěvovanější turistickou atrakcí Plzeňské-
ho kraje. Její součástí je botanická zahrada 
a Dinopark. Techmania s vtipem představuje 
základní přírodní jevy a zákony, seznamuje 
se světem vědy a techniky a láká k experimen-
tování. Přihlášky v kanceláři DK Milevsko.
jízdné: 210 Kč/osobu

eFk – ZakOnČení TaneČníHO rOkU
sobota 24. 6. 11:00 -13:00
Přehlídka všech skupin a tanečníků EFK dan-
ce family u příležitosti nejen zakončení další-
ho úspěšného tanečního roku, ale také desáté-
ho výročí taneční skupiny EFK. Rádi přivítáme 
rodiče, příbuzné, kamarády i fanoušky. Od 
16:00 program pokračuje v Kamenáči.
velký sál

OPen aIr MUsIcFesT PŘeŠTĚnIce
čtvrtek 29. 6. – sobota 1. 7.
Čtvrtek – festivalový večírek.
Pátek – Sebastian, Slza, Jelen, Mandrage, Rybič-
ky 48, Lola, Civilní obrana, Prague Conspiracy, 
Fast Food Orchestra, Imodium, Tune Circus. 
Sobota – Votchi, Zakázaný ovoce, Alkehol, Ka-
mil Střihavka & Leaders, Citron, Harlej, Škwor, 
Herdek Filek, Hamr, Covers for Lovers, Volant, 
Hentai Corporation, Trautenberk. Kompletní 
program na www.prestenice.cz.

GalerIe M

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

vernIsÁŽ vÝsTavY ObraZů Z cYklU 
OsUdY
pátek 2. 6. 18:00
Výstava obrazů soběslavského malíře Josefa 
Záruby z cyklu OSUDY.

vÝsTava ObraZů Z cYklU OsUdY
od úterý 6. 6. do soboty 1. 7.
Výstava obrazů soběslavského malíře Josefa 
Záruby z cyklu OSUDY.
vstupné: 10 Kč

HUdební sklePY – vladIMír MIŠík
úterý 13. 6. 19:30
Náhradní termín.
vyprodáno!

kOncerT ŽÁků GabrIelY MOlOvé
pátek 23. 6. 17:00
vstupné: dobrovolné

MĚsTskÁ knIHOvna

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

PasOvÁní PrvŇÁČků na ČTenÁŘe
pátek 2. a 9. 6.
Rok utekl jako voda a my se opět těšíme na to, 
jak skřítkové Knihomil a Knihomol ocení malé 
čtenáře z prvních tříd za to, že úspěšně vstou-
pili do světa knih a abecedy.
pobočka, dětské oddělení

sIrUPOMÁnIe
pátek 16. 6. 15:00-16:00
Využijte dobu před svatým Janem, kdy bylinky 
v sobě koncentrují největší sílu, a vyrobte si si-
rupy podle vlastních receptů. Nebo se inspiruj-
te návody, které si můžete půjčit v naší knihov-
ně. Na výsledky Vašeho snažení se budeme 
těšit 16. června při společné ochutnávce.
dětské oddělení

vYsvĚdČení
pátek 30. 6. 08:00-16:00
Knihovna je pro děti otevřena celý den!
dětské oddělení

vÝsTava ObrÁZků 
MaTeŘské ŠkOlY PasTelka
celý červen
Zveme Vás na tradiční výstavu šikovných dětí 
z Pastelky, která rozzáří naši knihovnu.
vestibul knihovny

OTevírací dOba O PrÁZdnInÁcH

dOsPĚlé OddĚlení
pondělí, středa, pátek 08:00-17:00
dĚTské OddĚlení
pondělí, středa 08:00-11:00 
 12:00-16:00
PObOČka v dk
půjčovní doba se nemění

senIOr klUb ZvvZ

www.zvvz.cz/seniorklub

bIO senIOr - kObrY a UŽOvkY
čtvrtek 1. 6. 15:00
Milevské kino

POZnÁvÁMe nÁŠ reGIOn 
10. ČÁsT – MIlevské OkOlí
úterý 6. 6. odjezd v 07:30
GS Technik Jistebnice – výroba z nerezu, 
Šlechtitelská stanice trav Větrov, Muzeum Bo-
žetice, návštěva chovatele exotického hmyzu.

PraHa
středa 7. 6. odjezd v 07:30
Prohlídka Vyšehradu a Podskalí, opakovaný 
zájezd.

bílÝ důM a bílí JelenI
úterý 13. 6. odjezd v 06:00
Prohlídka pohádkových zámků Kačina a Žleby 
a jelení obory.

bIO senIOr - ZlOdĚJ ZelenÝcH kOní
čtvrtek 15. 6. 15:00
Milevské kino

kUks
úterý 27. 6. odjezd v 06:00
Prohlídka restaurovaného zámku a parku.

klUb ČeskÝcH TUrIsTů

www.kctmilevsko.pisecko.info

nadĚJkOvskO – 3. ČÁsT
čtvrtek 8. 6.
Pěší vycházka po trase Nadějkov, Hubov, Ne-
přejov, Plechov, Chlum, Stružinec, Brtný, Ja-
voří, Alenina Lhota, Cunkov, Ounuz, Javorová 
Skála, Nadějkov. Délka trasy 15 km, odjezd 
autobusovou linkou z AN v 5:50 hodin do Na-
dějkova. Návrat do Milevska v 13:49 hodin.
vede: Jindřich Janouch

PO Trase veJrOvskéHO ZeMansTví
středa 14. 6.
Pěší vycházka po trase Branice, Rukávečská 
obora, Skalka, Stehlovice nádr., Veselíčko, 
Branice. Délka trasy 15 km, odjezd z nádraží 
ČD v 7:41 hodin.
vede: Jaroslav Mácha

TŘísTOlIČník
sobota 17. 6.
Turistický výlet s podporou autobusu. Pěší tra-
sa Haidmuhle, Nové Údolí s prohlídkou Muzea 
Pošumavské železnice, Rosenauerův pomník, 
Třístoličník, Trojmezí, Frauenberg, celkem 
17 km. Kratší trasa autobusem na parkoviště 
Dreisesselberg a pěšky potom Třístoličník, 
Trojmezí a zpět, celkem jen 6 km. Přihlášky 
v infocentru, tel. 383 809 101. Odjezd v 7:00 
hodin od sokolovny.
vede: Jaroslav Mácha

OkOlí ZnOJMa
pondělí 19. – pátek 23. 6.
Pětidenní cykloputování Podyjím a Jevišovic-
kou pahorkatinou. Pro předem přihlášené.
vede: Zuzana Sekalová

slUneČní HOdInY
úterý 20. – čtvrtek 22. 6.
Povídání a seznámení se s funkcí a dalšími za-
jímavostmi spojenými se slunečními hodinami 
na 1. nádvoří milevského kláštera v každém 
z uvedených dnů v době od 8:00 do 11:00 hod. 
Pořádáme ve spolupráci s 1. ZŠ v Milevsku – 
rozpis akce IVV bude zveřejněn později.
vede: Vladimír Ondruška

OkOlíM TÁbOra
středa 21. 6.
Pěší vycházka po trase Tábor, rozhledny Ba-
bina a Hýlačka, Tábor. Délka trasy 13 km. Od-
jezd z nádraží ČD v 8:17 hodin.
vede: Tomáš Wilda

kOleM JIckOvIckéHO POTOka
středa 28. 6.
Pěší vycházka po trase Jickovice, podél Jicko-
vického potoka, přehrada Orlík, Strážka, Jicko-
vice. Délka trasy 10 km, odjezd autobusovou 
linkou z AN v 5:50 hodin.
vede: Miroslav Bártík

MIlevskÝ klÁŠTer

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

nOc kOsTelů
pátek 9. 6. 17:00
17:00–17:50 – Děti poznávají kostel, 18:00–
19:15 – Přednáška archeologa PhDr. Pavla 
Břicháčka o klášterní bazilice, 20:00–21:00 
– Mélusine de Pas (viola da gamba): Francouz-
ská hudba 17. a 18. století – prokládáno slo-
vem z Bible.
Bazilika Navštívení Panny Marie

Os dIacel

Sdružení rodičů S diaBetem a celiakií

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

leTní klObOUkOvÝ Ples
pátek 2. 6. 20:00
Penzion Sport Písek

vOdÁckÝ vÝleT „vlTava“
úterý 6. – neděle 18. 6.
Pro členy Diacelu Písek a přátele.

kaMenÁČ music art pub

www.kamenac.net

blUes aMPlIFIed
pátek 2. 6. 20:00
Skupina Blues Amplified ve složení: Jan Hole-
ček - vocals, Bass; Jindřich Musil - guitars; Dan 

Hubáček - Drums, hraje vlastní hard rockový 
a bluesrockový repertoár a stejně tak pře-
vzaté klasické skladby kapel zahrnující tento 
žánr, jako třeba Cream, Free, Deep Purple, Ja-
mes Gang, ale i naprostou bluesovou klasiku 
od R. Johnsona, M. Watterse, W. Dixona... Tato 
parta zkušených hudebníků s profesionální 
minulostí i současností nabízí super hudební 
zážitek.
vstupné: dobrovolné

JaZZ Faces
pátek 9. 6. 19:00
Našláplá funky kapela složená z těch nejlep-
ších happy muzikantů města Příbrami. Re-
pertoár tvoří zejména skladby z oblasti funku 
a soulu (Miles Davis, Candy Dulfer, Herbie 
Hancock), ale i popu a disca (Daft Punk, Sting, 
Bruno Mars) s důrazem na instrumentální 
sóla. Tentokrát v sedmičlenném složení. Radě-
ji rezervujte místa.
vstupné: 100 Kč

ŠPInaví lůZŘI
pátek 23. 6. 20:00
Pražské backyard-blues trio Špinaví lůzři 
se stalo Objevem Rádia Beat, které se rozhod-
lo jejich první autorské album zařadit mezi 
svá doporučení. Balení děvčat, následné de-
prese, houmlesáci, či nechvalně známé praž-
ské čtvrti - to jsou témata jejich autorských 
písní. Lůzři také odkazují na starou americ-
kou a britskou scénu 50.-70. let, ovšem ve 
vlastních úpravách.
vstupné: dobrovolné

nOrbI kOvÁcs
středa 28. 6. 19:00
Norbi Kovács je v současné době jeden z nej-
úžasnějších kytaristů žijících v naší republice. 
Jeho hudba je velice pestrá a multižánrová, je 
v ní také cítit jeho temperamentní maďarská 
krev. Vystupuje s kapelami Lokomotiva, Ivan 
Hlas trio, skládá hudbu k filmu a v poslední 
době začíná stále častěji hrát sólově. Norbi 
je nejen geniální kytarista, ale také vášnivý 
a skvělý fotograf.
vstupné: 100 Kč

sPOs MIlevskO

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

Veřejné bruslení - IN-LINE dle rozpisu na strán-
kách www.spos-milevsko.cz.

leTní sTadIOn:
FC ZVVZ žáci - SKP Č. B. 04.06. 13:30
FC ZVVZ muži A - FK Olešník 04.06. 17:00
FC ZVVZ ml. př. - FC Písek C 08.06. 17:00
FC ZVVZ dor. - Vodňany/Dříteň 10.06. 10:00
FC ZVVZ př. - FC ZVVZ Milevsko 11.06. 10:00
FC ZVVZ jun. - Šumavan Vimperk 11.06. 17:00
FC ZVVZ st. př. - FK Protivín B 15.06. 17:00
FC ZVVZ žáci - Čtyři Dvory 18.06. 13:30
FC ZVVZ muži A - SK Ševětín 18.06. 17:00

2. ZŠ J. a. kOMenskéHO

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

ŠkOlní a Šakalí léTa, 
kdYŽ bYl elvIs krÁleM
úterý 20. 6. 18:00
Závěrečné muzicírování 2. ZŠ Milevsko s pís-
ničkami Palečka a Janíka, známého filmového 
muzikálu Šakalí léta a samozřejmě nebudou 
chybět skladby krále rokenrolu.
vstupné: dobrovolné

Obec bernarTIce

vÝsTava Hravé PeklO
Rozšíření expozice – nově Devatero pohádek 
a jeden horor. Najdete zde babu Jagu, vlka, 
obra, trpaslíky, vodníka, zlatou rybu, tříhlavé-
ho draka, ošklivé káčátko a loupežníka. Více 
informací na www.hravepeklo.cz,
tel.: 604 327 859.
Husova kaple

ZUŠ MIlevskO

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

absOlvenTskÝ kOncerT
čtvrtek 1. 6. 17:00
Účinkují absolventi hudebního oboru ZUŠ.
sál ZUŠ

TalenTOvé ZkOUŠkY
pátek 9. 6. 13:00-17:00
Pro všechny děti od 5 let, které by chtěly na-
vštěvovat hudební nebo výtvarný obor ZUŠ. 
Hudební obor - hlavní budova školy, ul. 
Libušina 1217.
Výtvarný obor - pavilon VO, ul. B. Němcové 
1380.

PŘÁTelskÝ kOncerT
sobota 10. 6. 15.00
14. ročník koncertu žáků ze třídy p. uč. Vanic-
ké a hostů.
sál ZUŠ

cenTrUM MIlísek

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

JeslIČkY MIlísek - JedeMe na vÝleT
úterý 6. 6. 09:00
Cílová stanice Bažantnice.
cena: 50 Kč

knIŽní PIknIk na ZaHradĚ 
s dĚTskÝMI knIHaMI
čtvrtek 15. 6. 09:00
Britské nakladatelství Usborne. Příjemné čtení 
a práce s knihou pro rodiče s dětmi. Seznáme-
ní s knihou již pro děti od raného věku.

PrÁvník v POradnĚ
pondělí 19. 6. 09:00–16:00
Bezplatná individuální konzultace, nutno ob-
jednat předem.

PsYcHOlOG v POradnĚ
středa 21. 6. 09:00–16:00
Bezplatná individuální konzultace, nutno ob-
jednat předem.

sITUace Žen vraceJícícH se na TrH 
PrÁce PO Md
čtvrtek 22. 6. 09:00-16:00
Diskuzní „KULATÝ STŮL“ s vedoucí ÚP Milev-
sko Alenou Hájíčkovou.
vstupné: zdarma

PrÁvník v POradnĚ
středa 28. 6. 09:00–16:00
Bezplatná individuální konzultace, nutno ob-
jednat předem.

POradna resTarT
pravidelně úterky a čtvrtky 08:00-16:00
Bezplatná poradna pro ženy, které se vracejí 
na trh práce.

rOdIČOvskÁ POradna
otevřena pondělí – pátek 08:00-16:00
Bezplatná poradna pro rodiny, které nově či 
dlouhodobě hledají podporu a pomoc v pro-
blémových situacích.

níZkOPraHOvÝ klUb FanOUŠ

hůrecká ceSta 227 | tel.: 731 604 444

PrevenTIvní TéMa - PravIdla nZdM
středa 7. 6 14:00
PéČe O PleŤ „krOk Za krOkeM“
pátek 16. 6. 14:00
TUrnaJ ve FOTbÁlkU
pondělí 19. 6. 14:00
ŠIPkOvanÁ - HrY v PŘírOdĚ
pátek 23. 6. 14:00
OPékÁní bUŘTů a ZaHÁJení leTnícH 
PrÁZdnIn
pátek 30. 6 14:00

sas rOZÁrka – klub maminek

MOTIvace aneb kOHO k ČeMU 
vlasTnĚ POdnĚcOvaT
úterý 6. 6. 10:30
Přednáška Mgr. Jaromíra Baslera.

TéMa: Písek
úterý 13. 6. 10:00
TéMa: brOUcI
úterý 20. 6. 10:00
TéMa: vOda
úterý 27. 6. 10:00

JUnIOr cYclInG PrOJekT TeaM, Z. s.

14. rOČník MIlevskÝcH OkrUHů
neděle 11. 6.
Český pohár mládeže a žen v silniční cyklistice.


