
TO: KAPITOLA 2
čtvrtek 5. 9., pátek 6. 9., sobota 7. 9. 20:00
USA – Horor, thriller – V pokračování nejúspěšnějšího
hororu všech dob, se do města Derry vrací zlo a členové
Klubu smolařů spojují své síly na místě, kde to všechno
začalo. 
TITULKY 168 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč 

PŘES PRSTY
neděle 8. 9. 20:00
ČR – Komedie – Nová komedie Petra Kolečka o lásce pod
volejbalovou sítí ahlavně otom, že člověk sice udělá hodně
chyb, ale přesto vždycky přijde od života nová šance. 
ČESKÉ ZNĚNÍ 101 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

ZLATOKOPKY
čtvrtek 12. 9., pátek 13. 9. 20:00
USA – Komedie, drama, krimi – Ve filmu Zlatokopky vede
Ramona (Jennifer Lopez) tým protřelých striptérek, které
se rozhodnou svým klientům z Wall Street ukázat, zač je
toho loket.
TITULKY 107 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

PLAYMOBIL VE FILMU
pátek 13. 9., sobota 14. 9., neděle 15. 9. 17:30
USA – Animovaný, dobrodružný, komedie – Po Transfor-
mers nebo Legu si svůj celovečerní film vydupaly i figurky
Playmobil. Do kin tak může vtrhnout velkolepé animované
dobrodružství „Playmobil ve filmu“ plné zábavy afantazie. 
DABING 99 min.
vstupné: 120 Kč 

NABARVENÉ PTÁČE
sobota 14. 9., neděle 15. 9. 20:00
ČR, SR, Ukrajina – Drama – Nadčasové poselství oputování
a útrapách malého židovského chlapce za druhé světové
války. Nabarvené ptáče je třetím celovečerním filmem,
pod kterým je Václav Marhoul podepsán jako scenárista,
režisér a producent.
TITULKY 168 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 140 Kč 

RAMBO: POSLEDNÍ KREV
čtvrtek 19. 9., pátek 20. 9. 20:00
USA – Akční, thriller – Ještě jednou, naposled a osudově
přichází do kin John Rambo v podání Sylvestra Stalloneho.
Pátým dílem „Rambo: Poslední krev“ uzavře svůj téměř čty-
řicet let dlouhý příběh legendární postavy akčního filmu. 
TITULKY
do 15 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč 

PSÍ KUSY
pátek 20. 9., sobota 21. 9., neděle 22. 9. 17:30
Kanada – Animovaný, rodinný, komedie – Lumpík je tak
trochu rozmazlený, ale veselý pes, který nic neví o sku-
tečném světě plném nástrah. Užívá si nejlepší pochoutky
adrbání každý den. Jednoho dne se ale bude muset vydat
za plot svého bezpečného domova azažije dobrodružství,
které si ani ve snu nedokázal představit.
DABING 87 min. 
vstupné: 120 Kč 

AD ASTRA
sobota 21. 9., neděle 22. 9. 20:00
USA – Sci-fi – Astronaut (Brad Pitt) putuje kvnějším okra-
jům sluneční soustavy, aby našel svého otce a odhalil
tajemství. Cílem je najít svého pohřešovaného otce aodha-
lit záhadné jevy, které ohrožují život na naší planetě.
TITULKY 115 min. 
vstupné: 130 Kč 

NÁRODNÍ TŘÍDA
čtvrtek 26. 9., pátek 27. 9., sobota 28. 9. 20:00
ČR – Drama – Místy humorný příběh osamělého rváče,
který má svou pravdu a rád poučuje své okolí o životě,
rezonuje vsoučasné společnosti čím dál víc. Anejen vČes-
ké republice.
ČESKÉ ZNĚNÍ 91 min. 
do 15 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč 

PRINC KRASOŇ
pátek 27. 9., sobota 28. 9., neděle 29. 9. 17:30
Kanada – Animovaný – Co mají společné Sně hurka, Šíp-
ková Růženka či Popelka? Všechny jsou zamilované do
Prince Krasoně. Ještě když byl malý chlapec, zlomyslně
ho zaklela zlá královna. Od té doby se do něj každé děvče
v království beznadějně zamiluje.
DABING 90 min. 
vstupné: 110 Kč 
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ROMÁN PRO POKROČILÉ
neděle 29. 9. 20:00
ČR – Komedie, romantický – Jaký je život rozvedených
mužů, oddělených naštvanou exmanželkou od stolu, lože
a účtu? Jak zapůsobí rozvod na jejich morálku a sebevě-
domí? To vše se dozvíte vtéto romanticky korektní komedii
s Markem Vašutem v hlavní roli. 
ČESKÉ ZNĚNÍ 95 min. 
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč 

NÁBOR DO TANEČNÍ SKUPINY EFK 
neděle 1. až pátek 6. 9. 15:00-16:00
Nabíráme úplné začátečníky ipokročilé od 4 let. Také ote-
víráme kurz break dance, parkour a tanec pro ženy.
taneční sál

FITNESS HODINY S JANOU MIKLAVČIČOVOU 
– ZAHÁJENÍ KURZU
pondělí 2. 9. 18:45 a 20:00
taneční sál

SPOLEČENSKÉ A COUNTRY TANCE 
– ZAHÁJENÍ KURZU
úterý 3. 9. 17:00-18:45
Rádi přivítáme nové zájemce. 
taneční sál

KURZ NĚMECKÉHO JAZYKA 
– INFORMAČNÍ SCHŮZKA
středa 4. 9. 17:00
Pro nové zájemce – začátečníky, mírně pokročilé ipokro-
čilé. Stávající účastníci nemusí na schůzku chodit.
učebna 1

FITNESS HODINY S JANOU MIKLAVČIČOVOU 
– ZAHÁJENÍ KURZU
středa 4. 9. 20:00
taneční sál

TANEČNÍ HODINY 2019 – ZAHÁJENÍ VÝUKY
pátek 6. 9. 19:00
velký sál
vstupné: účastníci kurzu vstup na průkazky, ostatní vstupné
30 Kč 

HOSPODA NA MÝTINCE 
sobota 7. 9. 19:00
Divadlo Járy Cimrmana
Upříležitosti zahájení provozu slavného vídeňského „Rie-
senradu“ byla vypsána soutěž onejlepší operetu. Obeslal
ji také Čech Jára Cimrman, a to rozmáchlým sedmihodi-
novým dílem „Proso“. Díky své snad jediné záporné vlast-
nosti – drobnému škudlilství – nepodal zásilku spartiturou
doporučeně, což umožnilo Franzi Lehárovi, Johannu
Straussovi, Oskaru Nedbalovi a dalším členům poroty,
aby si geniální operetní fresku doslova rozebrali. Vědecký
tým českých cimrmanologů dokazuje po mnoha deseti-
letích, že autorem světově proslulých melodií zNetopýrů,
Polských krví amnoha dalších operet je zapomenutý Poji-
zeřan Cimrman. Výsek zoperety „Proso“ (sedmina původ-
ního díla) uváděný pod názvem „Hospoda Na mýtince“
dává tušit, jak monumentální musel být Cimrmanův vylou-
pený sedminásobek. „Hospoda Na mýtince“ je nejhra-
nějším kusem Divadla Járy Cimrmana.
Obsazení: Hostinský Miloň (Zdeněk Svěrák/Jan Hraběta),
Hrabě Zeppelin (Čepelka), vězeň Kulhánek (Petr Brukner
nebo Petr Reidinger), inspektor Trachta (Václav
Kotek/Robert Bárta). 
velký sál
vstupné: 590 a 650 Kč

MILEVSKÝ DĚTSKÝ SBOR – ZAHÁJENÍ ZKOUŠEK
pondělí 9. 9. 15:30
loutkový sál

BŘIŠNÍ TANCE PRO VŠECHNY GENERACE 
– ZAHÁJENÍ KURZU
pondělí 9. 9. 19:00-20:15
Přivítáme zájemce oorientální tanec, začínající, pokročilé,
ale i maminky s dětmi. 
hudební sál
kurzovné: 770 Kč/11 lekcí

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA 
MINISTERSTVA VNITRA ČR
úterý 10. 9. 13:00-16:00
Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny. Každé druhé
úterý v měsíci, www.zpmvcr.cz
učebna 2

DŮM KULTURY
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TVOŘIVÁ DRAMATIKA – INFORMAČNÍ SCHŮZKA
úterý 10. 9. 16:00
Nový kroužek pro všechny holky a kluky od 8 let, kteří si
rádi hrají se svou fantazií. Formou hry se společně pře-
neseme do světů, kde je možné skoro úplně všechno, zku-
síme si, jaké to je být herci, scénáristy, ale i režiséry.
Starším dětem kroužek umožní otevřít dveře k autorské
tvorbě založené na psaní vlastních textů s následným
hereckým zpracováním. Tvořivou dramatikou vás bude
provádět Bc.Irena Velcová, která vystudovala Konzervatoř
Jaroslava Ježka vPraze, obor herectví aautorská tvorba.
Chcete se dozvědět více? Přijďte nezávazně na informační
schůzku, těšíme se na vás.
hudební sál

VÝTVARNÉ HRÁTKY – ZAHÁJENÍ KURZU
úterý 10. 9. 16:00-17:30
Máte doma dítě, které rádo tvoří achtěli byste dále rozvíjet
jeho nadání? Z věcí, které nás obklopují, můžeme tvořit
nádherné věci. Kurz je určen pro děti od 6 let, mladší
mohou chodit s doprovodem rodičů. Kurzovné je za září
až prosinec.
učebna 4
kurzovné: 845 Kč

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
MĚSTA MILEVSKA
středa 11. 9. 17:00
velký sál

ANGLICKÝ JAZYK – KONVERZACE S RODILÝM MLUVČÍM
středa 11. 9. 17:00-19:00
Kurz je vhodný pro dospělé a studenty. Přihlášky a více
informací na telefonu 383 809 201.
učebna 3

IRISDIAGNOSTIKA
čtvrtek 12. 9. 14:30
Poradna Jitky Hanzalové. 
učebna 3

TANEČNÍ HODINY 2019
pátek 13. 9. 17:30 a 20:00
2. lekce.
velký sál
vstupné: účastníci kurzu vstup na průkazky, ostatní vstupné:
30 Kč

ZÁJEZD DO PARTNERSKÉHO MĚSTA HUSTOPEČE
neděle 15. 9. až pondělí 16. 9. odjezd v 8:00
Program: 1. den – odjezd v8 hodin od DK Milevsko, zastáv-
ka na zámku Lednice – individuální prohlídka (není vceně
zájezdu), ubytování vhotelu Formanka, návštěva vinného
sklepa První vinařská – degustace, večeře, neomezená
konzumace vína a nealkoholických nápojů; 2. den – sní-
daně, prohlídkový okruh sprůvodcem – město Hustopeče,
mandloňové sady, rozhledna. 
Přihlášky: Turistické informační centrum Milevsko, tel.:
383 809 101, e-mail: infocentrum@milevskem.cz
cena: 1 900 Kč

KURZ ANGLICKÉHO JAZYKA 
– INFORMAČNÍ SCHŮZKA PRO NOVÉ ZÁJEMCE
pondělí 16. 9. 16:00-16:30
Nabízíme výuku angličtiny pro začátečníky, mírně pokro-
čilé i pokročilé. Informační schůzka je určena pouze pro
nové zájemce, stávající žáky prosíme o potvrzení pokra-
čování v kurzu na e-mail  kurzy@milevskem.cz do pátku
13. září.
učebna 2

PŘEDŠKOLÁČEK ANEB HRAJEME SI NA ŠKOLU
pondělí 16. 9. 16:00-18:00
Zahájení kurzu pro předem přihlášené děti.
učebna 4
kurzovné: 500 Kč/pololetí

KURZ ANGLICKÉHO JAZYKA 
– ZAČÁTEČNÍCI – ZAHÁJENÍ KURZU
pondělí 16. 9. 16:30-18:00
učebna 2

KURZ ANGLICKÉHO JAZYKA 
– MÍRNĚ POKROČILÍ – ZAHÁJENÍ KURZU
čtvrtek 19. 9. 16:55-18:25
učebna 2

KURZ ANGLICKÉHO JAZYKA 
– POKROČILÍ – ZAHÁJENÍ KURZU
čtvrtek 19. 9. 18:30-20:00
učebna 2

TANEČNÍ HODINY 2019
pátek 20. 9. 17:30 a 20:00
3. lekce.
velký sál
vstupné: účastníci kurzu vstup na průkazky, ostatní vstupné:
30 Kč

12. MILEVSKÉ BIENÁLE DUCHOVNÍ HUDBY
sobota 21. 9. 17:00
Představí se Orchestr a komorní soubor Jihočeského
divadla v Českých Budějovicích pod vedením dirigenta
a dramaturga Jaroslava Vodňanského. Dále účinkují:
Milevský smíšený sbor, Milevský dětský sbor, sólistka
P. Tesařová (housle), sólistka B. Tesařová (hoboj), sbor-
mistryně smíšeného sboru A. Maršálková a dětského
sboru G. Molová. Předprodej vstupenek na www.milev-
skem.cz nebo v obvyklých předprodejních místech. 
bazilika Navštívení Panny Marie 
vstupné: 110 a 130 Kč

O PRINCEZNĚ, LUCIÁŠOVI A MAKOVÝCH BUCHTÁCH
neděle 22. 9. 15:00
Pohádka vypráví o princezně Albertině, která by se ráda
vdávala, o čertovi Luciášovi, vrchním správci pekelného
nepořádku, který si hledá nevěstu aotom, co se všechno
stane, když se spolu setkají. Zvítězí peklo nebo láska?
Veselá pohádka s písničkami v sobě ukrývá ponaučení
o tom, že odvaha, malý čin a laskavá mysl, spolu s vírou
v kouzelné proměny, umí dělat opravdové zázraky. 
Děti uvidí poutavý příběh, mohou se nechat unášet dějem
klasické pohádky i živě reagovat. Výpravná scéna, rekvi-
zity, téměř muzikálové melodie písniček a neobvyklá
zápletka, je pobaví a zaujme. Pohádka trvá 60 minut a je
vhodné pro děti od 3 let. 
Hraje Czidivadlo, Hana Czivišová, Bronislav Kotiš. V pří-
padě nepříznivého počasí se představení  uskuteční ve vel-
kém sále DK. Vstupenky je možné koupit na pokladně DK. 
amfiteátr
vstupné: 70 Kč

RELAXAČNÍ MALBA PRO DOSPĚLÉ
pondělí 23. 9. 17:30-19:30
Cítíte se unaveně abez energie? Potřebujete se odreagovat?
Zkuste si relaxaci malováním a kreslením. Kurz je určen
ivšem těm, kteří nikdy nedrželi štětec apaletu vruce. Takže
pokud toužíte trávit volný čas kreativním způsobem a rela-
xovat s kresbou a příjemnou partou lidí, je tento kurz určen
právě vám. Scházet se budeme jednou měsíčně, vždy
v pondělí. Podmínkou účasti není talent, ale nadšení pro
tvorbu, chuť a otevřenost pro nové výzvy. Hlásit se můžete
na e-mailu kurzy@milevskem.cz nebo na telefonu
383 809 201. Těší se na vás lektorka Jana Kaprálová.
učebna 4
cena: 720 Kč/4 setkání

TOULKY ZA POZNÁNÍM – KANADA
úterý 24. 9. 18:00
Cestovatelská přednáška plná poutavých příběhů, fotek
avideí. Po roce života na Novém Zélandu se manželé Zde-
něk a Andrea vydali na 16 měsíců do Kanady. V horském
městě Whistler pracovali, poznávali kanadskou mentalitu
anahlédli do nitra místní kultury. Během pobytu vKanadě
zkombinovali práci aobjevování amerického kontinentu,
navštívili USA, Aljašku, Mexiko a Peru.
Při přednášce se s vámi Andrea se Zdeňkem podělí o své
cestovatelské zážitky, poví vám, jak se pracuje, žije alyžuje
v Kanadě a rozhodně vám nezapomenou ukázat krásy
Skalistých hor a nekonečné dálky Klondiku a Aljašky. 
loutkový sál
vstupné: 30 Kč

TANEČNÍ HODINY 2019
pátek 27. 9. 17:30 a 20:00
4. lekce.
velký sál
vstupné: účastníci kurzu vstup na průkazky, ostatní vstupné:
30 Kč

TRAVESTI SHOW – SNY VE VEGAS
sobota 28. 9. 19:00
Známá travesti skupina vobsazení slečen Dolores, Cathrin,
Stacey a Giny (v civilu však pánové Lukáš, Martin, Honza
a Jirka) již tradičně přijíždí s novým pořadem, tentokrát
pod názvem „Sny ve Vegas“. Přijďte se přesvědčit o tom,
že i když s námi život někdy dokáže pořádně zamávat,
a ne vždy je úplně jednoduchý, na to abychom si splnili
své sny není nikdy pozdě. I v pokročilém věku je dobré
umět se odvázat, hodit starosti všedních dní za hlavu a jít
zatím, o čem jste tak dlouho snili.
Jiřina celý život snila o tom, že se prosadí jako hvězda
hudební show v Las Vegas. Místo toho ale pracuje jako
uklízečka a svůj život věnovala dětem a manželovi, který
ji na stará kolena opustil pro mladší milenku. Po šedesátce
se už těžko prosadí, svůj žal zapíjí alkoholem a vzpomíná
na to, jaká byla dřív. Dokáže se oprostit od stereotypu
a jít za tím, o čem vždycky snila? Žijeme jednou, a nikdy
není pozdě začít s tím, na co jste dříve neměli odvahu.
Žijme teď a tady, žijme pro současnost a pro své sny.
Předprodej vstupenek na www.milevskem.cz nebo 
v obvyklých předprodejních místech. 
velký sál
vstupné: 290 a 310 Kč

VERNISÁŽ – KERAMIKA, DESIGN, GRAFIKA,
MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA
středa 4. 9. 17:00
Maturitní a klauzurní práce studentů SUPŠ Bechyně.
Výstava potrvá do pátku 27. září.

HUDEBNÍ SKLEPY – JAN SPÁLENÝ & ASPM
pátek 27. 9. 19:30
Multiinstrumentalista a zpěvák Jan Spálený vydal letos
na jaře po devítileté vydavatelské odmlce se skupinou
ASPM nové album „Nemůžu popadnout tvůj dech“, na
které nahrál skladby, které představují vrchol koncertů
ASPM, a které se v průběhu let proměňovaly a zrály. „Na
rozdíl od posledního alba Zpráva odeslána, které bylo
potemnělé, je toto album slunce ve větvích starého dubu,“
popsal Jan Spálený. Jako multiinstrumentalista a mul-
tižánrový hudebník hrál kromě klavíru vdětství ina housle
a po „prokymácení se“ pubertou objevil dixieland, první
bránu do světa jazzu a improvizace. Využíval střídavě
trombón, tubu, barytonsaxofon avšestapadesátém roce
svého věku se začal učit hrát na kornet. V průběhu let
hrával dixieland, rock´n´roll, rhythm & blues, s bratrem
Petrem měli kapely Hipp’s aApollobeat, hostoval vpopo-
vých kapelách i ve vážné hudbě. Se skupinou A.S.P.M.
zahraje své nestárnoucí písničky. Účinkují: Jan Spálený
– piano, zpěv, Radek Krampl – vibrafon; Michal Gera –
trubka; Filip Spálený – basová kytara, kontrabasová tuba,
Filip Jeníček – bicí, perkuse.
vstupné: 250 a 290 Kč

AKVARELY – DENISA CIRMACIOVÁ
neděle 2. 9. až pátek 27. 9.
Komorní výstava akvarelové krajinomalby milevské rodačky. 
vestibul knihovny

ARTE TVOŘENÍ PRO HOLKY OD 11 DO 15 LET
čtvrtek 26. 9. 15:00-18:00
Pro všechny holky, které mají chuť tvořit a objevovat.
Arte tvoření nabízí cestu k osobnímu rozvoji, tvoříme
bez kritiky a nátlaku na výsledek, povídáme a hledáme
vlastní nové cesty. Vede lektorka Hanka Kozáková. Nutná
rezervace předem na e-mail: kozakova@knihmil.cz.
Cena 50 Kč/ setkání.
učebna knihovny

ZÁZRAKY BRAZILSKÉ PŘÍRODY 
– VERNISÁŽ FOTOGRAFIÍ LUBOŠE MRÁZE
pondělí 30. 9. 17:30
Výstava se snaží přiblížit veřejnosti zajímavý kout Brazílie
–Pantanal. Oblast se nachází na severozápadu Brazílie
pod řekou Amazonkou. Jedná se o rovinnou bažinu při-
bližně o rozloze Francie. Území prochází během roku
řadou přírodních proměn v závislosti na stavu vodní hla-
diny po období dešťů a následného sucha. Nejkrásnější
je vkrátkém období květu stromů. Pantanal je díky absenci
průmyslu ařídkému osídlení obyvatel doslova rájem divo-
kých zvířat, zejména ptáků. 
vestibul knihovny

ZIMNÍ STADION:
Dle rozpisu na webových stránkách.

LETNÍ STADION 
01. 9. 10:00 FC přípravky - FC ZVVZ Milevsko

17:00 FC muži B - SK Větrovy
05. 9. 17:00 FC st. přípr. - SK Mirovice

17:00 FC ml. příp. - Sokol Bernartice
08. 9. 13:30 FC žáci - Č. Krumlov

17:00 FC muži A - SK Jankov
15. 9. 16:30 FC muži B - Sokol Planá n/L.
19. 9. 17:00 FC st. příp. - FC Písek C

17:00 FC ml. př. - Protivín/Štěkeň
22. 9. 09:00 FC přípravky - FC ZVVZ Milevsko

13:00 FC žáci - Hradiště/Písek B
16:30 FC muži A - Lom u Tábora

29. 9. 16:00 FC muži B - FC Chyšky

GALERIE M

NÁM. E. BENEŠE 1 | TEL.: 382 522 082
www.milevskem.cz

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

NÁM. E. BENEŠE 1 | TEL.: 382 521 231
www.knihmil.cz

SPOS MILEVSKO

J. A. KOMENSKÉHO 1034 | TEL.: 382 521 269
www.spos-milevsko.cz

SPORTOVNÍ HALA:
21. 9. 08:00 Florbal st. žáci, junior
22. 9. 13:00 Florbal junior
28. 9. 08:00 Florbal ml. žáci, junior
29. 9. 08:00 Florbal ml. žákyně

PARKHOTEL MOZOLOV 
neděle 1. až neděle 8. 9.
Rekreace – pobyt splnou penzí pro členy ajejich partnery,
doprava vlastní. Nástup od 16 do 17 hodin.

VODŇANY 
úterý 3. 9.
Poznáváme náš region – 13. část– návštěva Výzkumného
ústavu rybářského aexkurze urakouského výrobce země-
dělských strojů Pöttinger ve Vodňanech. Odjezd v 6:30
hodin. 

PLASY
úterý 10. 9.
Prohlídka kláštera Plasy, návštěva bývalého pivovaru –
Centra stavitelského dědictví (expozice Národního tech-
nického muzea). Odjezd v 6:30 hodin.

DUCHCOV – ODLOŽENÝ ZÁJEZD
čtvrtek 12. 9.
Prohlídka města, zámku se vzpomínkou na Casanovu,
kláštera v Oseku a rozhledny na Vlčí hoře. Odjezd v 6:30
hodin.

ALSASKO
úterý 17. až čtvrtek 19. 9.
Zájezd pořádá CK Toulky Evropou. Odjezd dle instrukcí
CK.

BRANDÝS A STARÁ BOLESLAV
úterý 24. 9.
Prohlídka dvojměstí, návštěva zámku a kostela 
sv. Václava. Odjezd v 6:30 hodin.

SVATOJÁNSKÉ PROUDY
středa 11. 9.
Pěší vycházka po trase Štěchovice, Ztracenka, Slapská
přehrada, Třebenice, Kolna, Štěchovice. Délka trasy 16km.
Odjezd do Sedlčan autobusovou linkou zAN v4:42 hodin,
návrat do Milevska v 19:20 hodin. 
vede: Jindřich Janouch

KRAJEM KAMENŮ
sobota 14. 9.
Tradiční turistický pochod. Pěší trasy 15, 23 a 28 km,
cyklotrasy 40, 60 a80km, kočárková trasa 10km, koňské
trasy 22 a 35 km. 
Start: ZŠ Petrovice 7:00–10:30 hodin, cíl tamtéž
12:00–18:00 hodin.
Startovné 40 Kč, členové KČT 30 Kč.
Odjezdy autobusů: z nádraží ČD 8:25 hodin, od sokolovny
8:30 hodin za 30 Kč, z Petrovic v 16:30 hodin za 30 Kč,
linkové v 19:36 a v 21:36 hodin.
Skupinový odjezd cyklistů zMilevska v8 hodin, vede Ladi-
slav Macháček. Informace na tel.: 737 233 123. 

TAJNÝ VÝLET
sobota 21. 9.
Turistický výlet s podporou autobusu, s pěší vycházkou.
Přihlášky Infocentrum, tel.: 383 809 101. 
Odjezd v 7 hodin od sokolovny. 
vedou: Jindřich Janouch, Jaroslav Mácha

VÝSTAVA TVARY A TVÁŘE
do čtvrtka 31. 10.
Vystavují: Dorota Zlatohlávková – obrazy, Valérie Stehlí-
ková – keramika, Petr Adamčík – vážky. V září otevřeno
pátek až neděle 9:30–17:00 hodin. 
barokní prelatura kláštera 

KONEC PRÁZDNIN V KLÁŠTEŘE PRO DĚTI
neděle 1. 9. 14:00-17:00

SENIOR KLUB ZVVZ

www.skzvvz.cz

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

www.kctmilevsko.cz

MILEVSKÝ KLÁŠTER

U BAŽANTNICE  556 | TEL.: 736 209 344,
www.klastermilevsko.cz382 521 458

KLUB MAMINEK – PŘEŠTĚNICE
od září
Pravidelné apříjemné setkávání maminek anejmladších
dětí. Zveme všechny maminky z Přeštěnice i okolí, které
se chtějí setkávat, seznamovat a vzájemně si užít odpo-
lední čas vpříjemném prostředí plně vybavené herny jes-
liček Milísek – Přeštěnice. Můžete se těšit na cvičení
avyrábění sdětmi, diskuzní setkání, workshopy, společné
oslavy svátků a narozenin. Cena za pololetí: 700 Kč.
Vpřípadě zájmu kontaktujte ředitelku organizace Bc.Len-
ku Bečkovou na tel.: 723 449 409.

ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU
pondělí 2. 9.
Jesličky, mikrojesle a jesličky – Přeštěnice zahajují nový
školní rok 2019/2020.

PRÁVNÍK V PORADNĚ
středa 18. 9. 08:00-16:00
Bezplatné individuální konzultace – Mgr. Jan Röhrich.
Nutno objednat se předem. 

PSYCHOLOG V PORADNĚ
středa 25. 9. 08:00-16:00
Bezplatné individuální konzultace – PhDr.Vlasta Hořán-
ková. Nutno objednat se předem.

RODIČOVSKÁ PORADNA
každé pondělí 08:00-16:00, středu 08:00-18:00 ačtvrtek
08:00-16:00
Tato bezplatná služba Vám pomůže při řešení nejrůzněj-
ších životních situací. Odpovědi na své  otázky dostanete
diskrétně od našich odborníků. Do rodičovské poradny
se objednávejte na tel.: 723 407 029 nebo e-mailu: 
centrummilisek-poradna@email.cz.

KONCERT JÍŘÍHO SMRŽE
pondělí 16. 9. 18:00
Latinská škola
Koncert píseckého písničkáře Jiřího Smrže, držitele dvou
žánrových Andělů. Doprovodí ho houslista Ben Lovett.

PEČEME MOUČNÍK
úterý 3. 9.

KVÍZY A HÁDANKY
úterý 10. 9. 

PREVENTIVNÍ TÉMA – ŠKOLA A JÁ
čtvrtek 12. 9. 

POHYBOVÉ ODPOLEDNE
úterý 17. 9. 

TÝDEN NÍZKOPRAHOVÝCH KLUBŮ
čtvrtek 26. 9. 

FRENCH TOUCH
pátek 6. 9. 
Koncert písecké kapely French Touch, hrající francouzské
šansony, bude oslavou její 5 let trvající existence na
hudební scéně. Aranže jsou inspirované originálem písní,
hudebníci si je však upravují podle svého adoplňují impro-
vizovanými sóly. Klasické hudební nástroje doplňuje
kapela o méně známé či netradiční nástroje – banjo,
cabassu, triangl. Na koncertě v Trojici nebudou zahálet
ani trojické varhany. 

ONDŘEJ KŘÍŽ & JIRKA ŘAPEK
sobota 21. 9. 
Duo z Tábora s občasnými hosty hrající pestrou škálu
žánrů od blues (Eric Clapton, John Mayer), přes americké
country (Brad Paisley), až po vlastní originální úpravy
písní známých popových interpretů (Michael Jacskon).
Vlastní intepretace se opírá o dlouholeté hráčské zkuše-
nosti obou muzikantů, iprovizovaná sóla acit pro melodii.
Oba členové za sebou mají spolupráci smnoha muzikanty
naší, evropské i americké scény (Rene Trossman, Paul
Batto, Oskar Petr, Vinnie James, Steve Wilknson, Jan
Císař...) a koncerty prakticky po celé  Evropě.

FARNÍ CHARITA MILEVSKO

U BAŽANTNICE 561 | TEL.: 734 435 162
www.fchm.cz

NÍZKOPRAHOVÝ KLUB FANOUŠ

HŮRECKÁ CESTA 227 | TEL.: 731 604 444

KAMENÁČ music art pub

www.kamenac.net

CENTRUM MILÍSEK

SAŽINOVA 763 | TEL.: 723 449 409
www.centrummilisek.cz
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