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KINO BIOS „eM“KINO BIOS „eM“

čtvrtek 3., pátek 4., sobota 5. 20.00 116 min.

VŠECHNY CESTY VEDOU DO HROBU TITULKY
USA – Komedie – Jak může normální člověk pře-
žít na  místě, kde Zubatá číhá doslova na  kaž-
dém kroku? A  jak tam může přežít chronický 
posera s  panickou hrůzou ze smrti? Stvořitel ko-
mediálního hitu Méďa, Seth MacFarlane proten-
tokrát odhodil měkoučký plyš a  v  další pekelně 
zábavné jízdě vám naservíruje příběh, díky němuž po-
znáte pravý význam slovního spojení „ukrutná sranda“.  
 do 15 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč 

pátek 4., sobota 5. 17.30 97 min. 

ZLOBA – KRÁLOVNA ČERNÉ MAGIE 3D DABING
USA – Fantasy, rodinný – Snímek Zloba–Královna černé magie vypráví 
dosud nezpracovaný příběh legendární zlé královny z klasického sním-
ku společnosti Disney Šípková Růženka z roku 1959, a seznamuje di-
váky s její zradou, která nakonec způsobila, že se její kdysi čisté srdce 
proměnilo v kámen. vstupné: 130 Kč 

neděle 6. 20.00 114 min.

STOLETý STAříK, KTERý VYLEZL Z OKNA  
A ZMIZEL TITULKY
Švédsko – Dobrodružný, komedie – „Věci jsou tak, jak jsou a budou tak, 
jak budou.“ To je motto svérázného pana Karlssona, jehož životní pří-
běh je bez přehánění pozoruhodný.   
 do 12 let nepřístupný, vstupné: 90 Kč 

čtvrtek 10., pátek 11. 20.00 77 min.

ZAKÁZANÉ UVOLNĚNí ORIGINÁLNí ZNĚNí
ČR – Komedie – Režisér Jan Hřebejk se Zakázaným uvolněním vrací 
k  žánru komedie. A  to v  tandemu s  jedním z  našich nejvtipnějších 
a  nejoriginálnějších autorů Petrem Kolečkem, scenáristou Okresního 
přeboru.  do 12 let nepřístupný, vstupné: 100 Kč 

sobota 12. 20.00  132 min.

X–MEN: BUDOUCí MINULOST 3D DABING

USA – Akční, Dobrodružný, Fantasy – Nelítostný boj zuří ve dvou růz-
ných časových rovinách, a proto v něm můžou spojit síly hrdinové pů-
vodní trilogie a  jejich mladší Já z filmu X–Men: První třída. Ti všichni 
musí změnit minulost, aby zachránili naši budoucnost.  
 do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

neděle 13. 20.00 112 min.

BĚŽ, CHLAPČE, BĚŽ TITULKY
Německo/Polsko/Francie – Drama – Dojemný a zároveň inspirující pří-
běh o cestě jednoho chlapce, který musel ze dne na den dospět, aby 
přežil. Film je skutečným příběhem Yorama Fridmana, natočeným po-
dle stejnojmenného knižního bestselleru Uriho Orleva. vstupné: 100 Kč 

čtvrtek 17., pátek 18., sobota 19.  20.00

ÚSVIT PLANETY OPIC 3D TITULKY
USA – Akční, Sci–fi – Poslední šance na mír – Caesar 
je šimpanz, se kterým jsme se seznámili před třemi 
lety ve  velmi úspěšném filmu Zrození planety opic. 
Tehdy právě on, jako první z  lidoopů, získal mimo-
řádně vysokou inteligenci a to kvůli pokusům s ještě 
neschváleným lékem na Alzheimerovu nemoc. Chytrý 
lidoop se stal senzací, ale zároveň předznamenal zá-
sadní revizi pohledu na to, kdo je skutečným pánem 
tvorstva.  do 12 let nepřístupný, vstupné: 150 Kč

sobota 19., neděle 20. 17.30 80 min. 

MRŇOUSKOVÉ 3D DABING
Francie – Animovaný – Populární mrňouskové tentokrát ve 3D.  
 vstupné: 110 Kč 

neděle 20. 20.00  85 min. 

CYRIL A METODĚJ – APOŠTOLOVÉ SLOVANŮ 
 ORIGINÁLNí ZNĚNí

ČR – Dobrodružný, dokument – Pravdivý příběh o zrodu naší kultury. 
Příběh z 9. století ve strhujících obrazech líčí počátky šíření křesťanství 
na Velké Moravě a v našich zemích. vstupné: 80 Kč 

čtvrtek 24., pátek 25., sobota 26.  20.00  98 min. 

DíRA U HANUŠOVIC  ORIGINÁLNí ZNĚNí

ČR – Načernalá komedie Miroslava Krobota s  Tatianou Vilhelmovou 
v hlavní roli. do 15 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč 

neděle 27. 20.00 119 min.

CHRAŇ NÁS OD ZLÉHO TITULKY

USA – Horor – Opravdové zlo Vás teprve čeká. Inspirováno skutečným pří-
během Neworského policisty. do 15 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč 

čtvrtek 31., pátek 1., sobota 2. 20.00  98 min. 

ZEJTRA NAPOřÁD ORIGINÁLNí ZNĚNí

ČR/SR – Drama, komedie – Každou noc milióny lidí usínají s tím, že 
změní svůj život a že zítra udělají něco konečně jinak. Film je o nás 
všech. O našich snech, o změnách v životě, které chceme udělat, ale 
často se jich bojíme. do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč
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DŮM KULTURYDŮM KULTURY

úterý 1. 7. 21.00 amfiteátr DK

LETNí KINO 2014 – MADAGASKAR 3
Rafinovaným tučňákům se s  pomocí hrubé šim-
panzí síly podařilo opravit letadlo, ve  kterém naši 
hrdinové havarovali během přeletu z Madagaskaru 
do Afriky, a vyrazili si užívat do kasina v Monte Car-
lu. Lva Alexe, hrošici Glorii, zebru Martyho a žirafáka 
Melmana ale na palubu nevzali, což čtveřici donutí 
doplavat za  nimi po  svých Středozemním mořem. 
Tučňáky nutně potřebují, protože bez nich nemají 
šanci vrátit se domů. Zjevení divokých, i když přátelských šelem v epi-
centru evropské zábavy pochopitelně vyvolá rozruch, který dostane 
za úkol zkrotit kapitánka Chantal Dubios. V Africe se schovali celkem 
snadno, na civilizovaném světadíle jim poskytne jediné maskování ko-
čovný cirkus, který se po evropské šňůře chystá i do New Yorku.   
Projekt byl podpořen z  grantového programu Města Milevska  
„Kultura 2014“.  vstupné: zdarma

čtvrtek 3. 7. 18.00–22.00 amfiteátr DK

MILEVSKÉ LÉTO 2014 – THE NEEDS (MILEVSKO)  
& PAPAJOE (PRAHA)
Série letních koncertů v amfiteátru DK Milevsko (v případě nepříznivé-
ho počasí ve velkém sále DK Milevsko).

Projekt byl podpořen z grantového programu Města Milevska „Kultura 
2014“. vstupné: zdarma

úterý 8. 7. 13.00–16.00 učebna 1

ZDRAVOTNí POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA ČR
Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny.

úterý 8. 7. 21.00 amfiteátr DK

LETNí KINO 2014 – ROMÁN PRO MUŽE
Román pro muže vypráví příběh tří sourozenců – 
Cyrila, Bruna a  Anety. Pevné pouto, které se mezi 
nimi utvořilo po  tragické smrti rodičů, kdy starost 
o výchovu mladšího bratra a sestry převzal výrazně 
starší Cyril, prochází zvláštní zkouškou. Sourozenci 
odjíždějí na tradiční výlet do hor v zádech se stínem 
neodvratně se blížící Brunovy smrti. Výlet, který 
má být jakousi cestou posledních splněných přá-
ní – včetně tajných erotických fantazií, se však mění v tragikomickou 
konfrontaci základních hodnot a životních postojů.

Projekt byl podpořen z  grantového programu Města Milevska  
„Kultura 2014“. vstupné: zdarma

čtvrtek 10. 7. 18.00–22.00 amfiteátr DK

MILEVSKÉ LÉTO 2014 – ŽLUTý FAJALKY (BECHYNĚ) 
& FANTOM (MILEVSKO)
+ taneční skupina eFk + výstava obrazů od seymur parker 
(milevsko)
Série letních koncertů v amfiteátru DK Milevsko (v případě nepříznivé-
ho počasí ve velkém sále DK Milevsko).

Projekt byl podpořen z  grantového programu Města Milevska  
„Kultura 2014“. vstupné: zdarma

úterý 15. 7. 21.00 amfiteátr DK

LETNí KINO 2014 – REVIVAL
Smoke, to byli čeští Rolling Stones. Za  nejasných 
okolností se ale v roce 1972 rozpadli a každý ze čtyř 
bývalých muzikantů se s údělem rockera ve výsluž-
bě vyrovnal po svém. Každý z nich má teď za sebou 
svůj život a  svůj vlastní příběh. A  taky jejich po-
hnutky k oživení kapely Smoke jsou různé – peníze, 
touha po ztracené slávě, touha pomoci kamarádovi, 
anebo se ještě jednou pořádně odvázat. Jejich světy 
se potkávají a  oni si začínají užívat hudby, kama-
rádství a života na pódiu i za ním. Nejen členy kapely, i všechny okolo 
ovšem čeká spousta zábavy a často velmi překvapivých a komických 
situací. A také se konečně podaří rozluštit jedno velké tajemství – proč 
se vlastně skupina rozpadla…   
Projekt byl podpořen z  grantového programu Města Milevska  
„Kultura 2014“. vstupné: zdarma

středa 16. 7. 09.00 výuková učebna

PRÁZDNINOVÁ DíLNA PRO DĚTI A RODIČE  
– MALUJEME NA TRIČKA
Zveme všechny, kteří si chtějí vlastnoručně namalovat svoje tričko. 
S sebou bílé nebo světlé tričko. vstupné: 10 Kč

středa 16. 7. 19.00–20.00 hudební sál

LETNí MINI KURZ ORIENTÁLNíHO TANCE  
PRO ZAČÁTEČNíKY – ZAHÁJENí
Přijďte si osvojit kouzlo břišního tance ve čtyřech lekcích (16. 7., 23. 7., 
30. 7., 6. 8.). Snadno si osvojíte základní taneční prvky, postoje i kroky. 
Lektorka: Lída Jindrová kurzovné: 240 Kč

čtvrtek 17. 7. 18.00–22.00 amfiteátr DK

MILEVSKÉ LÉTO 2014 – WHEN IT RAINS  
(STRAKONICE) & BAGS (STRAKONICE)
+ výstava obrazů od seymur parker (milevsko)
Série letních koncertů v amfiteátru DK Milevsko (v případě nepříznivé-
ho počasí ve velkém sále DK Milevsko).

Projekt byl podpořen z  grantového programu Města Milevska  
„Kultura 2014“. vstupné: zdarma

úterý 22. 7. 21.00 amfiteátr DK

LETNí KINO 2014 – SLUNCE, SENO A PÁR FACEK
Druhé zastavení v  jihočeských Hošticích. Osud Konopníků a  Škopků, 
vztahy mezi těhotnou Blaženou a Vencou, kolem kterého zhrzená Mi-
lada z hospody rozšíří fámy. Vzniká skandál a hotová bitva mezi ro-
dinami. Ve stejném duchu probíhá i vztah mezi živočichářem Béďou 
a účetní JZD Evičkou…

Projekt byl podpořen z  grantového programu Města Milevska  
„Kultura 2014“. vstupné: zdarma

čtvrtek 24. 7. 18.00–22.00 amfiteátr DK

MILEVSKÉ LÉTO 2014 – MANTA (CHYŠKY)  
& PARADOXY (CHYŠKY)
Série letních koncertů v amfiteátru DK Milevsko (v případě nepříznivé-
ho počasí ve velkém sále DK Milevsko).

Projekt byl podpořen z  grantového programu Města Milevska  
„Kultura 2014“. vstupné: zdarma

úterý 29. 7. 21.00 amfiteátr DK

LETNí KINO 2014 – PÁNSKÁ JíZDA 
Otec Viktor (Martin Dejdar), velice schopný a  úspěšný ve  své profesi, 
a jeho syn Petr (Vladimír Škultéty), neméně úspěšný a nadějný student, 
se náhle ocitnou v nečekané situaci – po smrti ženy a matky se tyto dva 
ukázkové příklady dokonalého muže a studenta musí vypořádat s tako-
vou banální záležitostí, jakou je péče o domácnost. Jako schopní, inteli-
gentní a úspěšní muži v tom pochopitelně nevidí žádný problém. Marně 
je zkušený soused Lupínek, zasloužilý dědeček (Josef Abrhám) se čtyřmi 
vnoučaty na krku, varuje a nabízí pomoc. Mužská ješitnost a pýcha jsou 
silnější. Díky tomu se tak postupně dostávají do víru trapasů, problémů 
a katastrof, které postupně nahlodávají jejich sebevědomí a boří jejich 
pevné přesvědčení o vlastní dokonalosti. Ještě, že přijíždí na pomoc strýc 
Artur (Ondřej Vetchý).  

Projekt byl podpořen z  grantového programu Města Milevska  
„Kultura 2014“. vstupné: zdarma

čtvrtek 31. 7. 18.00–22.00 amfiteátr DK

MILEVSKÉ LÉTO 2014 – VO106 (BECHYNĚ)  
& SUTEREN (MILEVSKO)
Série letních koncertů v amfiteátru DK Milevsko (v případě nepříznivé-
ho počasí ve velkém sále DK Milevsko). 

Projekt byl podpořen z  grantového programu Města Milevska  
„Kultura 2014“. vstupné: zdarma

Připravujeme:

sobota 2. 8. 14.00 amfiteátr DK

MIKULíNOVO PRÁZDNINOVÉ ODPOLEDNE
Letní zábavné odpoledne pro děti – pohádka, zá-
bavný pořad v podání Divadla Pinder, dílna pro děti, 
diskotéka, show Kateřiny Stehlíkové. Nové kartičky 
na  sezonu 2014/2015 pro sbírání razítek Mikulínů. 
Více informací na  plakátech a  www.dkmilevsko.
cz. V  případě nepříznivého počasí se akce přesune 
do velkého sálu DK. vstupné: 30 Kč

středa 6. 8. 19.30 areál milevského kláštera 

DIVADELNí PřEDSTAVENí – …VSTUPTE!!!
Divadelní představení  
…Vstupte!!! je součástí  
4. ročníku Hostínského  
divadelního léta. 

Hrají: Petr Nárožný, Ladi-
slav Mrkvička, Jan Čenský, 
Libuše Švormová

Agentura Harlekýn před-
stavuje komedii o  nekon-
čících patáliích dvou klau-
nů a  jejich labutí píseň. 
Po letech se mají zase sejít 
a  natočit pro televizi nej-
zdařilejší číslo. Staří páni se ale nemohou stále dohodnout, ačkoliv se 
v podstatě mají rádi, vzájemně se jen dráždí a vůbec není jisté, jak to 
s oběma tvrdohlavci dopadne.  
Předprodej vstupenek již nyní na www.dkmilevsko.cz. V případě deště 
bude akce přesunuta do velkého sálu DK Milevsko.  
 vstupné: předprodej 320 Kč, na místě 350 Kč

čtvrtek 7. 8. 19.00 areál milevského kláštera 

AFRICA ALIVE – IYASA (ZIMBABWE, AFRICA)
Devítičlenná africká skupina studentů umělecké školy v  Bulawayo 
v Zimbabwe přijíždí po obrovském úspěchu v minulých letech na své 
v  pořadí už dvanácté turné do  Evropy. Přiváží opět představení plná 
písní, tanců, rytmů a  scén inspirovaných africkou lidovou kulturou, 
která vás uchvátí svým spádem, provedením a svou bezprostřednos-
tí. Představení Africa alive spojuje svět tradiční africké lidové hudební 

a taneční kultury se současným životem na africké vesnici, ale i ve vět-
ších městech. O zcela novou choreografii se postaral umělecký vedou-
cí souboru, pan Innocent Dube. Svou návštěvou některého z  pořadů 
skupiny IYASA podpoříte rozvoj umělecké školy v Bulawayu a umož-

níte vzdělání v tomto oboru několika africkým dětem.  

Předprodej vstupenek již nyní na www.dkmilevsko.cz. V případě deště 

bude akce přesunuta do velkého sálu DK Milevsko.   
 vstupné: předprodej 90 Kč, na místě 110 Kč

sobota 11. 10. 19.30 velký sál

 „FURTLUFTDURCH TOUR“
Nový zábavný program populárního baviče 
ZDEŇKA IZERA. Pořad, ve  kterém se diváci bu-
dou moci setkat s  jedinečným a  nezaměnitel-
ným humorem Z. Izera. Jako vždy přijdou na řadu 
oblíbené zábavné scénky, parodie nejrůznějších 
televizních pořadů a imitování celé řady populár-
ních českých i zahraničních zpěváků a zpěvaček. 
Vystoupení je opět obohacené nejrůznějšími zá-
bavnými kostýmy a převleky. Partnerkou Z. Izera 
v novém programu bude opět zpěvačka a fina-
listka prvé řady Superstar Šárka Vaňková.  vstupné: 220 Kč

nám. E. Beneše 1 • tel.: 382 522 082

GALERIE MGALERIE M
úterý 1. 7. 17.00

VERNISÁŽ VýSTAVY FOTOGRAFIí  
SKUPINY TERIFOTA SOKOLA PíSEK
od středy 2. 7. vstupné: 10 Kč

VýSTAVA FOTOGRAFIí SKUPINY  
TERIFOTA SOKOLA PíSEK
Výstava potrvá do pátku 25. července.

MILEVSKÉ MUZEUMMILEVSKÉ MUZEUM
do 8. 9.

1914–1918 – ČAS VÁLKY I NADĚJE
Výstava ke 100. výročí začátku I. světové války.

sobota 5. a 26. 7. 21.00

FLÉTNA A MEČ
Pořad renesančního šermu, hudby a tance. Večerní prohlídka Milevské-
ho muzea je možná od 19.30 do 20.30 hod.

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

MĚSTSKÁ KNIHOVNAMĚSTSKÁ KNIHOVNA

úterý 1. 7.

VII. VLASTIVĚDNÁ VýPRAVA 
aneb „sepekovskÉ letní Hry“– pro děti z milev-
ské, sepekovské a přeborovské knihovny. 
Místo konání: Sepekov, přihlášení v knihovně.

od úterý 1. do středy 30. 7. 08.00–17.00 vestibul knihovny

FOTOGRAFIE, POEZIE...LÁSKA NA CELý ŽIVOT
Společná výstava fotografií Svatavy Svatkové a  básní Mileny 
Formánkové.

červenec–srpen 08.00–11.00 dětské oddělení

TVOřIVÁ MINIŠKOLKA S MIRKOU
Přijďte v červenci do knihovny tvořit.

pondělí 7. 7. 

NÁHRDELNíKY PRO KAŽDÉHO
Přijďte si vyrobit náhrdelník pro sebe, kamarádku či maminku ze stuž-
ky, šňůrky, řetízku,... a oslnivých korálků.

pondělí 14. 7. 

NÁRAMKY PRO RADOST 
Zajímavé náramky pro každou událost – splétané, cinkáčky, pružné, 
se stuhou aj.

pondělí 21. 7. 

NÁUŠNICE Z KORÁLKŮ
Doplňte si celou sadu zajímavými náušnicemi nejen z korálků. Vyrábět 
budeme korálkové, šité či navlékané, ale sáhneme i po papíru a po za-
jímavé gumě Moosgummi.

pondělí 28. 7. 

ČELENKY
Nápadité čelenky na  denní nošení, ale i  pro slavnostnější události. 
Z mašliček, z plsti, z korálků.

pondělí 4. 8. 

BROŽE Z PLSTI
Různé tvary, různé barvy, sešité, či slepené, zdobené korálky, knoflí-
ky,... fantazii se zde meze nekladou.

Probíhající akce:

VELKý LETNí KVíZ PRO DOSPĚLÉ 
Soutěžíme s knihami a vítěz se proletí nad Milevskem. 

VELKÉ PRÁZDNINOVÉ SOUTĚŽENí 
Pro děti o atraktivní rodinné vstupenky. 

Další informace k akcím v knihovně nebo na –www.knihmil.cz.

www.spos–milevsko.cz

SPOS MILEVSKOSPOS MILEVSKO
 

In–line dle rozpisu na www.spos–milevsko.cz.

FC ZVVZ MILEVSKOFC ZVVZ MILEVSKO
sobota 12. 7. 12.00 fotbalové hřiště Branice

III. ROČNíK MEMORIÁLU JARDY DĚDOURKA
XIX. ROČNíK POHÁRU FC ZVVZ MILEVSKO
Program: 12.00 hod. FC ZVVZ Milevsko – FC Písek, 13.15–13.30 hod. za-
hájení (nástup všech mužstev), 13.30 hod. 1. FK Příbram junioři – FK 
Táborsko, 14.45–15.30 hod. přestávka (utkání přípravek), 15.30 hod. 
o  3. místo, 17.00 hod. finále. V  případě nepříznivého počasí se akce 
koná na velké umělé trávě v Milevsku.

www.zvvz.cz/seniorklub

SENIOR KLUB ZVVZ, o. s.SENIOR KLUB ZVVZ, o. s.

středa 2. 7.

ZÁJEZD – DOLNí RAKOUSKO – změněn termín

Prohlídka zámku v  Rosenburgu a  Kittenberských zahrad, vstupenky 
15,– €, zahrady 6 € nejsou v  ceně. Odjezd od  sokolovny v  7.00 hod., 
zastávka u paneláku. 

čtvrtek 10. 7. 

ZÁJEZD – LIPNO 
Prohlídka infocentra elektrárny LIPNO, procházka přístavem a sport. 
areálem, lanovkou na Stezku korunami stromů. Vstupenky v ceně. Od-
jezd od sokolovny v 7.30 hod. 

čtvrtek 17. 7. 

LIPNO – DOPLNĚNý ZÁJEZD 
Prohlídka infocentra elektrárny LIPNO, procházka přístavem a sport. 
areálem, lanovkou na Stezku korunami stromů. Vstupenky v ceně. Od-
jezd od sokolovny v 7.30 hod. 

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

OS DIACELOS DIACEL

do soboty 12. 7. 

DIA TÁBOR ŠTĚDRONíN 2014
Pro děti s cukrovkou a bezlepkovou dietou.

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

CENTRUM MILíSEKCENTRUM MILíSEK
středa 9. a čtvrtek 10. 7. 08.30–12.00 a 13.00–16.00

PORADNA S PSYCHOLOGEM
Bezplatná rodičovská poradna, bezplatné poradenství z  oblasti psy-
chologie, rodinné vztahy, výchova, osobnost (PhDr. V. Hořánková)

Havlíčkova 279, Milevsko • www.kamenac.net • kamenac.pub@gmail.com

KAMENÁČ Music Art PubKAMENÁČ Music Art Pub

pátek 4. 7. 19.00

VERNISÁŽ OBRAZŮ – SEYMOUR PARKER
Zahájení výstavy obrazů mladé výtvarnice z Milevska + DJ.

sobota 19. 7.

ŠPINAVí LŮZřI – KONCERT
Špinaví lůzři pojmenovaní podle stejnojmenné autorské písně Špina-
vej lůzr, hrají vlastní písně a  repertoár folkových a  bluesových kapel  
30.–60. let minulého století včetně amerických a britských tradicionálů.

sobota 26. 7.

ANIČKY PANIČKY – KONCERT
Vokální dámské seskupení. Blues, starý jazz, soul za doprovodu akus-
tické kytary a basy.

 AUTOMATICKÉ KOTLE   TEPELNÁ ČERPADLA   SOLÁRNÍ SYSTÉMY
ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ   VODOINSTALACE   REKONSTRUKCE KOUPELEN

Léčebná rehabilitace a fyzioterapie  �nská sauna  infrasauna

tel. 389 771 385

http://www.dkmilevsko.cz
http://www.dkmilevsko.cz
http://www.dkmilevsko.cz
http://www.dkmilevsko.cz
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