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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 Bios „eM“

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

čtvrtek 2., pátek 3. 7. 20.00
MéĎA 2
USA – Komedie - Některým plyšovým med-
vědům nestačí, že umí chodit, mluvit, hulit 
a milovat se s prsatými blondýnami. Někteří si 
dokonce chtějí pořídit vlastní dítě!
DABING 125 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

sobota 4., neděle 5. 7. 20.00
ŠÍlenÝ MAX: ZBĚsilÁ CesTA
Austrálie – Akční, sci-fi, dobrodružný - Režisér 
George Miller, zakladatel postapokalyptického 
žánru a duchovní otec legendární série „Šíle-
ný Max“, se v dalším pokračování nazvaném 
„Šílený Max: Zběsilá cesta“ vrací do světa bo-
jovníka silnic Maxe Rockatanskyho.
3D TITULKY 120 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

čtvrtek 9. až sobota 11. 7. 20.00
TeRMinAToR GenisYs
USA – Akční, Sci-fi, Thriller – Teď platí jiná 
pravidla. Lidé v blízké budoucnosti bojují proti 
všemocnému Skynetu, který se znovu pokouší 
zabít jejich vůdce Johna Connora tím, že v mi-
nulosti odpraví jeho matku. Hrají: Emilia Clar-
ke, Arnold Schwarzenegger
TITULKY 126 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 150 Kč

neděle 12. 7. 20.00
DÍTĚ ČÍslo 44
USA – Thriller - Thriller Dítě číslo 44 vznikl 
podle stejnojmenného a cenami ověnčeného 
bestselleru, jehož silný příběh a atmosféra 
se milionům čtenářů po celém světě doslova 
zadřely pod kůži. Degradovaný policista ve 
vyhnanství navzdory stalinistickému režimu 
pátrá po sériovém vrahovi. Ohrožuje tak na ži-
votě sebe, svou ženu i každého, kdo by mu jen 
trochu pomohl.
TITULKY 137 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 100 Kč

čtvrtek 16. až sobota 18. 7. 17.30
MiMoni
USA – Animovaná komedie. Zamysleli jste 
se někdy nad tím, proč vlastně ti žluťoučcí 
a k sežrání roztomilí Mimoni dobrovolně slou-
ží Gruovi, padouchovi s velkým P? Odpověď 
přináší animovaná komedie Mimoni, která 
z nich konečně a především zcela zaslouženě 
dělá hlavní postavy jejich vlastního příběhu.
3D DABING 91 min.
vstupné: plné 140 Kč, děti 120 Kč

čtvrtek 16. až sobota 18. 7. 20.00
DoMÁCÍ PéČe
ČR/SR – Lidská komedie - Příběh obětavé 
zdravotní sestry Vlasty, která začne díky dce-
ři pacienta objevovat svět alternativní me-
dicíny a také sebe samu. Hrají v hlavních ro-
lích: Bolek Polívka a Alena Mihulová, Tatiana 
Vilhelmová.
ORIGINÁLNÍ ZNĚNÍ 92 min.
vstupné: 120 Kč

neděle 19. 7. 20.00
BeZ kAlHoT XXl
USA – Drama, hudební, komedie - Pokračová-
ní fenoménu popkultury z roku 2012, který 
vydělal na celosvětovém vstupném více než 
167 miliónů dolarů, se hoši vrací s ještě větší 
parádou. Ve filmu Bez kalhot XXL se Mike zno-
vu dává dohromady se svou bývalou skupinou 
a vydávají se na poslední cestu na sjezd strip-
térů v Myrthe Beach.
TITULKY 115 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

čtvrtek 23., pátek 24. 7. 20.00
PAPÍRovÁ MĚsTA
USA – Romantický, drama – Ztracená a nale-
zená. Po úspěšném filmu Hvězdy nám nepřály 
přichází do kin další snímek natočený podle 
románu spisovatele Johna Greena.
TITULKY
do 12 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

sobota 25., neděle 26. 7. 20.00
ŽivoT Je ŽivoT
ČR – Komedie - Česká komedie od tvůrců 
úspěšného filmu Láska je láska. V hlavních ro-
lích Ondřej Vetchý a Simona Stašová.
ORIGINÁLNÍ ZNĚNÍ 95 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 90 Kč

čtvrtek 30., pátek 31. 7. 17.30
seDMeRo kRkAvCŮ
ČR/SR - Pohádka – Pohádkový příběh vychází 
z klasické pohádky Boženy Němcové Sedmero 
krkavců. Mladá dívka na sebe bere těžký úkol. 
Musí se pokusit zachránit své bratry a zbavit 
je prokletí, které na ně uvrhla jejich matka. Je 
to příběh o odvaze, vytrvalosti, ale také o síle 
slova, pravdě a opravdové lásce.
ORIGINÁLNÍ ZNĚNÍ 97 min.
vstupné: 100 Kč

čtvrtek 30. 7. až sobota 1. 8. 20.00
AnT-MAn
USA – Akční, Sci-fi – Marvel Studios uvádí sní-
mek Ant-Man, inspirovaný comicsovou posta-
vou společnosti Marvel, která se na stránkách 
comicsů poprvé objevila v roce 1962, je po-
kračováním fenomenální řady celovečerních 
dobrodružství.
3D DABING
vstupné: plné 155 Kč, děti 135 Kč

DŮM kulTuRY

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

čtvrtek 2. 7. 18.00–22.00
Milevské léTo 2015 
ŽluTÝ FiJAlkY (BeCHYnĚ) 
& suiCiDe (Milevsko) & eFk
Série letních koncertů v amfiteátru DK Milev-
sko (v případě nepříznivého počasí ve velkém 
sále DK).
amfiteátr DK
vstupné: zdarma

úterý 7. 7. 21.00
leTnÍ kino 2015 – TŘi BRATŘi
Tři bratři se vydávají do světa na zkušenou, 
aby si našli nevěsty a rodiče jim mohli předat 
hospodářství. Sourozenci při svém putová-
ní vstupují do slavných pohádek, ve kterých 
je čeká mnoho nástrah, nečekaných příhod 
a snad také láska…
Hrají: Tomáš Klus, Vojtěch Dyk, Zdeněk Pišku-
la, Jiří Lábus, Zuzana Norisová, David Matásek, 
Ivana Chýlková, Oldřich Kaiser, Miroslav Tá-
borský, Zdeněk Svěrák, Bolek Polívka, Miro-
slav Vladyka, Miroslav Hanuš, Oldřich Vlach, 
Gabriela Míčová a další. Režie: Jan Svěrák
amfiteátr DK
vstupné: zdarma

čtvrtek 9. 7. 18.00–22.00
Milevské léTo 2015 
THe neeDs (Milevsko) 
& noČnÍ sMĚnA (PÍsek)
Série letních koncertů v amfiteátru DK Milev-
sko (v případě nepříznivého počasí ve velkém 
sále DK).
amfiteátr DK
vstupné: zdarma

pondělí 13. 7. 18.00–19.00
leTnÍ Mini kuRZ oRienTÁlnÍHo 
TAnCe – 1. lekCe ZDARMA
Určený sólovým začátečnicím a letos i jejich 
malým princeznám. Přijďte si osvojit kouzlo 
břišního tance v pěti lekcích (13. 7., 20. 7., 27. 
7., 3. 8., 10. 8.). Snadno si osvojíte základní ta-
neční prvky, postoje i kroky. Vezměte s sebou 
i své děti, které budou mít kurz zdarma! Více 
informací u lektorky Lídy Jindrové na telefonu 
603 536 966.
hudební sál
kurzovné: 240 Kč

úterý 14. 7. 13.00–16.00
ZDRAvoTnÍ PoJiŠŤovnA 
MinisTeRsTvA vniTRA ČR
Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny.
učebna 2

úterý 14. 7. 21.00
leTnÍ kino 2015 – MARTin A venuŠe
Ženy a muži. Jedni jsou z Marsu, druzí z Ve-
nuše … aneb … když hlídá táta.
Hrají: Marek Taclík, Kristýna Liška Boková, 
Lubo Paulovič, Robert Nebřenský, Jakub Ko-
hák, Tomáš Hanák, Tomáš Matonoha, Jan Bu-
dař, Zuzana Stivínová, Nikol Moravcová. Re-
žie: Jiří Chlumský
amfiteátr DK
vstupné: zdarma

středa 15. 7. 09.00
PRÁZDninovÁ DÍlnA PRo DĚTi 
A JeJiCH RoDiČe
Přijďte si vyrobit neposednou opičku, houby 
domácí a kotě v botě. S sebou si přineste 3 žlu-
té chlupaté drátky.
výuková učebna
vstupné: 10 Kč

čtvrtek 16. 7. 18.00–22.00
Milevské léTo 2015 
vo106 (BeCHYnĚ) 
& lekses (soBĚslAv)
Série letních koncertů v amfiteátru DK Milev-
sko (v případě nepříznivého počasí ve velkém 
sále DK).
amfiteátr DK
vstupné: zdarma

neděle 19. 7. 14.00
MikulÍnovo PRÁZDninové 
oDPoleDne
Letní zábavné odpoledne pro děti. Program 
zahájí pohádka v podání pražského Diva-
delního souboru Pruhované panenky, ná-
sledovat bude hudební představení. Celý 
program zakončí diskotéka, kterou připra-
vuje DJ Kali. Na této akci můžete také získat 
novou kartičku pro sbírání Mikulínů v se-
zoně 2015/16 a první razítko do sbírky. 
V případě nepříznivého počasí se přesuneme 
do velkého sálu DK.
amfiteátr DK
vstupné: 30 Kč

pondělí 20. 7. 18.00-19.00
leTnÍ Mini kuRZ oRienTÁlnÍHo 
TAnCe
Určený sólovým začátečnicím a letos i jejich 
malým princeznám.
hudební sál

úterý 21. 7. 21.00
leTnÍ kino 2015 – FoToGRAF
Dámy, radím Vám ke klidu...!
V příběhu volně inspirovaném osudy svě-
toznámého českého fotografa Jana Saudka 
(Karel Roden) se vracíme k některým zásad-
ním křižovatkám života umělce obdařeného 
nejedním výjimečným talentem, živelností 
a vášní. Všechny tyto vlastnosti mu přinesly 
slávu i odmítání, lásku i zradu, zástupy obdi-
vovatelů i osamocení.
Hrají: Karel Roden, Máša Málková, Vilma Ci-
bulková, Zuzana Vejvodová, Václav Neužil, Ma-
rika Procházková, Patrik Děrgel, Jitka Sedláč-
ková, Igor Orozovič, Vanda Konečná, Jenovéfa 
Boková a další. Režie: Irena Pavlásková
amfiteátr DK
vstupné: zdarma

čtvrtek 23. 7. 10.00
iRisDiAGnosTikA
Poradna Jitky Hanzalové.
učebna 2

čtvrtek 23. 7. 17.00
iRisDiAGnosTikA – PsYCHiCkÝ 
RoZMĚR ZDRAvoTnÍCH PRoBléMŮ
Přednáška Jitky Hanzalové.
učebna 2

čtvrtek 23. 7. 18.00–22.00
Milevské léTo 2015 
BÁRA ReiTeRovÁ (CHYŠkY) 
& FAnToM (Milevsko) & eFk
Série letních koncertů v amfiteátru DK Milev-
sko (v případě nepříznivého počasí ve velkém 
sále DK).
amfiteátr DK
vstupné: zdarma

pátek 24. – sobota 25. 7.
Milevské PivnÍ slAvnosTi oPen AiR
Více informací počátkem července na www.
milevskem.cz a plakátech.
park Bažantnice

pondělí 27. 7. 18.00-19.00
leTnÍ Mini kuRZ oRienTÁlnÍHo 
TAnCe
hudební sál

úterý 28. 7. 21.00
leTnÍ kino 2015 – BoBule
Letní melancholická komedie o dvou kama-
rádech, kteří pochopí, že nejen u moře se dá 
prožít fantastická dovolená.
Hrají: Kryštof Hádek, Lukáš Langmajer, Tomáš 
Matonoha, Václav Postránecký, Lucie Benešo-
vá, Lubomír Lipský, Tereza Voříšková a další. 
Režie: Tomáš Bařina
amfiteátr DK
vstupné: zdarma

čtvrtek 30. 7. 18.00–22.00
Milevské léTo 2015 – HoDnĚ 
PoDnĚ (soBĚslAv) & FYloZoFY JAM 
(BeCHYnĚ) & DivADlo MYTHus
Série letních koncertů v amfiteátru DK Milev-
sko (v případě nepříznivého počasí ve velkém 
sále DK).
amfiteátr DK
vstupné: zdarma

PŘiPRAvuJeMe:
neděle 2. 8. 19.30
DivADelnÍ PŘeDsTAvenÍ ZlATÝ PAn 
MinisTR A TuReCkÁ kAvÁRnA
Hrají: Jana Boušková, Naďa Konvalinková, 
Václav Vydra, Matěj Hádek/Martin Davídek/
Martin Kubačák
Představení se uskuteční v rámci 5. Hostín-
ského divadelního léta.
Autorský záměr Roberta Thomase je jasný 
a působivý – pobavit diváka a dát mu překva-
pivou pointu. Tři komické skoro detektivky 
se odehrají v útulné pařížské kavárničce. 
Postavy jsou napsané brilantně a s velkou 
láskou. Ať už patří na stranu dobra či zločinu 
jsou plné humoru a člověčenství. Zejména Zla-
tý pan ministr ťal přímo do naší žhavé součas-
nosti. V případě vytrvalého deště bude akce 
přesunuta do velkého sálu DK Milevsko.
areál milevského kláštera
vstupné: 350 Kč

GAleRie M

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

čtvrtek 2. 7. 15.00
veRnisÁŽ vÝsTAvY 70 & 70
Fotografie Vlasty Štegerové a grafiky Ladisla-
va Kaliny.

od pátku 3. do čtvrtka 30. 7.
vÝsTAvA 70 & 70
Výstava fotografií Vlasty Štegerové a grafiky 
Ladislava Kaliny.
vstupné: 10 Kč

Milevské MuZeuM

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

do neděle 6. 9.
kDYŽ uTiCHlA DĚlA…
Výstava k 70. výročí ukončení 2. světové 
války.

sobota 18. 7. 21.00
FléTnA A MeČ
Ukázka stylového renesančního šermu, ukáz-
ka dobových tanců, hudby, komentovaná pře-
hlídka renesanční módy.
II. nádvoří kláštera
vstupné: 60 Kč a 30 Kč

MĚsTskÁ kniHovnA

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

čtvrtek 2. 7. 13.45-17.00
8. vlAsTivĚDnÁ vÝPRAvA AneB CesTA 
Do sTŘeDovĚku
Putování sepekovské, přeborovské a milev-
ské knihovny. Tento rok je hostitelem naše 
knihovna a pro děti jsme připravili zábavné 
odpoledne plné soutěží na téma Středověk.
dětské oddělení

každé pondělí 08.00-11.00
PRÁZDninové TvoŘenÍ
Prosíme o příchod nejpozději do 8.30 hodin. 
S sebou si vždy přineste nůžky a dobrou nála-
du, vstup zdarma.

13. 7. TeXTilnÍ ZvÍŘÁTko
Nezapomeňte si přinést dlouhou pinzetu, ost-
ré nůžky a 2 knoflíky na oči.

20. 7. louTkY
Vyrobte jednu loutku pro knihovnu, ostatní 
pro sebe.

27. 7. klÍČenkY
Vyrobte si originální klíčenku nejen 
z gumiček…
dětské oddělení

celé léto včetně víkendů
FRAnTiŠek DouBek: ČeskÁ sTÁTnosT 
vÝBĚR Z DÍlA k neDoŽiTÝM 
75. nARoZeninÁM
Komorní výstava je věnována vzpomínce 
na renesančního umělce, který svojí tvorbou 
překročil neregionální úroveň a významně 
reprezentoval města Písek a Milevsko u nás 
i v zahraničí.
vestibul knihovny

sPos Milevsko

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

Rozpis veřejného IN-LINE bruslení je k nahléd-
nutí na www.spos-milevsko.cz.

senioR kluB ZvvZ

www.zvvz.cz/seniorklub

úterý 7. 7.
ZÁJeZD Č. 13 
ŠuMAvskÁ RAŠeliniŠTĚ
Prohlídka rašeliniště u Soumarského mostu 
po naučné stezce (cca 3 km), alpské architek-
tury a muzea ve Volarech. Odjezd od sokolov-
ny je v 7.30 hod. (se zastávkou u paneláků).

úterý 14. 7.
ZÁJeZD Č. 14 – liPno
Návštěva zříceniny Vítkův kámen a Lipna včet-
ně Stezky korunami stromů. Odjezd od soko-
lovny je v 7.30 hod. (se zastávkou u paneláků).

středa 15. 7.
ZAHRADniCTvÍ TRÁvnÍČek 
HoDnoCenÍ oDRŮD AnGReŠTu
Prohlídka Zahradnictví Trávníček, přednáška 
o odrůdách angreštu – cca 15 odrůd - odol-
nost k padlí americkému - ochutnávka. Pro 
přihlášené členy SK ZVVZ. Sraz účastníků je 
v 17 hodin v Zahradnictví Trávníček, Úzká ul., 
Milevsko.

kluB ČeskÝCH TuRisTŮ

www.kctmilevsko.pisecko.info

pátek 3. – neděle 5. 7.
velkÝ vAnDR
Třídenní pěší putování z Horní Cerekve přes 
Dolní Cerekev, Čeřínek, Křemešník, Pelhři-
mov, Pacov, Chýnov, celkem 90 km. Odjezd 
z nádraží ČD Milevsko v pátek v 4.47 hodin, 
příjezd v neděli v 19.49 hodin.
vede: Jindřich Janouch

pátek 31. 7. – pátek 7. 8.
BeskYDY
Tradiční týdenní turistická dovolená. Zajiště-
né ubytování s polopenzí v Rožnově pod Rad-
hoštěm. Jen pro přihlášené účastníky.
vede: Jindřich Janouch, Jaroslav Mácha

MilevskÝ klÁŠTeR

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

sobota 4. 7. 17.00
veRnisÁŽ vÝsTAvY (ne)vŠeDnosT
přízemí barokní prelatury (vchod vedle 
baziliky)

sobota 4. 7. – neděle 9. 8. 10.00-17.00
vÝsTAvA (ne)vŠeDnosT
Pavlína Lörincová – obrazy/Magdalena Bartá-
ková – akvarely a krátký animovaný film „Za-
hrada uzavřená“.

os DiACel

sdružení rodičů s diaBetem a celiakií

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

do soboty 11. 7.
DiA TÁBoR ŠTĚDRonÍn 2015
Připravujeme:
TuRnAJ v PéTAnQue

FARnÍ CHARiTA Milevsko

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

čtvrtek 2. 7.
vlAsTivĚDnÁ vÝPRAvA
Ve spolupráci s městskou knihovnou.

pátek 3. 7.
JseM ŠTAsTnÁ HvĚZDA
Pěvecká soutěž.

středa 8. 7.
BATikovÁnÍ
Tvoření spojené s Rozárkou.

pátek 10. 7.
CesTA ČAseM
Vědomostní soutěž.

středa 15. 7.
Po sToPÁCH HusiTŮ
Výlet plný dobrodružství.

čtvrtek 16. 7.
PŘesPÁČkA v kluBu
Přihlášky předem.

pondělí 20. 7.
osTRov PoklADŮ - ŠiPkovAnÁ
středa 22. 7.
nA skok k inDiÁnŮM
Indiánské tvoření.

úterý 28. 7.
vAŘÍMe, PeČeMe

kAMenÁČ music art pub

www.kamenac.net

pátek 10. 7. 20.00-22.00
BRiGiTTA CMunTovÁ 
& ŠTĚPÁn klouČek
Letní hraní na zahrádce - mladí umělci, kteří 
se věnují jak vlastní, tak převzaté tvorbě obje-
vující se na pražské muzikálové scéně.

pátek 17. 7. 20.00-22.00
JiŘÍ ŘAPek & onDRA kŘÍŽ A HosT
Letní hraní na zahrádce - výborní táborští mu-
zikanti hrající známé soulové skladby i vlastní 
repertoár.

pátek 24. 7.
slokA - ReFRén - PARTY 
DJ MARDoŠA
Muzikant a hudebník Mardoša z kapely Tata-
Bojs a jeho show.

pátek 31. 7. 20.00-22.00
FRenCH TouCH
Letní hraní na zahrádce - písecká kapela, let-
mo se dotýkající //touch// francouzsky laděné 
hudby.

CenTRuM MilÍsek

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

pondělí 13. a 27. 7. 08.00-16.00
RoDiČovskÁ PoRADnA 
DennÍ BeZPlATné PoRADensTvÍ
Konzultace s psychologem PhDr. V. Hořánková.

čtvrtek 2. 7. 17.30–20.00
HoRMonÁlnÍ JÓGA
Dvouhodinový seznamovací workshop s jógou 
pro hormonální rovnováhu. Více informací 
na tel.: 723 156 675 a na e-mailu: katerina-
procházkova@seznam.cz.
cena: 500 Kč

pondělí 20. 7. – pátek 7. 8.
leTnÍ MiniŠkolkA/JesliČkY
Letní provoz jesliček (celodenní zařízení péče 
o děti).


