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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DŮM KULTURYDŮM KULTURY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Miloš Knor, Lukáš Pavlásek a  Ruda 
z Ostravy.

Ti nejlepší komici z pořadu Na stojáka…

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

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

nám. E. Beneše 1 • tel.: 382 522 082

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

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

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

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

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

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

MĚSTSKÁ KNIHOVNAMĚSTSKÁ KNIHOVNA

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

www.spos-milevsko.cz

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

 04. 1. 08.00 Fotbal Písek

 11.–12. 1. 08.00 Turnaj Handball muži

 18.–19. 1. 09.00 Turnaje FC ZVVZ

 25.–26. 1. 09.00 Turnaje FC ZVVZ 

www.zvvz.cz/seniorklub

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

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

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

www.kctmilevsko.pisecko.info

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Na tržišti 560 • tel.: 382 521 296

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OS DIACELOS DIACEL

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

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

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

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

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

 AUTOMATICKÉ KOTLE   TEPELNÁ ČERPADLA   SOLÁRNÍ SYSTÉMY
ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ   VODOINSTALACE   REKONSTRUKCE KOUPELEN

Léčebná rehabilitace a fyzioterapie  �nská sauna  infrasauna

tel. 389 771 385

Turistické informační centrum Milevsko
Husovo nám. 391, 399 01 Milevsko
tel. 383 809 101, mob. 724 515 636
e-mail: infocentrum@milevsko-mesto.cz 
web: www.milevskymkrajem.cz

Milevské kino

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

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. Film je 
pokračováním fenomenální řady celovečer-
ních dobrodružství.
3D DABING 117 min.
vstupné: plné 155 Kč, děti 135 Kč
neděle 2. 8. 20.00
AnDÍlek nA neRvY
ČR – Komedie - Milionářka do chatrče. Ro-
dinná komedie vypráví příběh velkoměstské 
puberťačky a jejího otce, nemajetného veteri-
náře žijícího na venkově.
ORIGINÁLNÍ ZNĚNÍ 105 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 100 Kč
čtvrtek 6. až sobota 8. 8. 17.30
v HlAvĚ
USA - Animovaný – Původní film společnosti 
Disney Pixar V hlavě nás zavede do těch nej-
pozoruhodnějších míst, jaká vůbec mohou exi-
stovat – do lidské mysli.
DABING 102 min.
vstupné: plné 120 Kč, děti 100 Kč
čtvrtek 6., pátek 7. 8. 20.00
Mission: iMPossiBle 
nÁRoD GRÁZlŮ
USA – Akční, thriller – Agent Ethan Hunt 
se vrací! Hrají: Tom Cruise, Jeremy Renner, 
Rebecca Ferguson, Simon Pegg, Alec Baldwin, 
Ving Rhames, America Olivo.
TITULKY 130 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč
sobota 8., neděle 9. 8. 20.00
nenAsYTnÁ TiFFAnY
ČR – Dobrodružná hororová komedie - Pepa 
(Leoš Noha) tráví většinu času vysedáváním 
po hospodách. Aby si vydělal na skromné ži-
vobytí, vykrádá chaty a ukradené předměty 
prodává v zastavárně. Při jednom ze svých 
lupičských výpadů je málem chycen při činu 
a během následného útěku náhodou objeví 
starou videokameru. Ta skrývá záznam, který 
odhaluje cestu k netušenému pokladu.
ORIGINÁLNÍ ZNĚNÍ 80 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

čtvrtek 13. až sobota 15. 8. 20.00
FAnTAsTiCkÁ ČTYŘkA
USA – Akční, sci-fi – Změna se blíží! Jedni 
z nejdéle sloužících komiksových hrdinů ze 
stáje vydavatelství Marvel se vracejí, aby zno-
vu získali své superschopnosti, které je prosla-
vily po celém světě.
DABING 94 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

neděle 16. 8. 20.00
iRACionÁlnÍ MUŽ
Francie – Mysteriózní - Film Iracionální muž 
napsal i režíroval mistr vztahových konver-
začních příběhů Woody Allen. Hlavní roli ro-
zervaného profesora ztvárnil Joaquin Phoenix 
(Zlatý Globus za film Walk the Line).
TITULKY 96 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

čtvrtek 20. až sobota 22. 8. 17.30
MiMoni
USA – Animovaná komedie - Zamysleli jste 
se někdy nad tím, proč vlastně ti žluťoučcí a k 
sežrání roztomilí Mimoni dobrovolně slouží 
Gruovi, padouchovi s velkým P? Odpověď při-
náší animovaná komedie Mimoni, která z nich 
konečně a především zcela zaslouženě dělá 
hlavní postavy jejich vlastního příběhu.
DABING 91 min.
vstupné: plné 110 Kč, děti 90 Kč

čtvrtek 20., pátek 21. 8. 20.00
RYTMUs – sÍDliskovÝ sen
ČR/SR – Dokument, hudební - Pohled do sou-
kromí nejznámějšího slovenského rapera, kte-
rý vyrůstal na sídlišti a dnes je z něj fenomén: 
Rytmus.
ORIGINÁLNÍ ZNĚNÍ 90 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

sobota 22., neděle 23. 8. 20.00
sCHMiTke
ČR/Německo – Komedie – Film Schmitke 
se odehrává v současném Německu a Česku, 
jeho hlavní část pak na pomezí těchto dvou 

zemí – v malém městečku uprostřed lesů 
na hřebenech Krušných hor. S lehkým ko-
mediálním nadhledem nabízí mix napínavé 
detektivní zápletky s místy až dokumentár-
ně realistickým pohledem na dnešní Sudety, 
který těží z „magického realismu“ tamního 
prostředí.
ORIGINÁLNÍ ZNĚNÍ 90 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 100 Kč

čtvrtek 27. až sobota 29. 8. 17.30
UUUPs! noe ZDRHnUl…
Německo, Lucembursko - Rodinný, animovaný 
film vychází z klasického, oblíbeného a nad-
časového příběhu o Noemově arše. Tentokrát 
se ovšem nezaměříme na velké vítěze, ale 
na ty, řekněme s méně štěstím a méně vidi-
telné, s kterými je ale mnohdy mnohem větší 
zábava.
DABING 86 min.
vstupné: 100 Kč

čtvrtek 27. až neděle 30. 8. 20.00
PiXelY
USA – Akční komedie - Když si mezigalaktičtí 
mimozemšťané chybně vyloží videozáznamy 
klasických videoher jako vyhlášení války, za-
útočí na Zemi s armádou jednotek, která je 
inspirovaná objekty ze zmíněných videoher.
3D DABING 106 min.
vstupné: 150 Kč

DŮM kUlTURY

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

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.
V případě vytrvalého deště bude akce přesu-
nuta do velkého sálu DK Milevsko.
areál milevského kláštera
vstupné: 350 Kč

úterý 4. 8. 20.30
leTnÍ kino 2015 – 2BoBUle
Volné pokračování úspěšné filmové komedie 
Bobule. Opět budeme sledovat eskapády dvo-
jice kamarádů Honzy (Kryštof Hádek) a Jirky 
(Lukáš Langmajer). Jirka se zaplete s mladou 
krásnou dívkou, jejíž otec (Jiří Krampol) má 
ovšem o nápadnících své dcery úplně jiné 
představy a Jirka raději prchá za kamarádem 
Honzou na jižní Moravu. Pokračování kome-
die z poetického prostředí jihomoravských 
vinic obohatí i nové postavy a nové herecké 
tváře. V případě nepříznivého počasí se pro-
mítání přesouvá do velkého sálu DK.
amfiteátr DK
vstupné: zdarma

čtvrtek 6. 8. 18.00–22.00
Milevské léTo 2015 
BAD Ass Honkies (PRAHA) 
& vÍTĚZ soUTĚŽe PŘeŠTĚniCe
Série letních koncertů v amfiteátru DK Milev-
sko (v případě nepříznivého počasí velký sál 
DK).
amfiteátr DK
vstupné: zdarma

úterý 11. 8. 13.00–16.00
ZDRAvoTnÍ PoJiŠŤovnA 
MinisTeRsTvA vniTRA ČR
Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny.
učebna 2

úterý 11. 8. 20.30
leTnÍ kino 2015 – AUToPoHÁDkY
Celovečerní povídkový animovaný film je 
sestaven ze čtyř animovaných epizod a hra-
né části, která vše spojuje a vytváří rámec 
příběhu.

V případě nepříznivého počasí se promítání 
přesouvá do velkého sálu DK.

amfiteátr DK
vstupné: zdarma

středa 12. 8. 09.00
PRÁZDninovÁ DÍlnA PRo DĚTi
Přijďte si vyrobit žabí hru, netradiční krabičku 
na dárky a květníček. Přineste s sebou korá-
lek a 2l plastovou lahev i s víčkem.
vstupné: 10 Kč

čtvrtek 13. 8. 18.00–22.00
Milevské léTo 2015 
ABsolUTnÍ vŠeCHno (Milevsko) 
& sinGHAiA (Č. BUDĚJoviCe)
Série letních koncertů v amfiteátru DK Milev-
sko (v případě nepříznivého počasí velký sál 
DK).
amfiteátr DK
vstupné: zdarma

sobota 15. 8. 06.30–18.00
PoCHoD PŘes DvA MosTY
39. ročník tradičního turistického pochodu. 
Pěší trasy: 10 až 42 km, cyklo: 25 až 65 km. 
Start od 6.30 do 9.30 hodin u domu kultury, 
cíl do 18 hodin v DK.
start od DK

úterý 18. 8. 20.30
leTnÍ kino 2015 – PŘÍBĚH kMoTRA
Příběh kmotra je inspirován bestsellerem Ja-
roslava Kmenty „Kmotr Mrázek“.

Popisuje vzestup a pád člověka, který se od 
kšeftu s digitálními hodinkami posunul až na 
pozici šedé eminence české politiky.

Ve filmu se střetnou dva světy – víra v právo 
silnějšího a chytřejšího a víra ve spravedlnost. 
Policista Cajthaml (Lukáš Vaculík) je celý ži-
vot na stopě Kmotrovi (Ondřej Vetchý). Posta-
va kapitána Cajthamla je holdem policistům, 
kteří neztratili víru v to, že spravedlnost má 
zvítězit. Ta nakonec i v našem příběhu zvítě-
zí, neboť Příběh Kmotra je důkazem platnosti 
úsloví: „S čím kdo zachází, s tím také schází.“

V případě nepříznivého počasí se promítání 
přesouvá do velkého sálu DK.

amfiteátr DK
vstupné: zdarma

čtvrtek 20. 8. 14.00
iRisDiAGnosTikA
Poradna Jitky Hanzalové.
učebna 2

čtvrtek 20. 8. 18.00–22.00
Milevské léTo 2015 
BAGs & ČUTACÍ MeRUnA (sTRAkoniCe) 
+ RAP P – JAY & kUBinA
Série letních koncertů v amfiteátru DK Milev-
sko (v případě nepříznivého počasí velký sál 
DK).
amfiteátr DK
vstupné: zdarma
čtvrtek 20. až neděle 23. 8.
BARToloMĚJské PosvÍCenÍ 
Milevské MĚsTské slAvnosTi 2015
Koncerty, výstavy, taneční vystoupení, pro-
gram pro děti a mnoho dalšího…
park Bažantnice
úterý 25. 8. 20.30
Milevské kino 2015 – DeŠŤovÁ vÍlA
Živly, které ovládají zemi – Vzduch, Oheň 
a Voda – provádějí pravidelnou inspekci 
u lidí. Za všechny živly sledujeme Vodu, které 
lidé říkají Dešťová víla. Jde krajem převlečena 
za chudou ženu. Pozná, že lidé začali myslet 
hlavně na peníze, že se vytrácí láska a dobro. 
Mezi takové patří i sedlák Lakota (Miroslav 
Donutil), jehož syn Ondra (Jakub Gottwald) 
miluje chudou Květušku (Eva Kerekes). Je-
jich lásku ale sedlák nerad vidí. Dešťová víla 
(Lenka Vlasáková) požádá vládce Slunce, zda 
by nemohla lidi potrestat sama a vezme lidem 
déšť. Lakota využije situace a slíbí Ondrovi, že 
si může vzít Květušku za ženu pod podmín-
kou, že Květuška zařídí déšť… Vypadá to jako 
úkol těžký, ale jak už to v pohádkách bývá, na-
konec dobro a láska zvítězí.
V případě nepříznivého počasí se promítání 
přesouvá do velkého sálu DK.
amfiteátr DK
vstupné: zdarma

čtvrtek 27. 8. 18.00–22.00
Milevské léTo 2015 
DUsoT DUsÍCÍCH se kRÁlÍkŮ (Milevsko) 
& DesPAiRes (kovÁŘov) + eFk
Série letních koncertů v amfiteátru DK Milev-
sko (v případě nepříznivého počasí velký sál 
DK).
amfiteátr DK
vstupné: zdarma
sobota 29. 8. 13.00–16.00
6. MilevskÝ PoHÁDkovÝ les
Dům kultury Milevsko a Maškarní sdružení 
Milevsko pořádá zábavné odpoledne nejen 
pro děti plné soutěžních úkolů a pohádkových 
postaviček.
start od bazénů u Bažantnice 
(Petrovická ulice)
vstupné: 50 Kč

GAleRie M

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

úterý 4. 8. 18.30
veRnisÁŽ vÝsTAvY Po UŠi v PAPÍRU
Vystavuje Jiřina Vlková – papírové šaty a Da-
vid Peltán – fotografie.
od středy 5. 8.
vÝsTAvA - Po UŠi v PAPÍRU
Vystavuje Jiřina Vlková – papírové šaty a Da-
vid Peltán – fotografie. Výstava potrvá do 30. 
srpna.
vstupné: 10 Kč

středa 19. 8. 18.00
vZPoMÍnkovÝ veČeR 
nA PRoF. FRAnTiŠkA DoUBkA
V průběhu večera bude promítnut krátký film 
o Františku Doubkovi z jeho poslední výstavy 
v Senátu ČR, vystoupí Pavla Tesařová (housle), 

Bohdana Tesařová (hoboj) a Michal Tesař (kla-
vír), večera se zúčastní celá řada známých 
osobností, které s autorem spolupracovali, mj. 
akademický sochař Vladimír Oppl - autor mile-
vské medaile a řady mincí české měny.
Srdečně zveme širokou veřejnost!
vstupné: zdarma

MĚsTskÁ kniHovnA

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

celý srpen 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
středa 19. 8. 8.00–11.00
8. PosvÍCenskÝ TURnAJ 
v DeskovÝCH HRÁCH
dětské oddělení
pátek 21. 8. 17.00-19.00
kniHoHRÁTkY s kniHovnoU
Stánek knihovny poprvé na Bartolomějském 
posvícení.
park Bažantnice

KNIHOVNA V DOMĚ KULTURY UZAVŘENA 
Z DŮVODU DOVOLENÉ od 10. do 14. 8.

klUB ČeskÝCH TURisTŮ

www.kctmilevsko.pisecko.info

do úterý 7. 8.
BeskYDY
Tradiční týdenní turistická dovolená. Zajiště-
né ubytování v Rožnově pod Radh., polopenze. 
Jen pro přihlášené účastníky.

vede: Jindřich Janouch, Jaroslav Mácha
pátek 14. 8.
PAMÁTkY MilevskA
6. ročník, pěší trasa do 10 km, akce IVV. Start 
v Infocentru od 13.00 do 15.00 hodin. Cíl: za-
hrada DK do 17.00 hodin.

vede Vladimír Ondruška
sobota 15. 8.
PŘes DvA MosTY
39. ročník tradičního turistického pochodu, 
akce IVV, pěší trasy: 10 až 42 km, cyklo: 25 
až 65 km. Start od 6.30 do 9.30 hodin, cíl 
do 18.00 hodin u domu kultury.

zajišťuje: Vladimír Ondruška
neděle 16. 8.
seTkÁnÍ nA TRATi
21. ročník setkání turistů z Tábora, Písku a Mi-
levska. Akce IVV. Sraz účastníků na železniční 
stanici Líšnice u Milevska v době od 8.00 
do 9.00 hodin po příjezdu vlaků. Trasa do 20 
km, cíl: hospoda Branice do 16.00 hodin.

zajišťuje: Vladimír Ondruška
středa 19. 8.
nADĚJkovsko
Pěší vycházka po trase Nadějkov, Busíny, Star-
cova Lhota, Nepřejov, Hubov, Nadějkov, cel-
kem 15 km. Odjezd z autobusového nádraží 
v 5.50, návrat v 13.49 hodin.

vede: Jindřich Janouch
středa 26. 8.
HoRA TÁBoR, BeCHYnĚ
Pěší vycházka po trase Nemějice, Hora Tábor, 
Nepomuk, Soví, Radětice (rozhledna) - Bechy-
ně, celkem 15 km. Odjezd z autobusového ná-
draží v 5.35 hodin.

vede: Jaroslav Mácha

MilevskÝ klÁŠTeR

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

do neděle 9. 8. 10.00–17.00
vÝsTAvA (ne)vŠeDnosT
Pavlína Lörincová – obrazy/Magdalena Bar-
táková – akvarely a krátký animovaný film 
Zahrada uzavřená.
sobota 1. srpna 19.30
konCeRT - Glen HAnsARD
Irský písničkář a držitel Oscara zahraje 
na prvním nádvoří kláštera. Jediný koncert 
v Čechách!

pondělí 10. 8. 19.00
BUBnovÁnÍ nA nÁDvoŘÍ klÁŠTeRA!
Kdo má doma jakýkoli bicí nástroj a rád by ho 
provětral, je srdečně vítán! Pojďme do toho!

sobota 15. 8. 17.00
veRnisÁŽ vÝsTAvY 
neJDŮleŽiTĚJŠÍ Je sRDCe
Výstava obrazů akademického malíře Antoní-
na Šíta, zachycující okolí Milevska - Chyšecko 
a Nosetín, kde Antonín Šít strávil téměř celý 
svůj život.
Výstavu ke 100. výročí narození A. Šíta pořá-
dá farnost Chyšky ve spolupráci s Milevským 
klášterem, Královskou kanonií premonstrátů 
na Strahově a za podpory Jihočeského kraje, 
města Sedlec-Prčice a obce Chyšky. Výstava 
potrvá do 29. 9.
výstavní síň v přízemí barokní prelatury

čtvrtek 20. až neděle 23. srpna
Milevské PosvÍCenÍ

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.

CenTRUM MilÍsek

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

9. – 15. 8.
DT oRlÍk vYsTRkov - iii. BĚH
Pobytový dětský tábor pro děti do 6 let.

čtvrtek 13. 8. 17.30–20.00
seMinÁŘ HoRMonÁlnÍ JÓGY
Cvičení podporuje ženský hormonální systém, 
podporuje vitalitu a zdraví ženy.Pomáhá udr-
žet mladost a svěžest v kterémkoli věku. Ob-
jednávky předem na tel.: 723 159 675.

17.–22. 8. 08.00–16.00
PŘÍMĚsTskÝ DĚTskÝ TÁBoR
Pro děti od 6 do 14 let.

pondělí 17. a 31. 8. 08.00–16.00
PsYCHoloGiCkÁ PoRADnA 
(BeZPlATnÁ)
PhDr. Vlasta Hořánková

pondělí 24. 8. 09.00–16.00
PRÁvnÍ PoRADnA (BeZPlATnÁ)
Mgr. Marek Hůzl

srpen 2015
PŘÍJeM PŘiHlÁŠek Do kURZŮ JÓGY 
s MÍŠoU HoTovoU
Termíny: středa od 17.15 do 18.30, neděle 
od 17.15 do 18.30, neděle od 18.45 do 20.15. 
Cena kurzu: 1300 Kč (14 lekcí). Přihlášky za-
sílejte na mail: michaela.hotova@seznam.cz.

RACinG ResCUe

www.vyprostovani.cz

sobota 22. 8.
noČnÍ ŽeleZnÝ HAsiČ 
PoHÁR FAsT kovoŠRoT
3. kolo druhého ročníku Milevského poháru 
T.F.A. Program pro děti, soutěže: ženy, muži, 
master, po vyhlášení soutěže proběhne after-
party – DJ Radek Hrdina.

ČeskÝ svAZ CHovATelŮ

výStavní areál ČSCH milevSko

sobota 22., neděle 23. 8.
BARToloMĚJskÁ vÝsTAvA ZvÍŘAT
13. ročník soutěže chovných samců králíků 
a bohatý doprovodný program. V sobotu 22. 8. 
bude otevřeno od 8 do 18 hodin, v neděli 23. 
8. od 8 do 14 hodin.

FARnÍ CHARiTA Milevsko

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

pondělí 3. 8.
FAnoUŠ slAvÍ 1. nARoZeninY
Otevíráme dveře veřejnosti.

pátek 7. 8.
nA CHvÍli MoDelkoU
Akce nejen pro holky.
úterý 11. 8.
CesTA nA sAFARi 
CesTA ZA DoBRoDRUŽsTvÍM
čtvrtek 13. 8.
PŘesPÁvAČkA v klUBU
Pouze pro přihlášené.
středa 19. 8.
PoDMoŘskÝ svĚT
Tvoření spojené s Rozárkou.
úterý 25. 8.
MÁMe RÁDi ZvÍŘATA
čtvrtek 27. 8.
vAŘÍMe, PeČeMe
pondělí 31. 8.
oslAvA konCe PRÁZDnin 
Den PlnÝ ZÁBAvY

kAMenÁČ music art pub

www.kamenac.net

sobota 1. 8.
ŠinDY
Vernisáž obrazů známého undergroundového 
výtvarníka a hudebníka.
pátek 28. 8. 20.00-22.00
THe BlADDeRsTones
Power trio THE BLADDERSTONES spojuje tři 
různé osobnosti. Kytaristu, který si sotva od-
ložil školní brašnu a zní jako Jeff Beck infiko-
vaný vzteklinou. Veterána, co si užívá podium 
jako horkou vanu po dobytí severního pólu 
a postavou i srdcem nepřehlédnutelného bu-
beníka, co je nadržený na každý další úder 
do svého milovaného nástroje. Z jejich hry 
bluesových a jazzových standartů, „sixtees“, 
pouštního funku a texaského undergroundu 
je cítit především radost z toho být teď a tady. 
Všechno ostatní jde v tu chvíli stranou. The 
Bladderstones se v roce 2015 zúčastnili pres-
tižní mezinárodní soutěže BLUES APERITIV 
2015 a zvítězili. Získali tak postup na meziná-
rodní festivaly BLUES ALIVE 2015 a 2016.

AkCe MĚsÍCe

BARToloMĚJské PosvÍCenÍ
Milevské MĚsTské slAvnosTi 2015

20. – 23. 8. 2015
Park Bažantnice

Program začíná koncertem POCTA BAROKNÍ HUD-
BĚ - Antonio Vivaldi - „Čtvero ročních dob“, kte-
rý se uskuteční v bazilice milevského kláštera ve 
čtvrtek 20. 8. od 18 hodin. 
Pátek 21. srpna od 17 hodin začne v parku Bažant-
nice bohatý program, od 19 hodin se pak můžete 
těšit na koncert skupiny TICHO DE PRE CUPÉ BAND, 
vystoupení zpěváků PAVLA CALLTY a MARKA ZTRA-
CENÉHO s kapelou a večer zakončí legendární po-
procková kapela z Milevska ELIZABETH.
V sobotu 22. 8. od 14 hodin vystoupí kapely THE 
NEEDS, SUTEREN, následovány zpěváky BRIGITOU 
CMUNTOVOU A ŠTĚPÁNEM KLOUČKEM. Od 17 hodin 
se pak na podiu vystřídají kapely PARADOXY, HLA-
HOL, IVAN HLAS TRIO, FANTOM, NATURAL a VŠICH-
NI SVATÍ. 
V neděli 23. srpna se v kostele na nám. E. Beneše 
od 10 hodin bude konat MŠE SVATÁ ZA MĚSTO MI-
LEVSKO. Program v parku Bažantnice pokračuje od 
12.30 hodin koncertem dechové kapely KOVAČKA, 
následovaný vystoupením kapely TICHÁ POHODA – 
swing – rock Chyšky. Od 15 hodin bude podium pa-
třit již tradiční soutěži O POSVÍCENSKÝ KOLÁČ, po 
jejím skončení již bude na podiu připravena místní 
kapela EVERGREEN BAND a nedělní pohodové od-
poledne v parku Bažantnice zakončí vystoupení 
jihočeské dechové kapely PODHORANKA (16.30 
hodin). Poté se přesuneme na první nádvoří mile-
vského kláštera, kde bude od 20.30 hodin sehrán 
původní muzikál Gabriely Molové Tep královské 
krve.


