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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
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Milevské kino

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

PoHÁDkY PRo eMU
čtvrtek 5. 1. 15.00
ČR – Romantický příběh - Petr Miller pracuje 
již řadu let pro imigrační úřad v Londýně. Za-
běhaný rytmus jeho života jednoho dne pře-
ruší podivný telefonát z Prahy. V nemocnici 
leží po autonehodě svobodná matka, která ho 
v případě nouze uvedla jako opatrovníka své-
ho dítěte. Ema je totiž jeho dcera.
ČESKÉ ZNĚNÍ 101 min.   
vstupné: 50 Kč,
členové Senior klubu ZVVZ: 25 Kč

velkÁ ČÍnskÁ ZeĎ
čtvrtek 5., pátek 6. 1. 20.00
USA – Dobrodružný, fantasy - Její tvůrci muse-
li mít dobrý důvod, proč z ní udělali největší 
stavbu na světě. Velká čínská zeď je opřede-
na mnoha mýty. Jednoho z nich se chopil le-
gendární režisér Čang Yimou, který s pomocí 
Matta Damona natočil velkolepé dobrodružné 
fantasy, v němž nepůjde o nic menšího než 
o záchranu lidské civilizace.
3D DABING 94 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 150 Kč

FAnTAsTiCkÁ ZvÍŘATA A kDe Je nAJÍT
pátek 6. až neděle 8. 1. 17.30
USA – Rodinný, fantasy - J. K. Rowlingová 
Vás zve do nové epochy kouzelnického svě-
ta. Newt Scamander přichází do New Yorku 
se svým záhadným kufříkem, ve kterém se na-
chází obrovská sbírka vzácných magických 
tvorů z jeho cest kolem světa. Co se může 
stát, když se nadaný britský kouzelník vydá 
do Ameriky a jeho zvířata (některá i trochu 
nebezpečná) uniknou z kufříku?
DABING 133 min.   
vstupné: 110 Kč

lA lA lAnD
sobota 7., neděle 8. 1. 20.00
USA – Komedie, muzikál, drama - Moderní 
pojetí klasického hollywoodského milostného 
románu umocněné skvělými písničkami do-
provázenými velkolepými tanečními čísly líčí 
vášnivý milostný vztah od něžného vzrušení 
rozvíjející se lásky až po trpké zklamání z vel-
kých ambicí.
TITULKY 127 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

PŘÍCHoZÍ
čtvrtek 12., sobota 14. 1. 20.00
USA – Sci-fi, drama - Snímek Příchozí je pro-
vokativním vědeckofantastickým thrillerem 
od slavného režiséra Denise Villeneuvea. Když 
po celém světě přistanou tajemné vesmírné 
lodě, dojde k sestavení elitního týmu – v čele 
s odbornicí na lingvistiku Louise Banksovou 
(Amy Adams) – s cílem zjistit, jaké mají mimo-
zemšťané úmysly.
TITULKY 117 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 100 Kč

AnDĚl PÁnĚ 2
pátek 13. až neděle 15. 1. 17.30
ČR - Rodinná filmová pohádka - Anděl Páně 2 
je volným pokračováním úspěšné vánoční po-
hádky s Ivanem Trojanem a Jiřím Dvořákem 
v hlavních rolích.
ORIGINÁLNÍ ZNĚNÍ 99 min.   
vstupné: 100 Kč

RAMMsTein in AMeRikA
pátek 13. 1. 20.00
Německo – Dokument, koncert - Uvidíte 
RAMMSTEIN IN AMERIKA - velký film o ka-
pele RAMMSTEIN a o tom, jak si podmanili 

kontinent na druhém břehu Atlantiku. A jako 
vrchol večera můžete zažít údajně nejlepší 
koncert kapely RAMMSTEIN vůbec - koncert 
z Madison Square Garden v New Yorku.
TITULKY 223 min.
vstupné: 160 Kč

MAnŽel nA HoDinU
neděle 15. 1. 20.00
ČR – Komedie - Manžel na hodinu jako pokra-
čování mimořádně úspěšné české komedie 
a diváckého hitu z roku 2014 sleduje další 
osudy čtveřice hráčů vodního póla z Nym-
burku, kteří začali pracovat jako hodinoví 
manželé.
ORIGINÁLNÍ ZNĚNÍ 105 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

UČiTelkA
čtvrtek 19. 1. 15.00
ČR, SR – Drama - Děj strhujícího a velmi ak-
tuálního snímku o síle lidského charakteru 
inspirovaného skutečnou událostí se sice 
odehrává na začátku 80. let, ale jde o příběh 
univerzální, který by se mohl odehrát kdeko-
liv a v jakékoli době, neboť zkorumpovanost, 
stejně jako malost a vypočítavost vládnou svě-
tem bez ustání. Režie Jan Hřebejk.
ORIGINÁLNÍ ZNĚNÍ 102 min.   
vstupné: 50 Kč,
členové Senior klubu ZVVZ: 25 Kč

XXX: nÁvRAT XAnDeRA CAGe
čtvrtek 19., pátek 20. 1. 20.00
USA – Akční, komedie - Xander Cage (Vin Die-
sel), zvaný též xXx, je naživu. To ale není ta 
nejdůležitější zpráva. Hlavní je to, že je zase 
v dokonale vyladěné formě a připravený s po-
mocí svých vymazlených ale hlavně dokona-
lých adrenalinových kousků a triků nabančit 
všem největším hnusákům na světě.
TITULKY 105 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 150 Kč

Divoké vlnY 2
pátek 20. a sobota 21. 17.30 hod.,
neděle 22.1. 15.00
USA - Animovaný - Surfaři ve fraku jsou zpět! 
Tučňáci už zase staví na hlavu zavedené po-
řádky, věnují se surfování na prkně a tráví čas 
na pláži. Možná ne úplně všichni, ale zcela jis-
tě mladý tučňák Cody, který se ve filmu Divoké 
vlny stal překvapivým šampionem v surfování 
a teď se vrací v nové animované komedii Di-
voké vlny 2. A zase ve velkém stylu na prkně.
DABING 85 min.   
vstupné: 110 Kč

PAsAŽéŘi
sobota 21., neděle 22. 1. 20.00
USA – Akční, thriller - Jennifer Lawrence 
a Chris Pratt představují dva pasažéry vesmír-
né lodi, která je má dopravit na jinou planetu, 
kde by měli začít nový život. Když je jejich hi-
bernační kóje za záhadných okolností probu-
dí o 90 let dříve, než loď dosáhne svého cíle, 
mění se ale rutinní cesta v souboj o přežití.
3D TITULKY 116 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

ResiDenT evil: PosleDnÍ kAPiTolA
čtvrtek 26., pátek 27. 1. 20.00
USA – Akční, horor - Na filmová plátna míří zá-
věrečný díl nejúspěšnější filmové série na mo-
tivy videoher, která celosvětově utržila přes 
1 miliardu dolarů a inspirovala se úspěšnou 
herní sérií společnosti Capcom.
3D TITULKY
do 12 let nepřístupný, vstupné: 140 Kč

PsÍ PoslÁnÍ
pátek 27. až neděle 29. 1. 17.30
USA – Komedie, drama - Všichni psi jednou 
přijdou do nebe… Ale nejprve musí splnit 
své poslání. Podle stejnojmenného knižního 

bestselleru Bruce W. Camerona.
DABING
vstupné: 110 Kč

sPoJenCi
sobota 28., neděle 29. 1. 20.00
USA – Válečný, romantický - Oscarový reži-
sér Robert Zemeckis, tvůrce Forresta Gumpa 
a Trosečníka, vrhnul Brada Pitta a Marion 
Cotillard do světa, v němž může láska skončit 
vlastizradou.
TITULKY 124 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

lisTovÁnÍ: 
lÁskA A TĚlo – ARnoŠT lUsTiG
úterý 31. 1. 17.30
Akce Městské knihovny Milevsko. Předprodej 
vstupenek v milevské knihovně.
vstupné: 80 Kč

DůM kUlTURY

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

novoRoČnÍ oHŇosTRoJ
neděle 1. 1. 17.00
nám. E. Beneše
vstupné: zdarma

iRisDiAGnosTikA – PoRADnA
čtvrtek 5. 1. 14.00
Poradna Jitky Hanzalové.
učebna 1

iRisDiAGnosTikA – PŘeDnÁŠkA
čtvrtek 5. 1. 17.00
Přednáška Jitky Hanzalové.
učebna 1

DivADelnÍ PŘeDsTAvenÍ – vinneToU
sobota 7. 1. 19.00
Po krátké době se k nám vrací Spolek divadel-
ních ochotníků Petrovice. Tentokrát v počet-
ném zastoupení uvede hru VINNETOU. Tato 
hra autora Petra Kolečka není klasickým uve-
dením napínavého příběhu apačského náčel-
níka! Kdo očekává klasický příběh Vinnetoua, 
tak se jej nedočká! Nenechte se zmýlit názvem 
a přijďte se podívat na příběh hlavního hrdi-
ny, který vzhlíží k hodnotám, které ctil Vinne-
tou, ale život takový není.
velký sál
vstupné: 50 Kč,
členové Senior klubu ZVVZ 25 Kč

ZDRAvoTnÍ PoJiŠŤovnA 
MinisTeRsTvA vniTRA ČR
úterý 10. 1. 13.00-16.00
Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny v DK 
Milevsko, každé druhé úterý v měsíci.
učebna 2

GUATeMAlA A sAlvADoR
úterý 10. 1. 18.00
Turistická beseda - vypráví a promítá Mgr. Mi-
chal Hrazdil.
loutkový sál DK

UniveRZiTA TŘeTÍHo vĚkU
středa 11. 1. 18.00-20.00
loutkový sál

kURZ – TRPAslÍk PRo ŠTĚsTÍ
čtvrtek 12. 1. 18.00
Šijeme s Laďkou Bečkovou, materiál v ceně 
kurzu.
výuková učebna
vstupné: 250 Kč

ToUlkY ZA PoZnÁnÍM
středa 18. 1. 18.00
Přednáší a promítá: Aleš Zeman
loutkový sál
vstupné: 25 Kč

RYBÁŘskÝ Ples
sobota 21. 1. 20.00
Hraje Elizabeth, předprodej vstupenek - Výbor 
ČRS Milevsko.
prostory DK

kAŠPÁRek A DeŠTivÝ les
neděle 22. 1. 15.00 a 16.00
Hraje Loutkový soubor při DK Milevsko, ná-
mět a režie Marie Polívková, hudba Jan Cihlář. 
Počet míst v sále je omezen, zajistěte si svá 
místa v předprodeji.
loutkový sál 
vstupné: 30 Kč

DiskUsnĚ vZDĚlÁvACÍ veČeR 
JAk se ŽiJe UPRCHlÍkůM
úterý 24. 1. 18.00
Promítání fotografií a přednáška fotografa 
Radka Procyka, který několikrát navštívil 
uprchlické tábory v Sýrii a Turecku v době 
před a během syrského válečného konfliktu.
výuková učebna
vstupné: 30 Kč

vÝRoČnÍ ČlenskÁ sCHůZe kČT
úterý 24. 1. 18.00
Program doplní beseda manželů Jelínkových 
na téma Kypr.
loutkový sál DK

UniveRZiTA TŘeTÍHo vĚkU
středa 25. 1. 18.00-20.00
loutkový sál

Ples MĚsTA MilevskA
pátek 27. 1. 20.00
prostory DK
vstupné: 250 Kč

DĚTskÝ kARnevAl
neděle 29. 1. 14.00-17.00
Zábavné odpoledne s diskotékou, v maskách, 
plné soutěží pro malé i velké.
prostory DK 
vstupné: 30 a 50 Kč

GAleRie M

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

veRnisÁŽ – vÝsTAvA vÝTvARnÍCi 
MilevskA A okolÍ – 28. RoČnÍk
pátek 13. 1. 17.00

vÝsTAvA vÝTvARnÍCi MilevskA 
A okolÍ – 28. RoČnÍk
úterý 17. 1. až středa 22. 2.
vstupné: 10 Kč

HUDeBnÍ sklePY 
JARDA TRABAnDiTA svoBoDA
pátek 20. 1. 19.30
Multiinstrumentalista a frontman kapely Tra-
band si na jaře k padesátinám nadělil sólovou 
desku, a teď s ní objíždí kluby.

MĚsTskÁ kniHovnA

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

PRÁZDninové vloČkovÁnÍ
pondělí 2. 1. 15.00
Malá prázdninová dílna o vločkách nejen těch 
papírových...
dětské oddělení

viRTUÁlnÍ UniveRZiTA 3. vĚkU
pondělí 16. 1.
Promoce v aule České zemědělské univerzity 
v Praze.
Praha

viRTUÁlnÍ UniveRZiTA 3. vĚkU
čtvrtek 19. 1. 13.00
Slavnostní předání Osvědčení studentům, kte-
ří ukončili své studium promocí.
Galerie M

viRTUÁlnÍ UniveRZiTA 3. vĚkU
čtvrtek 26. 1.
Závěrečný seminář - Božetice – Muzeum mly-
nářství, pekařství a zemědělství.

BeZoDPADovÁ DoMÁCnosT
pátek 27. 1. 15.00-16.00
Knihovna se zapojuje do 14denní výzvy Pra-
vého domácího časopisu na bezodpadový pro-
voz. Přijďte si popovídat o tom, jak správně 
třídit, co recyklovat a jak produkovat co nej-
méně odpadu.
dětské oddělení
BeZoDPADovÁ vÝZvA
pátek 30. 1. až neděle 12. 2.
Zapojujeme se do výzvy Pravého domácího ča-
sopisu a zavazujeme se k tomu 14 dní poctivě 
třídit a recyklovat. Pojďte do toho s námi!
celá knihovna
lisTovÁnÍ lÁskA A TĚlo 
(ARnoŠT lUsTiG)
úterý 31. 1. 17.30
V jedné z posledních knih se Arnošt Lustig 
pokusil o konečné zúčtování s tématy, která 
poznamenávají celou jeho tvorbu - nepochopi-
telnost nacistické myšlenky na vyhlazení Židů 
na straně jedné a láska k životu a ke všemu 
tělesnému na straně druhé. Hlavní představi-
telé, mladí lidé plní tělesných tužeb Gabriela 
Lágusová a Josef Reinisch, prožívají v terezín-
ském ghetu svou zakázanou lásku. Transport 
může přijít každým dnem, a tak útěchu nachá-
zejí hrdinové knihy pouze jeden v druhém. 
Žijí naplno a vyslovují věci, které by nebýt 
tlaku okolností možná ze sebe možná nikdy 
nevypustili. Přežívají, dokud mají tělo toho 
druhého. Výsledkem je příběh plný milostných 
vyznání i esejistických podobenství o smyslu 
života. V rámci projektu AL90, nedožitých 90. 
narozenin Arnošta Lustiga. Účinkují: Bára Já-
nová, Lukáš Hejlík, Zdeněk Černín (alt. Alan 
Novotný)
Milevské kino
CvAkYCvAk 2016
celý leden
Výstava milevského fotoklubu Cvakycvak pro-
dloužena na celý leden.
vestibul knihovny

senioR klUB ZvvZ

www.zvvz.cz/seniorklub

PoHÁDkY PRo eMU
čtvrtek 5. 1. 15.00
Milevské kino                                

novoRoČnÍ GAlAkonCeRT 
oPeReTnÍCH MeloDiÍ
pondělí 9. 1.
Vystoupí světoznámá operní hvězda Gabrie-
la Beňačková společně s tenoristou Jakubem 
Pustinou za klavírního doprovodu doc. Marty 
Vaškové z JAMU Brno, odjezd v 17.45 hod.
divadlo v Táboře

AnGliČTinA
středa 11. a 25. 1.
Kurz angličtiny vedený externím lektorem. Vý-
uka od 8.30 do 10.40 hod.
1. Základní škola v Milevsku

nĚMČinA
středa 18. 1.
Kurz němčiny vedený externím lektorem. Vý-
uka od 8.30 do 10.40 hod.
1. Základní škola v Milevsku

TAneČnÍ PRo senioRY
středa 4., 11., 18., 25. 1. 18.00
Taneční pro členy senior klubu. Vedou manže-
lé Bolkovi.
taneční sál DK

UČiTelkA
čtvrtek 19. 1. 15.00
Milevské kino                                

RUkoJMÍ BeZ RiZikA
29. 1.
Komedie s Václavem Vydrou s kriminální pří-
chutí o pytli peněz, který oživí jak sebevraha, 
tak policii, odjezd v 17.45 hod.
divadlo v Táboře

sPos Milevsko

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

Veřejné bruslení dle rozpisu na stránkách 
www.spos-milevsko.cz.

velkÁ UMĚlÁ TRÁvA:
FC ZVVZ A - FC Tábor U19 28. 1. 14.00
FC ZVVZ st. žáci – Hradiště 29. 1. 10.00

sPoRTovnÍ HAlA:
Florbal elevové 08. 1. 08.00
FC ZVVZ turnaj 14. 1. 09.00
FC ZVVZ st. žáci – turnaj 15. 1. 08.00
FC ZVVZ ml. žáci turnaj 21. 1. 09.00
FC ZVVZ st. přípr. turnaj 22. 1. 08.00
FC ZVVZ ml. příp. turnaj 28. 1. 09.00
Florbal elevové 29. 1. 08.00
sAUnA:
středa: muži 16.00-21.00
čtvrtek: ženy 15.00-21.00
pátek: muži 15.00-21.00

klUB ČeskÝCH TURisTů

www.kctmilevsko.pisecko.info

TRADiČnÍ novoRoČnÍ vYCHÁZkA 
Do okolÍ
neděle 1. 1.
Sraz ve 14 hod. u sokolovny. 
vede: Jindřich Janouch

novoRoČnÍ HReJkoviCkÁ DvACÍTkA
sobota 7. 1.
Tradiční turistický pochod, který pořá-
dají „Kamarádi cest“ z Hrejkovic. Start 
od 7.00 do 9.00 hod. v místní hospodě. 
Odjezd autobusem od nádraží ČD v 8.20 
hod., zastávka u sokolovny. Odjezd z cíle 
v 15.10 hod. do Milevska na nádraží ČD. 
informace: Jaroslav Mácha

GUATeMAlA A sAlvADoR
úterý 10. 1. 18.00
Turistická beseda - vypráví a promítá Mgr. Mi-
chal Hrazdil.
loutkový sál DK

vÝRoČnÍ ČlenskÁ sCHůZe oDBoRU
úterý 24. 1. 18.00
Program doplní beseda manželů Jelínkových 
na téma Kypr.
loutkový sál DK

CenTRUM MilÍsek

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

JÓGA s MÍŠoU HoTovoU
středa 4. až středa 11. 1.
Příjem přihlášek na zimní lekce, www.jogova-
ni.cz. Tel.: 777 670 525

loGoPeDiCkÁ PoRADnA
čtvrtek 12. 1. 14.30–16.30
Individuální logopedická poradna pro děti 
od 4 let, pod vedením log. asistenta Marcely 
Vávrové. Přihlášky předem na tel. 608 259 
525.

BAleTnÍ ŠkoliČkA 
FlAsHDAnCe - lABUŤ
čtvrtek 12. 1. 16.30–17.30
Zápis dětí od 3 do 6 let na druhé pololetí, 
www.flashdance-labut.cz.

PovÍDÁnÍ nA TéMA: 
JÓGA MÍsTo HoRMÓnů
pátek 13. 1. 18.30
Seznámení se kde a jak pomáhá hormonální 
jóga, lektorka: Ing. Dagmar Hellerová, www.
jogahormonalni.com, přihlášky na tel. 724 
624 534.
vstupné: dobrovolné

neJUPovÍDAnĚJŠÍ JAZYkové kURZY 
v MilevskU
úterý 17. 1. 17.00
Jazyková škola Globis Tábor, příjem přihlášek 
na druhé pololetí, angličtina – mírně pokro-
čilí, angličtina – začátečníci, více na www.
grammp.cz, tel.: 773 127 997.

inDiviDUÁlnÍ konZUlTACe 
v PoRADnĚ
čtvrtek 19. 1. 13.00–16.00
Psychoterapeut - Kateřina Procházková, kine-
ziologie, rodinné konstelace, Bachova květová 
terapie. Nutno objednat předem na tel. 723 
156 675.

os DiACel

sdružení rodičů s diaBetem a celiakií

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

12. Ples DiACelU PÍsek
pátek 13. 1. 20.00
Hotel Otava Písek

BeDŘiCHov 2017
sobota 21. až sobota 28. 1.
Zimní tábor pro děti s cukrovkou a bezlepko-
vou dietou.

   PřiPravujeme:
lYŽAŘskÝ ZÁJeZD Do iTÁlie
pátek 17. až středa 22. 2.
Možnost přihlášení.

FARnÍ CHARiTA Milevsko

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

TŘÍkRÁlovÁ sBÍRkA
od pondělí 2. 1.
Největší celorepubliková akce, do které jsou 
zapojeni desetitisíce dobrovolníků. Požehnání 
koledníkům udělí milevský děkan P. Mikuláš. 
Prostředky z Tříkrálové sbírky jsou tradičně 
určeny na pomoc lidem nemocným, se zdra-
votním postižením, seniorům, matkám s dět-
mi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným. 
Sbírka má předem jasně daná pravidla pro 
rozdělení výtěžku, většina vykoledovaných 
prostředků (65 %) zůstává v regionu, kde byly 
vybrány.

nÍZkoPRAHovÝ klUB FAnoUŠ

hůrecká cesta 227 | tel.: 731 604 444

V nízkoprahu Fanouš i Rozárce běží pravidel-
né programy a služby. Změna - každý čtvrtek 
odpoledne bude vyhrazen pouze starším 13ti 
let.

ZUŠ Milevsko

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

BesÍDkA PRo senioRY
středa 25. 1. 14.00
Klub důchodců, ul. Gen. Svobody


