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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

Turistické informační centrum Milevsko
nám. E. Beneše 6, 399 01 Milevsko

tel.: 383 809 101, mob.: 724 515 636

e-mail:  infocentrum@milevskem.cz | web:  www.milevskem.cz

OTevírací dOba
Po–Pá 8:30–12:00 a 13:00–17:00 | So 9:00–12:00

TIc Milevsko je provozováno obecně prospěšnou společností Milevský 
kraj, která plní funkci regionálního informačního střediska 

pro celý milevský region.

MIlevské kInO

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

aTOMIc blOnde: beZ líTOsTI
čtvrtek 3. 8. 20:00
USA – Akční, mysteriózní, thriller - Agentka 
MI6 Lorraine Broughton (Charlize Theron) je 
vyslána během studené války do Berlína, aby 
vyšetřila vraždu kolegy.
TITULKY 115 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

PĚknĚ blbĚ
pátek 4. 8. 20:00
USA - Romantická komedie - O tom, že skuteč-
ná láska dokáže překonat všechny překážky, 
vypráví chytrá romantická komedie z produk-
ce Judda Apatowa (40 let panic, Zbouchnutá).
TITULKY 119 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 80 Kč

kŘIŽÁČek
sobota 5., neděle 6. 8. 20:00
ČR, SR, Itálie – Drama - Poetická filmová pouť 
za chlapeckým dobrodružstvím, přetrženým 
poutem mezi otcem a synem a nalezením 
spásy v přímořských krajinách. V hlavní roli 
Karel Roden.
ORIGINÁLNÍ ZNĚNÍ 90 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 100 Kč

eMOJI ve FIlMU
čtvrtek 10. až sobota 12. 8. 17:30
USA - Animovaný - Emoji ve filmu vás vůbec 
poprvé zavedou do tajného světa uvnitř vaše-
ho mobilu.
DABING 97 min.
vstupné: plné 130 Kč, děti 110 Kč

annabelle 2: ZrOZení Zla
čtvrtek 10. až sobota 12. 8. 20:00
USA – Horor, mysteriózní, thriller - Pokračo-
vání velmi úspěšného hororu z roku 2014. 
Výrobce panenek se svou manželkou přijmou 
několik let po tragické smrti jejich dcerky 
do svého domu řádovou sestru a několik 
dívek ze zavřeného sirotčince. Zanedlouho 
se stanou terčem aktivit Annabelle, posedlého 
výtvoru výrobce panenek.
TITULKY 109 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

svĚT POdle dalIbOrka
neděle 13. 8. 20:00
ČR – Dokumentární - Portrét něžného neona-
cisty. Filmový portrét autentického českého 
muže z Prostějova, kterého štáb režiséra Víta 
Klusáka sledoval po dobu dvou let. Dalibor 
K. (37) pracuje jako lakýrník, točí amatérské 
horory, skládá naštvané písně, maluje a je 
neonacista.
ORIGINÁLNÍ ZNĚNÍ 105 min.
vstupné: 100 Kč

PrÁZdnInOvÁ dílna 
+ PŘíŠerkY POd HladInOU
středa 16. 8. 09:00
USA – Animovaný – Přijďte strávit příjem-
né dopoledne do kina. Nejdříve si vyrobíte 
housenku a pak se podíváte na Příšerky 
pod hladinou.
DABING
vstupné: 60 Kč

PO sTrnIŠTI bOs
čtvrtek 17. až neděle 20. 8. 20:00
ČR – Drama, komedie - Film vznikl podle stej-
nojmenné knihy vzpomínek Zdeňka Svěráka 
a tematicky zapadá do tetralogie filmů Kolja, 
Obecná škola a Vratné lahve, které vyprávě-
jí příběh jednoho muže na pozadí dějinných 
událostí 20. století.
ORIGINÁLNÍ ZNĚNÍ 111 min.
vstupné: 130 Kč

velkÁ OŘíŠkOvÁ lOUPeŽ 2
čtvrtek 24. až sobota 26. 8. 17:30
USA - Animovaný - Po událostech prvního fil-
mu musí veverčák Bručoun se svými přáteli 
zabránit starostovi Oakton City zbourat jejich 
domov kvůli plánované výstavbě pochybného 
zábavního parku.
DABING 92 min.
vstupné: 110 Kč

TeMnÁ vĚŽ
čtvrtek 24. až sobota 26. 8. 20:00
USA – Akční, dobrodružný, fantasy - Existují 
i jiné světy než tyto. Temná věž Stephena Kin-
ga, ambiciozní a rozsáhlý příběh od jednoho 
z nejuznávanějších světových autorů, se ko-
nečně dostává na filmová plátna.
TITULKY 91 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

ZabIJÁk & bOdYGUard
neděle 27. 8. 20:00
USA - Akční, komedie - Nejlepší bodyguard 
na světě dostane nového klienta, nájemného 
vraha, který musí svědčit u Mezinárodního 
soudního dvora. Aby se včas dostavili k soud-
nímu řízení, musí oba zapomenout na to, že 
jsou tak trochu jiní a že si možná až příliš le-
zou na nervy.
TITULKY 118 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

HUrvínek a kOUZelné MUZeUM
3D čtvrtek 31. 8., pátek 1. 9. 17:30
2D sobota 2. 9., neděle 3. 9. 17:30
ČR, Belgie, Rusko - Animovaná komedie - Je 
čas se odvázat! Legendární hrdinové, které 
dobře znáte, přicházejí v animované komedii 
pro celou rodinu.
3D a 2D DABING 85 min.
vstupné 3D: plné 150 Kč, děti 130 Kč,
vstupné 2D: plné 130 Kč, děti 110 Kč

TUlIPÁnOvÁ HOreČka
čtvrtek 31. 8., pátek 1. 9. 20:00
GB, USA – Romantický, drama - Nizozemsko, 

počátek 17. století, doba tulipánové mánie. 
Umělec Jan Van Loos (Dane DeHaan) se za-
miluje do vdané mladé ženy Sophie (Alicia 
Vikander), zatímco je pověřen namalovat její 
portrét na přání jejího manžela (Christoph 
Waltz).
TITULKY 105 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

důM kUlTUrY

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

leTní kInO MIlevskO 2017 
FakJů Pane UČITelI
úterý 1. 8. 20:30
Zeki Müller nemá na vybranou. Někdo totiž 
postavil školní tělocvičnu přímo nad jeho 
„úsporami“. Tedy nad místem se zakopanými 
ukradenými penězi, které tam pro něj ukryla 
jeho přítelkyně. A tak, aby se po propuštění 
z basy dostal ke své kořisti, musí se vydá-
vat za suplujícího učitele na gymnáziu, čímž 
vznikne už tak sužovanému vzdělávacímu 
systému další problém, protože od toho oka-
mžiku zaměstnává nejbláznivějšího učitele 
všech dob. V noci se Zeki snaží tajně proko-
pat ke své uloupené kořisti a během dne po-
užívá sice drastické, ale účinné metody, aby 
zkrotil neukázněné teenagery. Jeho upjatá 
kolegyně sice odsuzuje jeho neortodoxní pe-
dagogické metody, ale nemůže si pomoct a do 
nového „kolegy“ se zamiluje. Dokonce mu 
pomůže vykopat něco cennějšího než je ho-
tovost – zbytky jeho vlastní morální integrity. 
Začátky projekcí vždy po setmění, v přípa-
dě vytrvalého deště se projekce přesouvá 
na následující den nebo se nekoná. Akce je 
financována s podporou dotačního programu 
Jihočeského kraje „Podpora kultury“ a v rámci 
projektu „Milevské kulturní léto 2017“.
amfiteátr DK
vstupné: zdarma

MIlevské léTO 2017
čtvrtek 3. 8. 18:00-22:00
Série letních koncertů v amfiteátru DK Milev-
sko. Program na www.milevskem.cz.
amfiteátr DK
vstupné: zdarma

ZdravOTní POJIŠŤOvna 
MInIsTersTva vnITra Čr
úterý 8. 8. 13:00-16:00
Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny, kaž-
dé druhé úterý v měsíci.
učebna 2

leTní kInO MIlevskO 2017 
dOba ledOvÁ: MaMUTí drcnUTí
úterý 8. 8. 20:30
V pátém dílu jedné z nejpopulárnějších animo-
vaných filmových sérií opět potkáváme všech-
ny staré známé hrdiny a pár úplně nových. 
Přichází ledová událost roku a s ní mamuti 
Manny, Ellie a Broskvička, lenochod jménem 
Sid, tygr Diego nebo vačičáci Crash a Eddie. 
Nezapomněli jsme na někoho? Samozřejmě 
– na toho nejdůležitějšího, veverčáka Scrata. 
Ten, jak je jeho nedobrým zvykem, ve snaze 
ulovit konečně věčně prchající žalud způsobí 
nehodu, z níž se vyklube karambol a z něj úpl-
ná katastrofa. Začne to tím, že vytrvalého Scra-
ta hon za žaludem katapultuje do vesmíru. 
A tam, díky třaskavé směsi své pověstné neši-
kovnosti a nekončící smůly, náhodně spustí sé-
rii kosmických, nikoliv komických, katastrof. 
Začátky projekcí vždy po setmění, v přípa-
dě vytrvalého deště se projekce přesouvá 
na následující den nebo se nekoná. Akce je 
financována s podporou dotačního programu 
Jihočeského kraje „Podpora kultury“ a v rámci 
projektu „Milevské kulturní léto 2017“.
amfiteátr DK
vstupné: zdarma

MIlevské léTO 2017
čtvrtek 10. 8. 18:00-22:00
Série letních koncertů v amfiteátru DK 

Milevsko. Program na www.milevskem.cz.
amfiteátr DK
vstupné: zdarma

leTní kInO MIlevskO 2017 
InsTalaTér Z TUcHlOvIc
úterý 15. 8. 20:30
Čtyřicetiletý Luboš Cafourek je svérázný in-
stalatér. Je zručný a poctivý, se vším si poradí, 
žádné práce se nikdy nezalekne. Nemá auto, 
za zákazníky jezdí na kole, nebo autobusem, 
nebo se nechá vozit. Mobil nepoužívá, tele-
fonáty za něj vyřizuje jeho matka, která mu 
také vaří, nakupuje, pere, dělá účetnictví 
a řídí chod celé domácnosti. Luboš má vždy 
na všechno nečekanou a vtipnou odpověď, ale 
praktický a společenský život mu uniká mezi 
prsty. Všechny jeho pokusy o kontakt se žena-
mi končí fiaskem. Vesnická komedie Instala-
tér z Tuchlovic je o muži, který všem všechno 
opraví, ale vlastní život spravovat nedokáže. 
Začátky projekcí vždy po setmění, v přípa-
dě vytrvalého deště se projekce přesouvá 
na následující den nebo se nekoná. Akce je 
financována s podporou dotačního programu 
Jihočeského kraje „Podpora kultury“ a v rámci 
projektu „Milevské kulturní léto 2017“.
amfiteátr DK
vstupné: zdarma

PrÁZdnInOvÁ dílna + PrOMíTÁní 
FIlMU PŘíŠerkY POd HladInOU
středa 16. 8. 09:00
Přijďte strávit příjemné prázdninové dopole-
dne do Milevského kina. Nejdříve si vyrobíte 
housenku a pak se podíváte na pohádku.
Milevské kino
vstupné: 60 Kč

IrIsdIaGnOsTIka
čtvrtek 17. 8. 14:00
Poradna Jitky Hanzalové.
učebna 2

MIlevské léTO 2017
čtvrtek 17. 8. 18:00-22:00
Série letních koncertů v amfiteátru DK Milev-
sko. Program na www.milevskem.cz.
amfiteátr DK
vstupné: zdarma

POcHOd MIlevskÝM kraJeM
sobota 19. 8. 07:00-10:00
1. ročník turistického pochodu pořádaného 
KČT Milevsko. Pěší trasy: 10 až 42 km, cyklo-
trasy: 25 až 65 km.
start od DK

leTní kInO MIlevskO 2017 
anGrY bIrds
úterý 22. 8. 20:30
V tomto zábavném animovaném dobro-
družství konečně zjistíte, proč jsou ptáci 
takoví, jací jsou. V ostrovním ráji, který je 
celý, tedy skoro celý, obýván šťastnými ne-
létavými ptáky, se těžko ovladatelný Ru-
ďák, neposedný Žluťas a náladový Bombas 
vždycky cítili jako outsideři. Když ale na ost-
rov zavítají záhadná zelená prasátka, musí 
právě tahle nesourodá trojice kamarádů 
zjistit, co mají noví návštěvníci za lubem. 
Začátky projekcí vždy po setmění, v přípa-
dě vytrvalého deště se projekce přesouvá 
na následující den nebo se nekoná. Akce je 
financována s podporou dotačního programu 
Jihočeského kraje „Podpora kultury“ a v rámci 
projektu „Milevské kulturní léto 2017“.
amfiteátr DK
vstupné: zdarma

MIlevské léTO 2017
čtvrtek 24. 8. 18:00-22:00
Série letních koncertů v amfiteátru DK Milev-
sko. Program na www.milevskem.cz.
amfiteátr DK
vstupné: zdarma

barTOlOMĚJské POsvícení 
MIlevské MĚsTské slavnOsTI 2017
čtvrtek 24. – neděle 27. 8.
Voxel, Megaphone, Natural, Vodovod, Elán Kon-
traband Band, Fantom, Vilém Čok & Bypass, 
Hamr, Piňakoláda, Bohemia, Babouci, Swing 
Band Tábor, program pro děti, Myslivecké 
slavnosti a další bohatý doprovodný program. 
Více informací na www.milevskem.cz a na 
plakátech.
park Bažantnice

leTní kInO MIlevskO 2017 
sTraŠIdla
úterý 29. 8. 20:30
Nová česká rodinná komedie režiséra Zdeň-
ka Trošky o strašidelné rodině hejkala 
Huga, která se nechce vystěhovat ze svého 
domu a je přinucena adaptovat se do běž-
ného života obyčejných smrtelníků, kteří 
umí pěkně zkomplikovat život. Co se sta-
ne, když si rodina strašidel musí najít prá-
ci, začít platit nájem a chodit do školy? 
Začátky projekcí vždy po setmění, v přípa-
dě vytrvalého deště se projekce přesouvá 
na následující den nebo se nekoná. Akce je 
financována s podporou dotačního programu 
Jihočeského kraje „Podpora kultury“ a v rámci 
projektu „Milevské kulturní léto 2017“.
amfiteátr DK
vstupné: zdarma

MIlevské léTO 2017
čtvrtek 31. 8. 18:00-22:00
Série letních koncertů v amfiteátru DK Milev-
sko. Program na www.milevskem.cz.
amfiteátr DK
vstupné: zdarma

Připravujeme:
8. MIlevskÝ POHÁdkOvÝ les
sobota 2. 9.
Více informací na plakátech a www.milevs-
kem.cz.

GalerIe M

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

vernIsÁŽ vÝsTavY dObreJcH 7:0
pátek 4. 8. 18:00

dObreJcH 7:0
sobota 5. 8. až sobota 2. 9.
Výstava obrazů milevského malíře Jana Pavla 
Švejdy.
vstupné: 10 Kč

MIlevské MUZeUM

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

vÝsTava Malí vOJÁcI velkÝcH vÁlek
do pondělí 4. 9.
Výstava historických vojenských modelů.

MĚsTskÁ knIHOvna

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

knIHOvnIckÝ PŘíMĚsTskÝ TÁbOr
do pá 4. 8. a od po 7. do pá 11. 8. 
8:00-16:00
Velká letní jízda světem knížek se letos chystá 
pro 40 dětí.
pobočka DK

POsvícenskÝ TUrnaJ v deskOvÝcH
HrÁcH
středa 23. 8. 9:00-11:00
Baví tě Pexeso, Člověče, Activity nebo Blechy? 
Přijď porazit kamarády. Vítěz bude náležitě 
odměněn.
dětské oddělení

knIHOHrÁTkY v baŽanTnIcI
pátek 25. 8. 17:00-19:00
Soutěžení pro děti, fajn knížky k nahlédnutí, 
posezení s omalovánkami a prodej knihomol-
ských lahůdek. Ukážeme Vašim dětem, že svět 
knížek není nuda.
park Bažantnice (areál posvícení)

vÝsTava FOTOGraFIí ÚČasTníků 
kUrZU ZÁkladY FOTOGraFOvÁní
celý srpen po, st, pá 8:00-17:00
Kurz pořádal Senior klub ZVVZ ve spolupráci 
s Domem kultury Milevsko.
vestibul knihovny

leTní PůJČOvní dOba

dOsPĚlé OddĚlení
po, st, pá 8:00-17:00
dĚTské OddĚlení
po, st 8:00-11:00 a 12:00-16:00
PObOČka v dk
půjčovní doba se nemění
zavřeno od 1. do 11. 8.
(pořádáme příměstský tábor)

sPOs MIlevskO

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

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

FOTbalOvé HŘIŠTĚ:
FC ZVVZ muži A - Centropen Dačice 
 13. 08. 17:00
FC ZVVZ dor. - SK Slávia Č. B. 19. 08. 13:00
FC ZVVZ muži B - Loko Veselí n/L. 
 19. 08. 17:00
Hasičská soutěž 26. 08. 13:00
FC ZVVZ žáci Třeboň/D. Voda 27. 08. 13:30
FC ZVVZ muži A – Protivín 27. 08. 17:00

TenIsOvé kUrTY - baŽanTnIce:
Turnaj rekreačních W-75 05. 08. 08:15
CT TURNAJ 08.-10. 08. 08:30 (ch)/10:30 (ž)
TURNAJ POKDIKATELŮ - LUWEX a.s. 
 19. 08. 08:00

senIOr klUb ZvvZ

www.zvvz.cz/seniorklub

vÝsTava FOTOGraFIí ÚČasTníků 
kUrZU ZÁkladY FOTOGraFOvÁní
do středy 30. 8.
Výstava v prostorách Městské knihovny Mile-
vsko na náměstí.
vestibul městské knihovny

bílÝ důM a bílí JelenI
úterý 22. 8. odjezd v 6:00
Prohlídka pohádkových zámků Kačina a Žleby 
a jelení obory.

ZeMĚ ŽIvITelka
pátek 25. 8. odjezd v 7:45
Návštěva tradiční výstavy, vstupné není 
v ceně.

klUb ČeskÝcH TUrIsTů

www.kctmilevsko.pisecko.info

beskYdY II
neděle 6. – neděle 13. 8.
Tradiční týdenní turistická dovolená, polo-
penze. Pouze pro dříve přihlášené účast-
níky, kteří obdrží podrobný program. 
vede: Jindřich Janouch, Jaroslav Mácha

OkOlíM TÁbOra
středa 16. 8.
Pěší vycházka po trase Tábor, Klokoty, Kvě-
chův mlýn, Dražice, Balkova Lhota. Délka tra-
sy 14 km. Odjezd z nádraží ČD v 8:17 hodin. 
vede: Tomáš Wilda

MIlevskÝM kraJeM
sobota 19. 8.
1. ročník turistického pochodu, pěší trasy: 
3, 8, 10, 19 km, cyklotrasy: 29, 48 a 56 km. 
Start od 7:00 do 10:00 hodin u domu kultury, 
cíl do 16:00 hodin v kempu u Vášova rybníka. 
zajišťuje: Jindřich Janouch, Jaroslav Mácha

bernarTIckO
středa 30. 8.
Pěší vycházka po trase Podolí I, Rastory, Ovčín, 
Rákov, Svatkovice, Hvížďalky, Hrádek, Borova-
ny, Sv. Rozálie, Bernartice. Délka trasy 13 km. 
Odjezd autobusovou linkou z AN v 8:00 hodin. 
vede: Jaroslav Mácha

ddM MIlevskO

na tržišti 560 | tel.: 777 339 923
www.ddmpisek.cz/ddm-milevsko

ZÁbavné OdPOledne s ddM 
MIlevskO
pátek 25. 8. 17:00-19:00
V rámci milevského posvícení pro vás DDM 
Milevsko připravuje kreativní dílny – korálko-
vání (pro holky, šperk), výroba vlastní placky 
(butonu – na plackovačce); ukázka Lego ro-
botů Mindstorms; zábava/sport: megabubliny, 
žonglování – workshop (jednokolky – mož-
nost vyzkoušení), badminton (přenosná síť – 
pálky), Soft-lukostřelba (2x terč s přísavkový-
mi šípy + 2 luky).
park Bažantnice (areál posvícení)

MIlevskÝ klÁŠTer

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

vÝsTava „ZdrÁvas HvĚZdO MOŘskÁ, 
MaTkO sePekOvskÁ - dĚJInY
a resTaUrOvÁní MIlOsTnéHO 
ObraZU PannY MarIe sePekOvské“
do neděle 8. 10.
Otevřeno v srpnu denně od 10 do 17 hodin a v 
září a říjnu od pátku do neděle.
barokní prelatura milevského kláštera

cenTrUM MIlísek

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

ZaHÁJení PŘíJMU PŘIHlÁŠek - 
MOTIvaČnĚ vZdĚlÁvací PrOGraM 
PrO ŽenY
7denní bezplatný program pro ženy vracející 
se na trh práce, který se bude konat v termí-
nu od 11. do 22. září od 8 hodin. Bilanční dia-
gnostika - získání osobnostního portfolia; Kurz 
slaďování rodinného a pracovního života. 
Bezplatně zajištěno: péče o děti v jesličkách, 
občerstvení, výukový materiál, proplacení 
jízdného

níZkOPraHOvÝ klUb FanOUŠ

hůrecká cesta 227 | tel.: 731 604 444

PrevenTIvní TéMa - kYberŠIkana
pátek 4. 8. 13:00

TUrnaJ v kan-JaMU
středa 9. 8.  13:00

ŠIPkOvanÁ
čtvrtek 17. 8.  11:00

TUrnaJ v baseballU
sobota 26. 8.  13:00

sas rOZÁrka – klub maminek

POZnÁvÁMe PŘírOdU
úterý 1. 8.  10:00
ÚlOHa OTce a MaTkY PŘI vÝcHOvĚ 
PŘI sOcIÁlníM vÝvOJI díTĚTe 
v rOdInĚ
úterý 8. 8.  10:30
Přednáška Mgr. Jitky Vosátkové.

vaŘení PrO neJMenŠí
úterý 15. 8.  10:00
vOdOHrÁTkY
úterý 22. 8.  10:00

UkaŽ, cO UMíŠ
úterý 29. 8.  10:00

kaMenÁČ music art pub

www.kamenac.net

Pavel JakUb rYba
pátek 25. 8. 20:00
Koncert jazzového baskytaristy a skladatele.


