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ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK
čtvrtek 4. 1. 15:00
ČR – Romantická komedie – Třetí film Zahrad-
nictví s názvem Nápadník se odehrává na samém
konci let padesátých. Je příběhem lásky, tentokrát
lásky milenecké. Vypráví o bitvě mezi rodiči
a jejich dětmi, poznamenanými válkou a komu-
nistickým převratem.
ČESKÉ ZNĚNÍ 113 min.
vstupné: 50 Kč

ČERTOVINY
čtvrtek 4. až neděle 7. 1. 17:30
ČR – Pohádka – Po čertech hezká pohádka. Hlav-
ními hrdiny pohádky Čertoviny jsou dva nešikov-
ní čerti Popelák a Uhelák, kteří jsou vládcem
pekel posláni za trest do světa, aby do měsíce
přivedli každý jednu hříšnou duši. Jejich úkol se
jim však od počátku nedaří, spíše, než aby lidi
sváděli k hříchům, tak jim neúmyslně pomá -
hají.
ČESKÉ ZNĚNÍ 101 min.
vstupné: plné 130 Kč, děti 110 Kč 

INSIDIOUS: POSLEDNÍ KAPITOLA
čtvrtek 4., pátek 5. 1. 20:00
USA – Horor – Čtvrtá část kultovní série odhalí
záhadnou minulost vyhledávané parapsycholož-
ky Elise.
TITULKY 101 min. 
do 15 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč 

NEJVĚTŠÍ SHOWMAN
sobota 6., neděle 7. 1. 20:00
USA – Muzikál, romantický – Když se nemožné
stane skutečností. Originální muzikál inspirovaný
životem P. T. Barnuma, muže, pro nějž každá
 překážka a nezdar byly jen dalším odrazovým
můstkem na pouti ke hvězdám. A právě díky jeho
vizionářství a energii vznikl showbyznys.
TITULKY 105 min. 
vstupné: 130 Kč 

MOTORHEAD: CLEAN YOUR CLOCK 
čtvrtek 11. 1. 20:00
GB – Koncert – Jeden večer sto kin v ČR. Motor-
head byli vždy nejsilnější, když vyrazili na turné.
Takové bylo i jejich poslední show Clean your
clock. Žádný další koncert Motorhead už nikdy
nebude, protože Lemmy už není mezi námi.
vstupné: 150 Kč 120 min. 

ZTRACEN V DŽUNGLI
pátek 12. 1. 20:00
Austrálie – Dobrodružný, drama – Strhující film
Ztracen v džungli vznikl podle těžko uvěřitelného
skutečného příběhu, ve kterém se dobrodružný
výlet proměnil v boj o život za hranicemi lidských
možností. 
TITULKY 115 min. 
do 12 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč 

MILÁČEK OVČÁČEK
sobota 13. 1. 20:00
ČR – Divadelní záznam – Druhý díl nekorektního
kabaretu Městského divadla Zlín se vrací do kin.
Se svou politickou satirou Zlíňáci tentokrát citel-
ně přitvrzují. Děj umístil autor a režisér Petr
Michálek do blízké budoucnosti, a sice do období
vrcholící prezidentské kampaně v ČR zkraje roku
2018. 
ČESKÉ ZNĚNÍ 85 min. 
do 12 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč 

VELKÁ HRA
neděle 14. 1. 20:00
USA – Drama, životopisný – Hvězdně obsazený
film, který vypráví pravdivý příběh Molly Bloom,
profesionální lyžařky, která se dílem osudu stala
provozovatelkou tajných heren pro smetánku
nejen z řad hollywoodských hereckých es, roc-
kových hvězd a nejlepších pokerových hráčů,
ale i vysoko postavených byznysmenů a promi-
nentů mafie.
TITULKY 140 min. 
do 15 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

KVARTETO
čtvrtek 18. 1. 15:00
ČR – Komedie – Divadelní režisér Miroslav Kro-
bot přichází se svým druhým celovečerním fil-
mem. Po Díře u Hanušovic natočil komedii

Kvarteto o třicetiletých muzikantech, kteří hledají
štěstí.
ČESKÉ ZNĚNÍ 93 min.
vstupné: 50 Kč 

ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI
čtvrtek 18. až neděle 21. 1. 20:00
ČR – Komedie – „To tedy byl porod!“ vzdychnete
si, když se vám něco nepodaří lehce, ale stojí vás
to hodně úsilí. „To tedy byl porod!“ je přesná defi-
nice nejen vstupu hrdinky Olgy na svět (vzácnou
polohou čelní), ale tato věta vystihuje i její touhu
najít pravou lásku.
ČESKÉ ZNĚNÍ 83 min. 
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč 

COCO
pátek 19. až neděle 21. 1. 17:30
USA – Animovaný, rodinný – Navzdory prazvláštní-
mu rodinnému zákazu muziky se Miguel touží stát
uznávaným muzikantem, jako je jeho idol, Ernesto
de la Cruz. V touze dokázat svůj talent se Miguel
 souhrou neuvěřitelných okolností ocitne v překrásné
a barevné Říši zesnulých. Tam potká okouzlujícího
šejdíře Hectora a společně se vypraví na strhující
cestu odhalit skutečný příběh Miguelovy 
rodiny.
DABING 105 min. 
vstupné: plné 130 Kč, děti 110 Kč 

VŠECHNY PRACHY SVĚTA
čtvrtek 25. 1. 20:00
USA – Drama, krimi, mysteriózní, thriller – Příběh
o únosu šestnáctiletého Johna Paula Gettyho III
a o zoufalé snaze jeho milující matky přesvědčit
Johnova bohatého dědečka Jeana Paula Gettyho,
aby zaplatil výkupné. 
TITULKY 132 min. 
do 15 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč 

LABYRINT: VRAŽEDNÁ LÉČBA 3D
pátek 26., sobota 27. 1. 20:00
USA – Akční, sci-fi – Thomas se skupinkou svých
přátel unikl z nástrah Labyrintu. Společně prošli
zkouškou ohněm při vražedné cestě přes Spá-
leniště. Mnohokrát si mysleli, že už je konec, že
to nemůže být horší. Přesto mají ty nejtěžší chvíle
a nejbolestivější rozhodnutí teprve před sebou.
TITULKY 140 min. 
do 12 let nepřístupný, vstupné: 150 Kč 

S LÁSKOU VINCENT
neděle 28. 1. 20:00
VB, Polsko – Animace, drama, životopisní, krimi,
mystery – Celovečerní snímek o malíři Vincen-
tovi van Goghovi S láskou Vincent navazuje na
slova samotného génia, který jednou pronesl, že
„může komunikovat pouze skrze své malby“. Byl
natočen kombinací hraného filmu a animace ori-
ginálních olejomaleb. 
TITULKY 95 min. 
do 12 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

IRISDIAGNOSTIKA
čtvrtek 4. 1. 14:00
Poradna Jitky Hanzalové.
učebna 2

IRISDIAGNOSTIKA – 
PREVENCE ZDRAVOTNÍCH PROBLÉMŮ
čtvrtek 4. 1. 17:00
Přednáška Jitky Hanzalové.
učebna 2

LOUTKOVÁ POHÁDKA – 
TRPASLÍČKOVO TAJEMSTVÍ
neděle 7. 1. 15:00 a 16:00
Pohádkou bude provázet zahradní trpaslíček
a děti se mohou těšit na tvrdohlavého pana krále,
nešťastně zamilovanou princeznu, odvážného
zahradníka a samozřejmě na čerty a Lucifera.
Zazpívají si s loutkami, naučí se nové říkanky
a hlavně musí držet palce hlavním 
hrdinům. 
loutkový sál
vstupné: 30 Kč

KONCERT – EVA PILAROVÁ
S MILEVSKÝM DĚTSKÝM SBOREM
neděle 7. 1. 19:00
Náhradní termín koncertu, který byl odložen kvů-
li nemoci Evy Pilarové, na kterém vystoupí legen-
dární zpěvačka s Milevským dětským sborem. 

velký sál
vstupné: 340 a 320 Kč

KURZY ANGLICKÉHO JAZYKA 
A KONVERZACE S RODILÝM MLUVČÍM
úterý 9. 1. 17:00
Zveme vás na informační schůzku, na které Mgr.Dag-
mar Peřanová aCraig Michael Wilkes zodpoví všech-
ny vaše dotazy. Cena kurzů bude určena dle počtu
zájemců. Konverzace je vhodná například pro stu-
denty základních istředních škol, kteří si mohou sami
vytvořit svoji skupinu stejné úrovně znalostí.
učebna 2

TOULKY ZA POZNÁNÍM – 
POBALTÍ I. – LITVA A LOTYŠSKO
středa 10. 1. 18:00
Tradiční cyklus naučných pořadů v režii DK
Milevsko nás zavede s cestovatelem Jindřichem
Částkou do Pobaltí. Na cestě za poznáním dvou
svérázných pobaltských republik jsme navštívili
jejich hlavní města Vilnius a Rigu, jejichž histo-
rická centra jsou na seznamu světového kultur-
ního dědictví UNESCO, několik národních parků
a okusili místní kulinářské umění. 
loutkový sál
vstupné: 25 Kč

KURZ – DENIM RECYKLACE
čtvrtek 11. 1. 18:00
Co vše se dá vyrobit ze starých rif lí? Kapsář,
deník, stojánek na tužky, váza a mnoho dalšího.
Je jen na vás, co si přijdete vyrobit. Součástí kurzu
bude ukázka výrobků z denimu. V ceně kurzu je
veškerý materiál.
výuková učebna
vstupné: 150 Kč

SEMINÁŘ NAUČ SE ODHALIT PRAVOU 
TVÁŘ ČLOVĚKA PODLE RUKOPISU
pátek 12. a 19. 1. 17:00-20:00
V semináři se naučíte získat důležité pravdivé infor-
mace o sobě či jiném člověku, a to pouze na základě
rukopisu. Více informací na www.milevskem.cz, při-
hlášky na telefonu 383 809 201. Pro velký zájem plá-
nujeme ještě další termín semináře – středu 21.února.
učebna 2
vstupné: 450 Kč

PREZIDENSTSKÉ VOLBY – 
VOLEBNÍ OKRSEK
pátek 12. a sobota 13. 1.
loutkový sál

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ – 
LIMONÁDOVÝ JOE
neděle 14. 1. 17:00
Pořádá: Domácí Hospic Athelas Písek
Divadelní spolek Kovářovská opona (organizo-
vaná parta ochotnicky nadšených amatérů) pro
vás nastudovala divadelní hru Jiřího Brdečky
Limonádový Joe, aneb Koňská opera, se kterou
přijíždí do milevského domu kultury již po -
druhé.
velký sál
vstupné: dobrovolné

KČT – TURISTICKÁ BESEDA 
úterý 16. 1. 18:00
loutkový sál

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
středa 17. 1. 18:00-20:00
loutkový sál

KURZ NĚMECKÉHO JAZYKA – 
INFORMAČNÍ SCHŮZKA
středa 17. 1. 17:30
Zápis na 2. pololetí pro nové zájemce – začáteč-
níky, mírně pokročilé a pokročilé 
+ kurz Nj v zaměstnání. 
učebna 1

RYBÁŘSKÝ PLES
sobota 20. 1. 20:00
Předprodej vstupenek – Výbor ČRS Milevsko.
velký sál 

KČT – VÝROČNÍ SCHŮZE
úterý 23. 1. 18:00
loutkový sál 

DISKUSNĚ VZDĚLÁVACÍ VEČER – 
TAJEMSTVÍ BAREV
středa 24. 1. 18:00
Dozvíte se o psychologickém účinku barev, jaký
je jejich správný výběr z závislosti na věku, pohla-
ví a temperamentu, o barvách a oblékání, o bar-
vách a živlech, o barvách v prostoru a mnoho
dalšího. Přednáší: PaedDr. Ivana Bečvářová

výuková učebna
vstupné: 50 Kč

PREZIDENSTSKÉ VOLBY – 2. KOLO
VOLEBNÍ OKRSEK
pátek 26. a sobota 27. 1.
loutkový sál

SPORTOVEC MILEVSKA 2017 
pátek 26. 1. 18:00
Pořádají: Jihočeské týdeníky
velký sál

DĚTSKÝ KARNEVAL
neděle 28. 1. 14:00-17:00
Zábavné odpoledne s diskotékou, v maskách,
plné soutěží pro malé i velké diváky.
prostory DK
vstupné: 30 a 50 Kč

ZDENĚK IZER A AUTOKOLEKTIV
úterý 30. 1. 19:00
Zábavný pořad, ve kterém se diváci budou moci
setkat s jedinečným a nezaměnitelným humorem
Zdeňka Izera. Jako vždy přijdou na řadu oblíbené
scénky, parodie, mnoho skvělých vtipů a imito-
vání celé řady populárních českých i zahranič-
ních zpěváků a zpěvaček. Vystoupení je opět
obohacené videoprojekcemi, nejrůznějšími
zábavnými kostýmy, převleky a světelnými efekty. 
velký sál
vstupné: předprodej 240 Kč, na místě 280 Kč

PŘIPRAVUJEME:
FOTOGRAF NA CESTÁCH – SPLNĚNÝ SEN
pondělí 12. 2. 18:00
Diashow cestovatele Jiřího Kolbaby představí
snímky z celé planety, ukáže množství lidských
tváří, zvířat a situací ze všech kontinentů.
Milevské kino
vstupné: 200 Kč

S KOUZLY KOLEM SVĚTA
neděle 18. 2. 15:00
Kouzelnické vystoupení populárního a nejúspěš-
nějšího českého kouzelníka Pavla Kožíška. Přijďte
s ním zažít velkou kouzelnickou cestu kolem světa. 
velký sál
vstupné: 160 Kč

SENIOR PLES
sobota 24. 2. 18:00-24:00
velký sál
Hraje: Nektarka
Předprodej: www.milevskem.cz, DK Milevsko,
Infocentrum Milevsko a Milevské kino

VERNISÁŽ VÝSTAVY – 
VÝTVARNÍCI MILEVSKA A OKOLÍ
pátek 19. 1. 17:00

VÝSTAVA – 
VÝTVARNÍCI MILEVSKA A OKOLÍ
úterý 23. 1. až středa 21. 2.
29. ročník společné výstavy výtvarníků z Milev-
ska a jeho blízkého regionu.
vstupné: 10 Kč

PREZIDENSTSKÉ VOLBY – 
VOLEBNÍ OKRSEK
pátek 12. a sobota 13. 1. 

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
úterý 23. 1. 10:00
Pořádá: Městská knihovna Milevsko
Slavnostní předání Osvědčení studentům, kteří
ukončili své studium promocí.

HUDEBNÍ SKLEPY – DUNAJSKÁ VLNA
čtvrtek 25. 1. 19:30
Kapela Dunaj, kterou prošly takové osobnosti, jako
Iva Bittová, Pavel Koudelka, Pavel Fajt nebo Pavel
Richter aZdeněk Plachý byla pro nejednoho hudeb-
ního fanouška vůbec nejlepší, ale také nejoriginál-
nější domácí kapelou 80. a 90. let. Svou činnost
skončila v roce 1998, když v pouhých 43 letech
zemřel její frontman Jiří Kolšovský. A od té doby
si všichni šli po svých, dělali vlastní projekty nebo
nastoupili do dalších kapel. Žádostem o obnovení
Dunaje tvrdě vzdorovali. Ale časy se mění a temně
podmanivé písně se znovu vynořily jako dunajská
vlna, ve které zakládající členové, Josef Ostřanský
a Vladimír Václavek  znovu spojili své síly. 
vstupné: předprodej 150 Kč, na místě 180 Kč

PREZIDENSTSKÉ VOLBY – 2. KOLO
VOLEBNÍ OKRSEK
pátek 26. a sobota 27. 1.

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
sobota 6. 1. 18:00
Zazní vánoční písně staré Evropy i české a morav-
ské koledy. V podání vokálně-instrumentálního
souboru Chairé, um. vedoucí Josef Krček. Pořádá
Milevské muzeum ve spolupráci s klášterem pre-
monstrátů v Milevsku.
Latinská škola
vstupné: 80 Kč, děti a důchodci 50 Kč

OD DIONÝSA K BAKUSOVI
pondělí 15. 1. 16:00
Přednáška o vývoji masopustní postavy od řec-
kého pohanství po současné maškary.

LISTOVÁNÍ – CO BY MŮJ SYN 
MĚL VĚDĚT O SVĚTĚ (F. BACKMAN)
středa 17. 1. 18:30
Scénické čtení z knížky populárního švédského
spisovatele uvede poprvé jeden herec, autor pro-
jektu Listování Lukáš Hejlík, který má stejně sta-
rého syna jako autor knihy.
milevské kino
vstupné: 110 Kč, předprodej 90 Kč na dospělém
oddělení

VÝSTAVA MASARYKŮV ODKAZ
pondělí 8. 1. až neděle 25. 2.
100. výročí založení republiky je velkou příle žitostí
připomenout si výjimečnou osobnost T. G. Masa-
ryka. Putovní výstava organizace Masarykovo
demokratické hnutí se do Milevska přesouvá
z Kanady, kde byla několik posledních měsíců. 
vestibul knihovny

SLAVNOSTNÍ PROMOCE STUDENTŮ 
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITY 3.VĚKU
úterý 23. 1. 10:00
Současně budou předána osvědčení o absolvo-
vání zimního semestru.
Galerie M

ZAČÁTEK LETNÍHO SEMESTRU 
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU
úterý 30. 1. 10:00
Téma: Gian Lorenzo Bernini
studovna

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

SPORTOVNÍ HALA:
07. 1. 08:00 Florbal přípravky
13. 1. 09:00 FC ZVVZ turnaj
14. 1. 08:00 Milevské noviny –fotbalový  turnaj
20. 1. 08:00 Florbal st. žáci
21. 1. 08:00 Florbal elévové 
27. 1. 08:00 Florbal muži B
28. 1. 08:00 Florbal ml. žáci

SAUNA:
Středa: muži 16:00-21:00
Čtvrtek: ženy 15:00-21:00
Pátek: muži 15:00-21:00

BIO SENIOR – NÁPADNÍK
čtvrtek 4. 1. 15:00
ČR – 3. část trilogie Zahradnictví, nejlepší film

celé trilogie. Nápadník je romantickou komedií
o představách rodičů, jak by mělo vypadat štěstí
jejich dětí.

TANEČNÍ PRO SENIORY 
středy 10., 17. a 24. 1. 18:00
Taneční pro členy senior klubu. Vedou manželé
Bolkovi.
DK Milevsko

BIO SENIOR – KVARTETO 
čtvrtek 18. 1. 15:00
ČR, – komedie – vypraví osudy pokročilých tři-
cátníků, kteří nenaplnili touhy svých rodičů ani
svoje. Jsou převážně single a jediné, co je spojuje
je, že hrají společně v kvartetu.

TRADIČNÍ NOVOROČNÍ VYCHÁZKA 
DO OKOLÍ 
pondělí 1. 1.
Sraz ve 14:00 hodin u sokolovny. 
vede: Jindřich Janouch 

NOVOROČNÍ HREJKOVICKÁ DVACÍTKA
sobota 6. 1.
Tradiční turistický pochod, který pořádají „Kama-
rádi cest“ z Hrejkovic. Start od 7do 9 hodin u míst-
ní hospody. Odjezd autobusem od nádraží ČD
v 8:20 hodin, zastávka u sokolovny. Odjezd z cíle
v 15:10 hodin do Milevska na nádraží ČD. 
informace: Jaroslav Mácha

IRSKO 
úterý 16. 1. 18:00
Turistická beseda. Vypráví apromítá Ing. Jiří Kolda. 
loutkový sál DK

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE ODBORU
úterý 23. 1. 18:00
Program doplní turistická beseda manželů Jelín-
kových na téma KYPR.
Jaroslav Mácha, manželé Jelínkovi
loutkový sál DK

MIKROJESLE MILÍSEK
pondělí až pátek 07:00–17:00 
Celodenní zařízení rodinného typu pro děti od
6 měsíců do 4 let. Školné zdarma. Žádost o zařa-
zení předem. 

JESLIČKY MILÍSEK 
pondělí až pátek 07:30–16:00
Zařízení registrované jako „dětská skupina“
s individuálním přístupem k dětem pro děti od
1 roku do 4 let. Přihlášky o zařazení průběžně.

LOGOPEDIE
každý čtvrtek 14:30–16:00 
Logopedie s pí Vávrovou. Objednat předem na
tel.: 608 259 525

PRÁVNÍK V PORADNĚ
čtvrtek 4. 1., středa 7. 2. 08:00-16:00
Bezplatné individuální konzultace. Nutno objed-
nat předem. V rámci projektu „RESTART pracov-
ního a osobního života pro ženy v Milevsku“.

KLUB MAMINEK – HERNA PRO DĚTI
pondělí 8. 1. 16:00 
Cena: 700 Kč/pololetí

SEBEROZVOJOVÝ KURZ PRO RODIČE – 
INFORMAČNÍ SCHŮZKA
úterý 9. 1. 10:00 
Ve spolupráci s organizací ATTAVENA otevíráme
vzdělávací kurz. Přihlášky předem.
www.zpatkyvehre-attavena.cz

PSYCHOLOG V PORADNĚ
středa 17. 1. 08:00-16:00
Bezplatné individuální konzultace. Nutno objed-
nat předem. V rámci projektu „RESTART pracov-
ního a osobního života pro ženy v Milevsku“.

ZAHÁJENÍ SEBEROZVOJOVÉHO KURZU
PRO RODIČE
pondělí 22. 1. 08:00, 12:30 
Kurz zaměřený na práci s PC, víkendové aktivity,
semináře o osobním rozvoji a kariérní poraden-
ství. Kurz zdarma, přihlášky již nyní.

DIVADLO PRO NEJMENŠÍ DĚTI –
POHÁDKA SKŘÍTEK NENECHÁLEK
pondělí 29. 1. 16:00
vstupné: 40 Kč/os.

MOTIVAČNĚ-VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 
PRO ŽENY 
Přihlášky průběžně. 6. běh kurzu v březnu 2018.
7denní bezplatný program pro ženy obsahující
2 kurzy: Bilanční diagnostiku (osobní portfolio),
Kurz slaďování rodiny a práce.

WELLNESS VÍKEND PLNÝ ZÁŽITKŮ 
Leden – příjem přihlášek. Termín: 31. 5.–3. 6.
Program: jóga, společný výlet na kole na zámek
Orlík, využití sportovišť (volejbal, tenisový kurt),
neomezený vstup do wellness centra (bazén, sau-
na, fitness). Ubytování: v hotelu (dvoulůžkové
apartmány s terasou). Strava: polopenze. 
Cena: 3 950 Kč

BEDŘICHOV 2018 
sobota 6. až sobota 13. 1.
Zimní tábor pro děti s diabetem a celiakií.

PŘIPRAVUJEME:
LYŽAŘSKÝ ZÁJEZD DO ITÁLIE 
pátek 23. až středa 28. 2. 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
od úterý 2. 1.
Největší dobrovolnická akce u nás probíhá díky
vám všem a díky obětavým koledníkům v letoš-
ním roce už po osmnácté. 65 % výtěžku z našeho
regionu se vrátí zpět do Farní charity Milevsko,
kde podpoří naše projekty. 
Zahájení v Milevsku proběhne 2. ledna v kos-
tele sv. Bartoloměje v 15 hodin. Koledníkům
požehná a křídy posvětí děkan Mikuláš 
Selvek. 
Přijďte nás podpořit a buďte první, kdo vhodí
svůj příspěvek do některé kasičky.

FILMÁČ
čtvrtek 4. 1.  14:00 

PREVENTIVNÍ TÉMA – LEHKÉ DROGY
pátek 12. 1. 13:00

LEDNOVÉ TVOŘENÍ
středa 17. 1. 13:00

PŘÍRODA OKOLO NÁS
úterý 23. 1. 14:00 

HRY NA DOMA
úterý 2. 1. 10:00 

KONTAKTNÍ RODIČOVSTVÍ –
JAK NA TO OBDOBÍ
úterý 9. 1. 10:00 

MONTESSORI, HRANÍ A NÁPADY
16. 1. 10:00

ZIMNÍ MLSÁNÍ 
23. 1. 10:00 
Vaříme s paní zimou pro malé i velké.

ALTERNATIVY ŠKOLSTVÍ 1 
30. 1. 10:00 
Téma na pokračování.

KONCERT PRO SENIORY
středa 24. 1. 14:00
Klub důchodců, ul. Gen. Svobody

DŮM KULTURY

NÁDRAŽNÍ 846 | TEL.: 383 809 200
www.milevskem.cz

GALERIE M

NÁM. E. BENEŠE 1 | TEL.: 382 522 082
www.milevskem.cz

MILEVSKÉ MUZEUM

KLÁŠTERNÍ  557 | TEL.: 382 521 093
www.muzeumvmilevsku.cz

MUZEUM MILEVSKÝCH MAŠKAR

NÁM. E. BENEŠE 6/13

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

NÁM. E. BENEŠE 1 | TEL.: 382 521 231
www.knihmil.cz

SPOS MILEVSKO

J. A. KOMENSKÉHO 1034 | TEL.: 382 521 269
www.spos-milevsko.cz

SENIOR KLUB ZVVZ

www.zvvz.cz/seniorklub

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

www.kctmilevsko.pisecko.info

CENTRUM MILÍSEK

SAŽINOVA 763 | TEL.: 723 449 409
www.centrummilisek.cz

OS DIACEL

SDRUŽENÍ RODIČŮ S DIABETEM A CELIAKIÍ

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

FARNÍ CHARITA MILEVSKO

U BAŽANTNICE 561 | TEL.: 734 435 162
www.fchm.cz

NÍZKOPRAHOVÝ KLUB FANOUŠ

HŮRECKÁ CESTA 227 | TEL.: 731 604 444

SaS ROZÁRKA

ZUŠ MILEVSKO

LIBUŠINA  1217 | TEL.: 383 809 253
www.zus-milevsko.cz

 AUTOMATICKÉ KOTLE   TEPELNÁ ČERPADLA   SOLÁRNÍ SYSTÉMY
ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ   VODOINSTALACE   REKONSTRUKCE KOUPELEN

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
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