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KULTURA A SPORT V MILEVSKU
MILEVSKÉ KINO
5. KVĚTNA 117| TEL.: 382 521 216
www.milevskem.cz

3 BOBULE
čtvrtek 2., pátek 3. a sobota 4. 7.
20:00
ČR – Komedie – Volné pokračování letní komedie
z prostředí prosluněných moravských vinic.
ČESKÉ ZNĚNÍ
103 min.
vstupné: 130 Kč

SAMOTÁŘI
neděle 5. 7.
20:00
Obnovená premiéra po 20 letech
ČR, Slovinsko – Komedie – Kultovní komedie Davida
Ondříčka a Petra Zelenky přichází v obnovené premiéře po 20 letech od svého vzniku do kin v digitálně restaurované verzi.
ČESKÉ ZNĚNÍ
103 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 100 Kč

PRÁZDNINOVÁ DÍLNA + FRČÍME
středa 8. 7.
09:00
USA – Animovaný – Přijďte strávit příjemné prázdninové dopoledne s dílničkou a pohádkou Frčíme,
která nás zavede do světa fantazie, ve kterém se
představí dva elfští teenageři.
DABING
112 min.
vstupné: 60 Kč

TÉMĚŘ DOKONALÁ TAJEMSTVÍ
čtvrtek 9. 7.
20:00
Německo – Komedie – Na společné večeři se sejde
několik párů a po pár sklenkách se rozhodnou, že
svoje telefony položí na stůl avšechny zprávy, vzkazy
i telefonáty budou ten večer sdílet. Nevinná hra se
nejdříve vyvíjí jako báječná legrace, pak ale začnou
chodit zprávy, které se svými partnery či přáteli raději
nesdílíte. Rozjede se série šílených situací atrapasů.
DABING
111 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

BOURÁK
pátek 10. 7.
20:00
ČR – Komedie – Komedie Ondřeje Trojana s Ivanem
Trojanem v roli Bouráka, věčného frajera, kterému
teče do baráku i do života a rodina už ho má plný
zuby. Ale i srdce.
ČESKÉ ZNĚNÍ
110 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 100 Kč

MEKY
sobota 11. 7.
20:00
ČR – Dokument – Miro Žbirka zblízka. Miro Žbirka,
kterému všichni říkají prostě Meky. Jeho jméno
a hity znají všichni, Žbirku samotného a jeho skutečný život zná ale málokdo.
ČESKÉ ZNĚNÍ
80 min.
vstupné: 120 Kč

1917
neděle 12. 7.
20:00
TITULKY
119 min.
USA, VB – Drama, válečný – Držitel Oscara Sam
Mendes, režisér bondovek Skyfall, Spectre a filmu
Americká krása, natočil jedinečný epický příběh
z první světové války.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

KOUŘ
čtvrtek 16. 7.
20:00
ČR – Komedie, muzikál – Digitálně restaurovaný
rytmikál Tomáše Vorla zpět v kinech.
ČESKÉ ZNĚNÍ
89 min.
vstupné: 70 Kč

KALIFORNSKÝ SEN
pátek 17. 7.
20:00
USA – Romantický, drama – Když se rozhodnete
jít za svým snem, připravte se, že to může bolet
a že po cestě narazíte na spoustu křižovatek. Hvězda série Padesát odstínů Dakota Johnson hledá
svůj Kalifornský sen ve stejnojmenné hudební
romanci.
TITULKY
113 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

JÍT KRÁST KONĚ
sobota 18. 7.
20:00
Norsko – Drama – Stellin Skarsgard jako zralý muž
nemůže zapomenout na tragédii i vášeň, která
zformovala jeho život. V retrospektivně vyprávěném dramatu ze 40. a 90. let 20. století jsou vzpomínky na mládí živější než současnost.
TITULKY
122 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

NEŽ SKONČÍ LÉTO

MILEVSKÉ LÉTO – KAZACH & GRUZAVIK

neděle 19. 7.
20:00
Austrálie – Drama, komedie – Život je krásný i proto, že se nedá naplánovat. Když se šestnáctiletá
Milla zamiluje do průšviháře Mosese, je to pro její
rodiče noční můra.
TITULKY
120 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 100 Kč

čtvrtek 2. 7.
Tradiční série letních koncertů.
amfiteátr
vstupné: zdarma

MULAN
čtvrtek 23., pátek 24. a sobota 25. 7.
20:00
USA – Rodinný, dobrodružný – Když císař Číny
vydá nařízení, že jeden muž na rodinu musí sloužit v císařské armádě k obraně země před nájezdníky ze severu, Hua Mulan, nejstarší dcera
ctěného bojovníka, zaujme místo svého nemocného otce.
DABING, 3D
106 min.
vstupné: plné 150 Kč, děti 130 Kč

VZHŮRU ZA SNY
pátek 24., sobota 25. a neděle 26. 7.
17:30
Dánsko – Animovaný, rodinný, dobrodružný – Co
kdyby se ukázalo, že svět nočního snění má podobu
nekonečných filmových studií, které připomínají
Hollywoodskou továrnu na sny? A že každý z nás
tam má vlastní filmový štáb a režiséra svých snů?
Přesně tohle tajemství objeví dvanáctiletá Mína,
když se shodou náhod do snového zákulisí dostane.
A taky objeví, že je možné sny měnit…
DABING
81 min.
vstupné: 120 Kč

HAVEL
neděle 26. 7. a čtvrtek 30. 7.
20:00
ČR – Drama, životopisný – Co byste obětovali pro
pravdu a lásku? Celovečerní film Havel přináší příběh jedné z nejvýraznějších osob naší historie Václava Havla z časů disentu, kdy ještě nebyl slavnou
osobností.
ČESKÉ ZNĚNÍ
100 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

K2 VLASTNÍ CESTOU
pátek 31. 7.
20:00
ČR – Dokument – Klára Kolouchová jako první rodilá
Češka zdolala před lety Mount Everest a v loni jako
první Češka a teprve dvacátá žena světa vystoupala
i na druhou nejvyšší horu světa – na nebezpečnou
K2.
ČESKÉ ZNĚNÍ
93 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

DŮM KULTURY
NÁDRAŽNÍ 846 | TEL.: 383 809 200

18:00

LETNÍ KINO – VLASTNÍCI
úterý 7. 7.
21:00
Komedie pro ty, kdo to nezažili. Drama pro ty, kdo
tím žijí. Mnozí majitelé bytů to asi znají z vlastní
zkušenosti. Hrdinové filmu Vlastníci jsou totiž jedněmi z nich, patří jim byty v jednom postarším činžovním domě, a právě mají společnou schůzi, na
které se musí dohromady na mnohém dohodnout
a rozhodnout. Najdou se mezi nimi idealisté, kteří
jednají ve prospěch celku, jsou zde i vypočítaví
prospěcháři nebo dokonce rafinovaní manipulátoři, ale také lidé ztracení v pocitech vlastní bezvýznamnosti. Všichni se ale nakonec musí společně
domluvit na správě domu, ve kterém mají své byty.
Začátky projekcí vždy po setmění (zpravidla v červenci ve 21 hodin). V případě vytrvalého deště se
projekce přesouvá na následující den nebo se nekoná.
amfiteátr
Nevhodné do 12 let, vstupné: zdarma

PRÁZDNINOVÁ DÍLNA + PROMÍTÁNÍ
FILMU FRČÍME
středa 8. 7.
09:00
Na další oblíbené tvořivé dílně v Milevském kině
si nejdříve vyrobíme pestrobarevnou rybku a pak
nás animovaný snímek Frčíme zavede do světa fantazie, ve kterém se představí dva elfští teenageři,
kteří se vydají na pozoruhodnou výpravu, aby zjistili, zda ve světě zůstalo aspoň kousek toho magického.
Milevské kino
vstupné: 60 Kč

DEN VÍNA A MANDLÍ Z HUSTOPEČÍ
sobota 11. 7.
13:00-22:00
Partnerské město Hustopeče přiveze do Milevska
opět to nejlepší z jižní Moravy. Přijďte ochutnat
nápoje a mandlové pochoutky, které jsou pro tuto
oblast tradiční. Se svou cimbálovkou v programu
vystoupí Jožka Šmukař nebo showman Pietro Falcone. Program dne obohatí Hustopečská chasa
krojovými tanci. Pro děti bude připraven dětský
koutek s dílničkou.
amfiteátr
vstupné: zdarma

ZÁPIS DO TANEČNÍCH 2020

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ
O NEJHEZČÍ BALKON ČI ZAHRADU

červenec
Dům kultury Milevsko a Květinářství Romantik
pořádají 6. ročník fotografické soutěže. Snímky
rozkvetlého balkonu, zahrady, skalky, terasy, pergoly apod. zasílejte na e-mail soutez@milevskem.cz do 10. září. Každý soutěžící může zaslat
2 fotografie. Uvádějte vždy své jméno, příjmení,
stručný název zaslaného snímku a prohlášení, že
jste jeho autorem. Vyhrát můžete poukázky v hodnotě 500, 300 a 200 Kč na odběr zboží v Květinářství Romantik. Na malou pozornost se může těšit
každý soutěžící.

MILEVSKÉ LÉTO – LUCKY BREW & FUSKY
DUS
čtvrtek 16. 7.
Tradiční série letních koncertů.
amfiteátr
vstupné: zdarma

18:00

TRAUTENBERK V MILEVSKU
pátek 17. 7.
17:00-22:00
Kapela Trautenberk se v Milevsku ukáže poprvé.
Těšit se můžete na pořádně dlouhý play list plný
osvědčených pecek i nových songů, koncert plný
nasazení a energie. Chybět nebude ani autogramiáda a svůdná Anička. Věříme, že i vy jste plni
chtíče a přijdete si juchnout s námi. Vždyť nudit
se doma je o život! Kapacita bude omezená, pořiďte si lístky včas.
amfiteátr
vstupné: 390 Kč

LETNÍ KINO – NA STOJÁKA V KINĚ

NOVÝ TERMÍN – MAJDA ZE ŠKOLKY

úterý 28. 7.
21:00
Na Stojáka a v úplně novém exklusivním formátu
17D - 17 debilů a mikrofon. Parta komiků Na Stojáka připravila jeden jediný a nikdy neopakovaný
speciální a úplně nejvíc unikátní večer nabitý
humorem. Vtipy, které jste ještě neslyšeli, fóry
připravené speciálně pro tuto příležitost, témata,
která čekala na správný moment, pohotovost komiků s rychlostí blesku a doslova na milimetr přesné
a dokonale časované pointy. Dnes je Na Stojáka
největší a nejznámější stand up formace v České
republice, která má přes 200 živých vystoupení
ročně. Nyní máte možnost i v kině zažít neopakovatelnou a neskutečně úžasnou atmosféru stand
upu.
Začátky projekcí vždy po setmění (zpravidla v červenci
ve 21 hodin). V případě vytrvalého deště se projekce
přesouvá na následující den nebo se nekoná.
amfiteátr
Nevhodné do 12 let, vstupné: zdarma

neděle 25. 10.
14:00
Majdu zná každý, kdo se někdy díval na televizi
a chtěl se pobavit nebo poučit. Pořad Majda ze
školky je komponovaný program pro kluky, holky
i celou rodinu. Těšit se můžete na písničky, zábavné
hry a soutěže. Magdaléna Reifová jako malá hrála
v mnoha filmech a seriálech. Mohli jste ji vidět
v dětské roli třeba ve filmu Páni kluci nebo Tajemství proutěného košíku. Určitě ji znáte i z televize,
z pořadu Kouzelná školka, kde vystupuje se skřítkem Františkem a na kterém spolupracuje i jako
scénáristka. Předprodej na www.milevskem.cz.
ZAKOUPENÉ VSTUPENKY ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI.
velký sál
vstupné: 220 a 250 Kč

MILEVSKÉ LÉTO – ŽLUTÝ FIJALKY & THE
VARLATANS
čtvrtek 30. 7.
Tradiční série letních koncertů.
amfiteátr
vstupné: zdarma

18:00

PŘIPRAVUJEME

VÝKUP KOVOVÉHO ODPADU A EKOLIKVIDACE,

pobočka Milevsko, Sažinova 302,
tel. 777 271 504,
info@fast-kovosrot.cz,
www.fast-kovosrot.cz

BRATŘI EBENOVÉ A ROBERT KŘESŤAN
& DRUHÁ TRÁVA
neděle 2. 8.
20:00
Dům kultury Milevsko ve spolupráci s milevským
klášterem Vám přináší Dvojkoncert skupin Robert
Křesťan a Druhá tráva a Bratři Ebenové. Počet míst
k sezení je omezen.
Milevský klášter, 1. nádvoří
vstupné: 490 Kč

18:00

www.milevskem.cz

červenec
Dům kultury Milevsko ve spolupráci s tanečními
mistry Alenou a Jaroslavem Bolkovými i letos připravují podzimní taneční hodiny. Zájemci o výuku
se mohou nahlásit v kanceláři DK Milevsko nebo
si zakoupit online vstupenku na webových stránkách www.milevskem.cz v sekci akce – tanec. Zápis
trvá do 31. srpna. Výuka tanečních bude zahájena
v pátek 4. září v DK Milevsko. V ceně kurzovného
je deset lekcí, prodloužená a závěrečný ples Věneček, video a fotoreportáž, výuka stolování s rautem
a přípitkem. Všem zájemcům doporučujeme se
zapisovat v páru, aby každý účastník mohl naplno
využít možností tanečních lekcí. V případě dotazů
nás kontaktujte na info@milevskem.cz nebo na
telefonním čísle 383 809 201.
kurzovné: 2000 Kč

ženou Vivien na velký návrat do Čech. Čerství aristokraté jsou neznalí místních poměrů a nepolíbení
českou realitou, někdejší vlast a zámecký život
znají jen z prastarých vyprávění svých příbuzných.
Film vznikl podle stejnojmenné knihy Evžena Bočka.
Začátky projekcí vždy po setmění (zpravidla v červenci ve 21 hodin). V případě vytrvalého deště se
projekce přesouvá na následující den nebo se nekoná.
amfiteátr
vstupné: zdarma

MILEVSKÉ LÉTO – FANTOM
čtvrtek 9. 7.
Tradiční série letních koncertů.
amfiteátr
vstupné: zdarma

ČERVENEC 2020

LETNÍ VÝTVARNÉ KURZY
sobota 11. a 25. 7.
09:30–11:30
Vhodné i pro úplné začátečníky a děti od 6 let.
Možnost vyzkoušet si techniky kreslení dle výběru:
tužky, uhel, křídy, vodovky, tuš, akvarelové pastelky. Nabízíme individuální přístup, pro nejmenší
děti vysvětlení základů kreslení, správné držení
tužky, vybarvování apod. Přihlášky a více informací
u lektorky Ing. Renáty Provázkové na telefonním
čísle 737 474 340. Kurzy plánujeme ještě na 8.
a 22. srpna.
hudební sál
vstupné: 250 Kč
dítě + kreslící rodič 400 Kč

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA
VNITRA
úterý 14. 7.
13:00-16:00
Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny – každé
druhé úterý v měsíci.
učebna 2

LETNÍ KINO – POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
úterý 14. 7.
21:00
Rodilý Newyorčan Frank získá v restituci díky svým
šlechtickým předkům dávné rodové sídlo – zámek
Kostka. Potomek emigrantů se tak po více než čtyřiceti letech chystá s dcerou Marií a temperamentní

LETNÍ KINO – V SÍTI: ZA ŠKOLOU
úterý 21. 7.
21:00
Tři herečky, tři pokojíčky, 10 dní a 2458 sexuálních
predátorů. Experiment, který naléhavým způsobem otevírá tabuizované téma zneužívání dětí na
internetu. Tři zletilé herečky s dětskými rysy dostávají za úkol prostřednictvím falešných profilů na
sociálních sítích předstírat, že je jim 12 let. Ve věrných kopiích dětských pokojíků, postavených ve
filmovém ateliéru, chatují a skypují s muži všech
věkových kategorií, kteří je na netu vyhledali
a oslovili. Drtivá většina těchto mužů požaduje
sex prostřednictvím videohovoru, posílá fotografie
svých přirození, odkazy na porno nebo se dívky
dokonce pokouší vydírat. Dokumentární film
vypráví strhující drama těchto tří hrdinek alias
„dvanáctiletých dívek“ od castingu až po osobní
schůzky, kde se s predátory setkávají tváří v tvář
pod dohledem ochranky a šesti skrytých kamer.
Predátorské taktiky se tak obracejí proti svým strůjcům a z lovců se stávají lovení.
Začátky projekcí vždy po setmění (zpravidla v červenci ve 21 hodin). V případě vytrvalého deště
se projekce přesouvá na následující den nebo se
nekoná.
amfiteátr
Do 12 let nevhodné, vstupné: zdarma

BARTOLOMĚJSKÉ POSVÍCENÍ – MILEVSKÉ
MĚSTSKÉ SLAVNOSTI

NOVÝ ROZVOZ JÍDLA PO
MILEVSKU ZDARMA!!!
Tel.: 770 17 17 17
OBJEDNÁVEJTE ON-LINE
www.JIDLOGO.cz
chuť na Váš stůl

18:00

KREATIVNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
pondělí 27. až pátek 31. 7.
08:00-16:00
Taneční skupina EFK pořádá společně s DK Milevsko
příměstský tábor v prostorách DK Milevsko a okolí.
Děti se na táboře budou věnovat různým druhům
umění (tanec, hudba, malování, dílničky, herectví)
a sportu (hry, parkour, apod.). Lektoři budou rozvíjet
kreativní stránku dětí, jejich talent afantazii. Vceně
jsou 2x denně svačiny, 1x denně teplý oběd, pravidelný pitný režim, výlet, odměny, materiály na vyrábění, pedagogický dozor (Adéla Kašparová aostatní
lektoři ztaneční skupiny EFK) aspeciální hosté (např.
Eliška Suková působící v Divadle J. K. Tyla v Plzni).
Zbývají poslední volná místa. Pro více informací pište
na info@efkdancefamily.cz nebo volejte 774 224 114.
prostory DK
cena: 1500 Kč

sobota 14. 11.
19:00
Oblíbená travesti show přijíždí do našeho města
s novým zábavným pořadem nazvaným Nemocnice
na pokraji zkázy. Každý z nás si již několikrát za
život vyzkoušel roli pacienta na vlastní kůži. Málo
kdo ale ví, jak to chodí z té druhé strany. Během
tohoto pořadu budete mít možnost nahlédnout
pod pokličku do nemocnice, která si žije tak trochu
vlastním životem. Zdravotní sestřička Jiřina je sice
od rány, pacienti jí často lezou krkem, ale i přesto
má svoji práci ráda. Zábavný pořad protkaný vtipnými scénkami z nemocničního prostředí, plný
známých melodií a písniček, s výpravou více než
70 kostýmů a divadelní scénou – to je nový pořad
nejúspěšnější české travesti skupiny. Více informací na facebooku Techtle mechtle revue nebo
na www.techtlemechtlerevue.cz. Předprodej na
www.milevskem.cz.
ZAKOUPENÉ VSTUPENKY ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI.
velký sál
vstupné: v předprodeji 290 Kč, na místě 320 Kč

NOVÝ TERMÍN - 4TET

MILEVSKÉ LÉTO – COX&VOX & RIGHTNOW
čtvrtek 23. 7.
Tradiční série letních koncertů.
amfiteátr
vstupné: zdarma

NOVÝ TERMÍN – TRAVESTI SHOW
NEMOCNICE NA POKRAJI ZKÁZY

TIC Milevsko
nám. E. Beneše 6
399 01 Milevsko
tel.: 383 809 101
mob.: 735 759 510
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 a 13:00–17:00
Ne 13:00–17:00

MUZEUM
MILEVSKÝCH
MAŠKAR

otevřeno celoročně
tel.: 383 809 016, mob.: 735 759 511

www.muzeummaskar.cz

čtvrtek 27. až neděle 30. 8.

NOVÝ TERMÍN – MIROSLAV DONUTIL
„NA KUS ŘEČI“
čtvrtek 8. 10.
19:00
Populární herec, bavič a vypravěč Miroslav Donutil
navštíví Milevsko se svojí one man show Na kus
řeči. Skvělé historky, nové příběhy a zážitky nám
připomenou, co vše se může přihodit na cestách.
Chybět nebudou vtipné komentáře, které mají nadhled i osobitý humor a často se dotýkají Donutilových přátel či kolegů. Umělec bude nejen
vyprávět své zážitky z natáčení, cest a ze svého
života, ale také bude odpovídat na dotazy diváků.
Předprodej na www.milevskem.cz.
ZAKOUPENÉ VSTUPENKY ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI.
velký sál + balkon
vstupné: 390 a 420 Kč

NOVÝ TERMÍN – KŠANDA
středa 21. 10.
19:00
Divadelní komedie nabitá dějem a originálním
humorem.
Magda Olezlá a Jindřich Klíště jsou milenci. Plánují
společný život, ale ještě předtím se snaží získat hodně
peněz, a přitom zůstat čistí. Vymyslí ďábelský plán.
K jeho realizaci zneužijí manžela Olezlé – Huberta
Kšandu. Pomůžou mu postupně vystoupat až na samý
vrchol kariéry a pak jimi nastražená past sklapne.
Teď Olezlé s Klíštětem už nic nebrání kdosažení vytouženého cíle. Jejich růžové sny obohatství se začínají
plnit. Ale všechno je nakonec úplně jinak. Příběh
o lidské hrabivosti má nečekané rozuzlení. Dialogy
ostré jako bič a strhující tempo nenechají diváky ani
na chvíli vydechnout. Ne náhodou se hra Kšanda
zařadila mezi nejlepší české komedie roku 2014.
Hrají: Heidi Janků, Jaroslav Sypal, Martin Maxa,
Eva Hráská, Kateřina Kornová, Milan Pitkin, Petr
Jančařík/Milan Petrovský, Michal Gulváš/Evžen
Hájek. Předprodej na www.milevskem.cz.
ZAKOUPENÉ VSTUPENKY ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI.
velký sál
vstupné: 290 Kč

neděle 15. 8.
20:21
Nová koncertní verze s venkovní projekcí. Gentlemani v cylindrech opět připravili unikátní show
a podívanou.
ZAKOUPENÉ VSTUPENKY ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI
Milevský klášter, 1. nádvoří
vstupné: 490 Kč

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

VÝSTAVA – ZNOVUZROZENÍ
čtvrtek 2. 7. až sobota 1. 8.
Výstava kožených obrazů a olejomaleb Blanky
Mudrové z Rynárce na Vysočině (více na www.kozena-galanterie.cz).
vstupné: 10 Kč

MILEVSKÝ KLÁŠTER
U B AŽANTNICE 556 | TEL.: 736 209 344,
382 521 458 www.klastermilevsko.cz
VERNISÁŽ VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ PETRA
MAREŠE – TOULAVA…OD TÁBORA AŽ
K NÁM…
pátek 3. 7.
17:00
Hudební doprovod: Petra Kalinová a Kristýna Kreuzerová. V průběhu vernisáže proběhne i soutěž
o knihu Toulava.

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ PETRA MAREŠE –
TOULAVA…OD TÁBORA AŽ K NÁM…
sobota 4. 7. až úterý 13. 9. denně 10:00-17:00

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

VÝSTAVA – HRAČKY PRO KAŽDÝ DEN

do konce srpna

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

O POHÁR FC ZVVZ MILEVSKO A MEMORIÁL
J. DĚDOURKA
sobota 25. 7.
letní stadion

12:00

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
www.kctmilevsko.cz

VLAŠIM A BLANÍK – VÝLET AUTY
středa 8. 7.
Jednodenní zájezd auty. Navštívíme zámek Vlašim,
poté bude vycházka k Čínskému pavilonu a zámeckým parkem (2 km). Vystoupíme na Velký Blaník
s rozhlednou a půjdeme naučnou stezku S rytířem
na Blaník (7 km). Zájemci o akci se přihlásí nejpozději týden před termínem na tel. číslo:
737 233 123 nebo 730 122 197. Sraz účastníků
v 7 hodin u Penny Marketu Milevsko.
vede: Jaroslav Mácha, Ladislav Macháček

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

ROZVODOVÁ PORADNA
úterý a čtvrtek
08:00-16:00
Odborná konzultantka rozvodové poradny Bc. Lada
Šetinová vám poskytne pomoc při řešení obtížných
situací spojených s rozvodem manželství či rozchodem partnerů/rodičů. Nutno objednat se předem.

MEDIAČNÍ SLUŽBA
každé úterý
08:00-16:00
Chcete se dohodnout na sporných otázkách souvisejících s rozvodem manželství? Máte o dohodu
zájem, ale nejste schopni to dotáhnout do konce?
Využijte bezplatnou pomoc mediátora – PhDr.Jaromíra Matouška. Nutno objednat se předem.

PSYCHOLOG V PORADNĚ
pátek 3., čtvrtek 16. a 30. 7.
08:00-16:00
Bezplatné individuální konzultace – PhDr. Vlasta
Hořánková. Nutno objednat se předem.

PRÁVNÍK V PORADNĚ
středa 15. 7.
08:00-16:00
Bezplatné individuální konzultace – Mgr. Jan
Röhrich. Nutno objednat se předem.

#POKEC_A(R)T
středa 15. a 22. 7.
16:00-18:00
Nudíš se? Hledáš nové kamarády nebo místo, kde
trávit čas? Bezpečný prostor pro sdílení pro děti
ve věku od 8 do 12 let.

KULATÝ STŮL NA TÉMA VZTAHY
středa 22. 7.
10:00
Přijďte diskutovat nad tím, zda jsou muži opravdu
z Marsu a ženy z Venuše.

PŘIPRAVUJEME:
LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR ORLÍK MARINA
neděle 16. až sobota 22. 8.
Marina Orlík je rekreační areál s možností ubytování
v bungalovech (pro 4 osoby) přímo uprostřed nádherné krajiny Orlické přehrady s bazénem. Ubytování: 7dní/6 nocí, stravování plná penze,
přihlášky na www.centrummilisek.cz.
cena: 3990 Kč

NÍZKOPRAHOVÝ KLUB FANOUŠ
HŮRECKÁ CESTA 227 | TEL.: 731 604 444
Klub je v době prázdnin otevřen od 10 do 16 hodin.

TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU BEZ NUDY
úterý 7. 7.

VÝLET PĚŠKY ZA HISTORIÍ
úterý 14. 7.

JÍZDA NA KOLE – CO MUSÍM MÍT A ZNÁT
úterý 21. 7.

PÉČE O ZVÍŘÁTKA

úterý 28. 7.

