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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
Husovo nám. 391, 399 01 Milevsko

tel. 383 809 101, mob. 724 515 636

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

Červen–září
Po–Pá 8.00–12.00 a 13.00–16.30

       So 9.00–12.00

TIC Milevsko navíc otevřeno v červenci a srpnu v omezené podobě 
v Galerii M: So 13.00–16.00, Ne 13.00–16.00 hod.

Říjen – květen
Po–Pá 8.00–12.00 a 13.00–16.30

Milevské kino

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

ŽelvY ninJA 2
pátek 1., sobota 2. 7. 17.30
USA – Akční, dobrodružný - Pod producent-
skou taktovkou Michaela Baye, nejvýbušněj-
šího filmaře současnosti, se do kin vrací hrdi-
nové, kteří bydlí v kanále, zbožňují pizzu a tu 
a tam zachraňují svět.
3D DABING 112 min.
vstupné: 130 Kč

PAŘBA v PATTAYi
pátek 1. 7. 20.00
Francie – Komedie - Thajsko, thaibox, pro-
sťáčci, orangutáni a liliputi – to vše a mnohem 
více je namícháno v ztřeštěném komediálním 
mixu Pařba v Pattayi, který letos pobláznil ce-
lou Francii. Hodní hoši jdou do nebe, špatní 
kalí v Pattayi!
DABING 97 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

JAk se ZBAviT nevĚsTY
sobota 2., neděle 3. 7. 20.00
ČR – Romantická komedie - Film natočil au-
tor jednoho z nejúspěšnějších českých filmů 
poslední doby, režisér Hodinového manžela 
Tomáš Svoboda. Zatímco ve snímku o partě 
kamarádů bavil diváky z mužského pohledu, 
v „Nevěstě“ přinese zábavu ze světa žen.
ČESKÉ ZNĚNÍ 89 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 90 Kč

Mike i DAve sHÁnĚJ HolkU
čtvrtek 7., pátek 8. 7. 20.00
USA – Komedie - Chtěli kočku, dostali čočku.
TITULKY 98 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

leGenDA o TARZAnovi
sobota 9., neděle 10. 7. 20.00
USA – Akční, dobrodružný - Již mnoho let uply-
nulo od doby, kdy Tarzan zaměnil život v afric-
ké džungli za život bohatého Johna Claytona 
III, Lorda Greystoka, po boku své milované 
manželky Jane. Nyní je vyslán zpět do Konga 
jako obchodní emisar parlamentu, aniž by tu-
šil, že má sehrát roli pěšáka ve smrtelně ne-
bezpečné hře chamtivosti a pomsty belgické-
ho kapitána Leona Roma.
3D TITULKY 110 min.
vstupné: 130 Kč
CAPTAin AMeRiCA: oBČAnskÁ vÁlkA
čtvrtek 14., pátek 15. 7. 20.00
USA – Akční, dobrodružný - Film se odehrává 
v době, kdy Steve Rogers převzal vedení nově 
zformovaného týmu Avengers, který se nadá-
le snaží chránit lidstvo. Dojde však k dalšímu 
incidentu, ve kterém sehrají Avengers nešťast-
nou roli.
3D DABING 148 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč
DoBA leDovÁ: MAMUTÍ DRCnUTÍ
pátek 15. až neděle 17. 7. 17.30
USA – Animovaná komedie - V pátém dílu 
jedné z nejpopulárnějších animovaných fil-
mových sérií opět potkáváme všechny staré 
známé hrdiny a pár úplně nových.
3D DABING 91 min.
vstupné: plné 150 Kč, děti 130 Kč
oČisTA: voleBnÍ Rok
sobota 16., neděle 17. 7. 20.00
USA – Thriller - Užijte si noc, kdy je vše do-
voleno. Noc očisty je nejoblíbenějším obdobím 
v roce všech úchylů a lidí, kteří mají s někým 
nevyřízené účty. Během dvanácti očistných 
hodin můžete kohokoliv beztrestně zabít, 
okrást, znásilnit, nebo se naopak stát obětí 
trestného činu a nikdo vám nepomůže.
TITULKY 106 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč
WARCRAFT: PRvnÍ sTŘeT
čtvrtek 21., pátek 22. 7. 20.00
USA – Fantasy, dobrodružný – Dva světy. Je-
den osud. Warcraft je fenoménem herního 
světa. Důkazem jeho nesmírné popularity 
může být více než sto miliónů hráčů, kteří si 
některou z verzí této hry zahráli. Převedení 
Warcraftu na filmové plátno bránily pouze 
technologické limity kinematografie. Tato 
omezení právě padla a velkolepé fantasy dob-
rodružství o bolestivém setkání dvou různých 
světů konečně přichází na filmové plátno.
3D DABING 123 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 140 Kč

UČiTelkA
sobota 23., neděle 24. 7. 20.00
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: 120 Kč
kRoTiTelé DUCHŮ
čtvrtek 28., pátek 29. 7. 20.00
USA – Akční komedie - Třicet let poté, co di-
váky uchvátil původní film, se Krotitelé duchů 
vracejí, aby se ve zcela nové podobě předsta-
vili současné divácké generaci.
3D DABING
vstupné: 140 Kč
seZnAMkA
sobota 30., neděle 31. 7. 20.00
ČR – Komedie - Seznamte se a množte se. Začít 
můžete s úsměvem u letní romantické kome-
die Sezn@mka s Jiřím Langmajerem v hlavní 
roli.
ORIGINÁLNÍ ZNĚNÍ 90 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

DŮM kUlTURY

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

DUke sPeCiAl (GB)
úterý 5. 7. 19.30
Duke SPECIAL (GB), (zpěv, klávesy); Chip Baily 
(bicí, perkuse); Ben Castl (saxofony, klarinet)
Duke Special, severoirský hudebník z Belfas-
tu, koncertoval v Milevsku s Chipem Baileym 
již v roce 2012 v rámci dvojkoncertu s Marké-
tou Irglovou.
Duke Special je výjimečnou hudební osobnos-
tí, světový tisk o něm píše, že patří k tomu nej-
lepšímu, co irská/britská hudební scéna může 
dnes nabídnout. Hudební znalci si co do origi-
nality a schopnosti psát silné melodie šuškají 
o nástupci Toma Waitse. Duke Special jako 
klavírista a zpěvák dovede vykouzlit jemné 
milostné balady v duchu tradičního písničkář-
ství typu Elton John stejně jako skladby inspi-
rované vaudevillovým divadlem a kabaretem 
19. století. Je mistrem improvizace, dokáže si 
zahrát s kýmkoliv a vždycky je to výjimečné.
2. nádvoří Milevského kláštera
Předprodej: www.milevskem.cz, DK Milevsko, 
Infocentrum Milevsko a Milevské kino
vstupné: 250 a 300 Kč
LETNÍ KINO 2016 
ČTYŘlÍsTek ve slUŽBÁCH kRÁle
úterý 5. 7. 21.00
Malý výlet do Prahy nabídne Čtyřlístku (Fifin-
ka, Myšpulín, Piňďa a Bobík) úžasné setká-
ní – na Karlově mostě je nejdříve přepadne 
obživlý lev ze sochy Bruncvíka, který je pak 
zavede do podzemních chodeb Pražského 
hradu, kde se setkají se samotným císařem 
Rudolfem! Ten podnikl cestu časem z minulos-
ti do přítomnosti, protože podle předpovědí 
věhlasných císařských astrologů jenom Čtyř-
lístek může získat císaři zázračný kámen mu-
drců a zachránit tak císaři život i korunovační 
klenoty, o které usiluje proradný alchymista 
Kelly. A tak se rozběhne kolotoč neuvěřitel-
ných střetů, konfliktů a peripetií, Fifinka, Myš-
pulín, Piňďa a Bobík se dostanou i na císařský 
dvůr, kde jim doslova půjde o život…
Začátky projekcí vždy po setmění, v případě 
vytrvalého deště se projekce přesouvá na ná-
sledující den nebo se nekoná.
amfiteátr DK
vstupné: zdarma

MILEVSKÉ LÉTO 2016
ČUTACÍ MeRUnA (inDie – AlTeRnATive 
sTRAkoniCe) & THe neeDs 
(RoCk - PoP Milevsko)
čtvrtek 7. 7. 18.00-22.00
Série letních koncertů v DK Milevsko.
amfiteátr DK
vstupné: zdarma
ZDRAvoTnÍ PoJiŠŤovnA 
MinisTeRsTvA vniTRA ČR
úterý 12. 7. 13.00-16.00
Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny. Pozor 
– změna srpnového termínu – 2. 8. od 13.00 
do 16.00 hodin.
učebna 2
LETNÍ KINO 2016 – lÍDA BAARovÁ
úterý 12. 7. 21.00
Česká herečka Lída Baarová je v roce 1934 
pozvána do berlínských filmových ateliérů 
Babelsberg, považovaných za evropský Holly-
wood. Po počátečních potížích nakonec okouz-
lí i davy fanoušků v celém Německu. Užívá si 
slávy i náklonnosti Gustava Fröhlicha, tehdej-
šího idolu všech německých žen. Ten je ne-
jen jejím partnerem před kamerou, ale stane 
se i jejím milencem. Obdiv neskrývá ani sám 
Hitler, který Baarovou pozve k soukromé audi-
enci na Říšském kancléřství. Hvězda Baarové 
strmě stoupá. Lída s Fröhlichem se nastěhují 
do luxusní vily na prestižní berlínské adrese. 
Aniž tuší, že mají tak významného souseda – 
pána filmového průmyslu, ministra propagan-
dy Goebbelse. Goebbels je k sobě začne zvát 
na vyhlášené večírky za účasti umělecké i po-
litické smetánky. A při nich postupně vtahuje 
Baarovou do svých „ďábelských“ sítí. Fröhlich 
žárlí a po jednom z mnoha dalších žárlivých 
výstupů ji vyžene z domu. Na tuto příležitost 
čeká bezhlavě zamilovaný Ďábel. Chce se kvůli 
Lídě vzdát úplně všeho – rodiny, kariéry, Říše.
Začátky projekcí vždy po setmění, v případě 
vytrvalého deště se projekce přesouvá na ná-
sledující den nebo se nekoná.
amfiteátr DK
vstupné: zdarma

PRÁZDninovÁ DÍlnA PRo DĚTi 
ZvÍŘÁTkA Z PAPÍRovÝCH TAlÍŘŮ
středa 13. 7. 09.00
Přineste s sebou: 4 kulaté papírové talíře, prů-
měr cca 23 cm.
výuková učebna
vstupné: 10 Kč
MILEVSKÉ LÉTO 2016
eBonY (PoP - PUnk sTRAkoniCe) 
& WHen iT RAins (PoP RoCk 
sTRAkoniCe)
čtvrtek 14. 7. 18.00-22.00
Série letních koncertů v DK Milevsko.
amfiteátr DK
vstupné: zdarma
LETNÍ KINO 2016 – ŘACHAnDA
úterý 19. 7. 21.00
Pohádka o rozmazlené princezně a dvou ka-
marádech, kteří se neživí vždycky úplně pocti-
vě. Až když se trojice ocitne shodou okolností 
v kouzelném Černém lese, kde žijí podivné 
lesní bytosti, naučí se od nich to, co je nedo-
kázali do té doby naučit sami lidé - že tak, jak 
se chováme k ostatním, tak se pak oni chovají 
k nám. Neboli že co dáváš, to se ti vrátí. Ale co 
by to bylo za příběh, kdyby kromě ponaučení, 
zábavy a milých postav chyběla láska? A tak 
se stane, že kromě toho, že se princezna Mar-
kétka napraví, se také zamiluje do obyčejného 
Matěje...
Začátky projekcí vždy po setmění, v případě 
vytrvalého deště se projekce přesouvá na ná-
sledující den nebo se nekoná.
amfiteátr DK
vstupné: zdarma

MILEVSKÉ LÉTO 2016
FAnToM (RoCk Milevsko)
čtvrtek 21. 7. 18.00-22.00
Série letních koncertů v DK Milevsko.
amfiteátr DK
vstupné: zdarma
iRisDiAGnosTikA
čtvrtek 21. 7. 13.30
Poradna Jitky Hanzalové.
učebna 2
sUPeRCARs niGHT
pátek 22. 7. 16.00
LETNÍ KINO 2016 
JAk BÁsnÍCi ČekAJÍ nA ZÁZRAk
úterý 26. 7. 21.00
Štěpán, Kendy a Karas zůstali i po dvanácti 
letech sami sebou. Jsou to nerozluční kama-
rádi s nevyčerpatelným smyslem pro humor 
i schopností sebeironie, i když už s lehkým 
nádechem skepse. V něčem jsou však jiní. Do-
spívají, ale svým typicky básnickým stylem. 
Je jim padesát a cítí, že by měli dát svým živo-
tům nějaký řád a splnit si svoje touhy a přání. 
A jak je známo, zázrakům je třeba pomáhat! 
Začátky projekcí vždy po setmění, v případě 
vytrvalého deště se projekce přesouvá na ná-
sledující den nebo se nekoná.
amfiteátr DK
vstupné: zdarma

MILEVSKÉ LÉTO 2016
ŽlUTÝ FiJAlkY (AGRo – PUnk 
BeCHYnĚ) & Five o´CloCk TeA (RoCk 
– AlTeRnATive PRAHA)
čtvrtek 28. 7. 18.00-22.00
Série letních koncertů v DK Milevsko.
amfiteátr DK
vstupné: zdarma
BRATŘi eBenové v MilevskU
neděle 31. 7. 20.00
Marek, Kryštof a David Ebenové s kapelou při-
pravili nový koncertní program.
V roce 2014 vydali Bratři Ebenové nové album 
Čas holin a zároveň oslavili 30 let od vydání 
prvního alba „Malé písně do tmy“ (1984). Kro-
mě tria bratří Ebenových – tedy Marka, Kryš-
tofa a Davida tvoří kapelu Jiří Veselý (basová 
kytara, akordeon), Jiří Zelenka (bicí, perkuse) 
a Pavel Skála (akustické a elektrické kytary). 
Kapelu dnes již neodlučně doplňuje vynikající 
jazzový kontrabasista Jaromír Honzák.
první nádvoří Milevského kláštera
Předprodej: www.milevskem.cz, DK Milevsko, 
Infocentrum Milevsko a Milevské kino
vstupné: předprodej 400 Kč, na místě 450 Kč

PŘiPRAvUJeMe:
TAneČnÍ PRo DosPĚlé
od září 2016
Dům kultury Milevsko připravuje od září 
2016 taneční lekce pro dospělé. Nechodili jste 
do tanečních nebo jste nedávali pozor a nyní 
potřebujete oprášit zapomenuté taneční kro-
ky? Nebo prostě jen máte rádi tanec a chcete 
se pod vedením zkušeného lektora naučit víc? 
Nyní máte možnost se přihlásit do kurzu, kde 
se pod dohledem tanečních mistrů Jaroslava 
a Aleny Bolkových naučíte v osmi tanečních 
lekcích vše potřebné. Přihlášky přijímáme již 
nyní v kanceláři Domu kultury Milevsko, tel. 
383 809 200. Kurzovné 1300 Kč za osobu 
se platí při zápisu. Zahájení lekcí ve čtvrtek 
22. září.

GAleRie M

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

veRnisÁŽ - DoRoTA ZlAToHlÁvkovÁ, 
vAléRie sTeHlÍkovÁ, silviA 
kATeŘinA leŠikARovÁ
sobota 2. 7. 14.30
Výstava obrazů, keramiky a fotografií.

D. ZlAToHlÁvkovÁ, v. sTeHlÍkovÁ,
s. k. leŠikARovÁ - vÝsTAvA oBRAZŮ, 
keRAMikY A FoToGRAFiÍ
od čtvrtka 7. do neděle 31. 7.
vstupné: 10 Kč

Milevské MUZeUM

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

svĚT MAlÝCH sleČen
do neděle 4. 9.
Výstava panenek a hraček.

MĚsTskÁ kniHovnA

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

sTŘeDovĚké TvoŘenÍ PRo DĚTi
Každé červencové pondělí se bude na dět-
ském oddělení tvořit. Sebou 20 Kč na materiál 
a dobrou náladu.
BosonoHé sAnDÁle
pondělí 4. 7. 08.00-11.00
Přijď si vyrobit boty pro chytrou horákyni.
dětské oddělení
MĚŠeC
pondělí 11. 7. 08.00-11.00
Staň se měšečníkem, krumpléřem, drástní-
kem a vytvoř si měšec.
dětské oddělení
ČelenkA
pondělí 18. 7. 08.00-11.00
Vyzkoušej řemeslo věnečníka a zhotov si oz-
dobu na hlavu.
dětské oddělení
HRAČkA
pondělí 25. 7. 08.00-11.00
Pro princezny tužkovníček, pro prince rytíře 
na houpacím koni.
dětské oddělení
PRÁZDninové ČTenÍ v AMFiTeÁTRU
úterý 19. a 26. července 10.00-11.00
Čtenářská dílna pro malé i větší dětské čte-
náře. Knihovní lektorka Eva s knížkami umí 
skvěle pracovat...
amfiteátr v Domu kultury
vÝsTAvA: MARTin ZeMAn Z BilinkY
celé prázdniny
Vzpomínání na jednoho kluka, který milo-
val svět... a 20 let už tu není. Výstava fotek 
z cest doplněná zápisky z deníku, dopisy 
a básničkami.
vestibul knihovny

ZMĚnA PŮJČovnÍ DoBY kniHovnY 
BĚHeM leTnÍCH PRÁZDnin:

oDDĚlenÍ PRo DosPĚlé ČTenÁŘe
pondělí 08.00-17.00
úterý zavřeno
středa 08.00-17.00
čtvrtek zavřeno
pátek 08.00-17.00
DĚTské oDDĚlenÍ
pondělí 08.00-11.00 12.00-16.00
úterý zavřeno
středa 08.00-11.00 12.00-16.00
čtvrtek zavřeno
pátek zavřeno
V pobočce knihovny v DK je v červenci stejná 
půjčovní doba jako po zbytek roku.

sPos Milevsko

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

IN-LINE veřejné bruslení dle rozpisu na strán-
kách www.spos-milevsko.cz.

Tenisové DvoRCe BAŽAnTniCe
Turnaj ml. žactvo TK ZVVZ
1.- 3. 7.                    CH 08.30/D 11.00

Turnaj dorostu TK ZVVZ
9.-11. 7.                  CH 08.30/D 10.30
OPEN ŠKODA 27. ročník
16. 7.                                      08.15
OPEN ŠKODA 27. ročník
23. 7.                                      08.15
Turnaj dospělí TK ZVVZ
30. 7.-1. 8.                 CH 8.30/D 10.30

senioR klUB ZvvZ

www.zvvz.cz/seniorklub

TRoCnov, BUŠkŮv HAMR, BoRovAnY
úterý 12. 7.
Prohlídka nové expozice v Trocnově a staré-
ho hamru, kláštera v Borovanech (i bývalého 
rekreačního střediska ZVVZ). Odjezd v 7.00 
hodin.
leTnÍ ŘeZ ovoCnÝCH sTRoMŮ 
v ZAHRADniCTvÍ TRÁvnÍČek
úterý 26. 7.
Instruktáž Ing. Trávníčka na téma letního řezu 
ovocných stromů, prohlídka zahradnictví. Po-
kračování předchozí přednášky a instruktáže 
Zimní řez ovocných dřevin. Z důvodu ome-
zeného počtu účastníků je nutno se přihlásit 
u pana Vávry, tel. 737 779 537 večer nebo 
email: vavra1.zdenek@seznam.cz.Sraz je v Za-
hradnictví Trávníček v Milevsku, v 16.00 hod.

klUB ČeskÝCH TURisTŮ

www.kctmilevsko.pisecko.info

velkÝ vAnDR
pátek 1. až neděle 3. 7.
Třídenní pěší putování Mirošovice, Hrusice, 
Benešov, Bystřice, Votice, Jistebnice, Milevsko. 
Odjezd z nádraží ČD 6.17 hod.

vede: Zuzana Sekalová
slovensko 
(ZÁPADnÍ TATRY, nÍZké TATRY)
sobota 6. až 13. 8.
Tradiční týdenní turistická dovolená. Zajištěné 
ubytování v Liptovském Mikuláši, polopenze.

vede: Jindřich Janouch, Jaroslav Mácha

MilevskÝ klÁŠTeR

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

veRnisÁŽ vÝsTAvY 
„ZAPoMÍnkY“ TeReZY ŘÍČAnové 
A JeJÍ „ČeRnÁ PAnÍ“
pondělí 4. 7. 17.00
Přiměřeně děsivé divadlo nejen pro děti.
barokní prelatura
„ZAPoMÍnkY“ - vÝsTAvA oBRAZŮ 
A ilUsTRACÍ TeReZY ŘÍČAnové
od úterý 5. 7. 10.00-17.00
Výstava potrvá do neděle 31. července.
barokní prelatura
DUke sPeCiAl
úterý 5. 7. 19.30
Koncert irského zpěváka a pianisty s pseudony-
mem DUKE SPECIAL (zpěvák již úspěšně vystupo-
val i v Královském národním divadle v Londýně).
druhé nádvoří kláštera
vÝRoČnÍ konCeRT „150 leT kosTelA 
sv. BARToloMĚJe“
čtvrtek 21. 7. 19.00
Martina Sehylová – zpěv, Jaroslav Tůma – his-
torické klávesové nástroje.
kostel sv. Bartoloměje na náměstí
konCeRT BRATŘÍ eBenŮ
neděle 31. 7.
první nádvoří kláštera

oBeC HReJkoviCe
oslAvY U PŘÍleŽiTosTi 800 leT 
oD PRvnÍ PÍseMné ZMÍnkY o oBCi
sobota 2. 7. 10.00
Oslavy obce spojené s oslavou 120. výročí 
založení Hasičského sboru v Hrejkovicích 
a srazem rodáků a přátel obce Hrejkovice. 
Program: 10.00 – setkání rodáků a přátel obce 
v KD Hrejkovice, 12.00 – nástup místních sborů 
hasičů u hasičské zbrojnice – průvod na hřiště 
s položením věnce u pomníku, 13.00 – svěcení 
znaku a praporů na hřišti, 14.30 – hasičská 
soutěž, vystoupení kapely Kovačka a The Needs. 
Doprovodný program: Sál KD – výstava fotogra-
fií Jana Pikouse – Fotografie z historie Hrejko-
vic, 18.00 – zahrají harmonikáři. Prostory OÚ 
– výstava ručních prací místních žen.

U příležitosti oslav budou posvěceny obec-
ní symboly (znak a prapor) a prapor SDH 
v Hrejkovicích.

sDH CHYŠkY
PoUŤovÁ TAneČnÍ ZÁBAvA
sobota 9. 7. 21.00
Pořádá: SDH Chyšky, hraje skupina PARADOXY
KD Chyšky

CenTRUM MilÍsek

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

leTnÍ seTkÁnÍ s JÓGoU P. koCHové
sobota 2. a 30. 7. 10.00
Přihlášky předem na tel. 724 762 297.
cena: 250 Kč (počet míst omezen)
DĚTskÝ TÁBoR oRlÍk vYsTRkov 2016
neděle 10. až sobota 16. 7.
Pobytový dětský tábor pro děti od 6 do 14 let, 
ubytování ve vilách s plnou penzí, bohatý pro-
gram plný nových zážitků.
cena: 4300 Kč
PŘÍMĚsTskÝ DĚTskÝ TÁBoR
pondělí 11. až sobota 16. 7. 08.00–16.00
Prázdninové dobrodružství pro děti od 6 
do 12 let, celodenní výlet na DT Orlík Vystr-
kov, společná noc s táborovým ohněm a ve-
černím programem.
cena: 1600 Kč
leTnÍ ZAHRADnÍ ŠkoliČkA
pondělí 18. 7. 07.30-16.00
Prázdninové dobrodružství pro nejmenší dě-
tičky. Možnost volby frekvence docházky.
osoBnÍ PoRADensTvÍ A TeRAPie
čtvrtek 21. 7. 09.00–16.00
Studio DUŠE (Kateřina Procházková). Kinezio-
logie, Bachova květová terapie, rodinné kon-
stelace. Jen na objednání, tel. 723 156 675.
osoBnÍ konZUlTACe s evoU HoŘeJŠÍ
pátek 22. 7. 10.00–17.00
Výklad z karet, astrologie… Jen na objednání, 
tel. 723 089 215.
DĚTskÝ TÁBoR nA koleCH 
liPno kovÁŘov 2016
neděle 31. 7. až sobota 6. 8
Ubytování domek, 2 – 4 lůžkové pokoje - hotel 
Fontána. Společná návštěva Olympijského parku 
RIO LIPNO 2016. Skvělá příroda s cyklotrasami.
cena: 4500 Kč

os DiACel

sdružení rodičů s diaBetem a celiakií

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

ŠTĚDRonÍn 2016
sobota 2. až sobota 16.
Letní ozdravně edukační dia tábor pro děti 
s diabetem a celiakií z celé ČR.

Připravujeme na srpen:
9. TURnAJ v PéTAnQUe
Diacel & přátelé.

kAMenÁČ music art pub

www.kamenac.net

BRiGiTA A ŠTĚPÁn
sobota 2. 7. 20.00
Brigita potkala Štěpána, Štěpán potkal Brigitu 
před 5 lety na Konzervatoři Jaroslava Ježka. 
Zkoušíme, tvoříme vlastní písničky a koncer-
tujeme spolu už 2 roky, během nichž jsme 
měli možnost potkat řadu zajímavých lidí, kte-
ří nás podporují v naší hudební cestě. Začínali 
jsme vlastní interpretací převzatých písniček 
např.: Zuzany Navarové, Vlasty Redla, Damie-
na Rice a dalších.
DUsoT DUsÍCÍCH se kRÁlÍkŮ
pátek 8. 7. 20.00
Milevská kapela hrající rockové covery ale i pár 
vlastních kusů po půlroční pauze na opět podiu.
FonkienZ FeAT. eMsA (BoW WAve)
sobota 9. 7. 20.00
Kapela z Karlových Varů hrající funk přijede 
s programem skladeb bývalé rapové kapely 
Bow Wave s jejich někdejším frotmanem MC 
Emsou.
ŘAPek A onDRA kŘÍŽ
pátek 29. 7. 20.00
Dva vynikající muzikanti, klávesy - Ondra 
Kříž & Jirka Řapek - kytara, hrající ve svých 
úpravách známé rockové, soulové i popové 
skladby.


