červenec

2016
UČITELKA
sobota 23., neděle 24. 7.

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 producentskou taktovkou Michaela Baye, nejvýbušnějšího filmaře současnosti, se do kin vrací hrdinové, 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

ČR, SR – Drama - Děj strhujícího a velmi aktuálního 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 kdekoliv a v jakékoli době, neboť zkorumpovanost,
stejně jako malost a vypočítavost, vládnou světem bez ustání. Režie Jan Hřebejk.
ORIGINÁLNÍ ZNĚNÍ
102 min.
vstupné: 120 Kč

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

Série letních koncertů v DK Milevsko.
amfiteátr DK
vstupné: zdarma

IRISDIAGNOSTIKA
čtvrtek 21. 7.

Poradna Jitky Hanzalové.
učebna 2

Turnaj dorostu TK ZVVZ

D. ZLATOHLÁVKOVÁ, V. STEHLÍKOVÁ,
S. K. LEŠIKAROVÁ - výstava obrazů,
keramiky a fotografií
od čtvrtka 7. do neděle 31. 7.

9.-11. 7.		

CH 08.30/D 10.30

OPEN ŠKODA 27. ročník
16. 7.		

OPEN ŠKODA 27. ročník

vstupné: 10 Kč

23. 7.		

Turnaj dospělí TK ZVVZ

13.30

30. 7.-1. 8.

U příležitosti oslav budou posvěceny obecní symboly (znak a prapor) a prapor SDH
v Hrejkovicích.

08.15

SDH Chyšky

08.15

POUŤOVÁ TANEČNÍ ZÁBAVA
sobota 9. 7.

CH 8.30/D 10.30

Senior klub ZVVZ

21.00

Pořádá: SDH Chyšky, hraje skupina PARADOXY
KD Chyšky

Centrum Milísek

Kultura a sport v Milevsku a okolí – leden 2013

20.00

KROTITELÉ DUCHŮ
čtvrtek 28., pátek 29. 7.

20.00

USA – Akční komedie - Třicet let poté, co diváky uchvátil původní film, se Krotitelé duchů
vracejí, aby se ve zcela nové podobě představili současné divácké generaci.
3D DABING
vstupné: 140 Kč

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

Francie – Komedie - Thajsko, thaibox, proČeská herečka Lída Baarová je v roce 1934
sťáčci, orangutáni a liliputi – to vše a mnohem
pozvána do berlínských filmových ateliérů
více je namícháno v ztřeštěném komediálním
Babelsberg, považovaných za evropský Hollymixu Pařba v Pattayi, který letos pobláznil ceSEZNAMKA
wood. Po počátečních potížích nakonec okouzlou Francii. Hodní hoši jdou do nebe, špatní
sobota 30., neděle 31. 7.
20.00Nádražnílí846
Ul. 5. května 117 • tel.: 382 521 216 • kino@dkmilevsko.cz
• tel.:fanoušků
383 809 v200
i davy
celém Německu. Užívá si
kalí v Pattayi!
ČR – Komedie - Seznamte se a množte se. Začít
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Gustava Fröhlicha, tehdejDABING
97 min.
info@dkmilevsko.cz
www.dkmilevsko.cz
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Odpolední
promítání
kreslených
a
loutkových
filmů
pro
KURZ
NĚMECKÉHO
JAZYKA
–
ZAČÁTEČNÍCI
středa 13. 7.
09.00
DOBA LEDOVÁ: MAMUTÍ DRCNUTÍ
zavede do podzemních chodeb Pražského
nejmenší.
40 Kč
Přinestei pro
s sebou:
kulaté papírové
talíře,
druhého
pololetí, vhodné
nové4zájemce.
Lektorka:
Jitkaprůpátek
15. až neděle 17. 7.
17.30vstupné:hradu,
kde se setkají seZahájení
samotným
císařem
měr cca 23 cm.
Chabrová
USA
– Animovaná
komedie - V pátém
Rudolfem! Ten
časem z minulosneděle
12.
20.00 dílu
110podnikl
min. cestu
výuková učebna
jedné
z
nejpopulárnějších
animovaných
filti
do
přítomnosti,
protože
podle
předpovědí
NYMFOMANKA, ČÁST I.
čtvrtek 9. 1.
18.00
loutkový sál
vstupné:
10 Kč
mových sérií opět potkáváme všechny staré
věhlasných císařských astrologů jenom ČtyřDánsko
–
Drama
–
Otevřená
studie
ženské
seTOULKY
ZA
POZNÁNÍM
–
IZRAEL
–
SVATÁ
ZEMĚ
V
OBLEŽENÍ
MILEVSKÉ LÉTO 2016
známé hrdiny a pár úplně nových.
lístek může získat císaři zázračný kámen murežiséra drců a zachránit tak císaři
Tradiční
cyklus naučných pořadů
v
režii
DK
Milevsko.
Přednášejícím
3D xuality
DABINGpodle kontroverzního dánského
91 min.
život i korunovační
EBONY (POP - PUNK STRAKONICE)
Larse von
tentokrát
cestovatel a& fotograf
Kalát. (pop
Po několika
vstupné:
plnéTriera.
150 Kč, děti 130 Kč
klenoty, o které usiluje bude
proradný
alchymista
WHEN ITJiříRAINS
rock cestách
různýchneuvěřitelkoutů naší planety
se Jiří Kalát ocitl na Blízkém Východě,
Kelly. A tak se rozběhnedokolotoč
OČISTA: VOLEBNÍ ROK
Strakonice)
přesněji Fifinka,
ve státěMyšIzrael. Léta studií, desítky přečtených knih a článků
ných střetů, konfliktů a peripetií,
sobota 16., neděle 17. 7.
20.00
čtvrtek 14. 7.
18.00-22.00
i zhlédnutí
dokumentů jej mělo připravit na to, co mělo přijít.
pulín, Piňďa a Bobík se dostanou
i namnoha
císařský
USA – Thriller
si noc, kdy je
vše do-80 Kč
Série letních koncertů v DK Milevsko.
do -18Užijte
let nepřístupný,
vstupné:
Nebylo
tomu tak. Rána za ranou, překvapení za překvapením ho prodvůr, kde jim doslova půjde
o život…
voleno. Noc očisty je nejoblíbenějším obdobím
amfiteátr DK
Začátky projekcí
vždy povázely
setmění,
v případě
po celou
dobu putování a žití ve Svaté zemi. Dvanáct měsíců
pátek
24.,
sobota
25.
17.30
80
min.
v roce všech úchylů a lidí, kteří mají s někým
vstupné: zdarma
vytrvalého deště se projekce
přesouvá
nánabytých
tenzí,na
konflikty
a cestováním. Strach a úžas vyvolávající situnevyřízené
účty. Během dvanácti očistných
MRŇOUSKOVÉ
KINO
2016
– ŘACHANDA
sledující den nebo se nekoná.
ace, hluboké cesty do tradic LETNÍ
a historie
země,
jež je
považována za jedhodin můžete kohokoliv beztrestně zabít,
úterý
7. Během přednášky budou
21.00
Francie/Belgie – Animovaný/komedie – V roce amfiteátr DK
nu z nejvíce konfliktních zón
této19.
planety.
okrást, znásilnit, nebo se naopak stát obětí
Pohádka
o rozmazlené
a země
dvou ka2006 se na televizní obrazovky dostal francouz- vstupné: zdarma
posluchači seznámeni s drobnými
výseky
a příběhy princezně
této krásné
trestného činu a nikdo vám nepomůže.
marádech,
kteří se neživí
poctiský seriál Mrňouskové, který se stal okamžitým
– pár střípků, které pozvednou
míru zvědavosti
a dovždycky
popředíúplně
postrčí
TITULKY
106 min.
vě. Až když se trojice ocitnevstupné:
shodou okolností
hitem mezi nejmenšími. Originální a zábavné
touhu tuto zemi vidět.
25 Kč
do 15 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč
v kouzelném Černém lese, kde žijí podivné
příběhy ze světa hmyzu znají děti i dospělí tésobota 11. 1.
WARCRAFT:
PRVNÍ
STŘET
lesní20.00
bytosti, naučí se od nichprostory
to, co jeDK
nedoměř na celém
světě.
Pro velký úspěch televizní
MYSLIVECKÝ PLES
kázali do té doby naučit sami lidé - že tak, jak
čtvrtek
21.,
pátek
22. 7.přenést tento
20.00
série se
tvůrci
rozhodli
jedinečný
chováme
k ostatním,
takvstupenek
se pak oni 3.
chovají
USA
– Fantasy, dobrodružný
Dva světy.
mikrokosmos
plný barev a –
fantazie
i na Jefilmová
Pořádá: Myslivecké sdruženíseBor
Branice.
Předprodej
1.
nám. Neboli
žeMilevsko.
co dáváš, to se ti vrátí. Ale co
denplátna.
osud. Warcraft je fenoménem herního
vstupné: 95 Kč
od 17 do 19 hodin v restauracik Harlekýn
v DK
by to bylo za příběh, kdyby kromě ponaučení,
světa. Důkazem jeho nesmírné popularity
pátek
20.00
85 min.
středa 15. 1.
18.00–20.00
loutkový
zábavy
a milých postav chyběla
láska?sál
A tak
může
být24.,
vícesobota
než sto25.
miliónů hráčů,
kteří si
stane, že kromě toho, že se princezna Marněkterou
z verzí této hry zahráli. Převedení
VEJŠKA
UNIVERZITA TŘETÍHO se
VĚKU
kétka napraví, se také zamiluje do obyčejného
Warcraftu
bránily pouze
Česko na
– filmové
Komedieplátno
– Volné
pokračovásobota 18. 1.
20.00
Matěje...
technologické
kinematografie.
ní divácky limity
nejúspěšnějšího
filmuTato
TomáRYBÁŘSKÝ
PLES
Začátky projekcí vždy po setmění, v případě
omezení
právě padla
a velkolepé
dob- Petr
še Vorla
Gympl.
Hlavní fantasy
hrdinové,
vytrvaléhovstupenek:
deště se projekce
přesouvá
na národružství
o bolestivém
setkání dvou
různýchpotýHraje: Johnny Band Písek. Předprodej
Výbor ČRS
Milevsko
Kocourek
a Michal Kolman,
se tentokrát
sledující den nebo se nekoná.
světů
konečně
přichází
na
filmové
plátno.
kají s nástrahami vysokoškolského studia.
úterý 21. 1.
18.00DK
výuková učebna
amfiteátr
3D DABING
123 min.
DISKUSNĚ VZDĚLÁVACÍvstupné:
VEČERzdarma
– S PRAVOU HEMISFÉROU
do 12 let nepřístupný, vstupné: 140 Kč

KINO BIOS „eM“

DŮM KULTURY

DO ŠKOLY I DO ŽIVOTA

do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč
neděle 26., pondělí 27

MILEVSKÉ LÉTO 2016
FANTOM (rock Milevsko)
čtvrtek 21. 7.
18.00-22.00

AUTOMATICKÉ KOTLE TEPELNÁ ČERPADLA SOLÁRNÍ SYSTÉMY
ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ VODOINSTALACE REKONSTRUKCE KOUPELEN

20.00

103 min.

Povídání o tom, že ke kreslení nepotřebujete talent. Kreslit totiž umí
úplně každý. Jde o způsob, kterým na sebe a na svět okolo pohlížíte.

SUpercars night
pátek 22. 7.
16.00
LETNÍ KINO 2016
JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK
úterý 26. 7.
21.00

www.zvvz.cz/seniorklub

TROCNOV, BUŠKŮV HAMR, BOROVANY
úterý 12. 7.

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

LETNÍ SETKÁNÍ S JÓGOU P. KOCHOVÉ
Prohlídka nové expozice v Trocnově a starésobota 2. a 30. 7.
10.00
ho hamru, kláštera v Borovanech (i bývalého
Přihlášky předem na tel. 724 762 297.
rekreačního střediska ZVVZ). Odjezd v 7.00
cena: 250 Kč (počet míst omezen)
hodin.
ORLÍK VYSTRKOV 2016
LETNÍ ŘEZ OVOCNÝCH STROMŮ pátek 17. lednaDĚTSKÝ TÁBOR14.00

www.milevskymkrajem.cz

Štěpán, Kendy a Karas zůstali i po dvanácti
Milevské muzeum
letech sami sebou. Jsou to nerozluční kamarádi s nevyčerpatelným smyslem pro humor
nedělei 26.
1.
prostory
KlášterníDK557 | tel.: 382 521 093
schopností
sebeironie, i 14.00–17.00
když už s lehkým
www.muzeumvmilevsku.cz
DĚTSKÝ
KARNEVAL
PRO MATURANTY
nádechem
skepse. V něčem jsou však jiní. Do10. až sobota 16. 7.
V ZAHRADNICTVÍ TRÁVNÍČEK ANGLIČTINAneděle
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Pobytový dětskýlektora
tábor pro
od 6 do 14 objem
let, kurzu
Zábavné
odpoledne
s diskotékou
v maskách,stylem.
plné soutěží SVĚT MALÝCH SLEČEN
Pod vedením kvalifikovaného
Mgr.děti
O. Kosobuda,
úterý 26. 7.
www.kctmilevsko.pisecko.info
Je jim
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a cítí,
že by měli vstupné:
dát svým 30
živoubytování
ve viláchkes státní
plnou penzí,
bohatý
propro malé
i velké.
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22 hod.,
kurz angličtiny
zkoušce
dle aktuálních
poInstruktáž Ing. Trávníčka na téma letního
řezuintenzivní
do neděle 4. 9.
tům nějaký řád a splnit si svoje touhy a přání.
gram plný nových zážitků.
žadavků.
cena: 2000 Kč
ovocných stromů, prohlídka zahradnictví.
Postředa
1. 1.
Výstava
panenek
a
hraček.
úterý 28.
1. je známo, zázrakům18.00
loutkový sál
A jak
je třeba pomáhat!
cena: 4300 Kč
kračování
přednášky a instruktáže
TRADIČNÍ NOVOROČNÍ VYCHÁZKA
DO předchozí
OKOLÍ MILEVSKA
pátek 17. a 24. 1.
09.00 TÁBOR
BESEDA
KČTprojekcí
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Začátky
vždy po
setmění, vŠVÉDSKO
případě
PŘÍMĚSTSKÝ DĚTSKÝ
Zimní řez ovocných dřevin. Z důvodu
omeMěstská
knihovna
Sraz ve 14.00 hod. u sokolovny.
vede:
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Janouch
vytrvalého
deště
se
projekce
přesouvá
na
náCVIČENÍ
S
PADÁKEM
RODIČE
+ DĚTI
zeného počtu účastníků je nutno se přihlásit
Přednáší: Anna Navrátilová
pondělí 11. až sobota
16. 7.08.00–16.00
sledující den nebo se nekoná.
u
pana
Vávry,
tel.
737
779
537
večer
nebo
Zápis
na
II.
pololetí
2013/14,
pro
batolata
odpro
12. do
24. od
měsíce,
Prázdninové
dobrodružství
děti
6 praviúterý
7. .:
1. 382 521 231
18.00
loutkový sál DK
N
ám
.
E.
B
eneše
1
|
tel
pátek amfiteátr
31. 1.
09.00
výuková učebna
DK
email:
vavra1.zdenek@seznam.cz.Sraz
je
v
Zado
12
let,
celodenní
výlet
na
DT
Orlík
Vystrdelné
setkávání
a
společné
kulturní
aktivity.
HELSINKY, JIŽNÍ FINSKO
www.knihmil.czTURISTICKÁ BESEDA – STOCKHOLM,
vstupné: zdarma
PRÁZDNINOVÁ
DÍLNA PRO DĚTI A RODIČE
hradnictví Trávníček v Milevsku, v 16.00 hod.
kov, společná noc s táborovým ohněm a vepondělí 20. 1. černím programem.
16.00
Vypráví a promítají manželé Jelínkovi.
Vyrábíme karnevalového šaška a sněhuláka z ponožky.
STŘEDOVĚKÉ TVOŘENÍ PRO DĚTI
Klub českých turistů PRAVIDELNÝcena:
KURZ
FIMO
HMOTY
1600
Kč
Každé červencové
pondělí
sobota
11. 1. se bude na dětLETNÍ
ZAHRADNÍ
Pod vedením Jany
Přibylové,
kurz proŠKOLIČKA
děti i dospělé, nácvik nové techS sebou: plastovou lahev o obsahu 1 litr, polystyrenovou kouli
průměr
ském
oddělení tvořit.
Sebou 20 Kč
na materiál
NOVOROČNÍ
HREJKOVICKÁ
DVACÍTKA
www.kctmilevsko.pisecko.info
niky, výroba náušnic,
přívěsku.
cena: 90
Kč/včetně materiálu
8 cm, bílou ponožku a 1 kg rýže.
vstupné:
10 Kč
a dobrou
náladu.
pondělí
18.
7.
07.30-16.00
Tradiční turistický pochod, který pořádají „Kamarádi cest“ z Hrejkovic.
Prázdninové
dobrodružství
pro
nejmenší
děBOSONOHÉ
SANDÁLE
VELKÝ
VANDR
pondělí 24. 2.
19.00
velký sál
Start 7.00–9.00 hod. – místní hospoda. Odjezd z Milevska autobusem
tičky. Možnost volby frekvence docházky.
pondělí
4.
7.
08.00-11.00
pátek
1.
až
neděle
3.
7.
od
nádraží
ČD
v
08.20
hod.,
zastávka
u
sokolovny.
Odjezd
z
Hrejkovic
KOMICI S. R. O.
OSOBNÍ PORADENSTVÍ A TERAPIE
Přijď si vyrobit boty
prohod.
chytrou
horákyni.
Třídenní
pěší putování
Hrusice,
v 15.10
do Milevska
na nádraží ČD.
informace:
JaroslavMirošovice,
Mácha
sdružení
Písek
dětské oddělení
Benešov, Bystřice, Votice, Jistebnice, Milevsko.
čtvrtekrodičů
21. 7.s diabetem a celiaklí,
09.00–16.00
úterý 21. 1.
18.00Odjezd z nádraží loutkový
sál DK
Miloš Knor, Lukáš Pavlásek a Ruda
tel.: 605 888
980DUŠE
• e-maildiacel@seznam.cz
• www.diacel.cz
ČD 6.17 hod.
Studio
(Kateřina Procházková).
KinezioMĚŠEC
z Ostravy.
vede: Zuzana Sekalová
SCHŮZE ODBORU KČT MILEVSKO
logie, Bachova květová terapie, rodinné konpondělí 11. 7. VÝROČNÍ ČLENSKÁ
08.00-11.00
pátek 10. 1.
Hotel Bílá
stelace. Jen na objednání,
tel.růže
723Písek
156 675.
SLOVENSKO
Ti nejlepší komici z pořadu Na stojáka…
Staň se měšečníkem,
drástníProgramkrumpléřem,
doplní Vladimír
Ondruška obrázky
z Karlína.
OSOBNÍ
KONZULTACE
S EVOU
HOŘEJŠÍ
9.
PLES
DIACELU
PÍSEK
(ZÁPADNÍ
TATRY,
NÍZKÉ
TATRY)
kem a vytvoř si měšec.
Máte rádi humor… rádi se smějete? Pak
úterý 28. 1.
18.00
loutkový sál DK
dětské
oddělení
pátek
22.
7.
10.00–17.00
sobota 6. až 13. 8.
Pro veřejnost.
se můžete těšit na skvělou stand–up
TURISTICKÁ BESEDA – CESTA Tradiční
NA SEVER
Výklad z karet, astrologie… Jen na objednání,
ČELENKA
týdenní turistická dovolená. Zajištěné
MILEVSKÉ
LÉTO 2016
comedy
show – celovečerní
představení
neděle 26. 1.–neděle
2. 089
2. 215.
ŠVÉDSKO)ubytování v Liptovském Mikuláši, polopenze.
tel. 723
(agrokrátkých
– punk
KomiciŽLUTÝ
s. r. o.FIJALKY
Pásmo mnoha
pondělí 18. 7.(DÁNSKO, NORSKO,
08.00-11.00
BEDŘICHOV
2014
–
ZIMNÍ
PRO ZDRAVOTNĚ
vede:
Jindřich
Janouch,
Jaroslav
Mácha
DĚTSKÝ
TÁBORTÁBOR
NA KOLECH
skečů Bechyně)
herců, kteří se
na pódiu
různě střídají.
Každý z komiků
má při-řemeslo
Vyzkoušej
věnečníka
a zhotov
si oz& FIVE
O´CLOCK
TEA (rock
Vypráví
a promítá
Anna Navrátilová.
POSTIŽENÉ DĚTI
LIPNO KOVÁŘOV 2016
najich
hlavu.
praveno
několik vystoupení
a ta střídá velmi nepravidelně. dobu
Mnoho
– alternative
Praha)
Milevský kláštEr
také vzniká
a zaniká,
je naprostý unikát.dětské oddělení
Připravujeme: neděle 31. 7. až sobota 6. 8
čtvrtek
28. 7. takže každý pořad
18.00-22.00
vstupné:
předprodej
240 a 230 Kč, na místě:
+ 20 Kč
HRAČKA
Ubytování domek, 2 – 4 lůžkové pokoje - hotel
Série letních
koncertů
v DK Milevsko.
Klášterní 556 | tel.: 382 521 4587. 3.–12. 3.
Fontána. Společná návštěva Olympijského parku
pondělí
25. 7.
amfiteátr
DK
Vstupenky
lze zakoupit
on–line na webu www.dkmilevsko.cz
nebo
Klášterní08.00-11.00
556 • tel.: 382 521 458www.milevskoklaster.cz
• www.milevskoklaster.cz
JARNÍ PRÁZDNINY
RAKOUSKU
RIO LIPNOV2016.
Skvělá příroda s cyklotrasami.
Pro princezny tužkovníček, pro prince rytíře
vstupné: TIC
zdarma
v DK Milevsko,
Milevsko a milevském kině.
čtvrtek
2.
1.
17.00
Klášter
Milevsko
cena:
4500
Kč
Lyžování
na
ledovci
–
pro
veřejnost,
možnost přihlásit se.
na
houpacím
koni.
VERNISÁŽ
VÝSTAVY
BRATŘI EBENOVÉ V MILEVSKU
GENESIS
dětské
oddělení
„ZAPOMÍNKY“
TEREZY
ŘÍČANOVÉ
neděle 31. 7.
20.00
OS Diacel
PRÁZDNINOVÉ
ČTENÍ
Druhý
díl zV AMFITEÁTRU
cyklu biblických přednášek.A JEJÍ „ČERNÁ PANÍ“
Marek, Kryštof a David Ebenové s kapelou přiúterý 19. a 26. července 10.00-11.00
pravili novýnám.
koncertní
program.
17.00
Sdružení rodičů s diabetem a celiakií
E. Beneše
1 • tel.: 382 522 082
pátek 10. 1.
19.00pondělí 4. 7. klášterní bazilika
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Čtenářská dílna pro malé i větší dětské čteV roce 2014 vydali Bratři Ebenové nové album
Přiměřeně děsivé divadlo nejen pro děti.
www.diacel.cz | tel.: 605 888 980
POVÁNOČNÍ
V KLÁŠTERNÍ
BAZILICE:
pátek Čas
3. 1. holin a zároveň oslavili
19.30
Kč
náře. 40
Knihovní
lektorka Eva s KONCERT
knížkami umí
30 let od vydání vstupné:
barokní prelatura
V prvních dnech nového roku vycházejí do ulic dobrovolníci – Tři králoFANTOM A DĚTSKÝ SBOR
NOVOROČNÍ
HUDEBNÍ
SESSION
OBĚŽNÉ
prvního alba
„Malé písně
do tmy“ (1984).
Kro-DRÁHYskvěle pracovat...
ŠTĚDRONÍN
2016
„ZAPOMÍNKY“ - VÝSTAVA OBRAZŮ
vé, aby tam zvěstovali
radostnou
zvěst o narození Spasitele a zároveň
amfiteátr v Domu kultury
mě tria bratří Ebenových – tedy Marka, Kryšpovinšovali stěstí,
zdraví,
léta…16.
Sbírka potrvá do 14. ledna.
ŘÍČANOVÉ
sobota
2.dlouhá
až sobota
úterý 28. 1.
19.00A ILUSTRACÍ TEREZY
Latinská
škola
pátek tofa
17. 1.a Davida tvoří kapelu17.00
Jiří Veselý (basová
VÝSTAVA: MARTIN ZEMAN Z BILINKY
Letní
ozdravně
edukační
dia tábor pro děti
od úterý
7.
10.00-17.00
HOST V LATINSKÉ ŠKOLE ANEB KŘESLO
PRO5.JINDŘICHA
KABÁTA
VERNISÁŽ
VÝTVARNÍCI
A OKOLÍ
kytara, VÝSTAVY
akordeon), Jiří
Zelenka (bicí, MILEVSKA
perkuse)
s diabetem a celiakií z celé ČR.
celé prázdniny
Výstava potrvá do neděle 31. července.
a Pavel
(akustické a elektrické kytary).
Kabát,
někdejší
Vzpomínání naJindřich
jednoho
kluka,
který ministr
milo- kultury.
od pondělí
20.Skála
1.
Připravujeme na srpen:
barokní prelatura
Kapelu dnes již neodlučně doplňuje vynikající
val svět... a 20 let už tu není. Výstava fotek
VÝSTAVA
MILEVSKA
A OKOLÍ
9. TURNAJ V PÉTANQUE
Galerie M Milevsko
DUKE SPECIAL
jazzovýVÝTVARNÍCI
kontrabasista Jaromír
Honzák.
z cest doplněná zápisky z deníku, dopisy
Diacel
Začátky
v
19.30
hodin& přátelé. Nám. E. Beneše 1, tel.: 382 522 082
úterý 5. 7.
19.30
Výstava
potrvá
do 21.Milevského
února 2014.kláštera
první
nádvoří
a básničkami.
31. 1. Jakub Noha, sólo
Koncert
irského
zpěváka
a
pianisty
s
pseudonyPředprodej: www.milevskem.cz, DK Milevsko,
Na tržišti 560 • tel.: 382 521 296
vestibul
pátek 31. 1.
19.30
vstupné:
80 knihovny
Kč
2. Merta –Kamenáč
Hrubý – Fencl music art pub
mem DUKE SPECIAL (zpěvák již úspěšně 21.
vystupoInfocentrum Milevsko a Milevské kino
HUDEBNÍ
SKLEPY
– JAKUB
21. 3. Gwyn Ashton Trio – Anglie, Austrálie
ZMĚNA PŮJČOVNÍ
DOBYinformace
KNIHOVNY
Aktuální
na webových stránkách
DDM Milevsko.
val i v Královském
národním divadle v Londýně).
vstupné:
předprodej
400 Kč,NOHA,
na místěSÓLO
450 Kč
www.kamenac.net
11. 4. Beňa Radvanyi
– Slovensko
druhé nádvoří kláštera
LETNÍCH
PRÁZDNIN:
Veterán české folk–rockové hudby zahájí Hudební sklepy BĚHEM
v roce 2014.
pátek 31. 1.
PŘIPRAVUJEME:
16.
5.
Vašek
Koubek
Trio
VÝROČNÍ
KONCERT
„150
LET
KOSTELA
BRIGITA A ŠTĚPÁN
ODDĚLENÍ
DOSPĚLÉ ČTENÁŘE
Co o své
hudbě říká
sámDOSPĚLÉ
protagonista? „Kdybych měl teď nějak
charak- PRO
TANEČNÍ
PRO
ŠIPKOVÝ TURNAJ
13. 6. Ivan Hlas Trio
SV. BARTOLOMĚJE“
sobota 2. 7.
20.00
pondělí
08.00-17.00
terizovat můj styl, tak bych asi nesměle řekl, že se pohybujeme
někde
od září 2016
informací na www.dkmilevsko.cz.
Sisalové terče + elektronický terč. Vlastní
Brigita potkala Štěpána, Štěpán potkal Brigitu
čtvrtekšipky
21. 7.výhodou. Hraje se Více
19.00
na rozhraní
a rocku,
a možná od
i něčeho
Já sám
úterý
zavřeno
Dům folku,
kulturyblues
Milevsko
připravuje
září tvrdšího.
o drobné ceny. Info: Vilém Fink
před 5 lety na Konzervatoři Jaroslava Ježka.
Martina Sehylová – zpěv, Jaroslav Tůma – hismám rád
syrovější,
kapely
a nějakéjste
stylové škatulkování
2016
tanečnírazantní
lekce prozvuk
dospělé.
Nechodili
středa
08.00-17.00
Zkoušíme, tvoříme vlastní písničky a koncertorické klávesové nástroje.
mi mocdonesedí.“
tanečních nebo jste nedávali pozor a nyní
čtvrtek
zavřeno
tujeme spolu už 2 roky, během nichž jsme
kostel sv. Bartoloměje na náměstí
Rezervace
a
předprodej
vstupenek
v
Galerii
M,
tel.:
382
522
082.
potřebujete oprášit zapomenuté taneční kroměli možnost potkat řadu zajímavých lidí, ktepátek
08.00-17.00
KONCERT BRATŘÍ EBENŮ
ky? Nebo prostě jen máte rádi tanec a chcete
ří nás podporují v naší hudební cestě. Začínali
DĚTSKÉ
ODDĚLENÍ
Libušina
1217
•
tel.:
383
809
253
•
www.zus-milevsko.cz
neděle 31. 7.
se pod vedením zkušeného lektora naučit víc?
jsme vlastní interpretací převzatých písniček
pondělí
08.00-11.00
12.00-16.00
první
nádvoří
kláštera
Nyní máte možnost se přihlásit do kurzu, kde
středa 22. 1.
14.00
Klub důchodců, ul. Gen. Svobody
např.: Zuzany Navarové, Vlasty Redla, Damiese pod dohledem
tanečních
úterý
zavřeno
Nám. E.
Beneše • mistrů
tel.: 382Jaroslava
521 231
BESÍDKA PRO SENIORY
na Rice a dalších.
OBEC HREJKOVICE
a Aleny Bolkových naučíte
v
osmi
tanečních
www.knihmil.cz
středa
08.00-11.00 12.00-16.00
DUSOT DUSÍCÍCH SE KRÁLÍKů
lekcích vše potřebné. Přihlášky přijímáme již
OSLAVY U PŘÍLEŽITOSTI 800 LET
čtvrtek
zavřeno
pátek 8. 7.
20.00
nyní
v
kanceláři
Domu
kultury
Milevsko,
tel.
pátek 31. 1.
08.00–11.00, 12.00–16.00
dětské oddělení MěK
OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY O OBCI
pátek
zavřeno
Milevská
kapela
hrající
rockové
covery
ale
i pár
383
809
200.
Kurzovné
1300
Kč
za
osobu
ZÁBAVNÝ PRÁZDNINOVÝ DEN V KNIHOVNĚ
2. 7.
10.00
V pobočce knihovny v Sažinova
DK je v červenci
vlastních kusů po půlroční pauze na opět podiu.
763 • tel.:stejná
723 449 409sobota
• www.centrummilisek.cz
se platí při zápisu. Zahájení lekcí ve čtvrtek
Oslavy obce spojené s oslavou 120. výročí
Hry, kvízy,
tvoření.
půjčovní doba jako po zbytek roku.
FONKIENZ feat. EMSA (Bow Wave)
22. září.
9.–14. 3. 2014 (prázdniny)
založení Hasičského sboru v Hrejkovicích
sobota 9. 7.
20.00
a srazem rodáků a přátel obce Hrejkovice.
LYŽAŘSKÝ DĚTSKÝ TÁBOR – MONÍNEC
SPOS Milevsko
galerie M
Kapela z Karlových Varů hrající funk přijede
Program:
10.00
–
setkání
rodáků
a
přátel
obce
Pro děti od 6–14 let, cena: 3500 Kč. Cena zahrnuje: ubytování v lyžařs programem skladeb bývalé rapové kapely
v KD Hrejkovice,
12.00
– nástup
místních sborů
ském
areálu
Javorka
pokojích,
stravu
– plnou
J. A. Komenského
1034
| tel–.:chata
382 521
269ve 2–4 lůžkových
Nám. E. Beneše 1www.spos-milevsko.cz
| tel.: 382 522 082
Bow Wave s jejich někdejším frotmanem MC
hasičů
u
hasičské
zbrojnice
–
průvod
na
hřiště
penzi + pitný režim v hotelu Monínec, lyžování – výuku lyžování s inEmsou.
www.milevskem.cz
Veřejné
bruslení a hokejové zápasy na měsíc leden 2014 www.spos-milevsko.cz
dle rozpisu
s položenímjízdné
věnce 200
u pomníku,
13.00 – svěcení
struktorem, cena nezahrnuje vleky (zvýhodněné
Kč/den).
ŘAPEK A ONDRA KŘÍŽ
na stránkách www.spos–milevsko.cz.
znaku a praporů na hřišti, 14.30 – hasičská
IN-LINE veřejné bruslení dle rozpisu na stránVERNISÁŽ
leden 2014
SPORTOVNÍ
HALA:- DOROTA ZLATOHLÁVKOVÁ,
soutěž, vystoupení kapely Kovačka a The Needs.
pátek 29. 7.
20.00
kách www.spos-milevsko.cz.
VALÉRIE STEHLÍKOVÁ, SILVIA
Doprovodný program: Sál KD – výstava fotograDva vynikající muzikanti, klávesy - Ondra
NEZÁVAZNÉ
UKÁZKOVÉ HODINY
04. 1.
08.00
Fotbal Písek
TENISOVÉ
DVORCE
BAŽANTNICE
KATEŘINA LEŠIKAROVÁ
fií Jana jazyka
Pikouse– kvalifikovaní
– Fotografie zlekhistorie HrejkoKříž & Jirka Řapek - kytara, hrající ve svých
11.–12. 1.
08.00
Turnaj Handball muži
Jazyková
škola JJN Tábor. Výuka anglického
Turnaj ml. žactvo
TK ZVVZ
vic,komunikativní
18.00 – zahrají
harmonikáři.
Prostory OÚ
úpravách známé rockové, soulové i popové
sobota 2. 7.
14.30
toři,
všechny
kategorie,
výuka
výhradně
metodou,
bližší
18.–19. 1.
09.00
Turnaje FC ZVVZ 1.- 3. 7.		
CH 08.30/D 11.00
–
výstava
ručních
prací
místních
žen.
skladby.
Výstava obrazů, keramiky a fotografií.
informace v Centru Milísek.
25.–26. 1.
09.00
Turnaje FC ZVVZ

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

AUTOMATICKÉ KOTLE TEPELNÁ ČERPADLA SOLÁRNÍ SYSTÉMY
ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ VODOINSTALACE REKONSTRUKCE KOUPELEN

Léčebná rehabilitace a fyzioterapie O finská sauna O infrasauna

OS DIACEL

ŘEHOLNÍ DŮM PREMONSTRÁTŮ

GALERIE M

FARNÍ CHARITA MILEVSKO

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

tel. 389 771 385

HUDEBNÍ SKLEPY 2013–2014

ZUŠ MILEVSKO

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

CENTRUM MILÍSEK

SPOS MILEVSKO

SENIOR KLUB ZVVZ, o. s.

tel. 389 771 385

úterý 14. 1.

15.00–16.00

VÝTVARNÉ DÍLNY PRO DĚTI

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

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

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.

