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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

Milevské kino

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

sobota 2., neděle 3. 1. 20.00
sPeCTRe
USA, UK – Akční, thriller - Daniel Craig je 
zpět jako Agent 007 v nové, v pořadí již 24. 
bondovce s názvem SPECTRE.
TITULKY 150 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

čtvrtek 7., pátek 8. 1. 20.00
BoD ZloMU
USA – Akční, krimi - Jediným zákonem je pro 
ně gravitace. Volným pádem a bez jištění míří 
do kin Bod zlomu, akční adrenalinový thriller, 
jehož hrdinové jedou v každém momentu 
na plné obrátky a na doraz. Vysoko, hluboko, 
rychle, zběsile nebo vzhůru nohama prová-
dí neznámá skupina své šílené loupeže a ve 
stejném stylu musí probíhat i pátrání po nich. 
Kdo první narazí na limity svých možností? 
Kdo první najde svůj Bod zlomu? Zločin nebo 
spravedlnost?
3D TITULKY 115 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 150 Kč

pátek 8., sobota 9. 1. 17.30
kRÁlové HoR
Rakousko – Dobrodružný, rodinný - Příběh 
o silném přátelství chlapce a orla.
DABING                                     97 min.       
vstupné: 110 Kč

sobota 9., neděle 10. 1. 20.00
osM HRoZnÝCH
USA – Thriller, western - 8. film kultovního re-
žiséra Quentina Tarantina. Jde o western plný 
napětí, akce, zbraní a skvělých herců.
TITULKY 182 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

čtvrtek 14., pátek 15. 1. 20.00
RevenAnT ZMRTvÝCHvsTÁnÍ
USA – Dobrodružný, drama, western - Hlubo-
ko v americké divočině zůstává lovec Hugh 
Glass (Leonardo DiCaprio) sám, těžce zraněn 
a opuštěn mužem z jeho vlastní skupiny, pro-
radným Johnem Fitzgeraldem (Tom Hardy). Je-
dinou zbraní mu je vlastní vůle. Díky ní Glass 
překoná nepřátelskou krajinu, brutální zimu 
a bojovné kmeny, to vše v neúnavné snaze 
přežít a pomstít se Fitzgeraldovi. REVENANT 
Zmrtvýchvstání, v režii a podle scénáře pro-
slulého režiséra a držitele Oscara, Alejandra 
G. Inárritua (Birdman, Babel), je inspirován 
skutečným příběhem.
TITULKY 156 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

pátek 15., sobota 16. 1. 17.30
leDovÁ seZÓnA
USA – Animovaná komedie - Animovaná ko-
medie pro celou rodinu s ledním medvědem 
Normem v hlavní roli. Film plný zábavy a dob-
rodružství odehrávající se od Arktidy až po 
New York.
DABING                                     86 min.       
vstupné: 110 Kč

sobota 16., neděle 17. 1. 20.00
MUZikÁl AneB CesTY ke ŠTĚsTÍ
ČR – Hudební, taneční - Hudební film s písně-
mi ze slavného muzikálu Starci na chmelu.
ČESKÉ ZNĚNÍ 85 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

neděle 17. 1. 15.00
PoHÁDkovÁ neDĚle 
JAk PosTAviT snĚHUlÁkA
ČR - Odpolední promítání kreslených a loutko-
vých filmů pro nejmenší.
ČESKÉ ZNĚNÍ                             66 min.     
vstupné: 40 Kč

čtvrtek 21. až sobota 23. 1. 20.00
lÍDA BAARovÁ
ČR, SR – Životopisný, historický, drama - Osu-
dy filmové hvězdy Lídy Baarové v režii Filipa 
Renče.
ČESKÉ ZNĚNÍ 110 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

pátek 22., sobota 23. 1. 17.30
sTAR WARs: sÍlA se PRoBoUZÍ
USA – Akční, dobrodružný, fantasy, sci-fi - Lu-
casfilm a vizionářský režisér J. J. Abrams spo-
jili síly, aby vás znovu přenesli do předaleké 
galaxie. Star Wars se vracejí na plátna kin fil-
mem Star Wars: Síla se probouzí.
DABING                                 136 min.        
vstupné: 100 Kč

neděle 24. 1. 20.00
CReeD
USA – Drama, sportovní - Pokračování úspěš-
né série ROCKY. Rocky Balboa, bývalý světo-
vý šampion v těžké váze, se stane trenérem 
a mentorem Adonise Creeda, syna svého ně-
kdejšího soupeře Apollo Creeda.
TITULKY 132 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

čtvrtek 28., pátek 29. 1. 20.00
PolDŮv ŠvAGR
USA – Akční komedie - Když je váš budoucí 
švagr nejdrsnější polda široko daleko, chcete 
na něj pochopitelně zapůsobit. Třeba tím, že 
mu v Miami pomůžete lapnout nebezpečné-
ho drogového bosse. Jenže jezdit s drsňákem 
v hlídkovém voze z vás drsňáka neudělá.
TITULKY 101 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

pátek 29. až neděle 31. 1. 
pátek a sobota v 17.30, neděle od 15.00
Alvin A CHiPMUnkové: 
ČiPeRnÁ JÍZDA
USA – Rodinná komedie - Čiperné veverky 
se vrací. Na Alvina, Simona a Theodora čekají 
nová dobrodružství.
DABING                                     92 min.       
vstupné: plné 125 Kč, děti 100 Kč

sobota 30., neděle 31. 1. 20.00
sÁZkA nA neJisToTU
USA – Drama - Tenhle příběh se skutečně stal. 
Nám všem. Sázka na nejistotu vypráví pří-
běh čtyř outsiderů, kteří všechny vlky z Wall 
Street proměnili v obětní beránky. Tihle čtyři 
byli jediní, kteří si spočítali, že světová eko-
nomika nemůže růst do nekonečna. Vsadili 
na jednu kartu, srazili banky na kolena a kru-
tě se napakovali.
TITULKY 130 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

DŮM kUlTURY

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

pátek 1. 1. 17.00
novoRoČnÍ oHŇosTRoJ
nám. E. Beneše

čtvrtek 14. 1. 18.00
ToUlkY ZA PoZnÁnÍM – JiŽnÍ 
CHoRvATsko – PoBŘeŽÍ DAlMÁCie
Tradiční cyklus naučných pořadů v režii 
DK Milevsko. Vypráví a promítá cestova-
tel Jindřich Částka. Dalmátské pobřeží je 
častou prázdninovou destinací pro mnoho 
Čechů. Nejinak tomu bylo i v případě rodiny 
Jindřicha Částky, kdy teprve s osmiměsíčním 
synem vyrazili na cestu dlouhou přes 3000 
kilometrů, při které procestovali chorvatské 
pobřeží od Dubrovníku až po národní park 
Paklenica. Během cesty uvidíme historická 
centra měst Dubrovníku, Splitu (kde 
navštívíme Diokleciánův palác) a Zadaru, 
zajedeme do Hercegovinského Mostaru, kde 
se přes řeku Neretvu klene slavný most (za 
války v devadesátých letech rozbombardovaný 
a opět vystavěný z původních kusů) a  
v neposlední řadě navštívíme národní 
parky Krka Paklenica a Plitvice, které svými 
nádhernými přírodními scenériemi lákají 
spoustu domácích i zahraničních návštěvníků.
loutkový sál
vstupné: 25 Kč

sobota 16. 1. 19.00
DivADelnÍ PŘeDsTAvenÍ 
AŤ ŽiJÍ HUsiTé
Hraje: táborské ochotnické Divadlo Kapota 
Komedie Kateřiny Pokorné o tom, zda už 
je v Čechách nejhůře. Divadlo KAPOTA je 
partička lidí, kteří se rozhodli splnit si sen 
a hrát divadlo jako profesionální herci. 
Od roku 2013 tak vzniká stálý soubor, jehož 
každý člen nejprve absolvoval hereckou 
přípravku, kde se naučil všechny potřebné 
divadelní základy. Systém práce je dále už 
pak stejný, jako u profesionálů. Protože při 
divadelní práci se lidé za chvíli navzájem 
dobře poznají, už po prvním roce společné 
práce se v Kapotě vytvořila báječná parta lidí, 
kteří se spolu scházejí nejen na zkouškách. 
Divadlo Kapota o sobě: Specialitou tohoto 
divadla je, že jsme autorské divadlo. Každá 
naše hra, je tedy světová premiéra! Autorem 
všech scénářů je vedoucí souboru, která díky 
tomu, že z práce v přípravce důvěrně pozná 
každého člena, jeho přednosti i handicapy, 
napíše hru i všechny role v ní tak, aby si každý 
člen souboru zahrál to, čeho je podle svých 

možností schopen, a aby se ve své roli cítil 
jako doma. Díky tomu si každý může zažít svůj 
úspěch a chvilku slávy na jevišti.
velký sál
vstupné: 50 Kč, členové Senior klubu ZVVZ 
po předložení průkazky 25 Kč

pondělí 18. 1. 18.00
seMinÁŘ – FoCenÍ
Pořádá: Senior klub ZVVZ. Pouze pro 
přihlášené.
malý sál

úterý 19. 1. 18.00
DiskUsnĚ vZDĚlÁvACÍ veČeR 
ŽivoT s vÁŠnÍ A ČokolÁDoU
Přijďte si poslechnout něco o historii, výrobě 
a především o blahodárných účincích pravé 
čokolády. Součástí večera, kterým vás prove-
de Ing. Marcela Krčálová, bude malá ochut-
návka poctivé čokolády.
výuková učebna
vstupné: 50 Kč

čtvrtek 21. 1. 18.00
kURZ – vinTAGe sTYl
Přijďte si s lektorkou Laďkou Bečkovou vyro-
bit různé dekorační předměty ve stylu VINT-
AGE, např. krabičky na ubrousky, rámečky, 
náramky, fotoalba…
výuková učebna
vstupné: 70 Kč + materiál

sobota 23. 1. 20.00
RYBÁŘskÝ Ples
Hraje: Johny Band Písek – kapela Jana 
Kašpárka. Předprodej vstupenek: Výbor ČRS 
Milevsko
prostory DK
vstupné: 150 Kč

středa 27. 1. 18.00–20.00
UniveRZiTA TŘeTÍHo vĚkU
loutkový sál

pátek 29. 1. 09.00
PRÁZDninovÁ DÍlnA PRo DĚTi 
A JeJiCH RoDiČe
výuková učebna                                           
vstupné: 10 Kč

pátek 29. 1. 19.00
MATURiTnÍ Ples 
GYMnÁZiUM Milevsko - okTÁvA
Hraje: budějovická kapela MP3 Band, veče-
rem provází moderátor Roman Anděl, vystou-
pení TS EFK, Jungle Fiction a další.
prostory DK
vstupné: 99 a 120 Kč

sobota 30. 1. 20.00
CHARiTA Ples
Již 19. ples Farní charity Milevsko. Hraje: 
Piňakoláda, bohatá tombola
velký sál
vstupné: 100 Kč

neděle 31. 1. 14.00
DĚTskÝ kARnevAl
Zábavné odpoledne s diskotékou v maskách, 
plné soutěží pro malé i velké.
prostory DK                                                   
vstupné: 30 a 50 Kč

PŘiPRAvUJeMe:
pondělí 15. – pátek 19. 2.
PoČÍTAČovÝ kURZ PRo ZAČÁTeČnÍkY
Více informací na tel.: 383 809 201.
počítačová učebna
kurzovné: 500 Kč, členové Senior klubu ZVVZ 
250 Kč

GAleRie M

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

úterý 19. 1. 17.00
veRnisÁŽ vÝsTAvY 
vÝTvARnÍCi MilevskA A okolÍ
27. ročník výstavy.

od středy 20. 1.
vÝsTAvA 
vÝTvARnÍCi MilevskA A okolÍ
27. ročník výstavy, která potrvá do úterý 23. 
února 2016.
vstupné: 10 Kč

pátek 22. 1. 19.30
HUDeBnÍ sklePY – lUBoŠ noHAviCA
Dalším hostem Hudebních sklepů v Milevsku 
bude klavírista, skladatel a zpěvák Lubomír 
Nohavica. Luboš Nohavica patří k těm uměl-
cům, jejichž tvorba je známější než jejich 
jméno, jeho písně má ve svém repertoáru na-
příklad Bubák nebo Vlasta Redl. Písně jako Ej 
dudy moje, Muzikant, Nekonečný Blues nebo 
Bože můj už téměř zlidověly. Nohavica hrál 
několik let v rockové kapele Abraxas, natá-
čel s Kalandrovým Blues Session a nyní již 
několik let tvoří šansoniérské duo s Ester Ko-
čičkovou (autorsky a interpretačně se podílel 
na všech pěti společných albech).
vstupné: předprodej 100 Kč, na místě 120 Kč

Milevské MUZeUM

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

do neděle 3. 1.
vÝsTAvA DAR vÁnoC

sPos Milevsko

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

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

velkÁ UMĚlÁ TRÁvA:
23. 1. 14.00
FC ZVVZ ,,A“ - Dobříš
30. 1. 14.00
FC ZVVZ ,,A“ - Osek

sPoRTovnÍ HAlA:
10. 1. 09.00
TJ Hradiště - fotbal
16. - 17. 1. 08.00
Florbal
23. 1. 09.00
FC ZVVZ turnaj st. žáci
24. 1. 09.00
FC ZVVZ turnaj ml. žáci
30. 1. 09.00
FC ZVVZ turnaj st. přípravky
31. 1. 09.00
FC ZVVZ turnaj ml. přípravky

sAUnA:
středa: muži 16.00-21.00
čtvrtek: ženy 15.00-21.00
pátek: muži 15.00-21.00

senioR klUB ZvvZ

www.zvvz.cz/seniorklub

čtvrtek 7. 1.
ZPÍvÁnÍ v DeŠTi
Zájezd do divadla v Č. Budějovicích na americ-
ký muzikál, který popisuje rok 1927 a zmat-
ky kolem vynálezu zvuku ve filmu. Úžasné 
písně a skvělá zábava. Začátek představení 
je v 19.00 hod. Odjezd od sokolovny v 16.45 
hod. se zastávkou u paneláku.

úterý 19. 1. 13.00
ZiMnÍ ŘeZ ovoCnÝCH DŘevin, 
oCHUTnÁvkA JABlek
Instruktáž a beseda pro členy Senior klubu 
ZVVZ  na téma Zimní řez ovocných dřevin spo-
jená s ochutnávkou jablek. Instruktáž provede 
Ing. M. Trávníček.
Zahradnictví Trávníček, Milevsko

klUB ČeskÝCH TURisTŮ

www.kctmilevsko.pisecko.info

pátek 1. 1.
TRADiČnÍ novoRoČnÍ vYCHÁZkA 
Do okolÍ
Sraz ve 14.00 hodin u sokolovny.
vede: Jindřich Janouch

sobota 9. 1.
novoRoČnÍ HReJkoviCkÁ DvACÍTkA
Tradiční turistický pochod, který pořádají 
„Kamarádi cest“ z Hrejkovic. Start 7.00–9.00 
hodin - místní hospoda.  Odjezd autobusem 
od nádraží ČD v 8.20 hod., zastávka u soko-
lovny. Odjezd z cíle v 15.10 hod. do Milevska 
na nádraží ČD. Informace: Jaroslav Mácha

úterý 12. 1. 18.00
DoloMiTY – oBlAsT GARDenA
Turistická beseda - vypráví a promítá Ing. Jiří 
Kolda.
loutkový sál DK

středa 13. 1.
vYCHÁZkA Po TÁBoŘe
Návštěva výstavy historie KČT Tábor, návštěva 
muzea Pokladnice a dalších zajímavých míst 
v Táboře. Odjezd z nádraží ČD v 8.17 hod. – 
návrat dle počasí. Délka trasy do 5 km.
vede: Vladimír Ondruška

úterý 19. 1. 18.00
vÝRoČnÍ ČlenskÁ sCHŮZe oDBoRU
Program doplní beseda manželů Jelínkových 
na téma Vysoké Tatry, Korutany.
vede: Jaroslav Mácha, manželé Jelínkovi
loutkový sál DK

úterý 26. 1. 18.00
FRAnCie - PRovenCe
Turistická beseda, vypráví a promítá Mgr. Iva-
na Nejedlá.
loutkový sál DK

CenTRUM MilÍsek

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

pondělí 11. 1. 17.00
ZDRAvÍ A DĚTskÁ iMUniTA…
… aneb jak se připravit na přechod dítěte z do-
mácího prostředí do školky. Beseda Naděždy 
Šedkové (odborník na dětskou imunitu).
vstupné: 40 Kč

úterý 12. 1. 09.00–16.00
PŘÍJeM DĚTÍ Do JesliČek
Ročníky 2013, 2014, školné se odečítá z roč-
ního zúčtování daní.

úterý 19. 1. 16.30
seMinÁŘ 
seZnÁMenÍ s MeToDoU MonTessoRi
Zaměřeno na svět dětí od 3 do 6 let. Mgr. 
Helena Housková (učitelka z MŠ Montessori 
v Praze se studiem mezinárodního Primary 
AMI kurzu).
vstupné: 40 Kč

úterý 26. 1. 16.30
ZÁPis Do oDPoleDnÍHo klUBU 
MAMinek
Pravidelné setkávání rodičů a dětí.

os DiACel

sdružení rodičů s diaBetem a celiakií

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

pátek 15. 1. 20.00
11. Ples DiACelU PÍsek
Hotel Otava

sobota 23. - sobota 30. 1.
ZiMnÍ oZDRAvnĚ eDUkAČnÍ TÁBoR 
„BeDŘiCHov 2016“
pátek 5. 2. – středa 10. 2.
lYŽovÁnÍ v RAkoUskU – nAssFelD
Autobusový zájezd pro širokou veřejnost.

ReHABiliTAČnÍ CenTRUM

nádražní 496 | tel.: 382 522 674
www.rehabilitacnicentrum.cz

od pátku 8. 1. 16.00
kURZ CviČenÍ nA FloWin PoDloŽCe
Kurz cvičení na FLOWIN podložce - 10 lekcí 
pro začátečníky. Silový trénink pro zlepšení 

kondice, síly a zmírnění bolestí kloubů a páte-
ře. Začátek prvních lekcí 8. 1. 2016 od 16.00 
a od 17.00 hodin - vedou Flowin instruktorky 
R. a E. Cihlářová. Max. počet účastníků v lekci 
10 osob. Cena za 10 lekcí 1000 Kč. Nutno re-
zervovat na tel. 605 914 341 nebo 736 442 
665.

FARnÍ CHARiTA Milevsko

u Bažantnice 561 | tel: 734 435 162
www.fchm.cz

pondělí 4. 1. 15.00
slAvnosTnÍ PoŽeHnÁnÍ koleDnÍkŮ 
TŘÍkRÁlové sBÍRkY
kostel sv. Bartoloměje v Milevsku

sobota 30. 1. 20.00
19. Ples FARnÍ CHARiTY Milevsko
Hraje: Piňakoláda
vstupné 100 Kč, bohatá tombola.

nÍZkoPRAHovÝ klUB FAnoUŠ

hůrecká cesta 227 | tel.: 731 604 444

úterý 5. 1.
TURnAJ v DeskovkÁCH
čtvrtek 7. 1.
inDiviDUÁlnĚ PlÁnUJeMe
Co a jak můžeš v klubu dělat.

pondělí 11. 1.
PRAviDlA JinAk
Opakujeme pravidla.

čtvrtek 21. 1.
HAnD MADe DÍlnA
Ještě jednou Vánoce.

RoZÁRkA – tvořivé odpoledne pro děti od 6 let

středa 6. 1. 13.00-15.00
koČiČÍ TvoŘenÍ - oRiGAMi koČkA
středa 13. 1. 13.00-15.00
inDiÁnskÝ ToTeM
středa 20. 1. 13.00-15.00
TĚsToMÁnie - vYRÁBÍMe Z TĚsTovin
středa 27. 1. 13.00-15.00
kAPsA nA PoklADY

klUB MAMinek s DĚTMi

úterý 5., 12., 19. a 26. 1. 
 od 10.00 do 11.30 hodin
TvoŘenÍ, HRY A PovÍDÁnÍ U ČAJe 
A kÁvY

ZUŠ Milevsko

liBušina 1217 | tel.: 383 809 253
www.zus-milevsko.cz

středa 20. 1. 14.00
BesÍDkA PRo senioRY
Klub důchodců, ul. Gen. Svobody

kAMenÁČ music art pub

www.kamenac.net

pátek 8. 1.
noRBi kovÁCs
Kytarový virtuóz. Člen skupiny Ivan Hlas Trio, 
KYBABU, Lokomotiva a dalších kapel. Je auto-
rem hudby k několika filmům, mezi které pat-
ří i U mě dobrý.

sobota 16. 1.
HUDeBnĚ liTeRÁRnĚ PoeTiCkÝ veČeR
Alternativní kapela PLOY, basníci Marek Hadr-
bolec, Heča, divadlo Mýtus a další...

pátek 29. 1.
BAD Ass Honkies
Oldschool hip hop funk band hrající hudbu 
s odkazem například na kapelu Beastie Boys…


