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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

JAson BoURne
čtvrtek 4., pátek 5. 8. 20.00
USA – Thriller - Je to už devět let, co se nad 
agentem Jasonem Bournem zavřela voda, když 
na konci Bourneova ultimáta skočil do tem-
ných vod newyorské East River. Chvíli to vypa-
dalo, že se z nich hrdina jednoho z nejlepších 
akčních thrillerů posledních let už nevynoří.
TITULKY 117 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

lUCie: PŘÍBĚH JeDnÝ kAPelY
sobota 6., neděle 7. 8. 20.00
ČR – Dokument - 30 let spolu, 30 let bez sebe. 
Fenomenální skupina Lucie se poprvé před-
staví i na plátnech kin v celovečerním filmu. 
Strhující cesta časem, čtyři životy plné hudby 
v jednom z největších českých dokumentár-
ních projektů tohoto roku.
ORIGINÁLNÍ ZNĚNÍ 89 min.
vstupné: 100 Kč

TAJnÝ ŽivoT MAZlÍČkŮ
čtvrtek 11., pátek 12. 3D 17.30
sobota 13. - 2D, neděle 14. 8. 2D 17.30
USA – Animovaná komedie - Co dělají vaši 
čtyřnozí miláčci, když nejste doma? Odpověď 
na otázku, kterou se trápí každý kočičkář 
a pejskař, najdete v animované komediální la-
hůdce Tajný život mazlíčků, stvořenou autory 
filmových hitů Já, padouch a Mimoni.
DABING 90 min.
vstupné: 3D: plné 150 Kč, děti 130 Kč;
vstupné 2D: plné 130 Kč, děti 110 Kč

seBevRAŽeDnÝ oDDÍl
čtvrtek 11., pátek 12. 8. 20.00
USA – Akční, dobrodružný, fantasy – Je to dob-
rý pocit, být ten zlý… Dejte dohromady tým 
těch nejnebezpečnějších superzločinců na ce-
lém světě, kteří si právě kroutí své tresty, 
vyzbrojte je tím nejefektivnějším arzenálem, 
který má vláda k dispozici, a pošlete je porazit 
záhadnou nepřemožitelnou entitu.
3D DABING 123 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

neJkRÁsnĚJŠÍ Den
sobota 13., neděle 14. 8. 20.00
Německo – Komedie, drama - Nejlepší mejdan 
je ten poslední. Vtipný i dojemný příběh o tom, 
že i v případě nepřízně osudu je možné zažít 
šťastné chvíle.
DABING 113 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

sTRAŠiDlA
čtvrtek 18. až sobota 20. 8. 17.30
ČR – Rodinná pohádková komedie - Nová ro-
dinná komedie jednoho z divácky nejúspěš-
nějších českých režisérů, Zdeňka Trošky, na-
bízí zábavu pro všechny generace.
ORIGINÁLNÍ ZNĚNÍ 113 min.
vstupné: plné 130 Kč, děti 110 Kč

sTAR TRek: Do neZnÁMA
čtvrtek 18., pátek 19. 8. 20.00
USA – Akční, sci-fi - Za hranice známého ves-
míru. Právě tam se vydává posádka lodi Enter-
prise v pokračování legendárního Star Treku.
3D TITULKY
do 12 let nepřístupný, vstupné: 140 Kč

MĚlČinY
sobota 20., neděle 21. 8. 20.00
USA – Thriller - V napínavém thrilleru Mělči-
ny se Nancy (Blake Lively) vydává osamoceně 
surfovat na odlehlé pláži. V průběhu surfování 
je napadena velkým bílým žralokem a zůstane 
uvězněna na moři jen nedaleko od břehu.
TITULKY 87 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

Ben-HUR
čtvrtek 25., pátek 26. 8. 20.00
USA – Dobrodružný - První v cíli umírá po-
slední. Ben Hur je epický příběh Ben Hura, 
potomka významného knížecího rodu z Jeru-
zaléma, jehož adoptivní bratr Messala, vysoce 
postavený příslušník římské armády, ho křivě 
obviní ze zrady.
3D TITULKY
do 15 let nepřístupný, vstupné: 140 Kč

BoŽskÁ FloRenCe
sobota 27., neděle 28. 8. 20.00
VB – Komedie, životopisný - Fascinující pravdi-
vý příběh o nejhorší zpěvačce na světě. Meryl 

Streep v roli závratně bohaté ženy, jejímž jedi-
ným snem je zpívat. Bohužel její hudební na-
dání a hlas jsou jednoznačně příšerné.
TITULKY 110 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

DŮM kUlTURY

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

4. RoČnÍk FoToGRAFiCké soUTĚŽe 
o neJHeZČÍ BAlkon Či ZAHRADU
do pátku 2. 9.
Na e-mailu soutez@milevskem.cz přijímá-
me fotografie rozkvetlého balkonu, zahrady, 
skalky, terasy, pergoly apod. Více informací 
na www.milevskem.cz.

AFRiCA 2016 iYAsA ZiMBABWe
pondělí 1. 8. 19.00
Devítičlenná africká skupina studentů umě-
lecké školy v Bulawayo v Zimbabwe přijíždí 
po obrovském úspěchu v minulých letech 
na své turné do Evropy.
Předprodej: www.milevskem.cz, DK Milevsko, 
Infocentrum Milevsko a Milevské kino
1. nádvoří milevského kláštera
vstupné: předprodej 100 Kč, na místě 120 Kč

ZDRAvoTnÍ PoJiŠŤovnA 
MinisTeRsTvA vniTRA ČR
úterý 2. 8. 13.00-16.00
Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny.
učebna 2

leTnÍ kino 2016 – HUsiTi
úterý 2. 8.  20.30
Co když se klíčová pasáž našich dějin ode-
hrála úplně jinak, než se nám snaží namluvit 
učebnice dějepisu?
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
HeRDek Filek (HARCoRe – FUnk 
sTRAkoniCe) & AFTeR HoURs 
(PRoGRessive – RoCk ČB)
čtvrtek 4. 8.  18.00-22.00
Série letních koncertů v amfiteátru DK Milevsko.
amfiteátr DK
vstupné: zdarma

leTnÍ kino 2016 – TeoRie TYGRA
úterý 9. 8.  20.30
Veterinář Jan (Jiří Bartoška) už toho má dost. 
Poslední kapkou je smrt tchána, kterému taky 
došly síly a trpělivost. Babička (Iva Janžurová) 
totiž vždy rozhodovala o jeho životě, stáří, 
a nakonec i o tom, jak a kde bude pohřbený. 
Nerespektovala žádné jeho přání a touhu, 
v dobré víře, že ona sama vždy a lépe než on 
ví, co je pro něj dobré a správné. A tak se k 
jeho neštěstí o něj starala podle své představy 
o jeho štěstí. A Janovi začíná být jasné, že je 
na té samé cestě. Jeho žena Olga (Eliška Balze-
rová) se totiž řídí stejnou teorií malého dvorku 
a dlouhého biče a přesvědčením, že za štěstí 
svého muže je zodpovědná výhradně ona.
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
CelA PRo klÁRkU (PUnk 
sTRAkoniCe) & nÁHoDnÝ vÝBĚR 
(PoP – PUnk soBĚslAv)
čtvrtek 11. 8.   18.00-22.00
Série letních koncertů v amfiteátru DK Milevsko.
amfiteátr DK
vstupné: zdarma

leTnÍ kino 2016 - GAnGsTeR kA
úterý 16. 8.  20.30
Radim Kraviec alias Káčko se vyznačuje vyso-
kou inteligencí a talentem pro dokonalý pod-
vod. Kde jiní sahají po zbrani, on využívá lsti 
a armády právníků i monstrózního kapitálu. 
Mrknutím oka okrádá stát o miliardy korun. 
Je si ale dobře vědom hranice, kterou nesmí 
překročit.
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
veselÁ ZvÍŘÁTkA Z kvĚTinÁČŮ
středa 17. 8.  09.00
Přineste s sebou: dva hliněné květináče o prů-
měru 7 cm a dva o průměru 5 cm
výuková učebna
vstupné: 10 Kč

iRisDiAGnosTikA
čtvrtek 18. 8.  14.00
Poradna Jitky Hanzalové.
učebna 2

Milevské léTo 2016
ABsolUTnÍ vŠeCHno (PUnk) 
& GAnGsTA-skA (skA – PUnk 
Milevsko)
čtvrtek 18. 8.  18.00-22.00
Série letních koncertů v amfiteátru DK Milevsko.
amfiteátr DK
vstupné: zdarma

PoCHoD PŘes DvA MosTY
sobota 20. 8.  07.00-10.00
Pořádá KČT Milevsko.
start od DK Milevsko

leTnÍ kino 2016 
GAnGsTeR kA: AFRiČAn
úterý 23. 8.  20.30
Po nepochopitelném útěku přímo z rukou po-
licie, opouští Kraviec Českou republiku. Začí-
ná nová etapa jeho zločinného života. Káčko 
už nemá co ztratit. Teprve teď začíná vyplou-
vat na povrch veškerý odpad, který po něm 
zbyl. Káčko se usazuje na Seychelských ostro-
vech, v rukou má směnku na 80 milionů, kte-
rá z fleku může položit premiéra i vládu.
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
ClAss oF 17 (PoP – RoCkenRoll 
sTRAkoniCe) & DonAHA (PoP – PUnk 
BRUnTÁl)
čtvrtek 25. 8.  18.00-22.00
Série letních koncertů v amfiteátru DK Milevsko.
amfiteátr DK
vstupné: zdarma

BARToloMĚJské PosvÍCenÍ

Milevské MĚsTské slAvnosTi 2016
čtvrtek 25. 8. – neděle 28. 8.
KEKS, SEBASTIAN, ABBA STARS, CIRCUS 
PONORKA – HONZA PONOCNÝ, JAMIE 
MARSHALL & AMPLIFIED ACOUSTIC 
BAND (UK/CZ), HUDBA PRAHA BAND, 
FANTOM, EUPHONIX, COVERS FOR 
LOVERS, BOŽEJÁCI, SAMSONKA, 
WHEN IT RAINS, PARADOXY, KOVAČKA, 
JAROMÍR KAŠPAR, SPORT ROADSHOW, 
STAMICOVO KVARTETO, SLÁVA 
JANOUŠEK, TICHO DE PRE CUPÉ BAND
Koncerty, výstavy, taneční vystoupení, pro-
gram pro děti a mnoho dalšího…

Více informací na www.milevskeslavnosti.cz 
a na plakátech.

park Bažatnice

leTnÍ kino 2016 – MiMoni
úterý 30. 8.  20.30
Zamysleli jste se někdy nad tím, proč vlastně 
ti žluťoučcí a k sežrání roztomilí Mimoni dob-
rovolně slouží Gruovi, padouchovi s velkým 
P? Odpověď přináší animovaná komedie Mi-
moni, která z nich konečně a především zcela 
zaslouženě dělá hlavní postavy jejich vlastní-
ho příběhu. Odpověď na výše uvedenou otáz-
ku najdete hned v úvodu, který mapuje histo-
rický vývoj Mimoňů.
Začátky projekcí vždy po setmění, v případě 
vytrvalého deště se projekce přesouvá na ná-
sledující den nebo se nekoná.
amfiteátr DK
vstupné: zdarma

PŘiPRAvUJeMe:
TAneČnÍ PRo DosPĚlé
od září 2016  19.00-21.30
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.
velký sál

DivADlo JÁRY CiMRMAnA
AFRikA AneB ČeŠi MeZi liDoŽRAvCi
čtvrtek 8. 9.  19.00
Hrají: Dr. Emil Žába - Zdeněk Svěrák; Cyril Me-
toděj - Petr Brukner nebo Miloň Čepelka; Ba-
ron Ludwig von Úvaly u Prahy - Bořivoj Penc 
nebo Jaroslav Weigel; Bohuslav Puchmajer - 
Jan Hraběta nebo Genadij Rumlena; Náčelník 
Líná Huba - Marek Šimon; Uku - Václav Kotek 
nebo Marek Šimon; Lele - Robert Bárta nebo 
Petr Reidinger
Předprodej vstupenek na www.milevskem.cz, 
DK Milevsko, Infocentrum Milevsko a Milev-
ské kino.
velký sál DK
vstupné: 1. – 10. řada 450 Kč,
11. - 20. řada a balkon 400 Kč

GAleRie M

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

veRnisÁŽ vÝsTAvY - nĚCo vÍC
čtvrtek 4. 8.  18.30
Výstava obrazů, intarzií a fotografií. Vystavuje 
chyšecká triáda Lenka Pešičková, Sabina Mi-
kotová a Pavel Lívanec.

vÝsTAvA - nĚCo vÍC
pátek 5. – úterý 30. 8.
Výstava obrazů, intarzií a fotografií. Vystavuje 
chyšecká triáda Lenka Pešičková, Sabina Mi-
kotová a Pavel Lívanec.
vstupné: 10 Kč

ŽiDliČkA PRo HosPiC
úterý 9. 8.  18.00
Putovní výstava nesoucí poselství hospicové 
péče, projekt představí autor Pavel Klíma, více 
na www.galerie.malsice.eu.

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

kniHovniCkÝ PŘÍMĚsTskÝ TÁBoR
pondělí 1. – pátek 5. 8.  08.00-16.00
1. ročník tábora je již plně obsazen, rezervace 
na příští rok přijímá naše lektorka Eva.
pobočka DK

PosvÍCenskÝ TURnAJ 
v DeskovÝCH HRÁCH
středa 24. 8.  08.00-11.00
Baví tě pexeso, Člověče, Activity nebo Blechy? 
Přijď porazit kamarády, vítěz bude náležitě 
odměněn.
dětské oddělení

DĚTské kniHoHRÁTkY
pátek 26. 8.  17.00-19.00
Soutěžení pro děti, fajn knížky k nahlédnutí, 
posezení s omalovánkami a prodej knihomil-
ských lahůdek. Ukažte svým dětem, že svět 
knížek není nuda.
park Bažantnice (areál posvícení)

slAvÍMe s BARToloMĚJeM
sobota 27. 8.  14.00-17.30
Posvícenský happening pod kaštany v podá-
ní knihovny, Fanouše, Kamenáče a farnosti 
Milevsko.
Zastavte se u nás cestou do Bažantnice...nabí-
zíme pohodu pro dospělé a zábavu pro děti.
u kostela sv. Bartoloměje na náměstí

vÝsTAvA - MARTin ZeMAn Z BilinkY
celé prázdniny  08.00-17.00
Vzpomínání na jednoho kluka, který miloval 
svět... a 20 let už tu není. Výstava fotek z cest 
doplněná zápisky z deníku, dopisy a básnička-
mi. Otevřeno v pondělí, středu a pátek.
vestibul knihovny

senioR klUB ZvvZ

www.zvvz.cz/seniorklub

ZÁJeZD Č. 27 
loDÍ Po lABi Do liToMĚŘiC

středa 17. 8.
Plavba lodí z Litoměřic labským údolím „Porta 
Bohemica“, prohlídka města Litoměřice s prů-
vodcem. Odjezd v 5.30 hodin.

ZÁJeZD Č. 15 
loDÍ Po lABi Do liToMĚŘiC
středa 24. 8.
Plavba lodí z Litoměřic labským údolím „Porta 
Bohemica“, prohlídka města Litoměřice s prů-
vodcem. Odjezd v 5.30 hodin.

ZÁJeZD Č. 16 
oBeRTRAUn, oBlAsT DACHsTeinU
úterý 30. 8.
Výjezd lanovkou na Krippenstein, pěší vycház-
ka na vyhlídku Pět prstů – alpské panorama 
(vstupné 27 € není v ceně), prohlídka Hallsta-
dtu. Odjezd v 6.00 hodin.

sPos Milevsko

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

Veřejné bruslení - IN-LINE a veřejné brusle-
ní na ledové ploše dle rozpisu na stránkách 
www.spos-milevsko.cz.

leTnÍ sTADion:
FC ZVVZ muži A - FC Táborsko 19
03. 8.  18.00
Fotbalový turnaj - Postav vlastní tým
06. 8.  08.00
FC ZVVZ muži A - Dražice
07. 8.  17.00
FC ZVVZ muži A - Dačice
14. 8.  17.00
FC ZVVZ muži B - Bernartice
21. 8.  17.00
FC ZVVZ žáci - Junior Strakonice
24. 8.  10.00
HASIČSKÁ SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM ÚTOKU
27. 8.
FC ZVVZ žáci - Loko Č. B.
28. 8.  13.30
FC ZVVZ muži A - Protivín
28. 8.   17.00

Tenisové DvoRCe BAŽAnTniCe:
22. r. MASTERS „A“ SO od 8.30
02. 8.  17.00
10. r. MASTERS „B“
03. 8.   08.30
TK ZVVZ st. žactvo             CH - 8.00, D - 11.00
16. - 18. 8.
Turnaj podnikatelů - LUWEX a.s. 23 r.
20. 8.   08.00

klUB ČeskÝCH TURisTŮ

www.kctmilevsko.pisecko.info

slovensko
sobota 6. až sobota 13. 8.
Tradiční týdenní turistická dovolená v Tat-
rách. Zajištěné ubytování v Liptovském Miku-
láši, polopenze. Jen pro přihlášené účastníky.

vede: Jindřich Janouch, Jaroslav Mácha

PAMÁTkY MilevskA, AkCe ivv
pátek 19. 8.
7. ročník, pěší trasa do 10 km. Start v Infocen-
tru od 13.00 do 15.00 hodin, cíl v zahradě DK 
do 17.00 hodin.          vede: Vladimír Ondruška

PŘes DvA MosTY 
40. RoČnÍk, AkCe ivv
sobota 20. 8.
Tradiční turistický pochod, pěší trasy: 10 až 
42 km, cyklotrasy: 25 až 65 km. Start od 7 
do 10 hodin u domu kultury, cíl železniční sta-
nice Stehlovice po 14. hodině nebo dle domlu-
vy účastníků. Sraz účastníků cyklo – zájemců 
o společnou jízdu je v 8 hodin u startu.

zajišťuje: Vladimír Ondruška

seTkÁnÍ nA TRATi, AkCe ivv
neděle 21. 8.
22. ročník setkání turistů z Tábora, Písku 
a Milevska. Sraz účastníků na železniční sta-
nici Stehlovice v době od 8 do 9 hodin po pří-
jezdu vlaků. Trasa do 15 km, cíl: železniční 
stanice Stehlovice do 14 hodin.

zajišťuje: Vladimír Ondruška

okolÍM TÁBoRA
středa 24. 8.
Pěší vycházka po trase Tábor stanice ČD, Sezi-
movo Ústí, Kozský potok, Kozí Hrádek, celkem 

15 km. Odjezd z nádraží ČD v 8.17 hodin.
vede: Tomáš Wilda

BeRnARTiCe - Milevsko
středa 31. 8.
Pěší vycházka po trase Bernartice, rozhledna 
Kupa, Zběšičky, Hánov, Sepekov, Milevsko, 
celkem 17 km. Odjezd z AN v 6.40 hodin.

vede: Jaroslav Mácha

CenTRUM MilÍsek

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

DĚTskÝ TÁBoR nA koleCH 
liPno kovÁŘov 2016
neděle 31. 7. – neděle 7. 8.

leTnÍ ZAHRADnÍ ŠkoliČkA
pondělí 1. - pátek 5. 8.  07.30-16.00
Prázdninové dobrodružství pro nejmenší dě-
tičky, možnost volby frekvence docházky.

osoBnÍ PoRADensTvÍ A TeRAPie
čtvrtek 11. 8.  09.00–16.00
Studio DUŠE (Kateřina Procházková), kineziolo-
gie, Bachova květová terapie, rodinné konstela-
ce. Jen na objednání na telefonu 723 156 675.

PŘÍMĚsTskÝ DĚTskÝ TÁBoR
pondělí 15. - pátek 19. 8.  08.00–16.00
Prázdninové dobrodružství pro děti od 6 
do 12 let.
cena: 1600 Kč

DĚTskÝ TÁBoR oRlÍk MARinA 2016
neděle 21. – sobota 27. 8.
Pobytový dětský tábor pro děti od 6 do 14 let.
cena: 3800 Kč

kAMenÁČ music art pub

www.kamenac.net

THe neeDs
pátek 19. 8. 20.00
Pop-rocková kapela z Milevska v novém obsa-
zení, vstup dobrovolný.

FRenCH ToUCH
sobota 20. 8. 20.00
Acoustic, Swing, Chanson. Písecká kapela, 
letmo se dotýkající touch, francouzsky laděné 
hudby a french. Vstup dobrovolný.

ZDenĚk BÍnA
pátek 26. 8.  20.30
Koncert českého multiinstrumentalisty, skla-
datele a zpěváka. Do širokého povědomí 
na české hudební scéně se dostal svým půso-
bením v letech 1997-2009 jako frontman bý-
valé Anděly oceněné skupiny -123minut.

slAvÍMe s BARToloMĚJeM
sobota 27. 8.   14.00
Happening pod kaštany - zábava pro děti, re-
lax pro jejich rodiče.
před kostelem na náměstí

DJ´s sToneRs (HAGGiM A DAn)
sobota 27. 8. 21.00
Taneční disco party z osvědčených hitů za po-
slední dvě století, vstup volný.

ZvvZ GRoUP a.s.

sažinova 888 | tel.: 382 533 005

Den oTevŘenÝCH DveŘÍ
sobota 27. 8.  08.00-15.00
Společnost ZVVZ GROUP zve na prohlídku své-
ho areálu a výrobních prostor. Těšit se můžete 
na ukázku tradičních i moderních technolo-
gií. Případné informace u Veroniky Bicanové 
na telefonu 382 553 005.

oBeC BeRnARTiCe

www.bernartice.cz

BeRnFesT
pátek 5. – sobota 6. 8.
8. ročník rockového festivalu v Bernarticích. 
Vzpomínka na legendární festival Woodstock 
z roku 1969. Zahrají mimo jiné: Dusot dusí-
cích se králíků, Žlutý Fijalky, Původní Bureš, 
Vrámci Možností.
u sokolovny

PŘeHlÍDkA DeCHovÝCH HUDeB
v BeRnARTiCÍCH
sobota 20. 8.  14.00
K poslechu hraje: Toulavá kapela, Kameňáci, 
Malá muzika Kozleranka, Myslivecká kapela 
Atlas.
u sokolovny
vstupné: 80 Kč

PoRADenské CenTRUM TÁBoR p.s.

PŘeDnÁŠkA PRo osoBY se 
slUCHovÝM PosTiŽenÍM
úterý 6. 9.  13.00
Přednášející Ing. Zdeněk Kašpar z Interhelpu 
Plzeň, k dispozici bude propagační materiál.
klub důchodců G. Svobody

koUPAliŠTĚ Milevsko

FAnToM RoCk (Milevsko)
pátek 12. 8.  20.00
Jedinečné vystoupení poprvé na koupališti 
v Milevsku (v tento den bude provoz koupali-
ště omezen do 18 hodin). Pořádá Restaurace 
V Klubu ve spolupráci s DK Milevsko.
vstupné: předprodej 100 Kč, na místě 150 Kč

MilevskÝ klÁŠTeR

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

ZAPoMÍnkY
do středy 31. 8.  10.00-17.00
Výstava malířky, ilustrátorky a autorky knih 
pro děti Terezy Říčanové (prodlouženo).
barokní prelatura

kARel iv. v BRAniBoRskU
neděle 7. - středa 31. 8.  10.00-17.00
Výstava je příspěvkem k letošnímu Roku Kar-
la IV. a současně kamenem do mozaiky společ-
né německé a české historie. Výstavu můžete 
shlédnout v době prohlídek nebo v pátek a ne-
děli po mši svaté.
bazilika Navštívení Panny Marie

sToPADesÁTé PosvÍCenÍ
pátek 26. 8.  18.00
Koncert Milevského smíšeného sboru a Chrá-
mového sboru farností Tábor a Klokoty.
u sv. Bartoloměje

slAvÍMe s BARToloMĚJeM
sobota 27. 8.  14.00-17.30
Happening pod kaštany u milevského kostela.

slÁvek JAnoUŠek
neděle 28. 8.  19.00
Písničkář Slávek Janoušek je širokému folko-
vému publiku známý už od poloviny 80. let, 
kdy získal dvě Porty. Je autorem řady výraz-
ných písní, které se objevily na jeho autor-
ských albech.
první nádvoří

nÍZkoPRAHovÝ klUB FAnoUŠ

hůrecká cesta 227 | tel.: 731 604 444

leTnÍ DĚTskÝ TÁBoR sTAR WARs
pondělí 1. – pátek 5. 8.

venkovnÍ TWisTeR v PARkU 
nA HŮRkÁCH
úterý 16. 8.

leTnÍ TvoŘenÍ
středa 24. 8.

slAvÍMe s BARToloMĚJeM
sobota 26. 8.  14.00-17.30
Happening pod kaštany u milevského kostela.

leTnÍ PŘesPÁvAČkA s vÝleTeM
pondělí 29. 8.
Pro předem přihlášené.

RoZÁRkA – tvořivé odpoledne pro děti od 6 let

klUB MAMinek - HRY A TvoŘenÍ PRo 
DĚTi ve vĚkU 0 - 5 leT.
úterý 16., 23. a 30. 8. 10.00-11.30

s RoZÁRkoU Do PoHÁDkY
pátek 26. 8.
Zábavné odpoledne v Bažantnici v rámci Bar-
tolomějského posvícení.


