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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
nám. E. Beneše 6, 399 01 Milevsko

tel.: 383 809 101, mob.: 724 515 636

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

OTevírací dOba
Po–Pá 8:30–12:00 a 13:00–17:00 | So 9:00–12:00

TIc Milevsko je provozováno obecně prospěšnou společností Milevský 
kraj, která plní funkci regionálního informačního střediska 

pro celý milevský region.

MIlevské kInO

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

vŠecHnO, ÚPlnĚ vŠecHnO
sobota 1., neděle 2. 7. 20:00
USA – Romantický - Dívka, která je doslova 
a do písmene alergická na celý svět. Je zavře-
ná doma, nikam nesmí a skoro nikdo nesmí 
k ní. Když se ale do sousedního domu přistě-
huje nová rodina a s ní i kluk jménem Olly, za-
číná se odvíjet komplikovaná „lovestory“.
TITULKY 96 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

sPIder-Man: HOMecOMInG
čtvrtek 6. až sobota 8. 7. 20:00
USA - Akční, dobrodružný - V dalším pokračo-
vání se vrací Mladý Peter Parker - Spider-Man 
(Tom Holland), který velkolepým způsobem 
debutoval ve filmu Captain America: Občan-
ská válka.
3D DABING
vstupné: plné 150 Kč, děti 130 Kč

sMrTIHlav
neděle 9. 7. 20:00
FR, USA, UK – válečný, drama, historický, akč-
ní - Nový zahraniční film s účastí hollywood-
ských hvězd, který se věnuje velkému české-
mu příběhu druhé světové války – atentátu 
na Heydricha.
TITULKY 119 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 100 Kč

PrÁZdnInOvÁ dílna 
+ ŠMOUlOvé: ZaPOMenUTÁ vesnIce
středa 12. 7. 09:00
USA – Animovaný - Šmoulinka se po nálezu ta-
juplné mapy vydává společně se svými nejlep-
šími kamarády Koumákem, Nešikou a Silákem 
na vzrušující a napínavou pouť Zakázaným 
lesem plným kouzelných stvoření, aby nalezli 
tajemnou, dávno ztracenou vesnici dříve, než 
se to podaří zlému kouzelníkovi Gargamelovi. 
Přijďte strávit příjemné prázdninové dopoled-
ne do Milevského kina. Nejdříve si vyrobíte pa-
pírovou kytici a pak se podíváte na pohádku.
DABING
vstupné: 60 Kč

PIrÁTI Z karIbIkU: 
salaZarOva POMsTa
čtvrtek 13. až sobota 15. 7. 17:30
USA - Dobrodružný - V dalším pokračování 
svých fantastických dobrodružství se kapitán 
Jack, ke kterému se štěstěna opět jednou ne-
milosrdně obrátila zády, ocitá tváří v tvář ban-
dě smrtících pirátských duchů pod vedením 
strašlivého kapitána Salazara.
DABING 129 min.
vstupné: plné 110 Kč, děti 90 Kč

vÁlka O PlaneTU OPIc
čtvrtek 13., pátek 14. 7. 20:00
USA - Akční, sci-fi - Válka o planetu opic začíná 
dva roky po událostech předchozího snímku 
Úsvit planety opic. Z inteligentního šimpanze 
Caesara (Andy Serkis) se stal nezpochybnitel-
ný vůdce rozrůstajícího se společenství opic, 
a když se s ním nyní setkáváme, je mu okol-
nostmi vnucena nová role válečného generála.
3D TITULKY 143 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 150 Kč

MIlOvník PO PŘecHOdU
sobota 15., neděle 16. 7. 20:00
USA – Komedie - Letní komedii zdobí sexbom-
by dvou generací a zrezlý playboy za zenitem, 
jehož pokusy vrátit se po letech jako obávaný 
dobyvatel ženských srdcí a peněženek už ne-
probouzí libido, ale spíš rozpaky a úsměvy.
TITULKY 115 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

valerIan a MĚsTO TIsíce PlaneT
čtvrtek 20. až sobota 22. 7. 20:00
Francie - Akční, dobrodružný, sci-fi - Vizuálně 
ohromující dobrodružství Luca Bessona. Dob-
rodružství plné fantazie a akční podívané nás 
zavede do nejpodivuhodnějšího vesmíru, kte-
rý byl dosud stvořen. S rozpočtem 180 milio-
nů dolarů se jedná o vůbec nejdražší projekt 
evropské kinematografie.
3D DABING 137 min.
vstupné: 160 Kč

dUnkerk
neděle 22. 7. 20:00
Nizozemsko, Fr, VB, USA – Akční, drama, 
historický - Očekávané válečné drama vizio-
náře Christophera Nolana vychází z událostí 

evakuace obklíčených francouzských, brit-
ských a belgických vojáků z pláží severo fran-
couzského Dunkerku na jaře 1940.
TITULKY
do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

MaXInOŽka
čtvrtek 27. až sobota 29. 7. 17:30
Francie, Belgie – Animovaný - Náctiletý outsi-
der Adam se vydává na dobrodružnou cestu, 
aby odhalil záhadu svého dávno ztraceného 
tatínka, jen aby zjistil, že to není nikdo jiný než 
legendární Lesní muž!
DABING 91 min.
vstupné: 110 Kč

babY drIver
čtvrtek 27., pátek 28. 7. 20:00
USA - Akční, thriller - Talentovaný mladý řidič, 
který zajišťuje zločincům únik z místa činu, je 
ve své práci tím nejlepším z oboru i díky hud-
bě, kterou si během ní pouští. Když se Baby 
setká s dívkou svých snů, vnímá to jako příle-
žitost opustit život zločince a začít znovu. Poté, 
co je ale mafiánským bossem přinucen zúčast-
nit se další akce, která je předem odsouzena 
k neúspěchu, ocitá se v ohrožení jeho život, 
láska i svoboda.
TITULKY 112 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

srdeČnĚ vÁs víTÁMe
sobota 29., neděle 30. 7. 20:00
Francie, Belgie - Komedie - Vzpomínáte si 
na nekorektní francouzskou komedii Co jsme 
komu udělali? Tak nyní je zde Srdečně vás ví-
táme, další podobně bláznivá komedie od stej-
ného tvůrce, kterým je režisér a scenárista 
Philippe de Chauveron.
TITULKY 92 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

důM kUlTUrY

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

OPen aIr MUsIc FesT PŘeŠTĚnIce
do 1. 7.
leTní kInO MIlevskO 2017 
andĚl PÁnĚ 2
úterý 4. 7. 21:00
Anděl Petronel stále pracuje u Nebeské brá-
ny, ale je přesvědčen, že by si zasloužil lepší 
službu. Jeho věčný pokušitel, čert Uriáš, začne 
Petronela ponoukat. Stačí utrhnout jablíčko ze 
stromu Poznání a bude vědět to, co ví jen Bůh! 
A cesta k zaslouženému uznání bude volná. 
Hádka Petronela s Uriášem o jablko Poznání 
ale skončí neslavně. V potyčce se vzácné ovo-
ce skutálí až na Zemi. Anděl - popleta a jeho 
kamarád čert - pokušitel musí šupem na svět 
jablko Poznání najít a přinést zpátky. V před-
večer svátku svatého Mikuláše se zamotají 
do podivuhodného reje. Setkávají se s malou 
Anežkou a její krásnou maminkou Magdale-
nou, partou nepoctivých koledníků, vydřidu-
chem Košťálem i sympatickým Párkařem. Než 
se jim podaří jablko najít a vrátit tam, kam pa-
tří, bude třeba zažít velké dobrodružství a pro-
jít několika nebezpečnými situacemi. A po 
řadě lidských i „božských“ zkoušek, naši hrdi-
nové nakonec zjistí, že cesta k poznání vede 
především přes sebe sama, přes objevení síly 
přátelství, lásky a schopnosti odpuštění.

Začátky projekcí vždy po setmění (zpravidla 
v červenci ve 21:00 a v srpnu ve 20:30 ho-
din). V případě vytrvalého deště se projekce 
přesouvá na následující den nebo se nekoná. 
Akce je financována s podporou dotačního 
programu Jihočeského kraje „Podpora kultu-
ry“ a v rámci projektu „Milevské kulturní léto 
2017“.
amfiteátr DK
vstupné: zdarma

MIlevské léTO 2017
čtvrtek 6. 7. 18:00-22:00
Série letních koncertů v amfiteátru DK Milev-
sko. Více na www.milevskem.cz.
amfiteátr DK
vstupné: zdarma

ZdravOTní POJIŠŤOvna 
MInIsTersTva vnITra Čr
úterý 11. 7. 13:00-16:00
Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny, kaž-
dé druhé úterý v měsíci.
učebna 2

leTní kInO MIlevskO 2017 
decIbelY lÁskY
úterý 11. 7. 21:00
Decibely lásky jsou příběhem tří generací, kte-
ré prožívají své touhy, sny, naděje i zklamání, 
a přitom nepřestávají věřit na lásku, přátelství 
a lidské souznění. Okolnosti se mění, ale věč-
ná touha milovat a být milován zůstává. Mla-
dý umělec Dan (Filip Cíl) sní o úspěchu, ale 
zatím si odpykává veřejně prospěšné práce 
při úklidu města. Jeho šéfem je Kristián Ho-
vorka (Rudolf Hrušínský nejml.), který spolu 
s Otou (Pavel Horváth) pracuje v Technických 
službách na Plzeňském magistrátu, kde mají 
na starosti úklid města. Dan se na diskotéce 
seznámí s Betkou (Alžběta Bartošová), Kristi-
ána zaujme Danova pohledná sestra Danka, 
která za bratra stále žehlí jeho průšvihy. Ne 
všechno ale vychází. Betčina nepřejícná ka-
marádka (Aneta Vrzalová) a její přítel Robert 
(Jakub Grafnetr) se rozhodnou vše zkompliko-
vat nefér hrou. A zatímco Danka s Kristiánem 
hledají cestu, jak konečně zakotvit „v neklid-
ných vodách života“, tak Kristiánův táta Láďa 
(Rudolf Hrušínský ml.) a Betčina šarmantní 
tetička (Iva Janžurová) dokazují celému světu, 
že věk je pouhé číslo. Kristiána navíc čeká, 
spolu s nápravou dávné křivdy, jak mu to radí 
jeho nejlepší kamarádka Lenka (Lucie Vond-
ráčková), i nalezení „cesty“ k dceři Jitce (Ma-
rika Šoposká).

Začátky projekcí vždy po setmění (zpravidla 
v červenci ve 21:00 a v srpnu ve 20:30 ho-
din). V případě vytrvalého deště se projekce 
přesouvá na následující den nebo se nekoná. 
Akce je financována s podporou dotačního 
programu Jihočeského kraje „Podpora kultu-
ry“ a v rámci projektu „Milevské kulturní léto 
2017“.
amfiteátr DK
vstupné: zdarma

PrÁZdnInOvÁ dílna 
+ PrOMíTÁní FIlMU ŠMOUlOvé: 
ZaPOMenUTÁ vesnIce
středa 12. 7. 09:00
Přijďte strávit příjemné prázdninové dopoled-
ne do Milevského kina. Nejdříve si vyrobíte pa-
pírovou kytici a pak se podíváte na pohádku.
Milevské kino
vstupné: 60 Kč

MIlevské léTO 2017
čtvrtek 13. 7. 18:00-22:00
Série letních koncertů v amfiteátru DK Milev-
sko. Více na www.milevskem.cz.
amfiteátr DK
vstupné: zdarma

leTní kInO MIlevskO 2017 
lIcHOŽrOUTI
úterý 18. 7. 21:00
Lichožrouti jsou malí tvorové, kteří žijí s námi 
lidmi a mohou za to, že lidstvu z každého 
páru ponožek vždy zůstane jen jedna – lichá. 
Ponožkami se totiž živí! Osudy hlavních pro-
tagonistů LICHOŽROUTŮ a jejich největšího 
protihráče, podivínského a opuštěného PRO-
FESORA, spojuje příběh hlavního hrdiny, malé-
ho LICHOŽROUTA HIHLÍKA, na kterého čekají 
ve filmu velká dobrodružství. Dny jeho dědy 
LAMORA, který ho vychoval, jsou u konce 
a HIHLÍK musí překonat strach, vylézt z okna 
a vydat se hledat strejdu PADREHO, o kterém 
neměl doteď ani tušení. Svou odvahu čerpá 
z toho, co mu vštípil dědeček – lásky k rodi-
ně, dobré výchovy a lichožroutího „desatera“. 

Ani v novém lupičském domově u mafiánské-
ho strýce a dvou poťouchlých bratranců své 
ideály a zásady neopouští. A to i přesto, že ho 
zavedou do nebezpečných situací. Když nako-
nec s těžkým srdcem přeci jen poruší dvě zá-
kladní lichožroutí pravidla „Nikdy nevezmeš 
celý pár“ a „Drž se lidí, ale drž se od nich dál“, 
pak jenom proto, že věří, že vyčerpal všechny 
možnosti, aby došel ke svému vytouženému 
cíli – rodině. S trochou nadsázky se dá říct, 
že poselství filmu zní: Rodina je nade vše! Drž 
se té, kterou máš, měj ji rád a dělej vše pro to, 
aby byla dobrá, protože jinou na tomhle světě 
mít nebudeš. A je jedno, jestli jsi člověk, nebo 
LICHOŽROUT!

Začátky projekcí vždy po setmění (zpravidla 
v červenci ve 21:00 a v srpnu ve 20:30 ho-
din). V případě vytrvalého deště se projekce 
přesouvá na následující den nebo se nekoná. 
Akce je financována s podporou dotačního 
programu Jihočeského kraje „Podpora kultu-
ry“ a v rámci projektu „Milevské kulturní léto 
2017“.
amfiteátr DK
vstupné: zdarma

IrIsdIaGnOsTIka
čtvrtek 20. 7. 14:00
Poradna Jitky Hanzalové.
učebna 2

MIlevské léTO 2017
čtvrtek 20. 7. 18:00-22:00
Série letních koncertů v amfiteátru DK Milev-
sko. Více na www.milevskem.cz.
amfiteátr DK
vstupné: zdarma

leTní kInO MIlevskO 2017 
POHÁdkY PrO eMU
úterý 25. 7. 21:00
Posledním filmem, který budeme promítat 
v červenci v letním kině v amfiteátru domu 
kultury, bude romantická komedie Pohádky 
pro Emu. Petr Miller pracuje již řadu let pro 
imigrační úřad v Londýně. Zaběhaný rytmus 
jeho života jednoho dne přeruší podivný tele-
fonát z Prahy. V nemocnici leží po autonehodě 
svobodná matka, která ho v případě nouze 
uvedla jako opatrovníka svého dítěte. Ema 
je totiž jeho dcera. Petr je naprosto šokován. 
Musí jít o nějaký omyl. Nemá děti a ani netou-
ží je mít. Přesto nedokáže nad situací jen tak 
mávnout rukou. Co když je Ema opravdu jeho 
dcera a on je její jediná šance, jak se vyhnout 
dětskému domovu? Chlapovi, který byl do pa-
desáti let zvyklý žít sám a rozhodně si nechce 
komplikovat život emocemi, převrátí soužití 
s osmiletou holčičkou život doslova vzhůru 
nohama. A navíc je mu v patách nesmlouva-
vá sociální pracovnice, a tak Petr musí učinit 
zásadní rozhodnutí: Pokud se chce stát prá-
voplatným rodičem, je nutné najít pro Emu 
matku! Ve stejné chvíli se seznamuje s Marií, 
která podobně jako Petr žije pro svou prá-
ci a téměř ztratila naději na to, že ji potkají 
obyčejné radosti života. Marie se rozhodne 
oběma pomoci. Je třeba nemilosrdné úředni-
ci předložit uvěřitelnou historku. Začíná hra 
na lásku... Ale jak skončí? I zázraky se občas 
dějí.

Začátky projekcí vždy po setmění (zpravidla 
v červenci ve 21:00 a v srpnu ve 20:30 ho-
din). V případě vytrvalého deště se projekce 
přesouvá na následující den nebo se neko-
ná. Akce je financována s podporou dotač-
ního programu Jihočeského kraje „Podpora 

kultury“ a v rámci projektu „Milevské kulturní 
léto 2017“.
amfiteátr DK
vstupné: zdarma

MIlevské léTO 2017
čtvrtek 27. 7. 18:00-22:00
Série letních koncertů v amfiteátru DK 
Milevsko.
amfiteátr DK
vstupné: zdarma

kOncerT - THe TaP TaP
neděle 30. 7. 18:00
Jedinečná kapela složená ze studentů a ab-
solventů Jedličkova ústavu, to jsou The Tap 
Tap! Kapela vznikla v roce 1998 původně 
pouze jako muzikoterapeutická skupina Jed-
ličkova ústavu, postupem času se však pro-
fesionalizovala a stala se nedílnou součástí 
českého hudebního showbussinesu. The Tap 
Tap vydali několik alb, vystupují na předních 
českých festivalech a mají za sebou také za-
hraniční angažmá. Pravidelně spolupracují 
s předními českými hudebníky, za všechny 
jmenujme např. Dana Bártu, Davida Kollera, 
Xindla X či Ewu Farnou. Cílem souboru je 
umožnit co nejširšímu okruhu osob se zdra-
votním postižením rozvíjet a v praxi uplatnit 
svůj talent. Možnost prezentovat se před širo-
kým publikem je pro členy kapely výjimečná 
příležitost ke zvýšení sebehodnocení a víry ve 
vlastní schopnosti. Obdiv nadšeného obecen-
stva je pak nepochybně tou nejlepší cestou 
k jejich přirozené integraci do společnosti. 
Přijďte je podpořit, nechat se nabít jejich ne-
zdolnou energií, optimismem a schopností 
brát život za všech okolností s nadhledem. 
V případě nepříznivého počasí se koncert 
přesune do velkého sálu DK Milevsko. Více na 
www.milevskem.cz.
1. nádvoří milevského kláštera
vstupné: předprodej 220 Kč, na místě 250 Kč

GalerIe M

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

vernIsÁŽ vÝsTavY 
PrÁcHeŇskÁ UMĚleckÁ beseda 
vYsTavUJe keraMIkU a TeXTIl
úterý 4. 7. 17:00
Vernisáž výstavy volného sdružení výtvarníků 
Prácheňské umělecké besedy, ze sekce užité-
ho umění vedeného paní Evou Chovancovou.

vÝsTava 
PrÁcHeŇskÁ UMĚleckÁ beseda 
vYsTavUJe keraMIkU a TeXTIl
středa 5. - sobota 29. 7.
Prodejní výstava volného sdružení výtvar-
níků Prácheňské umělecké besedy, ze 
sekce užitého umění vedeného paní Evou 
Chovancovou.
vstupné: 10 Kč

MIlevské MUZeUM

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

vÝsTava 
Malí vOJÁcí velkÝcH vÁlek
do pondělí 4. 9.
Výstava historických vojenských modelů.
Milevské muzeum

MĚsTskÁ knIHOvna

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

PrÁZdnInOvÁ dílna 
recYklUJeMe UMĚleckY
středa 12., 19. a 26. 7. 09:00-11:00
Knihovna se celý rok snaží vytvářet minimum 
odpadu a intenzivně recyklovat. Zveme děti 
do pravidelné prázdninové dílny, kde se bu-
dou tvořit umělecká díla z oblázků, písku, po-
užitého papíru, přírodnin a dalších materiálů.
dětské oddělení

vÝsTava FOTOGraFIí ÚČasTníků 
kUrZU ZÁkladY FOTOGraFOvÁní
celý červenec a srpen
Kurz pořádal Senior klub ZVVZ ve spolupráci 
s Domem kultury Milevsko.
vestibul knihovny

ČTení v aMFITeÁTrU
pátek 14. a 28. 7. 10:00-11:00
Čtenářská dílna pro malé i větší dětské čte-
náře. Čtenářská lektorka Eva umí s knížkami 
skvěle pracovat.
amfiteátr v DK

OTevírací dOba O PrÁZdnInÁcH

dOsPĚlé OddĚlení
po, st, pá 08:00-17:00
zavřeno od 24. do 28. července
(stěhujeme studovnu)

dĚTské OddĚlení
po, st 08:00-11:00 a 12:00-16:00

PObOČka v dk
půjčovní doba se nemění
zavřeno od 31. července do 11. srpna
(pořádáme příměstský tábor)
Na příměstském táboře máme ještě poslední 
čtyři volná místa v termínu od 7. do 11. srpna. 
Pokud máte zájem, neváhejte nás kontaktovat 
na mailové adrese: rejlkova@knihmil.cz

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.

TenIsOvé kUrTY - baŽanTnIce:
OPEN ŠKODA 28. ročník 08.07. 08:15
OPEN ŠKODA 28. ročník 09.07. 08:30
OPEN ŠKODA 28. ročník 22.07. 08:15
OPEN ŠKODA 28. ročník 23.07. 08:30
Turnaj TK ZVVZ dorost 01.-02.07.CH 08:30
 D 10:30 CT
Turnaj TK ZVVZ dospělí 29.-31.07. CH 08:30
 Ž 10:30 CT

cenTrUM MIlísek

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

OTevŘení MIkrOJeslí
pondělí 3. 7.
Zahájení provozu prvních Mikrojeslí v Jiho-
českém kraji. Žádosti o zařazení do Mikrojeslí 
přijímáme průběžně.

leTní JÓGa s P. kOcHOvOU
úterý 4. 7.
Gravidjóga 17:00–18:10
Hormonální jóga 18:20–19:20
Hathajóga pro muže i ženy 19:30–21:00
Přihlášky na tel.: 724 762 297.
Cena kurzu: 600 Kč (6 lekcí)

POradna resTarT
pravidelně út a čt 08:00-16:00
Bezplatná poradna pro ženy, které se vrace-
jí na trh práce. V rámci projektu „RESTART 
pracovního a osobního života pro ženy 
v Milevsku“.

PsYcHOlOG v POradnĚ
čtvrtek 6. 7. 08:00–16:00
Bezplatné individuální konzultace. Nutno ob-
jednat předem. V rámci projektu „Klíče pro 
rodinu 2017“.

PrÁvník v POradnĚ
úterý 11. 7. 08:00-16:00
Bezplatné individuální konzultace. Nutno ob-
jednat předem. V rámci projektu „RESTART 
pracovního a osobního života pro ženy 
v Milevsku“.

PsYcHOlOG v POradnĚ
čtvrtek 20. 7. 08:00–16:00
Bezplatné individuální konzultace. Nutno ob-
jednat předem. V rámci projektu „RESTART 
pracovního a osobního života pro ženy 
v Milevsku“.

rOdIČOvskÁ POradna
pondělí až pátek 08:00–16:00
Bezplatná poradna pro rodiny, které nově či 
dlouhodobě hledají podporu a pomoc v pro-
blémových situacích. V rámci projektu „KLÍČE 
PRO RODINU 2017“.

PrÁvník v POradnĚ
středa 26. 7. 08:00-16:00
Bezplatné individuální konzultace. Nutno ob-
jednat předem. V rámci projektu „Klíče pro 
rodinu 2017“.

leTní dĚTské TÁbOrY

PObYTOvé
ORLÍK VYSTRKOV
neděle 16. až sobota 22. 7.
ORLÍK MARINA
neděle 20. až sobota 26. 8.

PŘíMĚsTské
po 17. až so 22. 7. 08:00-16:00
po 14. až so 19. 8.  08:00-16:00

MOTIvaČnĚ-vZdĚlÁvací PrOGraM 
PrO ŽenY
1. termín 11.–22. 9.
2. termín 30. 10. – 10. 11.
7denní bezplatný program pro ženy obsahu-
jící 2 kurzy:
Bilanční diagnostiku (osobní portfolio); Kurz 
slaďování rodiny a práce. Příjem přihlášek 
průběžně. V rámci projektu „RESTART pracov-
ního a osobního života pro ženy v Milevsku“.

Os dIacel

sdružení rodičů s diaBetem a celiakií

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

leTní OZdravnĚ edUkaČní 
dIa TÁbOr ŠTĚdrOnín 2017
sobota 1. až sobota 15. 7.
Pro děti s diabetem a celiakií z celé ČR.

níZkOPraHOvÝ klUb FanOUŠ

hůrecká cesta 227 | tel.: 731 604 444

vYrÁbĚní barevnÝcH bUblIn
pondělí 3. 7. 14:00

OlYMPIÁda
čtvrtek 13. 7. 14:00

ZavŘenO - leTní TÁbOr nZdM
pondělí 17. až pátek 21. 7.

vÝrOba dOMÁcícH lIMOnÁd 
a kOkTeJlů
čtvrtek 27. 7.  14:00

sas rOZÁrka – klub maminek

HrY na dvOrkU
úterý 4. 7. 10:00

MOTIvace aneb kOHO k ČeMU 
vlasTnĚ POdnĚcOvaT II.
úterý 11. 7. 10:30
Přednáška Mgr. Jaromíra Baslera.

ZavŘenO
úterý 18. 7.

bUblInkOvÁní
úterý 25. 7. 10:00

kÁva svĚT

MeJdan PrO FaUnU MIlevskO
sobota 15. 7. 14:00
14:00 Třetí slunce, 14:30 Kvak a Žbluňk, 
15:30 TS EFK Milevsko, Došwich Milevsko, 
ukázka policejního zásahu psů – Policie 
ČR, 17:00 Třetí slunce, 17:30 Vstup Ochra-
na fauny + vylosování výherců soutěže, 
18:00 Fusky Dus, 19:00 Ozzy Osbourne Re-
vival Tábor, 20:30 Matyas, 22:00 Paradoxy.  
Doprovodný program: Farmy Run – test odol-
nosti a výdrže, Věda nás baví – staň se věd-
cem s Albíkem, ukázka řezbování – dřevěné 
sochy, Pragram ekocentra Ochrana fauny, ma-
lování na obličej, skákací hrad.
park Bažantnice
vstupné: zdarma

Obec ZbelíTOv

vÝrOČí
280 leT Od POsTavení kaPlIČkY, 
80 leT Od POsTavení POMníkU PadlÝcH, 
50 leT Od POsTavení kUlTUrníHO dOMU
pátek 7. 7. 14:30
Pořádají: Obec Zbelítov, Sbor dobrovolných ha-
sičů a Český svaz žen.
Od 16:00 hodin vystoupí v KD Zbelítov Malá 
dechová hudba Doubravanka.
Obec Zbelítov
vstupné 80 Kč


