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MISSION IMPOSSIBLE: FALLOUT 3D
čtvrtek 2., pátek 3. 8. 20:00
USA – Akční thriller - Tom Cruise se vrací jako
agent Ethan Hunt, muž na tu nejšpinavější práci. 
TITULKY 147 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 150 Kč  

JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE
sobota 4., neděle 5. 8. 20:00
USA – Akční, dobrodružný – Pokračování jed-
noho z nejúspěšnějších filmů všech dob. 
DABING 130 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

ÚŽASŇÁKOVI 2 3D A 2D
čtvrtek 9., pátek 10. (3D), 17:30
sobota 11., neděle 12. 8. (2D) 17:30
USA – Animovaný – Ve filmu Úžasňákovi 2 se
vrací oblíbená rodina superhrdinů. 
DABING 125 min.
vstupné: 3D: plné 150 Kč, děti 130 Kč
vstupné 2D: plné 130 Kč, děti 110 Kč

MEG: MONSTRUM Z HLUBIN 3D
čtvrtek 9., pátek 10. 8. 20:00
USA – Akční, horor, sci-fi, thriller – Jason Statham
hraje kapitána Taylora, který před pár lety musel
opustit na dně Mariánského příkopu svou posád-
ku, když na podmořskou stanici cosi zaútočilo.
TITULKY 113 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč 

MISS HANOI 
sobota 11., neděle 12. 8. 20:00
ČR – Drama, krimi – Ona je první vietnamská
policajtka v Česku. On neurvalý, vyhořelý, trochu
rasistický detektiv.
ČESKÉ ZNĚNÍ 90 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč  

PRÁZDNINOVÁ DÍLNA 
+ PAT A MAT ZNOVU V AKCI
středa 15. 8. 9:00
ČR – Loutková animace – Přijďte strávit příjemné
prázdninové dopoledne s dílničkou a pracanty
Patem a Matem znovu v akci.
ČESKÉ ZNĚNÍ 75 min.
vstupné: 60 Kč 

MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN
čtvrtek 16., pátek 17. 8. 20:00
USA – Muzikál – Mamma Mia! Největší letní fil-
mová pohoda se vrací.
TITULKY 114 min.
vstupné: 120 Kč

ANT-MAN A WASP
sobota 18., neděle 19. 8. 20:00
USA – Akční, dobrodružný – Filmový svět se roz-
růstá o snímek, který je novou kapitolou o super-
hrdinech, kteří se umějí zmenšovat.
DABING 109 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 100 Kč

KRYŠTŮFEK ROBIN
čtvrtek 23. až sobota 25. 8. 17:30
USA – Dobrodružný, rodinný, komedie – Kryš-
tůfek Robin je laskavý, hraný dobrodružný film
od studia Disney, ve kterém kdysi malý chlapec,
jenž si hrával ve Stokorcovém lese se svými ply-
šovými přáteli, vyrostl a ztratil cestu. 
TITULKY
vstupné: 120 Kč

SLENDER MAN
čtvrtek 23. 8. 20:00
USA – Horor – V malém městě v Massachusetts
chtějí čtyři středoškolačky rituálem popřít exis-
tenci tajemného SLENDER MANA.
TITULKY
do 15 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

JAN PALACH
pátek 24., sobota 25. 8. 20:00
ČR, SR – Drama – Film vypráví příběh posledních
měsíců Palachova života, ukazuje cestu, na níž
se z milujícího syna, oddaného přítele a citlivého,
přemýšlivého studenta filozofie stala „pochodeň
číslo 1“.
ČESKÉ ZNĚNÍ 124 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč 

ALFA
čtvrtek 30., pátek 31. 8. 20:00
USA – Akční, dobrodružný, drama – Velkolepé
dobrodružství, odehrávající se během poslední
doby ledové v Evropě před 20 tisíci lety.
TITULKY 90 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč  

MILEVSKÉ LÉTO 2018
čtvrtek 2. 8. 18:00-22:00
Série letních koncertů v amfiteátru DK Milevsko.
Akce je financována s podporou dotačního pro-
gramu Jihočeského kraje „Podpora kultury“
v rámci projektu „Milevské kulturní léto 2018“.
amfiteátr DK
vstupné: zdarma

LETNÍ KINO 2018 – TÁTOVA VOLHA
úterý 7. 8. 20:30
Kostýmní výtvarnice Eva (Eliška Balzerová) neče-
kaně ovdověla. Ludvík se jí ani nestačil svěřit
s tím, že kromě jejich dcery Terezy (Tatiana Vil-
helmová), má ještě stejně starého nemanželské-
ho syna.
Akce je financována s podporou dotačního pro-
gramu Jihočeského kraje „Podpora kultury“
a v rámci projektu „Milevské kulturní léto 2018“.
amfiteátr DK
vstupné: zdarma

MILEVSKÉ LÉTO 2018
čtvrtek 9. 8. 18:00-22:00
Série letních koncertů v amfiteátru DK Milevsko.
Program a více informací na www.milevskem.cz.
Akce je financována s podporou dotačního pro-
gramu Jihočeského kraje „Podpora kultury“
v rámci projektu „Milevské kulturní léto 2018“.
amfiteátr DK
vstupné: zdarma

KONCERT  
– INTERFERENCE (IRL) & GLEN HANSARD 
pátek 10. 8. 19:30
Do Milevska se vrací po třech letech držitel Oska-
ra Glen Hansard. Tentokrát přijíždí jako člen kul-
tovní irské kapely Interference, která je
postavena na odkazu zpěváka, skladatele a bás-
níka Ferguse O’Farrella, po jehož nešťastné smrti
před dvěma lety kapela pokračuje v koncertování
s nejrůznějšími hudebními osobnostmi. Mezi
nimi je právě i Glen Hansard, který o Interference
říká, že hrát s nimi byl jeho celoživotní sen. Sku-
pinou Interference prošlo několik významných
hudebních osobností, po roce 2000 hrála v ČR
na několika prázdninových festivalech. Na Fol-
kových prázdninách v Náměšti nad Oslavou
v roce 2005 vystoupila skupina ve hvězdném
složení Fergus O´Farrell (zpěv), Paul Tiernan
(kytara, zpěv), Marja Tuhkanen (housle), Bertrand
Galen (cello), Maria Doyle Kennedy (zpěv) a Glen
Hansard jako host. Všichni mimo Ferguse se
postupně objevili v Milevských hudebních skle-
pech, Marja s Bertrandem na legendárním kon-
certě v bazilice s Glenem v roce 2006, Paul
a Maria DK pak sólově v Hudebních sklepích
v Galerii M. 
1. nádvoří kláštera
vstupné: předprodej 500 Kč, na místě 550 Kč

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA 
MINISTERSTVA VNITRA ČR
úterý 14. 8. 13:00-16:00
Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny. Každé
druhé úterý v měsíci, www.zpmvcr.cz.
učebna 2

LETNÍ KINO 2018 – FAKJŮ, PANE UČITELI 2
úterý 14. 8. 20:30
Být úspěšným lupičem vyžaduje mít pevné nervy.
A když jste k tomu i učitelem na střední, potře-
bujete nervy jako špagáty a vražednou bezohled-
nost. A přesně díky tomu u školní tabule uspěl
bývalý zločinec a současný samozvaný učitel Zeki
Müller (Elyas M’Barek) v bláznivé školní kome-
dii Fakjů pane učiteli. A nyní je všemi milovaný
kantor Zeki Müller zpět.
Začátky projekcí vždy po setmění (zpravidla
v srpnu ve 20:30 hodin), v případě deště se pro-
jekce přesouvá na následující den nebo se nekoná. 

Akce je financována s podporou dotačního pro-
gramu Jihočeského kraje „Podpora kultury“
a v rámci projektu „Milevské kulturní léto 2018“.
amfiteátr DK
vstupné: zdarma

PRÁZDNINOVÁ DÍLNA + PROMÍTÁNÍ 
POHÁDKY PAT A MAT ZNOVU V AKCI
středa 15. 8. 9:00
Přijďte strávit příjemné prázdninové dopoledne
s dílničkou a pracanty Patem a Matem znovu
v akci.
Milevské kino
vstupné: 60 Kč

IRISDIAGNOSTIKA
čtvrtek 16. 8. 14:30
Poradna Jitky Hanzalové, tel. 732 867 571.
učebna 2

MILEVSKÉ LÉTO 2018
čtvrtek 16. 8. 18:00-22:00
Série letních koncertů v amfiteátru DK Milevsko.
Program a více informací na www.milevskem.cz.
Akce je financována s podporou dotačního pro-
gramu Jihočeského kraje „Podpora kultury“
v rámci projektu „Milevské kulturní léto 2018“.
amfiteátr DK
vstupné: zdarma

LETNÍ KINO 2018 – PO STRNIŠTI BOS
úterý 21. 8. 20:30
Edu Součka, jeho maminku a tatínka už známe
z filmu Obecná škola. Nyní jsme však v Protek-
torátu, kdy je rodina osmiletého Edy donucena
vystěhovat se z Prahy na venkov k příbuzným.
Městečko, kde chlapec dosud trávil jen prázdniny,
se nyní stává jeho domovem. Mladá městská rodi-
na se musí přizpůsobit novému prostředí a také
soužití pod jednou střechou s tetou a jejími pří-
buznými, což zahrnuje i velmi přísného dědečka.
Eda má před sebou nelehký úkol: najít a obhájit
své místo v místní klukovské partě, jejíž svět je
naprosto odlišný od jeho městského. Čeká ho
cesta k hledání odvahy, ale také k nečekaným
rodinným tajemstvím, která vyplouvají na povrch.
Svět dětí a dospělých se sbíhá v hledání odvahy
a hrdinství. I v nelehkých dnech války může být
totiž nejtěžší prokázat odvahu vůči vlastní rodině. 
Začátky projekcí vždy po setmění (zpravidla
v srpnu ve 20:30 hodin), v případě deště se pro-
jekce přesouvá na následující den nebo se nekoná. 
Akce je financována s podporou dotačního pro-
gramu Jihočeského kraje „Podpora kultury“
a v rámci projektu „Milevské kulturní léto 2018“.
amfiteátr DK
vstupné: zdarma

MILEVSKÉ LÉTO 2018
čtvrtek 23. 8. 18:00-22:00
Série letních koncertů v amfiteátru DK Milevsko.
Program a více informací na www.milevskem.cz.
Akce je financována s podporou dotačního pro-
gramu Jihočeského kraje „Podpora kultury“
v rámci projektu „Milevské kulturní léto 2018“.
amfiteátr DK
vstupné: zdarma

BARTOLOMĚJSKÉ POSVÍCENÍ 
– ZAHAJOVACÍ KONCERT 
čtvrtek 23. 8. 18:00
POCTA ČESKÉ HUDBĚ - Černohorský - Pavlica –
Dvořák – Smetana
Účinkují: M. Katráková, A. Jirovská – zpěv, J. Meisl
– baján, O. Vlček – housle, Milevský smíšený
sbor – A. Maršálková, CAPELLA BRAVA. Koncert
v rámci oslav sv. Bartoloměje je zároveň připo-
menutí vzniku České republiky a průřezem čes-
kou hudbou se současným dílem J. Pavlici – Missa
brevis, která se zařadila mezi skvosty české kla-
sické hudby, přináší důstojnou oslavu obou výro-
čí. Sólistky patří mezi pěveckou elitu, J. Meisl je
mistr světa ve hře na bajan, Milevský smíšený
sbor a Capella Brava s průvodním slovem O. Vlčka
zdobí zahajovací koncert a slibuje slavnostní
zážitek.
klášterní bazilika
vstupné: 80 Kč

BARTOLOMĚJSKÉ POSVÍCENÍ 
– MILEVSKÉ MĚSTSKÉ SLAVNOSTI 2018
pátek 24. až neděle 26. 8.
Z programu: Nebe, Falcone, Portless, Lokomotiva
a Petr Vondráček, Pavel Vítek a Top Band, Oběžná
dráha, Fusky Dus, Ticho de pre cupé band, Fan-
tom, Milevský smíšený sbor, Robert Křesťan, Mys-
livecké slavnosti a další bohatý kulturní program.

Více informací na www.milevskem.cz a na pla-
kátech.
park Bažantnice

KONCERT 
– ROBERT KŘESŤAN A DRUHÁ TRÁVA
neděle 26. 8. 19:30
Přední česká kapela Druhá tráva, která se během
let odchýlila od původního moderního bluegrassu
k nadžánrovému výrazu, oslavila minulý rok čtvrt
století na scéně. Rok oslav odstartovala vydáním
kompletu DVD/CD/zpěvník nazvaném In Concert,
které bylo příznivě přijato jak posluchači, tak
i kritikou. Aktuální koncertní program Druhé
trávy zahrnuje průřez tvorby Roberta Křesťana
z celé doby existence skupiny s důrazem na sklad-
by z nejnovějších studiových alb Pojďme se napít,
Marcipán z Toleda, Shuttle to Betlehem a 1775
básní Emily Dickinsonové. Koncert se koná v rám-
ci série Milevských Hudebních sklepů. 
Skupina hraje v současné době ve složení: Robert
Křesťan - sólový zpěv, mandolína, kytara, Luboš
Malina - banjo, irské píšťaly, tenor saxofon, vokály,
Luboš Novotný - dobro, lap steel, vokály, Radek
Hlávka - kytara, vokály, Tomáš Liška – kontrabas,
basová kytara, Martin Novák - bicí, perkuse,
cajon.
Předprodej: www.milevskem.cz, DK Milevsko,
Infocentrum Milevsko a Milevské kino
1. nádvoří kláštera
vstupné: předprodej 300 Kč, na místě 350 Kč

LETNÍ KINO 2018 – PRAČLOVĚK
úterý 28. 8. 20:30
Dug je typický neohrožený hrdina dosud žijící
v celkem poklidně probíhající době kamenné.
A teď, spolu se svým čtyřnohým přítelem Čeni-
chem, musí zachránit svůj kmen a milovaný
domov před velkou hrozbou. Vtrhla k nim doba
bronzová v čele s padoušským lordem Bafoněm.
Dug se nakonec díky náhodě ocitá přímo upro-
střed nepřátelského území a tam vsadí budouc-
nost svého kmene do podivné hry, ve které se
dvě stejně velké skupiny bojovníků snaží kopat
do kožené koule. Dug má jedinou šanci: naučit
sebe a dalších deset hodně nemotorných pralidí
hrát fotbal a pak vyhrát zápas proti elitnímu repre-
zentačnímu klubu Real Bronzio.
Začátky projekcí vždy po setmění (zpravidla
v srpnu ve 20:30 hodin), v případě deště se pro-
jekce přesouvá na následující den nebo se nekoná. 
Akce je financována s podporou dotačního pro-
gramu Jihočeského kraje „Podpora kultury“
a v rámci projektu „Milevské kulturní léto 2018“.
amfiteátr DK
vstupné: zdarma

MILEVSKÉ LÉTO 2018
čtvrtek 30. 8. 18:00-22:00
Série letních koncertů v amfiteátru DK Milevsko.
Program a více informací na www.milevskem.cz.
Akce je financována s podporou dotačního pro-
gramu Jihočeského kraje „Podpora kultury“
v rámci projektu „Milevské kulturní léto 2018“.
amfiteátr DK
vstupné: zdarma

VERNISÁŽ VÝSTAVY – JOSEF/FESOJ
čtvrtek 2. 8. 18:00
Výstava obrazů Petry Schwarzerové roz. Hašla-
rové a Martina Jelínka.

VÝSTAVA – JOSEF/FESOJ
pátek 3. 8. až sobota 1. 9.
Výstava obrazů Petry Schwarzerové roz. Hašla-
rové a Martina Jelínka.
vstupné: 10 Kč

1918 – KONEC A ZAČÁTEK
do neděle 2. 9.
Výstava ke 100. výročí vzniku samostatného Čes-
koslovenska.

Veřejné bruslení dle rozpisu na stránkách
www.spos-milevsko.cz.

LETNÍ STADION:
04. 8. 10:00  FC st. dorost – Táborsko U17

12:00 FC ml. dorost – Táborsko U16
25. 8. Hasičská soutěž

KOUPALIŠTĚ: 
PO–PÁ:  10:00-21:00 
SO–NE:  09:00-21:00 

JIZERSKÉ A LUŽICKÉ HORY
sobota 4. – sobota 11. 8. 
Tradiční týdenní turistická dovolená. Pouze pro
přihlášené.
vede: Jindřich Janouch, Jaroslav Mácha

MILEVSKO – ČERVENÁ 
sobota 18. 8.
Cykloakce, délka trasy cca 30 km. Odjezd od
sokolovny v 9 hodin.
vede: Ladislav Macháček

ZNAČENÝMI I NEZNAČENÝMI CESTAMI
středa 29. 8.
Pěší vycházka po trase Sepekov, Farka, Hánov,
Zběšičky, Jestřebice, Bernartice. Délka trasy
13 km. Odjezd z nádraží ČD v 8:17 hodin.
vede: Jaroslav Mácha

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ 
ČLENŮ SENIOR KLUBU ZVVZ 
do pátku 24. 8.
vestibul městské knihovny

LIPNICE
úterý 28. 8.
Návštěva míst spojených s Jaroslavem Haškem
– hradu v Lipnici, Humpolce, muzea A. Hrdličky
a zříceniny hradu Orlík. Pěšky cca 3 km. Odjezd
v 7 hodin.

VEČERNÍ PROHLÍDKY 
MILEVSKÉHO KLÁŠTERA
pátek 3. 8. 21:00 a 22:00
Doporučujeme se objednat předem na tel.:
736 209 344 nebo na e-mailu prohlidky@klas-
termilevsko.cz.

VÝSTAVA – DRAHOKAMY PRO KARLA IV.
do 12. 8.
barokní prelatura

PAVEL KOTALÍK – VÝSTAVA OBRAZŮ
pátek 17. 8. – sobota 15. 9.
Vernisáž se koná 17. 8. od 17 hodin.

MŠE SVATÁ
neděle 26. 8. 10:30
Hlavním celebrantem bude P. David Mikluš,
sekretář českobudějovického biskupa.
kostel sv. Bartoloměje

VLKSICE KAŠPAR 2018
pátek 17. – sobota 25. 8.
Divadelní spolek Kašpar uvádí Open Air Festival
na dvoře tvrze Vlksice. 

Program: 
17. a 18. 8. od 21 hodin RICHARD III. 
Hrají: Potměšil, Steinmasslová, Elsnerová, Zoub-
ková, Kreuzmann, Němec, Tichý, Stolařík, Ondrá-
ček, Coufal, Lagner
vstupné 240 a 150 Kč v předprodeji, na místě
350 a 220 Kč

24. a 25. 8. JONÁŠ A TINGL-TANGL 
Hrají: Lněnička, Dočekal, Petřeková, Němcová,
Böhmová, Husa
vstupné 210 a 120 Kč v předprodeji, na místě
300 a 170 Kč
Předprodej vstupenek v milevském infocentru,
více informací na www.divadlovceletne.cz.

GULÁŠOVANÁ 2018
sobota 4. 8.
U příležitosti oslav 120. výročí od svého založení
pořádá SDH Veselíčko soutěž ve vaření kotlíko-
vého guláše. Do 11:50 hodin je registrace účast-
níků, ve 12 hodin zahájení vaření, 12:30
představení týmů, v 16 hodin odevzdání vzorků,
v 16:40 vyhodnocení výsledků, od 17 hodin sou-
těže pro dospělé a od 18 hodin volná zábava. 
fotbalové hřiště

PSYCHOLOG V PORADNĚ
středa 8. a úterý 28. 8. 08:00-16:00
Bezplatné individuální konzultace – PhDr. Vlasta
Hořánková, nutno objednat předem.

PRÁVNÍK V PORADNĚ
čtvrtek 9. a 23. 8. 08:00-16:00
Bezplatné individuální konzultace – Mgr. Jan
Röhrich, nutno objednat předem.

RODINNÉ ODPOLEDNE V MILÍSKU
středa 15. 8. 15:00 
Příjemné odpoledne pro rodiče s dětmi na zahra-
dě jesliček. Beseda s odbornou konzultantkou
Bc. Andreou Kadlecovou a seznámení s nabíze-
nými aktivitami na školní rok 2018/2019.

RODIČOVSKÁ PORADNA
Je pro Vás otevřena v pondělí od 8 do 16 hodin,
ve středu od 8 do 18 hodin a ve čtvrtek od 8 do
16 hodin. Tato bezplatná služba Vám pomůže při
řešení nejrůznějších životních situací. Odpovědi
na své otázky dostanete diskrétně od našich
odborníků. 

LETNÍ JESLIČKY MILÍSEK 
Příjem přihlášek, otevřeno celé léto. Celodenní
zařízení péče o děti (1–4 roky) registrované
jako „dětská skupina“ s individuálním pří -
stupem k dětem. Možnost volby frekvence
docházky.

ODPOLEDNÍ KLUB MAMINEK
pravidelně každé pondělí od 16 do 18 hodin.
Cena 700 Kč/pololetí. 
Zveme všechny maminky z Milevska a okolí, kte-
ré se chtějí společně setkávat, seznamovat se
a užívat si společně strávený čas s ostatními
maminkami a dětmi v příjemném prostředí plně
vybavené herny jesliček Milísek. Součástí klubu
budou zajímavé workshopy, besedy, společné
tvoření či cvičení s dětmi.
Přihlášky ke stažení naleznete na našich webo-
vých stránkách www.centrummilisek.cz.

DIGITÁLNÍ VÝTVARKA
Pravidelně každou středu od 16 hodin. Pro děti
od 4 do 6 let věku. Od nového školního roku nabí-
zíme kroužek digitální výtvarky, který spojuje
klasickou výtvarnou činnost s digitálními postu-
py. Případné dotazy budou zodpovězeny na 
e-mailu: centrummilisek-poradna@email.cz.

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ 
do pátku 24. 8. po, st, pá 08:00-17:00
Druhý ročník fotografické výstavy – pořádá Seni-
or klub ZVVZ. 
vestibul knihovny

POSVÍCENSKÝ TURNAJ 
V DESKOVÝCH HRÁCH
středa 22. 8. 09:00-11:00
Tradiční turnaj je opět tady a my se těšíme na
velké klání. Vstup zdarma a vítěze čeká odměna. 
dětské oddělení

KNIHOHRÁTKY V BAŽANTNICI
pátek 24. 8. 17:00-19:30
V rámci milevského posvícení se knihovna opět
představí se svým stánkem. Soutěžení pro děti,
fajn knížky k nahlédnutí, posezení s omalován-
kami a prodej knihomolských nezbytností. Svět
knížek je přece zábava!
park Bažantnice 

MOZKOVÁ POSILOVNA
středy po celý srpen a září 10:00-11:00
Trénink mozku pro každého. Vede trenérka
paměti Bc. Markéta Kotmelová. Není potřeba se
přihlašovat předem. Vstupné 30 Kč.
pobočka DK

DOSPĚLÉ ODDĚLENÍ
pondělí, středa, pátek 08:00-17:00

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ
pondělí, středa 08:00-11:00 a 12:00-16:00

POBOČKA V DK
půjčovní doba se nemění
Knihy půjčujeme na celé prázdniny! Vrátit je
můžete až první týden v září.

PREVENTIVNÍ TÉMA 
– ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL
čtvrtek 2. 8. 11:00

PRÁZDNINOVÉ TVOŘENÍ
středa 8. 8. 11:00 

CESTA ZA PŘÍRODOU
úterý 14. 8. 11:00

SPORTU NENÍ NIKDY DOST
středa 22. 8. 13:00 

ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI 
– ŠIPKOVANÁ S PŘEKVAPENÍM
pátek 31. 8. 11:00 

VAŘÍME JEDNODUŠE 
(MAX 5 INGREDIENCÍ)
úterý 14. 8. 10:00

SRPNOVÁ VÝPRAVA
úterý 21. 8. 10:00

HRY PRO NEJMENŠÍ NA DOMA I PRO VEN
úterý 28. 8. 10:00

FRENCH TOUCH
sobota 11. 8. 20:00
Písecká kapela French Touch hraje hudbu lehce
se dotýkající francouzského šansonu. V jejím
repertoáru tak zaznívají písně od Edith Piaf či
současné zpěvačky ZAZ. Zároveň se ale pouští i
do úpravy lidové hudby, jako například make-
donského tradicionálu či ukrajinské lidové písně.
Všechny písně jsou nazpívány ve francouzštině,
některé i do francouzštiny přetextované. 

PAPRIKACZE - 
RED HOT CHILI PEPPERS REVIVAL
sobota 25. 8. 20:00
Skvělé interpretace písní kalifornských Red Hot
Chili Peppers. Koncert je průřezem celou tvorbou
RHCP, výbuchem energie, hráčské virtuozity a
velmi věrného pocitu z poslechu hudby RHCP.
Skupina má autentický zvuk a pódiový projev,
včetně kostýmů (www.rhcprevival.com).

PROCRASTINATION
pátek 31. 8. 20:00
Procrastination je česká grunge metalová sku-
pina, která vznikla na ose Milevsko, Tábor, Bechy-
ně v roce 2011 jako vedlejší projekt různých
žánrových celků.

MILEVSKÉ KINO

5. KVĚTNA 117| TEL.: 382 521 216
www.milevskem.cz

DŮM KULTURY

NÁDRAŽNÍ 846 | TEL.: 383 809 200
www.milevskem.cz

GALERIE M

NÁM. E. BENEŠE 1 | TEL.: 382 522 082
www.milevskem.cz

MILEVSKÉ MUZEUM

KLÁŠTERNÍ  557 | TEL.: 382 521 093
www.muzeumvmilevsku.cz

SPOS MILEVSKO

J. A. KOMENSKÉHO 1034 | TEL.: 382 521 269
www.spos-milevsko.cz

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

www.kctmilevsko.pisecko.info

SENIOR KLUB ZVVZ

www.zvvz.cz/seniorklub

MILEVSKÝ KLÁŠTER

U BAŽANTNICE  556 | TEL.: 736 209 344,
www.klastermilevsko.cz382 521 458

TVRZ VLKSICE

OBEC VESELÍČKO

CENTRUM MILÍSEK

SAŽINOVA 763 | TEL.: 723 449 409
www.centrummilisek.cz

PŘIPRAVUJEME OD ZÁŘÍ:

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

NÁM. E. BENEŠE 1 | TEL.: 382 521 231
www.knihmil.cz

LETNÍ PŮJČOVNÍ DOBA:

NÍZKOPRAHOVÝ KLUB FANOUŠ

HŮRECKÁ CESTA 227 | TEL.: 731 604 444

SaS ROZÁRKA

KAMENÁČ music art pub

www.kamenac.net

 AUTOMATICKÉ KOTLE   TEPELNÁ ČERPADLA   SOLÁRNÍ SYSTÉMY
ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ   VODOINSTALACE   REKONSTRUKCE KOUPELEN

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.
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