
ORLICKÉ HORY – 1. ČÁST
sobota 1. až 8. 8.
Tradiční týdenní turistická dovolená. Informace
na tel.: 734 735 946, 775 993 509.
vede: Jindřich Janouch, Jiří Lesák

PO ZNAČENÝCH I NEZNAČENÝCH 
STEZKÁCH
středa 12. 8.
Pěší vycházka po trase Svatkovice, Rákov, Nemě-
jice, Karlov, Nepomuk, Borovany, Bernartice.
Délka trasy 12 km. Odjezd z AN v 5:55 hodin.
vede: Ladislav Macháček

MILEVSKO – ČERVENÁ – MILEVSKO
sobota 15. 8.
Cykloakce, délka trasy cca 30 km. Odjezd od soko-
lovny v 9 hodin.
vede: Ladislav Macháček

ROZVODOVÁ PORADNA
úterý a čtvrtek 08:00-16:00 
Odborná konzultantka rozvodové poradny
Bc. Lada Šetinová vám poskytne pomoc při řešení
obtížných situací spojených s rozvodem manžel-
ství či rozchodem partnerů/rodičů. Nutno objed-
nat se předem.

MEDIAČNÍ SLUŽBA
každé úterý 08:00-16:00 
Chcete se dohodnout na sporných otázkách sou-
visejících s rozvodem manželství? Máte o dohodu
zájem, ale nejste schopni to dotáhnout do konce?
Využijte bezplatnou pomoc mediátora PhDr. Ja-
romíra Matouška. Nutno objednat se předem.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
středa 5. 8. 09:30-11:30
Zábavné dopoledne pro rodiče s dětmi. Přijďte si
užít dopoledne do Milísku, prohlédnout si pro-
story jesliček a mikrojeslí, seznámit se s chodem
organizace a naším personálem.

#POKEC_A(R)T
úterý 11. a 25. 8. 16:00-18:00
Nudíš se? Hledáš nové kamarády nebo místo, kde
trávit čas? Bezpečný prostor pro sdílení pro děti
ve věku od 8 do 12 let.

PRÁVNÍK V PORADNĚ
středa 12. 8. 08:00-16:00 
Bezplatné individuální konzultace – Mgr. Jan Rö-
hrich. Nutno objednat se předem.

PSYCHOLOG V PORADNĚ
čtvrtek 13. a 27., pondělí 24. 8. 08:00-16:00
Bezplatné individuální konzultace – PhDr. Vlasta
Hořánková. Nutno objednat se předem.

ZÁPIS DĚTÍ DO JESLIČEK A MIKROJESLÍ
NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
čtvrtek 13. 8. 13:00-16:00
Jesličky – finančně dostupná péče odítě od 12 měsíců
do 4 let. Možnost volby frekvence docházky ze dvou
tarifů. Mikrojesle – celodenní zařízení péče o dítě od
6 měsíců do 4 let. Školkovné v mikrojeslí je zdarma.

Klub je v době prázdnin otevřen od 10 do 16 hodin.

NÁKUPY – SPOČÍTÁME ÚTRATU
úterý 4. 8.

DNES BEZ PC
úterý 11. 8.

PÉČE O ZVÍŘÁTKA
úterý 18. 8.

OPÉKÁNÍ BUŘTŮ
úterý 25. 8.

CENTRUM MILÍSEK

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

NÍZKOPRAHOVÝ KLUB FANOUŠ

HŮRECKÁ CESTA 227 | TEL.: 731 604 444

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

www.kctmilevsko.cz

VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ MALÉ PANDY
sobota 1. 8., neděle 2. 8. 17:30
USA, Rusko – Animovaný, rodinný – Bláznivý čáp
omylem přinese miminko pandy k nesprávným
dveřím. Parta zvířecích kamarádů: medvěd, vlk,
tygr, pelikán a králík se rozhodnou vydat se na zá-
bavné dobrodružství, aby malou pandu vrátili
k správným rodičům.
DABING 84 min.
vstupné: 120 Kč

3BOBULE
sobota 1. 8., neděle 2. 8. 20:00
ČR – Komedie – Volné pokračování letní komedie
z prostředí prosluněných moravských vinic.
ČESKÉ ZNĚNÍ 103 min.
vstupné: 120 Kč

DÉMON ZATRACENÍ
čtvrtek 6. 8., pátek 7. 8. 20:00
USA – Horor – Z lesa se mezi lidi vplížilo starobylé
zlo, čerstvé kytky v záhonech záhadně vadnou
a umírají, místo dítěte najde matka v postýlce ně-
kolik svázaných suchých větví. Tisíc let stará ča-
rodějnice vylezla ze své skrýše v kořenech stromu.
Těžko ji poznáte, může žít v kůži někoho jiného.
A živí se výhradně dětmi.
TITULKY 95 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

TROLLOVÉ: SVĚTOVÉ TURNÉ
pátek 7. 8., sobota 8. 8., neděle 9. 8. 17:30
USA – Animovaný, komedie – Animovaná nálož
dobré nálady, to je pohádka Trollové: Světové
turné. Tvůrci z Dream Works Animation vás pře-
svědčí o tom, že všechny trable světa se dají vyře-
šit tancem, zpěvem a vzájemným objímáním.
DABING 91 min.
vstupné: plné 130 Kč, děti 110 Kč

V SÍTI 18+
sobota 8. 8., neděle 9. 8. 20:00
ČR – Dokument – Necenzurovaná verze V síti 18+
divákům velmi věrně zprostředkovává zkušenosti
a pocity dětí zneužívaných na internetu. Zakryté
totiž zůstávají pouze tváře predátorů.
ČESKÉ ZNĚNÍ 100 min.
do 18 let nepřístupný, vstupné: 100 Kč 

PRÁZDNINOVÁ DÍLNA + LEDOVÁ 
SEZÓNA – ZTRACENÝ POKLAD
středa 12. 8. 09:00
USA – Animovaný – Přijďte strávit příjemné prázd-
ninové dopoledne s dílničkou a pohádkou Ledová
sezóna, která nás zavede za ledními medvědy.
DABING 90 min.
vstupné: 60 Kč 

HAVEL 
čtvrtek 13. 8., pátek 14. 8. 20:00
ČR – Drama, životopisný – Co byste obětovali pro
pravdu a lásku? Celovečerní film Havel přináší pří-
běh jedné z nejvýraznějších osob naší historie
Václava Havla z časů disentu, kdy ještě nebyl slav-
nou osobností.
ČESKÉ ZNĚNÍ 100 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč 

SCOOB!
pátek 14. 8., sobota 15. 8., neděle 16. 8. 17:30
USA – Animovaný, rodinný – První celovečerní
animované dobrodružství Scooby-Dooa míří do
našich kin a slibuje skvělou podívanou! Zjistěte,
jak to se Scoobym všechno začalo a podpořte Zá-
hady s. r. o. při řešení jejich nejděsivějšího pří-
padu!
DABING 93 min.
vstupné: plné 130 Kč, děti 110 Kč

CASTING NA LÁSKU
sobota 15. 8., neděle 16. 8. 20:00
ČR – Komedie – Česká romantická komedie, kde
se, jak to poslední dobou bývá zvykem, opět hledá
„ten pravý“.
ČESKÉ ZNĚNÍ 85 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč 

3BOBULE
čtvrtek 20. 8., pátek 21. 8. 20:00
ČR – Komedie – Volné pokračování letní komedie
z prostředí prosluněných moravských vinic.
ČESKÉ ZNĚNÍ 103 min.
vstupné: 120 Kč

MILEVSKÉ KINO

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

KULTURA A SPORT V MILEVSKU SRPEN 2020

HURÁ DO DŽUNGLE
pátek 21. 8., sobota 22. 8., neděle 23. 8. 17:30 
Německo – Animovaný – Když do hluboké džungle za-
vítá návštěvník zvesmíru, zvířátka jsou nadšena, pro-
tože jim předá schopnost mluvit. To ale ještě netuší,
že ve skutečnosti byl vyslán, aby jejich planetu ovládl.
DABING 84 min.
vstupné: 120 Kč

ŠARLATÁN
sobota 22. 8., neděle 23. 8. 20:00
ČR, SR, PL, Irsko – Životopisný, drama – Příběh je
inspirován skutečnými osudy léčitele Jana Miko-
láška, na kterého se v průběhu několika desetiletí
obracely s prosbou o pomoc statisíce lidí ze všech
společenských vrstev včetně nejvýznamnějších
osobností politického i kulturního života.
ČESKÉ ZNĚNÍ 118 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč  

NOVÍ MUTANTI
čtvrtek 27. 8., pátek 28. 8. 20:00
USA – Fantasy, akční, thriller – Pět mladých lidí se
speciálními schopnostmi je drženo proti své vůli
v tajném zařízení. Bojují nejen se svými hříchy
z minulosti, ale hlavně se záchranou sama sebe.
Po vzoru Deadpoola a Logana, FOX společně s Mar-
velem opět mění žánr superhrdinů – tentokrát do
hororového hávu.
DABING 95 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč  

KŘUPAVÍ MAZLÍČCI
pátek 28. 8., sobota 29. 8., neděle 30. 8. 17:30
USA, Španělsko – Animovaný, akční – Pojídání
kouzelných sušenek ve tvaru zvířat může nadělat
pěknou paseku.
DABING 105 min.
vstupné: 120 Kč

TENET
sobota 29. 8., neděle 30. 8. 20:00
USA, VB – Akční, drama, sci-fi – Hlavní zbraní
hrdiny akčního sci-fi spektáklu filmového vizio-
náře Christophera Nolana je jediné slovo – Tenet.
V temném světě mezinárodní špionáže bojuje o zá-
chranu celého světa. Vydává se na extrémně kom-
plikovanou misi, ve které pro časoprostor neplatí
pravidla, tak jak je známe.
TITULKY 152 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 140 Kč

ZÁPIS DO TANEČNÍCH 2020
srpen
Dům kultury Milevsko ve spolupráci s tanečními
mistry Alenou a Jaroslavem Bolkovými i letos při-
pravují podzimní taneční hodiny. Zájemci o výuku
se mohou nahlásit v kanceláři DK Milevsko nebo
si zakoupit online vstupenku na webových strán-
kách www.milevskem.cz v sekci akce – tanec. Zápis
trvá do 31. srpna. Výuka tanečních bude zahájena
v pátek 4. září v DK Milevsko. V ceně kurzovného
je deset lekcí, prodloužená a závěrečný ples Vě-
neček, video a fotoreportáž, výuka stolování
s rautem a přípitkem. Všem zájemcům doporuču-
jeme se zapisovat v páru, aby každý účastník mohl
naplno využít možností tanečních lekcí. V případě
jakýchkoli dotazů nás kontaktujte na info@mi-
levskem.cz nebo na telefonním čísle 383 809 201. 
kurzovné: 2000 Kč

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ – O NEJHEZČÍ
BALKON ČI ZAHRADU
srpen
Dům kultury Milevsko a Květinářství Romantik po-
řádají 6. ročník fotografické soutěže. Snímky roz-
kvetlého balkonu, zahrady, skalky, terasy, pergoly
apod. zasílejte na e-mail soutez@milevskem.cz do
10. září. Každý soutěžící může zaslat 2 fotografie.
Uvádějte vždy své jméno, příjmení, stručný název
zaslaného snímku a prohlášení, že jste jeho auto-
rem. Vyhrát můžete poukázky v hodnotě 500, 300
a200Kč na odběr zboží v Květinářství Romantik. Na
malou pozornost se může těšit každý soutěžící.

DŮM KULTURY

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

BRATŘI EBENOVÉ A ROBERT KŘESŤAN 
& DRUHÁ TRÁVA
neděle 2. 8. 20:00
Přijďte si vychutnat vzácné setkání našich předních
umělců na večeru plném jemné ironie, svižného slov-
níku, neotřelých rýmů a skvělých instrumentálních
výkonů, které si získaly publikum napříč hudebními
žánry. Kapacita míst k sezení je omezena, je možné si
s sebou vzít vlastní deku či jiné posezení. Děti do 2,99
let vstup zdarma.
1. nádvoří kláštera
vstupné: 490 Kč

LETNÍ KINO – HODINÁŘŮV UČEŇ
úterý 4. 8. 20:30
Nad kolébkou novorozeného Urbana stojí tři su-
dičky: dva dobří duchové osudu mluví o bohatství
a lásce, zlá sudička o chudobě a nekonečných
strastech. Čí sudba bude silnější?
amfiteátr
vstupné: zdarma

MILEVSKÉ LÉTO – ESCAPE 2 THE JUNGLE
& NÁHODNÝ VÝBĚR
čtvrtek 6. 8. 18:00
Tradiční série letních koncertů. V případě nepří-
znivého počasí se koncert nekoná. 
amfiteátr
vstupné: zdarma

SENIORSKÝ PODVEČER – KAPELA JOHNY
BAND
pátek 7. 8. 17:00-20:00
Páteční podvečer zpříjemní písně dua Jana Ka-
špárka a Jana France z kapely Johny band. Těšit
se můžete na pohodovou hudbu nejen k poslechu,
ale i k tanci.
amfiteátr
vstupné: zdarma

LETNÍ VÝTVARNÉ KURZY
sobota 8. a 22. 8. 09:30-11:30
Vhodné i pro úplné začátečníky a děti od 6 let.
Možnost vyzkoušet si techniky kreslení dle výběru:
tužky, uhel, křídy, vodovky, tuš, akvarelové pas-
telky. Nabízíme individuální přístup, pro nejmenší
děti vysvětlení základů kreslení, správné držení
tužky, vybarvování apod. Přihlášky a více infor-
mací u lektorky Ing. Renáty Provázkové na tele-
fonním čísle 737 474 340. 
hudební sál
vstupné: 150 Kč, dítě + kreslící doprovod 250 Kč

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA
VNITRA
úterý 11. 8. 13:00-16:00
Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny – každé
druhé úterý v měsíci.
učebna 2

LETNÍ KINO – CATS
úterý 11. 8. 20:30
Legendární muzikál Cats se dočkal filmového
zpracování. Oscarový režisér Tom Hooper se ob-
klopil těmi nejlepšími herci, zpěváky a tanečníky
a slibuje nezapomenutelný divácký zážitek.
amfiteátr
vstupné: zdarma

PRÁZDNINOVÁ DÍLNA + LEDOVÁ SEZÓNA:
ZTRACENÝ POKLAD
středa 12. 8. 09:00
Jste o prázdninách v Milevsku? Pak vás rádi při-
vítáme na tvořivé dílničce, po které se společně
podíváme na nové bláznivé dobrodružství ledního
medvěda Norma, který se tentokrát vydává kolem
světa na velké a zábavné dobrodružství. Po svém
boku má nezničitelné chlupaté kámoše lumíky
a společně se pokusí vrátit starobylý ztracený po-
klad tam, kam patří.
Milevské kino
vstupné: 60 Kč

MILEVSKÉ LÉTO – LÁSKA & NIXON LADS
čtvrtek 13. 8. 18:00
Tradiční série letních koncertů. V případě nepří-
znivého počasí se koncert nekoná.
amfiteátr
vstupné: zdarma

SLZA – AKUSTICKÝ VÍKEND
neděle 16. 8. 19:00
Na hodinovém koncertě zazní ve speciálních úpra-
vách i písně z nového alba. Dle odborné kritiky je
třetí řadové album vyspělejší než předchozí dva
počiny a zvukově se podobá současnému zahra-
ničnímu popu. Po koncertě bude následovat au-
togramiáda. Děti do 5,99 let vstup zdarma. 

amfiteátr
vstupné: předprodej 290 Kč, na místě 350 Kč

LETNÍ KINO – PŘES PRSTY
úterý 18. 8. 20:30
Příběh filmu Přes prsty se odehrává nejen na
beach volejbalových hřištích. Linda a Pavla jsou
parťačky, které obětují beach volejbalu všechno. 
amfiteátr
vstupné: zdarma

MILEVSKÉ LÉTO – QÝCHODU & JZLF
čtvrtek 20. 8. 18:00
Tradiční série letních koncertů. V případě nepří-
znivého počasí se koncert nekoná.
amfiteátr
vstupné: zdarma

LETNÍ KINO – PAT A MAT: KUTILSKÉ
TRAMPOTY
úterý 25. 8. 20:30
A je to opět tady! Pat a Mat přicházejí ve zcela no-
vých Kutilských trampotách! Série příběhů, která
vyvolá úsměv na tvářích dětí i dospělých.
amfiteátr
vstupné: zdarma

MILEVSKÉ LÉTO – UTÍKEJ! & DESPAIRES
čtvrtek 27. 8. 18:00
Tradiční série letních koncertů. V případě nepří-
znivého počasí se koncert nekoná.
amfiteátr
vstupné: zdarma

BARTOLOMĚJSKÉ POSVÍCENÍ 
ZAHAJOVACÍ KONCERT – POCTA BAROKU
čtvrtek 27. 8. 18:00
Koncert v rámci oslav sv. Bartoloměje slibuje ne-
opakovatelný zážitek.
Program: J. S. Bach – Chorál, G. P. H. Telemann –
Svita fis moll, B. Marcello – Koncert pro
hoboj, T. Albinoni – Adagio pro varhany, J. S. Bach
– Koncert pro housle a hoboj 
Účinkující: Bohdana Tesařová – hoboj, vítězka
soutěže USA 2020; Jiří Emmer – varhany; Virtuosi
Di Písek; Oldřich Vlček – housle a průvodní slovo
klášterní bazilika
vstupné: 80 Kč

BARTOLOMĚJSKÉ POSVÍCENÍ 
MILEVSKÉ MĚSTSKÉ SLAVNOSTI
pátek 28. až neděle 30. 8.
Z programu:
Rockový pátek – Odyssea, Fantom, Fusky Dus
Rodinná sobota – Lipo, Filip Zangi, V4KA, Jaromír
Kašpar, dětská stage,  skákací hrad, Elektrowin
(Přelez, přeskoč, recykluj), exhibiční vystoupení
nebo ukázka činnosti sportovních klubů a volno-
časových aktivit milevských organizací
Neděle v lidovém tónu – Myslivecké slavnosti, Glo-
ria, Bohemia, Kovačka, Soutěž o posvícenský
koláč
amfiteátr
vstupné: pátek a sobota 50 Kč, neděle 40 Kč

KONCERT FILMOVÝCH MELODIÍ –
SYMFONICKÝ ORCHESTR BOLECH
neděle 30. 8. 18:00
Orchestr existuje přes 140 let a od svého vzniku
roku 1877 téměř nepřetržitě hraje. V repertoáru
tohoto 50členného souboru je široká škála skla-
deb, barokní hudbou počínaje a skladbami sou-
časných autorů konče, nechybí ani árie či
předehry oper, operet a muzikálů, anebo hudba
filmová.
1. nádvoří kláštera
vstupné: zdarma

TANEČNÍ SKUPINA EFK DANCE FAMILY –
NÁBOR
pondělí 31. 8. 15:00-16:00
Další termíny náborů jsou 1., 2., 3. a 4. září, vždy
od 15 hodin.
taneční sál

FITNESS HODINY – ZAHÁJENÍ LEKCÍ
pondělí 31. 8. 18:45 a 20:00
Kardio fitness cvičení v tanečním rytmu pod ve-
dením Jany Miklavčičové. Lekce jsou přístupné

bez předchozí registrace, pokud si chcete cvičení
vyzkoušet, stačí přijít.
taneční sál

PŘIPRAVUJEME

POHÁDKOVÝ LES
sobota 5. 9. 13:00-16:00
Dům kultury Milevsko a Maškarní sdružení Milev-
sko připravují pro děti tradiční zábavné odpo-
ledne plné soutěží a odměn. Start od bazénů, cíl
u Vášova mlýna. 
start od areálu koupaliště
vstupné: 50 Kč

NOVÝ TERMÍN – MIROSLAV DONUTIL „NA
KUS ŘEČI“
čtvrtek 8. 10. 19:00
Populární herec, bavič a vypravěč navštíví Milev-
sko se svojí one man show Na kus řeči. Skvělé his-
torky, nové příběhy a zážitky nám připomenou,
co vše se může přihodit na cestách. 
ZAKOUPENÉ VSTUPENKY ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI. 
velký sál + balkon
vstupné: 390 a 420 Kč

NOVÝ TERMÍN – KŠANDA 
středa 21. 10. 19:00
Magda Olezlá a Jindřich Klíště jsou milenci. Plá-
nují společný život, ale ještě předtím se snaží zís-
kat hodně peněz, a přitom zůstat čistí. Vymyslí
ďábelský plán. 
ZAKOUPENÉ VSTUPENKY ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI.
velký sál
vstupné: 290 Kč

NOVÝ TERMÍN – MAJDA ZE ŠKOLKY
neděle 25. 10. 14:00
Majdu zná každý, kdo se někdy díval na televizi
a chtěl se pobavit nebo poučit. Pořad pro kluky,
holky i celou rodinu. Těšit se můžete na písničky,
zábavné hry a soutěže. 
ZAKOUPENÉ VSTUPENKY ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI.
velký sál
vstupné: 220 a 250 Kč

ZAMILOVANÝ SUKNIČKÁŘ
neděle 1. 11. 19:00
Fraška s množstvím komediálních situací a překva-
pivým koncem. Harry Douglas, záletný americký vel-
vyslanec ve Velké Británii, řekne své ženě Lois, že
odjíždí na víkend hrát golf. Lois naopak Harrymu
oznámí, že bude na víkend v lázních aže jejich dcera
Debbie odjíždí navštívit kamarádku. Harry se ovšem
tajně vrací do prázdného domu, jelikož si naplánoval
milostné dostaveníčko s při tažlivou sousedkou.
Debbie se vrací se svým pří telem v domnění, že
budou mít celý dům pro sebe. Ambasáda mezitím čelí
hrozbě bombového útoku, atak Harryho sekretářka
a kapitán z americké námořní pěchoty přijíždějí
do velvyslancovy rezidence vybudovat krizový štáb.
velký sál + balkon
vstupné: 400 a 450 Kč

NOVÝ TERMÍN – TRAVESTI SHOW NEMOC-
NICE NA POKRAJI ZKÁZY
sobota 14. 11. 19:00
Každý z nás si již několikrát za život vyzkoušel roli
pacienta na vlastní kůži. Málo kdo ale ví, jak to
chodí z té druhé strany.
ZAKOUPENÉ VSTUPENKY ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI.
velký sál
vstupné: v předprodeji 290 Kč, na místě 320 Kč

ČECHOMOR
sobota 21. 11. 20:00

Skupina Čechomor v roce 2018 oslavila třicet let
od svého vzniku. Své příznivce i respekt kritiků
si skupina získala především nápaditým aranžmá
a osobitou interpretací hudby, jejímž základem
byly a jsou lidové písničky. Od přelomového roku
2001, kdy Čechomor získal tři ceny Anděl (jako
skupina roku, za album Proměny i za stejnojmen-
nou skladbu), uběhlo 19 let. Skupina za tu dobu
koncertovala nejen doma a na Slovensku, ale
i v celé Evropě, procestovala Severní Ameriku, Au-
strálii i Asii. Spolupracovala s několika výraznými
hudebními producenty (např. Ben Mendelson,

Gerry Leonard), vystupovala společně s několika
symfonickými tělesy, japonským hudebníkem Joji
Hirotou, s americkou písničkářkou Suzanne Vega
a spoustou dalších. Hudebníci seskupení kolem
lídrů skupiny Františka Černého a Karla Holase
s hostující zpěvačkou Martinou Pártlovou v po-
sledních letech výrazně pracovali na novém mo-
dernějším zvuku, výraznějším aranžmá a také na
novém repertoáru. Je toho důkazem i poslední řa-
dové album Nadechnutí z roku 2018.
velký sál + balkon
vstupné: 555 a 590 Kč

VERNISÁŽ – VÝSTAVA POD JIŽNÍM 
SLUNCEM
středa 5. 8. 18:00
Slavnostní zahájení výstavy Petry Dvořákové Hai-
sové za hudebního doprovodu žákyně ZUŠ v Mi-
levsku Petry Kalinové.

VÝSTAVA POD JIŽNÍM SLUNCE
čtvrtek 6. 8.
Výstava obrazů jihočeské malířky Petry Dvořákové
Haisové, potrvá do 29. srpna.
vstupné: 10 Kč

VÝSTAVA OBRÁZKŮ Z NOVÉ KNÍŽKY
KRÁTKÉ POHÁDKY OD DĚTÍ PRO DĚTI
celý srpen
Knížku vydává MAS Střední Povltaví ve spolupráci
se školkami a školami milevského regionu. Autoři
pohádek jsou děti z šestých a sedmých tříd základ-
ních škol a ilustrátoři děti z mateřských škol.
vestibul knihovny

KŘEST NOVÉ KNIHY MILEVSKO 
FOTOGRAFOVANÉ TEHDY A TEĎ
středa 5. 8. 18:00
Dvojice autorů Martin Kupec a Vladimír Šindelář
představí svou novou knihu, kterou si budete moci
na místě také zakoupit.
knihovna

POSVÍCENSKÝ TURNAJ V DESKOVÝCH
HRÁCH
středa 26. 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

LETNÍ PŮJČOVNÍ DOBA:
DOSPĚLÉ ODDĚLENÍ: po, st, pá – otevřeno
08:00–17:00
DĚTSKÉ ODDĚLENÍ: po, st – otevřeno 08:00-11:00
a 12:00-16:00
POBOČKA V DK: půjčovní doba se nemění

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ PETRA MAREŠE –
TOULAVA…OD TÁBORA AŽ K NÁM…
srpen denně 10:00-17:00
Výstava potrvá do úterý 13. září. 

VEČERNÍ PROHLÍDKA – MUZEUM PŘI
SVÍČKÁCH
sobota 15. 8. 20:00
Večerem provede Vladimír Šindelář, večerní at-
mosféru doprovodí skladbami starých mistrů pro
koncertní kytaru MgA. Vojtěch Vrtiška. Počet
účastníků je omezen na 30 osob, že se na akci do-
stanete, rezervujte si místo přes email na adrese:
muzeum.milevsko@muzeumvmilevsku.cz.
vstupné: 40 Kč, děti a důchodci 20 Kč

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

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

MILEVSKÝ KLÁŠTER

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

MILEVSKÉ MUZEUM

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

GALERIE M

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

TIC Milevsko
nám. E. Beneše 6
399 01 Milevsko
tel.: 383 809 101
mob.: 735 759 510

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 a 13:00–17:00
Ne 13:00–17:00

MUZEUM 
MILEVSKÝCH 
MAŠKAR
otevřeno celoročně
tel.: 383 809 016, mob.: 735 759 511
www.muzeummaskar.cz

NOVÝ ROZVOZ JÍDLA PO
MILEVSKU ZDARMA!!!

Tel.: 770 17 17 17

OBJEDNÁVEJTE ON-LINE

www.JIDLOGO.cz

chuť na Váš stůl

VÝKUP KOVOVÉHO ODPADU A EKOLIKVIDACE, 
pobočka Milevsko, Sažinova 302, 

tel. 777 271 504, 
info@fast-kovosrot.cz, 
www.fast-kovosrot.cz

08_A2_KALENDAR_2020  24.7.20  11:48  Stránka 1



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts false
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 96
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.25000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 96
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.12500
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 200
  /MonoImageDepth 8
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e5c4f5e55663e793a3001901a8fc775355b5090ae4ef653d190014ee553ca901a8fc756e072797f5153d15e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc87a25e55986f793a3001901a904e96fb5b5090f54ef650b390014ee553ca57287db2969b7db28def4e0a767c5e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e0067002c00200065002d006d00610069006c0020006f006700200069006e007400650072006e00650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200064006900650020006600fc00720020006400690065002000420069006c006400730063006800690072006d0061006e007a0065006900670065002c00200045002d004d00610069006c0020006f006400650072002000640061007300200049006e007400650072006e00650074002000760065007200770065006e006400650074002000770065007200640065006e00200073006f006c006c0065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e00200065006e002000700061006e00740061006c006c0061002c00200063006f007200720065006f00200065006c006500630074007200f3006e00690063006f0020006500200049006e007400650072006e00650074002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000640065007300740069006e00e90073002000e000200049006e007400650072006e00650074002c002000e0002000ea007400720065002000610066006600690063006800e90073002000e00020006c002700e9006300720061006e002000650074002000e0002000ea00740072006500200065006e0076006f007900e9007300200070006100720020006d006500730073006100670065007200690065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003b103c103bf03c503c303af03b103c303b7002003c303c403b703bd002003bf03b803cc03bd03b7002c002003b303b903b100200065002d006d00610069006c002c002003ba03b103b9002003b303b903b1002003c403bf0020039403b903b1002d03b403af03ba03c403c503bf002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HUN <FEFF00410020006b00e9007000650072006e00790151006e0020006d00650067006a0065006c0065006e00ed007400e9007300680065007a002c00200065002d006d00610069006c002000fc007a0065006e006500740065006b00620065006e002000e90073002000200049006e007400650072006e006500740065006e0020006800610073007a006e00e1006c00610074006e0061006b0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f9002000610064006100740074006900200070006500720020006c0061002000760069007300750061006c0069007a007a0061007a0069006f006e0065002000730075002000730063006800650072006d006f002c0020006c006100200070006f00730074006100200065006c0065007400740072006f006e0069006300610020006500200049006e007400650072006e00650074002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF753b97624e0a3067306e8868793a3001307e305f306f96fb5b5030e130fc30eb308430a430f330bf30fc30cd30c330c87d4c7531306790014fe13059308b305f3081306e002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c306a308f305a300130d530a130a430eb30b530a430ba306f67005c0f9650306b306a308a307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020d654ba740020d45cc2dc002c0020c804c7900020ba54c77c002c0020c778d130b137c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor weergave op een beeldscherm, e-mail en internet. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f007200200073006b006a00650072006d007600690073006e0069006e0067002c00200065002d0070006f007300740020006f006700200049006e007400650072006e006500740074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079015b0077006900650074006c0061006e006900610020006e006100200065006b00720061006e00690065002c0020007700790073007901420061006e0069006100200070006f0063007a0074010500200065006c0065006b00740072006f006e00690063007a006e01050020006f00720061007a00200064006c006100200069006e007400650072006e006500740075002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200065007800690062006900e700e3006f0020006e0061002000740065006c0061002c0020007000610072006100200065002d006d00610069006c007300200065002000700061007200610020006100200049006e007400650072006e00650074002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f0020044d043a04400430043d043d043e0433043e0020043f0440043e0441043c043e044204400430002c0020043f0435044004350441044b043b043a04380020043f043e0020044d043b0435043a04420440043e043d043d043e04390020043f043e044704420435002004380020044004300437043c043504490435043d0438044f0020043200200418043d044204350440043d043504420435002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e40020006e00e40079007400f60073007400e40020006c0075006b0065006d0069007300650065006e002c0020007300e40068006b00f60070006f0073007400690069006e0020006a006100200049006e007400650072006e0065007400690069006e0020007400610072006b006f006900740065007400740075006a0061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f6007200200061007400740020007600690073006100730020007000e500200073006b00e40072006d002c0020006900200065002d0070006f007300740020006f006300680020007000e500200049006e007400650072006e00650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF0045006b00720061006e002000fc0073007400fc0020006700f6007200fc006e00fc006d00fc002c00200065002d0070006f00730074006100200076006500200069006e007400650072006e006500740020006900e70069006e00200065006e00200075007900670075006e002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f0062006100740020007600650020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020007a006f006200720061007a006f007600e1006e00ed0020006e00610020006f006200720061007a006f007600630065002c00200070006f007300ed006c00e1006e00ed00200065002d006d00610069006c0065006d00200061002000700072006f00200069006e007400650072006e00650074002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a0161>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


