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 DŮM KULTURY – Nádražní 846 
Provozní doba pokladny: PO – PÁ:  7:00 - 11:30 a 12:15 - 15:30 

tel.: 383 809 200, info@dkmilevsko.cz 

 

6. 10.   čtvrtek  18.00   malý sál  vstupné: 25,- Kč 

TOULKY ZA POZNÁNÍM:  NOVÝ ZÉLAND – JIŽNÍ OSTROV 
Tradiční cyklus naučných pořadů v režii DK Milevsko pokračuje po prázdninové přestávce. Cestovatel Jindřich 
Částka přednese druhou část putování po ostrovech Nového Zélandu, která navazuje na jeho dubnovou 
přednášku v DK Milevsko. Tentokrát nás zavede do národních parků Jižního ostrova – Národní park Kahurangi, 
kde se točily lesní scény z Pána Prstenů, Národní park Paparoa s lívancovými skalami, Ledovce Franz Josef a 
Fox, které ve velmi vlhkém podnebí stékají až k moři. Navštívíme kolonii lachtanů u města Westport, písečnou 
kosu Farewel Spit, zkamenělý les v oblasti Catlins či Moreaki Boulders na východním pobřeží. Prohlédneme si 
v současné době pobořenou katedrálu v Christchurch a také Jižní kříž – nejznámější souhvězdí jižní oblohy. 
Rezervace a předprodej vstupenek v kanceláři DK Milevsko, tel. 383 809 200 nebo na místě v den konání akce. 

7. 10.   pátek  17.30 a 20.00  velký sál   účastníci kurzu vstup na průkazky 

TANEČNÍ HODINY 2011        ostatní návštěvníci vstup: 30,- Kč 

5. lekce, skupina B (17.30) a skupina A (20.00).  Vyučují manželé Bolkovi. 

8. 10.  sobota  10.00 – 12.00  hudební sál  vstup zdarma 

PODZIMNÍ BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ A OSTATNÍCH POTŘEB 
Burza pro všechny maminky, které chtějí prodat nebo koupit dětské oblečení, kočárky, kola, autosedačky, 
hračky a další věci pro děti. Pro prodávající nutná rezervace prodejního místa do čtvrtka 6. října do 15 hodin. 
Pro nakupující vstup zdarma. Bližší informace a rezervace míst k prodeji na tel.: 383 809 201 nebo na e-mailu: 
kortanova@dkmilevsko.cz. 

V RÁMCI BURZY JE MOŽNOST VĚNOVAT HRAČKY DO ŠKOLNÍ DRUŽINY HANDICAPOVANÝM DĚTEM! 

9. 10.  neděle  19.00     velký sál   vstupné: předprodej 200,- Kč,   

„NA SPRÁVNÉ ADRESE“       na místě 220,- Kč 

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ – FRANCOUZSKÁ KOMEDIE VE HVĚZDNÉM OBSAZENÍ 
Odkvétající varietní umělkyně Georgette pronajímá ve 
svém pařížském bytě pokoje. A tak spolu na jedné 
adrese bydlí ještě klavíristka Jeanine, malířka 
Jacqueline a služebná Marie-Louisa. O tom, že soužití 
žen takto rozdílných temperamentů není jednoduché, 
nás přesvědčí expozice hry. Všechny obyvatelky bytu 
se proto nezávisle na sobě rozhodnou radikálně 
změnit život a všechny (opět bez vědomí těch 
ostatních) si podají inzerát. Majitelka bytu hledá 
nového nájemce, pianistka žáka, malířka model pro 
obraz Spartaka a služebná životního partnera. 
Zájemci, čtvero mužů nejrůznějšího ražení, se brzy dostaví, ale samozřejmě jak to bývá zrovna ve chvíli, kdy 
není doma správná inzerentka. Navíc zkratkovitá řeč inzerátů, známá i z našich novin, možnost dorozumění 
ještě více zkomplikuje. A tak sledujeme složité eskapády jednotlivých zájemců, kteří sice přišli na správnou 
adresu, ale chtějí se po nich nebo se jim naopak nabízejí prapodivné věci. Že si nakonec všichni přijdou na své 
je nasnadě, i když zdaleka ne tak, jak si původně představovali. Ve Francii nesmírně úspěšná komedie nabízí 
řadu vtipných situací a dialogů. Jistou pikantnost přitom zvládá s pověstným francouzským šarmem.   
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Obsazení: 

Jacquelina - Lucie Zedníčková / Adéla Gondíková / Jana Zenáhlíková 
Jeanina - Ivana Andrlová / Veronika Jeníková 
Georgette - Ludmila Molínová / Marcela Nohýnková 
Marie-Louisa - Lucie Svobodová / Olga Želenská 
Spartakus - Daniel Rous / Zbyšek Pantůček / Martin Zounar 
Bertrand - Vladimír Čech / Zdeněk Mahdal 
Bernard - Pavel Vondra / Zbyšek Pantůček 
Jean - Michal Jagelka / Martin Sobotka 

Rezervace a předprodej vstupenek v kanceláři DK Milevsko, tel. 383 809 200 nebo na místě v den konání akce. 

12. 10.  středa  14.00 – 17.00  učebna č. 2 

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA ČR 
Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny. 

13. 10.  čtvrtek  18.00   výuková učebna vstupné: 30,- Kč 

DISKUSNĚ VZDĚLÁVACÍ VEČER – O ŽIVOTĚ V SOULADU S PŘÍRODOU 
Povídání s Romanou Kotalíkovou ze Zeleného obchůdku o přírodní kosmetice, bylinkách, ekologickém praní a 
mnohém dalším. 

14. 10.  pátek  17.30 a 20.00  velký sál   účastníci kurzu vstup na průkazky 

TANEČNÍ HODINY 2011        ostatní návštěvníci vstup: 30,- Kč 

6. lekce, skupina A (17.30) a skupina B (20.00). Vyučují manželé Bolkovi. 

16. 10.  neděle  17.00 – 21.00  velký sál  členové Senior klubu 70,- Kč 

SENIORSKÉ PODVEČERY – TANEČNÍ ZÁBAVA S BABOUKY ostatní: 130,- Kč 

Seniorské taneční podvečery. K tanci a poslechu hraje skupina Babouci – nejstarší jihočeská dechovka. 
Pořádají Dům kultury Milevsko a Sociální služby Města Milevska ve spolupráci se Senior klubem ZVVZ Milevsko 
Předprodej vstupenek v kanceláři Domu kultury Milevsko, tel. 383 809 200. 

18. 10.  úterý  18.00   loutkový sál 

TURISTICKÁ BESEDA – NOVÝ ZÉLAND 
Klub českých turistů. Vypráví a promítá Zdeněk Kolář. 

19. 10.  středa  17.00   velký sál 

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA MILEVSKA 
21. 10.  pátek  19.00 – 02.00  prostory DK  

3. MILEVSKÉ PIVNÍ SLAVNOSTI    vstupné: 50,- Kč 

Prezentace pivovarů – více druhů piv,  
soutěž o Milevskou pivní korunku, vepřové speciality, pivní soutěže… 
Hraje: ELIZABETH Moderuje: Dárt  
Bližší informace na www.dkmilevsko.cz a na plakátech. 

22. 10.  sobota  19.00 – 02.00  prostory DK  

3. MILEVSKÉ PIVNÍ SLAVNOSTI    vstupné: 50,- Kč 

Prezentace pivovarů – více druhů piv,  
vepřové speciality, pivní soutěže… 
Hraje: RM BAND & MYSKY Moderuje: Dárt 
Bližší informace na www.dkmilevsko.cz a na plakátech. 
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26. 10.  středa  09.00   výuková učebna vstupné: 10,- Kč 

PRÁZDNINOVÁ DÍLNA PRO DĚTI 
Vyrábíme: ovečku, podzimní závěs a dýni. 
Přineste s sebou: odličovací tampony a bavlnky. 

26. 10.  středa  18.00   loutkový sál   

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU 
27. 10.  čtvrtek     velký sál 

OSLAVY VZNIKU ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY – 28. ŘÍJNA 
Pořádá město Milevsko. Bližší informace na plakátech a na www.milevsko-mesto.cz 

28. 10.  pátek  19.00 – 23.00  velký sál  účastníci kurzu vstup na průkazky 

TANEČNÍ HODINY 2011 – PRODLOUŽENÁ – SKUPINA A  ostatní účastníci vstup: 100,- Kč 

Hraje: RM Band. 

29. 10.  sobota  19.00 – 23.00  velký sál  účastníci kurzu vstup na průkazky 

TANEČNÍ HODINY 2011 – PRODLOUŽENÁ – SKUPINA B  ostatní účastníci vstup: 100,- Kč 

Hraje: RM Band. 

30. 10.  neděle  18.00   velký sál  vstupné: 50,-Kč 

MUZIKÁLOVÁ POHÁDKA – LOTRANDO A ZUBEJDA 
 
Unikátní nastudování pohádky Zdeňka Svěráka 
ochotnickým sdružením Kovářovská opona.  Děj vás 
zavede do hlubokého lesa k loupežníkům, do kláštera 
mezi učené mnichy a do horkého orientu za smutnou 
princeznou. A jak už to tak v pohádkách bývá, 
princeznu uzdraví láska. Příběh je plný zajímavých 
zvratů a dobrodružství. Jak by řekl pan Lustig: „Inu, 
svět je malý a o náhodu tu není nouze.“ Muzikálová 
pohádka nejen pro děti… Rezervace a předprodej 
vstupenek v kanceláři DK Milevsko, tel. 383 809 200 
nebo na místě v den konání akce. 
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PŘIPRAVUJEME: 
 

5. 11.  sobota  19.00     velký sál   vstupné: 210,- a 160,- Kč 

HANKY PANKY přiváží pořad TECHTLE MECHTLE! 
TECHTLE MECHTLE – to je zbrusu nový název zábavného pořadu známé travesti 
skupiny HANKY PANKY z Prahy, která pro velký úspěch již poněkolikáté do našeho 
města přiváží svou novou show, která se těší stále větší oblibě. Na jevišti slečny 
Stefany, Dolores, Sofia a Alex, v civilním životě Martin, Lukáš, Libor a Aleš tentokrát 
připravili zcela nový pořad, plný známých hudebních melodií, vtipů nadsázky a 
komických scének, při kterém se pobaví všechny věkové generace od nejmladších, 
až po ty nejstarší. Nebude chybět řada nestárnoucích zpěvaček a zpěváků jako jsou 
Petra Janů, Hanka Zagorová společně s Drupim, Lucie Bílá, Těžkej Pokondr, ale i 
Chris Norman, rocková babička Tina Turner, Annie Lenox společně s Arretou 
Franklin, George Michael a řada dalších. Nenechte si ujít pořad, který slaví úspěch v 
řadě vyprodaných kulturních domech v Čechách i na Slovensku.  
Předprodej vstupenek od 26. 9. 2011 v kanceláři DK Milevsko, tel. 383 809 200 a na 
www.milevskem.cz. 

14. 11.  pondělí           19.30                  velký sál  vstupné: 50,- Kč 

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ POPEL A PÁLENKA 
Hraje: Divadelní klub Českokrumlovská scéna. Jak se promění děti v okamžiku, kdy otec zemře? Rodinné 
vztahy jsou prostě stejné u nás i ve světě. V obyčejné lidské komedii, i když hořké, jde o vážné věci, lidé jsou 
tam sobečtí a necitliví, nešťastní a nemilovaní. O to víc je jim třeba lásky a komunikace. Pod nánosem černého 
humoru je laskavost a porozumění pro lidské slabosti, nikdo není jenom bílý, nebo černý. A to byla výzva, 
poprat se herecky s tímto silným příběhem na hraně komična a životní tragédie, ve které zemře slavný 
plukovník, který zanechá po sobě dědictví a ostatky (popel v názvu hry je samozřejmě popelem zesnulého). A 
jak už to bývá, představy hrdinů komedie o tom, jak naložit s rodinným dědictvím a ostatky, se různí. Na jedné 
straně stojí svérázná a na svůj věk velice vitální vdova, na straně druhé její dvě děti, hluboce věřící a přesto 
mnohokrát rozvedená dcera, syn - nezaměstnaný architekt, který je opilec a jeho bývalá excentrická manželka. 
Svou úlohu sehrává i prostořeká hospodyně. V příběhu nechybí životní optimismus ani láska, která kvete v 
každém věku. Předprodej vstupenek v kanceláři DK Milevsko, tel. 383 809 200 a na www.milevskem.cz. 

29. 11.  úterý  19.00     velký sál   vstupné: 355,- Kč 

František Ringo Čech – DÍVČÍ VÁLKA 
EXKLUZIVNÍ NABÍDKA INSCENACE ČECHOVA PROZATIMNĚ OSVOBOZENÉHO DIVADLA 
Dívčí válka je nejúspěšnější a nejhranější ze všech divadelních her v 
České republice. Jeho atraktivnost se skrývá především v lehkosti 
žánru, nadsázce, využitých tématech a také v hereckém obsazení. 
Autor sám o této komedii říká: „Dívčí válku jsem psal – tak říkajíc – 
českému národu „na míru“, jde především o jemu blízký styl humoru a 
oblasti, kterých se dotýká (erotika, politika). Navíc jde o odpočinkový 
žánr, v jehož rámci přinášíme hodokvas těch nejkrásnějších žen, 
kterými naše zubožená vlast disponuje. Já vždy s trochou nadsázky 
říkám – tak bůh vynahrazuje svým milým Čechům neúspěchy v tržní 
ekonomice. O úspěchu Dívčí války svědčí naplněné sály po celé naší 
republice. 
Hrají: Uršula Kluková, F. R. Čech, Milan David, Jarosla Sypal, Evžen Hájek, Pavel Novotný, Martha Olšrová, 
Romana Goščíková, Bedřich Maruštík a další. 
Předprodej vstupenek v kanceláři DK Milevsko, tel. 383 809 200 a na www.milevskem.cz. 
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GALERIE M – nám. E. Beneše 1 
Otevírací doba: ÚT a ČT 9:00 – 17:00; ST a PÁ 9:00 – 16:00 (polední přestávka 11:30 – 12:30) 

tel.: 382 522 082 

 

4. 10.  úterý  16.00   

VERNISÁŽ VÝSTAVY MALOVÁNÍ VLNOU 
Výstava tapisérií, koláží a keramické plastiky.  
Vystavují: Miroslav Oliva, Hana Tendrová, Zdena Polenská, Mária Kochová. 

do čtvrtka 27. 10.        vstupné: 10,- Kč 

VÝSTAVA MALOVÁNÍ VLNOU 
Výstava tapisérií, koláží a keramické plastiky.  
Vystavují: Miroslav Oliva, Hana Tendrová, Zdena Polenská, Mária Kochová. 

14. 10.  pátek  19.30      vstupné: 100,- Kč 

HUDEBNÍ SKLEPY – LUBOŠ POSPÍŠIL 
Luboš Pospíšil zahájil svou hudební pouť v roce 1969 v řadách populárního C&K 
Vocalu a brzy se stal jeho nejoblíbenějším členem. Zásadně se podílel např. na 
průlomovém CD Generace. Na první sólovou desku si musel Pospíšil z dobových 
důvodů počkat až do roku 1983, uzrála ale jako nejlepší víno. S kapelou 5P 
vyprodával v letech 1982 - 1988 sály po celé republice. Po roce 1990 Luboš 
Pospíšil vydal několik dalších řadových alb, nejprve s členy Hudby Praha, později 
s kutnohorskými muzikanty pod značkami Biograf a LPG. Čas na změnu nastal v 
létě 2007, kdy se Pospíšil a jeho věrný souputník Bohumil Zatloukal obklopili o 
dvě až tři generace mladšími muzikanty a připravili materiál pro znamenitou 
desku Příznaky lásky. Vyšla v únoru 2008, na jaře ji pak podpořilo úspěšné 
kapelní turné pod obnovenou značku 5P Luboše Pospíšila. Po koncertní šňůře 
pro Rádio Beat a posléze další k protagonistovým šedesátinám přišlo v dubnu 
2011 nové studiové album Chutnáš po cizím ovoci s ještě lepšími ohlasy než 
předchozí řadovka.  
Rezervace a předprodej vstupenek v kanceláři DK Milevsko, tel. 383 809 200 nebo na místě v den konání akce. 
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KINO BIOS eM – ul. 5. května 117 
Provozní doba pokladny: 30 minut před začátkem představení.  

Předprodej vstupenek je týden předem, rezervované vstupenky musí být vyzvednuty nejpozději 15 min. před začátkem představení, 
poté jsou bez náhrady vráceny zpět do prodeje. Na všechna večerní představení vstup pouze pro osoby starší 15ti let.  

tel.: 382 521 216, kino@dkmilevsko.cz 

 

sobota 1., neděle 2.     17.30    104 min. 

OŠETŘOVATEL 
USA - Rodinná komedie, ve které na jediného ošetřovatele na světě začnou zvířata mluvit. Hrají: Kevin James, 
Adam Sandler, Sylvester Stallone a další. 

vstupné: 80,- Kč 

pondělí 3. až  čtvrtek 6.    17.30    102 min. 

ŠMOULOVÉ       3D 

USA – Opakování animované komedie. 
vstupné: 130,- Kč 

pondělí 3., úterý 4.     20.00    109 min. 

KAMARÁD TAKY RÁD 
USA – Komedie, ve které uvidíte jak si v New Yorku užít spoustu legrace. Hrají: Mila Kunis, Justin Timberlake, 
Woody Harrelson a další. 

do 12 let nepřístupný, vstupné: 80,- Kč 

středa 5., čtvrtek 6.     20.00     104 min. 

VIDITELNÝ SVĚT 
Slovensko - Máte pocit, že vás někdo sleduje? Může to být třeba letový dispečer (v podání Ivana Trojana), 
který je osamělý a jediného společníka mu dělá doma tele. 

vstupné: 80,- Kč 

pátek 7., sobota 8., neděle 9.   20.00     115 min. 

NOC ŽRALOKA       3D 

USA – Parta přátel cestuje k jezeru do Louisiany na společný víkend, ale ten se velice rychle změní, když 
připlují lidožravci. 

do 15 let nepřístupný, vstupné: 130,- Kč 

pondělí 10., úterý 11.    20.00     100 min. 

BEZ DECHU 
USA - Akční mysteriózní thriller, kde mladý Nathan pátrá po pravé identitě rodičů a nakonec všechny 
pronásledují vládní agenti s policií. 

vstupné: 90,- Kč 

středa 12.      17.30 a 20.00                                       

ZNEUŽÍVANÝ 
ČR - Dokumentární film, jehož ústřední postavou je Filip, který byl jako malý chlapec matkou sexuálně 
zneužíván a ve svých osmnácti letech ji při vzájemné potyčce zabil. 

do 15 let nepřístupný, vstupné: 70,- Kč 
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čtvrtek 13., pátek 14.     20.00     120 min. 

KŮŽE, KTEROU NOSÍM 
Španělsko - Renomovaný plastický chirurg šíleným způsobem testuje svůj vynález. V hlavní roli Antonio 
Banderas. 

vstupné: 90,- Kč 

sobota 15., neděle 16.    20.00     118 min. 

OBHÁJCE 
USA – Kriminální thriller – Losangelský advokát zastupuje největší padouchy a veškerou práci vykonává ve 
svém velikém Lincolnu. Jednou vezme práci, u které zjistí, jak moc mu jde o život. 

do 12 let nepřístupný, vstupné: 75,- Kč 

pondělí 17.      20.00     106 min. 

PINA         3D 

Německo - Wim Wenders natočil fascinující snímek o tvůrčí osobnosti choreografky a tanečnice Piny 
Bauschové. Nádherná kamera při tanci, ale i  v domovském Wuppertalu. 

vstupné: 100,- Kč 

úterý 18., středa 19.     20.00     99 min. 

NEBOJTE SE TMY 
USA – Austrálie – Mexiko - Nový horor od Guillerma del Tora s malou Baillee Madison, která přijela s otcem a 
jeho přítelkyní restaurovat dům z 19. století. 

vstupné: 90,- Kč 

čtvrtek 20., pátek 21., sobota 22.   17.30 a 20.00   100 min. 

BARBAR CONAN        3D 

USA – Nové zpracování legendárního Barbara, tentokráte v podání Jasona Momoy. 
vstupné: 130,- Kč 

neděle 23.      20.00 

GISELLE        3D 

Záznam baletního představení z Mariinského divadla v St. Petěrsburgu. Jedná se vůbec o prvé předvádění 
baletu ve formátu 3D na světě. Věříme, že si nenecháte tuto jedinečnou kulturní lahůdku (poprvé v našem 
kině) ujít. 

vstupné: 300,- Kč 

pondělí 24., úterý 25.    20.00     107 min. 

COLOMBIANA 
Francie - USA – Mladé dívce Cat zabili v mládí rodiče, a tak se z ní stal nájemný vrah. Na živobytí si vydělává 
tím, že padouchům ustřeluje hlavy a stále pátrá, kdo z ní udělal sirotka. 

vstupné: 90,- Kč 

středa 26. až neděle 30.    17.30 a 20.00    110 min. 

TŘI MUŠKETÝŘI                                                                                                       ve 3D 

USA – Německo - Tři mušketýři spolu s D´Artagnanem pronásledují krásnou mylady (Milla Jovovich), která se 
hodlá zmocnit francouzského trůnu. 

vstupné: 130,- Kč 
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pondělí 31.      17.30 a 20.00    130 min. 

MELANCHOLIA 
Francie – Dánsko – Švédsko – Itálie - Kontroverzní film režiséra Larse von Triera vypráví uhrančivý příběh dvou 
sester.            

do 15 let nepřístupný, vstupné: 60,- Kč 
 

Předpoklad na listopad:  

Tintinova dobrodružství, Muži v naději, Dům, Alois Nebel, Moje krásná učitelka, Anonym,  

Johny English se vrací, Artur a souboj dvou světů, Perfekt Days - I ženy mají své dny, Elitní zabijáci,  

Goethe, Twilight sága. 


