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DŮM KULTURY – Nádražní 846 
Provozní doba kanceláře: 

PO – PÁ: 08:00-11:30 a 12:15-15:30 
tel.: 383 809 200, info@milevskem.cz 

středa 1. 1.    17:30   nám. E. Beneše 

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ 
Město Milevsko a Dům kultury Milevsko srdečně zvou na tradiční novoroční ohňostroj. 

pondělí 6. 1.   18:00   Milevské kino             vstupné: 220 Kč 

JIŘÍ KOLBABA – TO JE HAVAJ! – VYPRODÁNO V PŘEDPRODEJI 
„To je havaj“ – říkáme, chceme-li popsat něco rajského. Čeká nás dobrodružný i romantický objevitelský 
výlet po šesti ostrovech pacifického souostroví, probereme narození ostrovů z lávy podmořských sopek, 
krále Kamehamehe, historii osidlování, mořeplavce James Cooka, surfaře, květinové věnce, pláž Waikiki, 
vesnice malomocných, sopky Haleakala, Mauna Loa a Mauna Kea, zkrátka vše, co si představíme pod 
pojmem Havaj. 

čtvrtek 9. 1.   17:30   výuková učebna            vstupné: 210 Kč 

KURZ – HOMELESSKY 
Na dalším tvořivém kurzu si pod vedením lektorky Hany Rejpalové uháčkujete módní čepici Homelessku. 
Materiál v ceně, s sebou háček č. 5 nebo 6.  

neděle 12. 1.   15:00   velký sál                vstupné: 70 Kč 

POHÁDKA – ČERVÍK JIŘÍK A SVĚTLUŠKA LIDUŠKA 
Červík Jiřík se má už už zakuklit, ale bojí se. Neví, co ho čeká. Přiběhne za ním kamarád a poprosí 
ho o pomoc. Světlušce Lidušce zhasla lampička a nikdo jí neumí opravit. Červík Jiřík se do světlušky zamiluje, 
jen si pořád neví rady s rozbitou lampičkou. Broučkům musí poradit všudypřítomný Čmelík, který všechno 
vidí a se vším si ví rady. Všechno nakonec dobře dopadne. Světluška se zase rozsvítí a červík začne chystat 
svatbu. Scénář a režie Jiří Hopp, hraje Liduščino divadlo. Pohádka je vhodná pro děti od 3 do 10 let, délka je 
55 minut. 

pondělí 13. 1.   17:00   malý sál                 

VEŘEJNÉ SETKÁNÍ K PARTICIPATIVNÍMU ROZPOČTU  
Pořádá Město Milevsko. Více info: www.participativni-rozpocet.cz/spolu 

středa 15. 1.    18:00-20:00  loutkový sál   

ZÁPIS DO NOVÉHO ROČNÍKU UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU 
Spolek pro rozvoj kultury oznamuje všem zájemcům o bližší seznámení s jihočeskou vlastivědou, že 
Univerzita třetího věku bude pokračovat i v roce 2020. Tématem budou Novohradské hory, které budeme 
poznávat nejen z české, ale i z rakouské strany státní hranice. V průběhu roku se uskuteční 8 přednášek a 8 
celodenních exkurzí. Zveme všechny zájemce o bližší seznámení s jihočeskou přírodou i vlastivědnými 
památkami a zajímavostmi (nemusí se jednat jen o seniory, přednášky i exkurze jsou otevřeny všem 
zájemcům bez rozdílu věku).  

sobota 18. 1.   20:00   velký sál 

RYBÁŘSKÝ PLES 
K tanci a poslechu hraje známá písecká kapela STRINGS – rock, pop, country. Velká, nejen rybí tombola. 
Pořádá: Český rybářský svaz Milevsko 
Vstupenky v předprodeji v DK Milevsko nebo na tel. 732 908 078, 734 369 617. 
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neděle 19. 1.    19:00   velký sál, balkon              vstupné: 450 a 420 Kč 

DVA NAHATÝ CHLAPI 
Komediální divadelní představení od Sébastiena Thiéryho Dva nahatý chlapi v atraktivním hereckém 
obsazení Martin Zounar a Martina Randová (kteří spolu hrají i v seriálu Ordinace v růžové zahradě) a dále 
Martin Kraus (“český Belmondo”) a herečka a zpěvačka Daniela Šinkorová. Režijní vedení Antonín Procházka. 
Bláznivá komedie kontroverzního francouzského autora, která v současné době slaví v Paříži velké úspěchy. 
Seriozní advokát, věrný manžel a otec dvou dětí, se jednoho dne probudí nahý v posteli se svým kolegou z 
práce. Ani jeden netuší, jak se do této situace dostali, manželka jednoho z nich však vymyslí způsob, jak zjistit 
pravdu. Ale ta je, jak se nakonec ukáže opravdové pravdě hodně vzdálená. 

pondělí 20. 1.   16:30-17:00  učebna 1 

KURZ NĚMECKÉHO JAZYKA – INFORMAČNÍ SCHŮZKA 
Zápis do kurzu výuky německého jazyka na druhé pololetí. Přijímáme začátečníky, mírně pokročilé 
i pokročilé. Kurzy probíhají pod vedením lektorky Jitky Chabrové, stávající žáci na schůzku nemusejí chodit.  

úterý 21. 1.   18:00   výuková učebna  vstupné: 30 Kč 

DISKUSNĚ VZDĚLÁVACÍ VEČER – ENERGETICKÝ KRUH ŽIVOTA  
Lednovým diskusně vzdělávacím večerem nás provede lektorka pilates a konzultantka východní medicíny 
Petra Zvonková. Dozvíte se na něm, mimo jiné, jaký je rozdíl mezi západní a východní medicínou, 
co znamenají pojmy jin, jang, čchi, pět elementů a mnoho dalšího. Nedílnou součástí přednášky bude 
tématika předcházení nemocí pomocí našeho stravování. 

úterý 21. 1.   18:00   loutkový sál 

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ – BESEDA 
čtvrtek 23. 1.   17:00-20:00  výuková učebna            vstupné: 450 Kč 

SEMINÁŘ GRAFOLOGIE PRO POKROČILÉ 
Další z oblíbených seminářů Mgr. Jany Maškové. 

pátek 24. 1.   16:30-20:30  učebna 4             vstupné: 999 Kč 

KURZ MODERNÍHO KRASOPISU 
Možná jste také obdivovateli těch krásných krasopisných nápisů kolem sebe, na Pinterestu či Instagramu, 
anebo jste také jedni z těch, kteří mají teoreticky zmáknuto, nakoupené knížky, ale stále to moc nejde 
a nedaří se? Nebo byste chtěli jen vyzkoušet něco nového a odpočinout si? 
Lektorka Jana Ježková vám dodá odvahu a vysvětlí, jak na to. Kurz je pro úplné začátečníky, takže nemusíte 
nic o kaligrafii vědět. Na kurzu Vás naučí, jak začít, procvičíte si základní i pokročilé tahy, projdete spolu celou 
abecedu, naučíte se spojovat písmenka do slov a na konci si můžete sami vytvořit vlastní umělecké dílo. 
Na kurz si s sebou nemusíte nic nosit, vše máte zahrnuto v ceně kurzovného (písanku moderního krasopisu, 
blok na procvičování, černý brush pen, tužku). Během kurzu bude k dispozici malé občerstvení. Přihlášky 
na www.black-dot.cz. 

pátek 24. 1.   20:00   prostory DK 

MATURITNÍ PLES GYMNÁZIUM MILEVSKO 
neděle 26. 1.   14:00   velký sál                vstupné: 50 Kč 

DĚTSKÝ KARNEVAL S KREJČÍKEM HONZOU 
Dětské odpoledne plné smíchu, zábavy, her a dárků. 

středa 29. 1.    18:00-20:00  loutkový sál   

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU 
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pátek 31. 1.   09:00   Milevské kino   vstupné: 60 Kč 

PRÁZDNINOVÁ DÍLNA + PROMÍTÁNÍ FILMU OVEČKA SHAUN VE FILMU: FARMAGEDDON 
Pololetní prázdniny si opět můžete zpestřit v Milevském kině, kde pro vás připravujeme oblíbenou tvořivou 
dílničku. Vyrobíme si na ní sněhuláka a pak se podíváme na blízké setkání třetího druhu s nejoblíbenějším 
ovčím stádem v Shaunově zbrusu novém filmovém dobrodružství. 

 
PŘIPRAVUJEME: 

neděle 2. 2.   14:00 a 15:30  loutkový sál             vstupné: 30 Kč 

TRABLE S PRINCEZNOU  

Milevští loutkaři připravili pro naše nejmenší diváky zbrusu novou pohádku. Můžete se těšit na neposlušnou 
princeznu, která se nechce nic učit a pan král si s ní neví rady. Snad mu pomohou dvě čarodějnice se svými 
zvířátky. V čarodějném lese mají baby Jagy i svého miláčka Punťu. Kdo to je můžete hádat. V pohádkovém 
příběhu, který pro vás napsala Marie Polívková a hudbu složil Ing. Jan Cihlář, se objeví i Kašpárek 
a zamilovaný koktavý Matěj. Zveme vás do divadélka na pěkné písničky. Rezervace a prodej vstupenek 
v kanceláři DK. 

neděle 16. 2.   19:00   velký sál             vstupné: 390 Kč 

CAVEWOMAN 
Mysleli jste si, že Vás už nic nedokáže rozesmát? Přijďte se podívat na volné pokračování kultovní one man 
show Caveman a seznámit se s hrdinkou nového představení o jeskynní ženě Cavewoman. Pobaví Vás trochu 
jiný pohled na lásku a partnerské vztahy, na to, co dělá muže mužem a ženu ženou, v komedii, která se 
s vtipným nadhledem zamýšlí nad věčným soubojem obou pohlaví. 

neděle 22. 3.    odjezd v 10:00          cena: 690 Kč 

KVÍTEK MANDRAGORY – ZÁJEZD DO DIVADLA BROADWAY 
DK Milevsko pořádá zájezd do pražského divadla Broadway na populární muzikál s názvem Kvítek 
Mandragory s hity Heleny Vondráčkové. Odjezd od DK v 10 hodin, představení začíná v 15 hodin. V ceně je 
obsažena vstupenka a cestovné. 
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GALERIE M – nám. E. Beneše 1 
Otevírací doba: ÚT a ČT 9:00–17:00; ST, PÁ 9:00–16:00 (polední přestávka 11:30–12:30), 

SO 9:00-12:00 (červen-září), tel.: 382 522 082, galerie@milevskem.cz 

pátek 17. 1.   17:00       

VERNISÁŽ – VÝSTAVA VÝTVARNÍCI MILEVSKA A OKOLÍ 
Již 31. ročník tradiční a velice oblíbené výstavy.  

úterý 21. 1. až pátek 21. 2.                    vstupné: 10 Kč 

VÝSTAVA VÝTVARNÍCI MILEVSKA A OKOLÍ 
Již 31. ročník tradiční a velice oblíbené výstavy.  

úterý 21. 1.   10:00 

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU 
Slavnostní předání osvědčení k ukončení studia a předání pamětních listů k ukončení zimního semestru 
studentům Virtuální univerzity třetího věku. 

čtvrtek 23. 1.   19:30 

HUDEBNÍ SKLEPY  
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MILEVSKÉ KINO – ul. 5. května 117 
tel.: 382 521 216, kino@milevskem.cz 

Provozní doba pokladny: 30 minut před začátkem představení.  
REZERVACE A VSTUPENKY: milevskem.cz, DK Milevsko, Infocentrum Milevsko, Milevské kino  

FACEBOOK.COM/KINO.MILEVSKO 

čtvrtek 2. 1.      ČESKÉ ZNĚNÍ     15:00                         110 min.                

POSLEDNÍ ARISTOKRATKA         BIO SENIOR   

ČR, SR – Komedie – Komedie Jiřího Vejdělka. Čerství aristokraté jsou neznalí místních poměrů a nepolíbení 
českou realitou, někdejší vlast a zámecký život znají jen z prastarých vyprávění příbuzných. Film vznikl podle 
stejnojmenné knihy Evžena Bočka.                         vstupné: 50 Kč   

čtvrtek 2. 1., pátek 3. 1., sobota 4. 1., neděle 5. 1.   ČESKÉ ZNĚNÍ       17:30                          94 min.                

ZAKLETÉ PÍRKO 
ČR – Pohádka – Nová pohádka Zdeňka Trošky vypráví příběh odvážné dívky, která se vydá do světa 
vysvobodit zakletého prince.                                                                                   vstupné: plné 130 Kč, děti 110 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                     

čtvrtek 2. 1.     TITULKY       20:00                      95 min.  

NENÁVIST    

USA – Horor – Producent Sam Raimi nám přináší nový pohled na klasický horor. 
 do 15 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                    

pátek 3. 1., sobota 4. 1., neděle 5. 1.  ČESKÉ ZNĚNÍ    20:00                                          95 min.                

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 
ČR, SR – Komedie, romantický – Česko-slovenská romantická komedie nejen o tom, že láska hory přenáší, ale 
také že kvete v každém věku.                                                                         do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč                               

čtvrtek 9. 1., pátek 10. 1.   TITULKY       20:00                     106 min.   

CATS    

USA, VB – Muzikál – Oscarový režisér Tom Hooper se obklopil těmi nejlepšími herci, zpěváky a tanečníky 
a slibuje nezapomenutelný divácký zážitek.                                   do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                    

pátek 10. 1., sobota 11. 1.  DABING       17:30                                        90 min.                

MEDVÍDCI BOONIE: CESTA DO PRAVĚKU 
Čína – Animovaný, rodinný – Vick a jeho medvědí bráchové se dostali do pravěku a nemůžou zpátky! Všude 
kolem nich jsou obrovská zvířata, která mají v hlavě jediné – OBĚD!                                              vstupné: 120 Kč                                         

sobota 11. 1.     TITULKY       20:00             130 min.        

NA NOŽE  

USA – Komedie, kriminální, mysteriózní, drama – Satirická krimi komedie „Na nože” zábavným způsobem 
ukazuje, jak může dopadnout vyšetřování záhadného úmrtí autora tajemných detektivních příběhů, když 
jsou všichni v jeho blízkosti podezřelí.                                 do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                    

neděle 12. 1.    DABING       10:00                                        97 min.                

ANGRY BIRDS VE FILMU 2    

USA – Animovaný, akční dobrodružný – Rozzlobení nelétaví ptáci a zákeřní zelení vepři jsou opět ve při 
v animáku.                                                                   vstupné: 60 Kč   
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neděle 12. 1.      ČESKÉ ZNĚNÍ     20:00                            90 min.    

MŮJ PŘÍBĚH   

ČR – Romantický, drama – Elizabethin příběh vypráví o neuvěřitelné snaze dostat se ze dna, o ozdravné síle 
humoru, o ceně přátelství a také vůli otevřít srdce a nezanevřít na lásku, protože ta je naším hnacím 
motorem.                                                                                                          do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                    

čtvrtek 16. 1.     DABING       15:00                                      120 min.                

ZLOBA: KRÁLOVNA VŠEHO ZLÉHO  BIO SENIOR  

USA, VB – Fantasy, dobrodružný, akční – Přešlo pět let. Královna černé magie Zloba žije spokojeně 
na čarovných Blatech a její kmotřenka Růženka dospívá.                  vstupné: 50 Kč   

čtvrtek 16. 1.     ČESKÉ ZNĚNÍ      20:00                              90 min. 

KAREL SVOBODA: ŠŤASTNÁ LÉTA 
ČR – Dokument – Život českého hitmakera Karla Svobody plní dodnes přední stránky novin, ale i přesto je 
stále obestřen tajemstvím.                             vstupné: 
120 Kč    

pátek 17. 1., sobota 18. 1., neděle 19. 1.    DABING     17:30                                    106 min.                

DOLITTLE       3D 
USA – Dobrodružný – Kdyby tak každý doktor byl jako Dolittle. Nebojí se vyrazit na nebezpečnou výpravu, 
utkat se s piráty, ale hlavně rozumí řeči zvířat.                                                                                    vstupné: 150 Kč   

pátek 17. 1.     TITULKY       20:00             113 min.                

MIZEROVÉ NAVŽDY     

USA – Akční komedie – Mizerové Mike Lowrey (Will Smith) a Marcus Burnett (Martin Lawrence) jsou zpátky 
a před nimi poslední společná jízda.                                                             do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč                               

sobota 18. 1., neděle 19. 1.   ČESKÉ ZNĚNÍ      20:00                 95 min. 

PŘÍPAD MRTVÉHO NEBOŠTÍKA 
ČR – Komedie – Je čas udělat si legraci z toho, jak se nám filmy a seriály krimižánru přemnožily. 

                                       do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč                               

čtvrtek 23. 1.     TITULKY       20:00                                      108 min.        

KRÁLÍČEK JOJO  

ČR, Nový Zéland – Komedie, drama – Jojo si to užívá. Jako správný malý kluk má spoustu kamarádů v 
Hitlerjugend, nej-přítele Yorkiho a pak ještě jednoho kamaráda imaginárního – Adolfa Hitlera.                                                                                                                                                

vstupné: 130 Kč  

pátek 24. 1., sobota 25. 1., neděle 26. 1.  ČESKÉ ZNĚNÍ     20:00                                     107 min.                

PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST 
ČR, SR – Komedie – Natálie je svobodná třicátnice. Je šťastná, má dobrou kariéru a dlouholetou nejlepší 
kamarádku Simonu, které se právě obrátil život vzhůru nohama.          do 15 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč                               

čtvrtek 30. 1., pátek 31. 1.   TITULKY      20:00                                                  113 min.                

GENTLEMANI    

USA – Akční, krimi – Sofistikovaná akční komedie z dílny scénáristy a režiséra Guye Ritchieho sleduje příběh 
britského drogového krále, který se snaží prodat svoje impozantní drogové impérium dynastii oklahomských 
miliardářů.                                                                                                         do 15 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč              
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pátek 31. 1.     DABING     9:00                87 min.  

PRÁZDNINOVÁ DÍLNA + OVEČKA SHAUN VE FILMU: FARMAGEDDON 
VB, USA, Francie – Animovaný – Přijďte strávit příjemné prázdninové dopoledne s dílničkou a animákem 
o ovečkách.                                                            vstupné: 60 Kč   

pátek 31. 1., sobota 1. 2.    DABING      17:30                                        99 min  

CESTA ZA ŽIVOU VODOU 
Norsko – Pohádka, fantasy – Fantasy pohádka Cesta za živou vodou volně navazuje na předchozí snímek 
Cesta za králem trollů.                                                                                               vstupné: plné 130 Kč, děti 110 Kč     

 
 

 


