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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 

pátek 2. 10.   14:00-22:00  loutkový sál 

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA JIHOČESKÉHO KRAJE 
Volební okrsek. 

pátek 2. 10.    19:00-22:00  velký sál                        vstupné: účastníci kurzu vstup  

TANEČNÍ HODINY 2020        na průkazky, ostatní vstupné 30 Kč 
Pátá lekce, vedou taneční mistři Alena a Jaroslav Bolkovi. 

sobota 3. 10.   08:00-14:00  loutkový sál 

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA JIHOČESKÉHO KRAJE 
Volební okrsek. 

sobota 3. 10.   10:00-12:00  prostory DK            vstupné: zdarma 

PODZIMNÍ DĚTSKÁ BURZA + BLEŠÍ TRH 
Burza pro všechny, kteří chtějí prodat nebo koupit dětské oblečení, kočárky, kola, 
autosedačky, hračky, sportovní potřeby a další věci pro děti od 0 do 15 let. Současně 
s burzou proběhne bleší trh, podmínky prodeje naleznete na www.milevskem.cz. 
V rámci burzy budeme vybírat hračky pro Darovnu Milevsko a vy tak můžete přispět 
na dobrou věc.  

pondělí 5. 10.   16:00-16:45  hudební sál            cena: 20 Kč/lekci 

JÓGA PRO DĚTI – ZAHÁJENÍ KURZU 
Jóga pro děti je jiná, než jakou ji znají dospělí. Není při ní tolik důležitá výdrž v 
jednotlivých pozicích jako pohyb samotný. Zatímco „dospělácká“ jóga probíhá v klidu a 
tichu, dětská jóga bývá často provázena dětským smíchem, říkankami, písničkami. 
Určeno pro děti od 5 let. 

pondělí 5. 10.   17:00   hudební sál 

JÓGA – ZAHÁJENÍ KURZU 
Obsazeno, pouze pro předem přihlášené! 

pondělí 5. 10.   18:00   loutkový sál    

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ – BESEDA ZÁPADNÍ POBŘEŽÍ USA A KANADY 
Promítá a vypráví Matěj Patera. 

pondělí 5. 10.  19:00-19:50  učebna 2 

KURZ ANGLICKÉHO JAZYKA – PŘÍPRAVA K MATURITĚ 
Určeno pro studenty 4. ročníků středních škol. Přihlášky a více informací na telefonu 383 809 200 nebo na e-
mailu kurzy@milevskem.cz. 

úterý 6. 10.   15:00   malý sál  

TRADIČNÍ SETKÁNÍ JUBILANTŮ – SENIOR KLUB ZVVZ 
Setkání v domě kultury se členy, kteří letos oslaví 70, 75, 80, 85 a 90 let. Jen pro pozvané. 
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čtvrtek 8. 10.    19:00   velký sál + balkon              vstupné: 390 a 420 Kč 

NÁHRADNÍ TERMÍN – MIROSLAV DONUTIL „NA KUS ŘEČI“ 
Populární herec, bavič a vypravěč Miroslav Donutil navštíví Milevsko se svojí one man 
show Na kus řeči. Skvělé historky, nové příběhy a zážitky nám připomenou, co vše se 
může přihodit na cestách.  
ZAKOUPENÉ VSTUPENKY ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI.  

pátek 9. 10.    19:00-22:00  velký sál                        vstupné: účastníci kurzu vstup  

TANEČNÍ HODINY 2020        na průkazky, ostatní vstupné 30 Kč 
Šestá lekce, vedou taneční mistři Alena a Jaroslav Bolkovi. 

neděle 11. 10.   15:00   velký sál                vstupné: 70 Kč 

POHÁDKA – PRALESNÍ POHÁDKY 
Už jste někdy pozorovali zvířátka? Ano, musíme být potichu a hodně, hodně trpěliví! A čekat, jestli se nějaké 
zvířátko objeví. Je to tak i v Jihoamerickém pralese? Uvidíte! Loutková pohádka plná zvířátek, které se vydají 
na cestu za dobrodružstvím. Představení je určeno dětem od 3 let.  

pondělí 12. 10.  18:00   Milevské kino             vstupné: 250 Kč 

JIŘÍ KOLBABA – PIRÁTI Z KARIBIKU – SEVERNÍ ANTILY I. ČÁST 
Oblíbení cestovatel a fotograf Jiří Kolbaba opět v Milevsku.    

úterý 13. 10.   13:00-16:00  učebna 2 

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA 
Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny – každé druhé úterý v měsíci. 

středa 14. 10.   17:00   velký sál 

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA MILEVSKA 
středa 14. 10.   17:30   výuková učebna            vstupné: 100 Kč 

KURZ – VÝROBA PAPÍROVÉ KRAJKY 
Na prvním poprázdninovém tvořivém kurzu se můžete pod vedením lektorky Marie Roučkové naučit vyrábět 
krásné papírové krajky. Kurz je vhodný i pro děti od cca 10 let a je nutno se na něj přihlásit do 8. října na 
telefonu 383 809 200 nebo na e-mailu kurzy@milevskem.cz. S sebou si přineste měkkou podložku (např. pod 
myš), háčky na háčkování příze (různé velikosti), jehlu a versatilku nebo korkový špunt.  

čtvrtek 15. 10.  18:00   výuková učebna               vstupné: 30 Kč 

DISKUSNĚ VZDĚLÁVACÍ VEČER – O ENERGIÍCH A REIKI 
Naše pozvání přijal Tomáš Brož, který pohovoří o energiích, reiki, problematice geopatogenních, patogenních 
a psychogenních zón. Dále o čakrách a způsobech, jak pomoci sám sobě a druhým. Dozvíte se, jaký je rozdíl 
mezi osobní energií a energií reiki. Jaké jsou možnosti použití reiki a jak ji získat. Probereme sílu vědomí 
a podvědomí a mnoho dalšího. 

úterý 20. 10.   18:00   loutkový sál      

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ – BESEDA NEUVĚŘITELNÁ INDIE 
Povídání o měsíčním putování po Indii. Promítá a vypráví Ing. Petr Beneš. 

středa 21. 10.   19:00   velký sál             vstupné: 290 Kč 

NÁHRADNÍ TERMÍN – KŠANDA  
Magda Olezlá a Jindřich Klíště jsou milenci. Plánují společný život, ale ještě předtím se snaží získat hodně 
peněz a přitom zůstat čistí. Vymyslí ďábelský plán. K jeho realizaci zneužijí manžela Olezlé – Huberta Kšandu. 
Pomůžou mu postupně vystoupat až na samý vrchol kariéry, pak ale jimi nastražená past sklapne.  
ZAKOUPENÉ VSTUPENKY ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI. 
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pátek 23. 10.    19:00   velký sál                 vstupné: 110 a 100 Kč 

TANEČNÍ HODINY 2020 - PRODLOUŽENÁ 
neděle 25. 10.   14:00   velký sál                           vstupné: 220 a 250 Kč 

NÁHRADNÍ TERMÍN – MAJDA ZE ŠKOLKY 
Majdu zná každý, kdo se někdy díval na televizi a chtěl se pobavit nebo poučit. Pořad 
Majda ze školky je komponovaný program pro kluky, holky i celou rodinu. Těšit se 
můžete na písničky, zábavné hry a soutěže.  
ZAKOUPENÉ VSTUPENKY ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI. 

pondělí 28. 10   18:00   Milevské kino            vstupné: zdarma 

OSLAVY 28. ŘÍJNA 
čtvrtek 29. 10.  09:00   Milevské kino                vstupné: 60 Kč 

PRÁZDNINOVÁ DÍLNA + PROMÍTÁNÍ FILMU TROLLOVÉ: SVĚTOVÉ TURNÉ 
Přijďte si vyrobit podzimní dekoraci a pak se podívat na film o stoprocentně pozitivní trollí holce Poppy, která 
byla v úspěšném prvním díle pouhou princeznou, nyní povýšila na královnu, ale naštěstí ji to nijak 
nepoznamenalo. Své zemi vládne tancem, zpěvem a levou zadní, protože tam, kde nejsou žádné potíže, 
je kralování brnkačka. Její svět by dál pohodově rotoval v popovém rytmu, kdyby jednoho krásného dne 
nepřišlo šokující odhalení – popoví Trollové nejsou jedinými obyvateli planety. 
pátek 30. 10.    19:00-22:00  velký sál                        vstupné: účastníci kurzu vstup  

TANEČNÍ HODINY 2020        na průkazky, ostatní vstupné 30 Kč 
Sedmá lekce, vedou taneční mistři Alena a Jaroslav Bolkovi. 

sobota 31. 10.   20:00   velký sál                vstupné: v předprodeji 400 Kč, 

WALDA GANG & ALKEHOL TOUR 2020              na místě 450 Kč 
Rockový nářez dvou populárních kapel. Alkehol je česká rocková 
hudební skupina. Vznik si muzikanti datují na rok 1992, kdy se Ota 
Hereš a Petr Buneš rozhodli složit ne-trashmetalové písně s 
hospodskými texty. Walda Gang je česká rocková skupina, kterou 
založil zpěvák skupiny Harlej Vláďa Šafránek. Je zaměřená na 
rockové předělávky skladeb Waldemara Matušky a dalších 
známých českých i zahraničních písní. Vstup do sálu od 19:30 
hodin. 
Předprodej vstupenek na www.milevskem.cz nebo v obvyklých předprodejních místech. 
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PŘIPRAVUJEME 

neděle 1. 11.   19:00   velký sál + balkon              vstupné: 400 a 450 Kč 

ZAMILOVANÝ SUKNIČKÁŘ 
Fraška s množstvím komediálních situací a překvapivým koncem. Harry Douglas, záletný americký 
velvyslanec ve Velké Británii, řekne své ženě Lois, že odjíždí na víkend hrát golf. Lois naopak Harrymu 
oznámí, že bude na víkend v lázních a že jejich dcera Debbie odjíždí navštívit kamarádku. Harry se ovšem 
tajně vrací do prázdného domu, jelikož si naplánoval milostné dostaveníčko s přitažlivou sousedkou. Debbie 
se vrací se svým přítelem v domnění, že budou mít celý dům pro sebe. Ambasáda mezitím čelí hrozbě 
bombového útoku, a tak Harryho sekretářka a kapitán z americké námořní pěchoty přijíždějí 
do velvyslancovy rezidence vybudovat krizový štáb. 

sobota 14. 11.   19:00   velký sál           vstupné: v předprodeji 290 Kč, 

NÁHRADNÍ TERMÍN – TRAVESTI SHOW NEMOCNICE NA POKRAJI ZKÁZY         na místě 320 Kč 
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. Nový pořad nejúspěšnější české travesti skupiny. Více informací na facebooku Techtle mechtle 
revue nebo na www.techtlemechtlerevue.cz.  
ZAKOUPENÉ VSTUPENKY ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI. 

sobota 21. 11.   20:00   velký sál + balkon              vstupné: 555 a 590 Kč 

ČECHOMOR 
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 stejnojmennou skladbu), uběhlo 19 let. Skupina za tu dobu koncertovala 

nejen doma a na Slovensku, ale i v celé Evropě, procestovala Severní Ameriku, Austrálii i Asii.  

PŘEDPRODEJ A REZERVACE VSTUPENEK 
www.milevskem.cz, DK Milevsko, Turistické informační centrum, Milevské kino 
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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 2. 10.   14:00-22:00 

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA JIHOČESKÉHO KRAJE 
Volební okrsek. 

sobota 3. 10.   08:00-14:00 

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA JIHOČESKÉHO KRAJE 
Volební okrsek. 

úterý 6. 10.                       vstupné: 10 Kč 

VÝSTAVA TROJÍ POHLED NA KRÁSU  
Výstava fotografií potrvá do 30. října. 

pátek 9. 10.   19:30                   vstupné: 200 a 250 Kč 

HUDEBNÍ SKLEPY – KATKA SVOBODOVÁ & TAJEMOJE 
Přeloženo ze 17. dubna 
Nové tváře a potomci Ivana Hlase (Kateřina a Ondřej) poprvé ve „sklepech“. Účinkují: Kateřina Svobodová 

(zpěv, klavír), Ondřej Hlas (kytara, zpěv), Matyáš Paur (bicí), Václav Sloup (housle), Zbyšek Kordač (basa). 

Rezervace a prodej vstupenek v Galerii M. 
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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 1. 10.     ORIGINÁLNÍ ZNĚNÍ   20:00                                                    90 min.                

RYTMUS: TEMPOS 

SR – Dokument, hudební – Dokument Rytmus: Tempos přináší výjimečný pohled na celou Rytmusovu kariéru 
od úplných počátků až po dnešní pozici uznávané a obdivované hvězdy a celebrity. Příběh rappera Rytmuse 
je současně i příběhem rapu a hiphopu u nás.             do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč  

pátek 2. 10., sobota 3. 10., neděle 4. 10.   DABING      pátek a sobota 20:00                       125 min.                

PINOCCHIO              neděle 17:30 
Itálie, VB, Francie – Dobrodružný, rodinný – Řezbář Geppetto vychovává oživlou loutku Pinocchia jako 
vlastního syna. Pinocchio však není zrovna nejvzornější klučina a nechá se lehce svést k rošťárnám, díky nimž 
prožívá nespočet napínavých dobrodružství. Jednoho dne je podveden, unesen a honí ho bandité tajemným 
světem plným neuvěřitelných nestvůr – z břicha obří ryby se přes zemi hraček dostane až na pole zázraků. 

vstupné: 120 Kč  

neděle 4. 10.    ČESKÉ ZNĚNÍ    20:00                           100 min.                

SVĚT PODLE MUCHY 
ČR – Dokument – Syn Alfonse Muchy, Jiří, hledá ve vzpomínkách, korespondenci a pamětech osudy svého 
otce, geniálního kreslíře a selfmademana, jehož sláva se zrodila takřka přes noc díky spolupráci s hereckou 
hvězdou tehdejší Paříže Sarah Bernhardt. Jeho plakáty, užité umění a obrazy se staly světoznámé. Přesto 
neváhal opustit Paříž na vrcholu svého úspěchu, aby uskutečnil svůj umělecký sen – Slovanskou epopej.  

do 12 let nepřístupný, vstupné: 100 Kč  

čtvrtek 8. 10.    TITULKY    20:00                           105 min. 

AFTER: PŘIZNÁNÍ 
USA – Romantický – Láska Tessy a Hardina je osudová a jeden bez druhého nemůže být, ale nespálila 
se Tessa už příliš? Když se Tessa dozví, že s ní Hardin začal chodit kvůli sázce, kterou uzavřel s přáteli, 
je zdrcená. Rozum i nejbližší okolí jí radí, aby se Hardina už navždy vzdala, nebyla by první, kterou ponížil 
a odkopl. Hardin se ale do Tessy doopravdy zamiloval a chce ji získat zpátky. 

do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč 

pátek 9. 10., sobota 10. 10., neděle 11. 10.  DABING   17:30                                        90 min.                

LÉTO PATŘÍ REBELŮM 
SR, Německo – Léto je konečně tady! Jonáš se jako každý rok těší na svého dědu Bernarda, se kterým 
vždycky prožil ty nejlepší prázdniny. Letos je to ale jiné, z dědečka se stal pěkně nerudný chlapík. Jonáš má 
tedy před sebou velkou výzvu – musí dědovi vrátit chuť užívat si života.                                       vstupné: 120 Kč  

pátek 9. 10.      TITULKY    20:00                           150 min.                

TENET 
USA – Akční, drama, sci-fi – Hlavní zbraní hrdiny akčního sci-fi spektáklu filmového vizionáře Christophera 
Nolana je jediné slovo – Tenet. V temném světě mezinárodní špionáže bojuje o záchranu celého světa. 
Vydává se na extrémně komplikovanou misi, ve které pro časoprostor neplatí pravidla, tak jak je známe. 

do 15 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč  
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sobota 10. 10., neděle 11. 10.  ČESKÉ ZNĚNÍ          20:00                                        94 min.                

SMEČKA 
ČR – Drama, sportovní – Holky, právo silnějšího a hokej. V partě dnešních teenagerů se žije podle zákonů vlčí 
smečky. Ve škole i v hokejové kabině, kam přichází nováček David. Autorita dospělých sem nedosáhne, platí 
tu tvrdá pravidla a rivalita. Pokud chce někdo přežít, musí se podvolit – nebo se vzepřít a o svoje místo 
bojovat.                                                                                                              do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč 

čtvrtek 15. 10.   TITULKY      20:00                              88 min.                

SLUŽEBNÍCI 
SR, ČR – Drama – Příběh dvou studentů bohoslovecké fakulty, kteří vstupují na začátku osmdesátých let 
v Bratislavě do kněžského semináře a setkávají se zde s neutěšenými poměry v tehdejší kolaborující katolické 
církvi.                                                                                                      do 12 let nepřístupný, vstupné: 100 Kč  

pátek 16. 10., sobota 17. 10., neděle 18. 10.     DABING    17:30                                        83 min.                

ČERVENÝ STŘEVÍČEK A 7 STATEČNÝCH 
Korea – Animovaný – Baculka Sněhurka najde pár kouzelných červených střevíčků, které ji promění na 
hubeňoučkou krasotinku. Má to ale jeden háček! Střevíce patří zlé čarodějnici a ta, když zjistí, že zmizely, 
použije veškerá kouzla a čáry, aby je dostala nazpět. Jako by nestačilo, že má Sněhurka plné ruce práce s 
ježibabou, do cesty se jí musí ještě připlést sedm neodbytných trpaslíků, kteří od ní chtějí pusu.  

vstupné: 120 Kč  

pátek 16. 10., sobota 17. 10., neděle 18. 10.      ČESKÉ ZNĚNÍ     20:00                                      127 min.                

KAREL 
ČR – Dokument, životopisný – Celovečerní dokumentární film Karel přináší ojedinělý pohled do soukromí 
a do duše Karla Gotta. Renomovaná režisérka Olga Malířová Špátová natáčela s Karlem Gottem po dobu 
celého jednoho roku a díky jeho upřímné otevřenosti vznikl nezvykle osobní až intimní pohled na život 
slavného zpěváka, jaký se doposud široké veřejnosti, ani jeho skalním příznivcům, nenaskytl. 

vstupné: 130 Kč  

čtvrtek 22. 10., pátek 23. 10.   DABING         20:00                                      111 min.                

NIGHTLIFE: NA TAHU       

Německo – Komedie – Co všechno se může stát během jedné noci a jednoho rande, které tak romanticky 
a nadějně začalo? Skoro všechno. Dlouhou sérii katastrofických situací zažívá v nové komedii „Nightlife: Na 
tahu“ Elyas M´Barek známý z komedií Fakjů a z Téměř dokonalých tajemství. 

do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč   

sobota 24. 10., neděle 25. 10.   TITULKY    20:00                     

SMRT NA NILU 
USA – Drama, krimi, mysteriózní - „Smrt na Nilu“ je dílem hvězdného filmového týmu, jenž stojí za zrodem 
celosvětového hitu „Vražda v Orient Expressu“ z roku 2017, s pětinásobným kandidátem na Oscara 
Kennethem Branaghem v roli ikonického detektiva Hercule Poirota.    do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč  

čtvrtek 29. 10.    DABING          09:00                                        91 min.                

PRÁZDNINOVÁ DÍLNA + TROLLOVÉ: SVĚTOVÉ TURNÉ 
USA – Animovaný – Přijďte strávit příjemné prázdninové dopoledne s dílničkou a pohádkou Trollové, která 
nás zavede na jejich turné.                               vstupné: 60 Kč  
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čtvrtek 29. 10., pátek 30. 10.  TITULKY    20:00                            119 min. 

GREENLAND: POSLEDNÍ ÚKRYT 
USA, VB – Akční, thriller – John Garrity (Gerard Butler) s manželkou Allison (Morena Baccarin) a malým 
synem Nathanem se vydávají na nebezpečnou cestu, aby našli útočiště, před obrovskou kometou rychle se 
blížící k Zemi.                                                                              do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč 

pátek 30. 10., sobota 31. 10., neděle 1. 11.   DABING  17:30                                        96 min.                

100% VLK 
Austrálie – Animovaný, dobrodružný – Letošní Halloween bude stoprocentně zábavný a chlupatý. 
Čtrnáctiletý Freddy vypadá jako obyčejný kluk, ale není obyčejný a není ani úplně člověk. Patří do starého 
rodu vlkodlaků a těší se na svou první proměnu ve vlka. V tu velkou slavnostní noc první proměny se ale něco 
zvrtne a Freddy se změní v ne příliš dravého ani moc hrozivého, zato ve strašně moc rozkošného – pudla. 

vstupné: 120 Kč  

sobota 31. 10., neděle 1. 11.   ČESKÉ ZNĚNÍ     20:00                           116 min.                

ŽÁBY BEZ JAZYKA 
ČR – Drama – Film režisérky Miry Fornay rozehrává nebezpečné vztahové hry, které probíhají v jedné rodině, 
v průběhu jednoho dne.                           do 15 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč  
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