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DŮM KULTURY – Nádražní 846 
tel.: 383 809 200, info@milevskem.cz 

do čtvrtka 30. 9.   
LÉTO S NADHLEDEM 
Cestovatelská fotosoutěž s DK Milevsko. Více na www.milevskem.cz. 

středa 1. a neděle 5. 9. 16:00   taneční sál 
TANEČNÍ SKUPINA EFK DANCE FAMILY – NÁBOR 

pátek 3. 9.   17:00   velký sál                     vstupné: účastníci kurzu vstup 
TANEČNÍ HODINY 2021 – ZAHÁJENÍ VÝUKY                           s platnou vstupenkou, ostatní 30 Kč       
První lekce, vedou taneční mistři Alena a Jaroslav Bolkovi.  

sobota 4. 9.   13:00-16:00  start od areálu koupaliště         vstupné: 100 Kč 
12. POHÁDKOVÝ LES  
Tradiční zábavné dětské odpoledne plné soutěží a odměn. Start od koupaliště v Milevsku (ulice Petrovická), 
cíl ve Vášově mlýně. Zaplacením vstupného získáte soutěžní kartičku, která umožní získání odměn, 
nesoutěžní doprovod vstup zdarma.  Pořádá Dům kultury Milevsko a Maškarní sdružení Milevsko za podpory 
Města Milevska a ve spolupráci se zájmovými spolky a nadšenci z Milevska a okolí. Předprodej na 
www.milevskem.cz. 

sobota 4. 9.   19:00   dům kultury 
MATURITNÍ PLES – GYMNÁZIUM MILEVSKO 

středa 8. 9.   17:00   velký sál 
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA MILEVSKA 

pátek 10. 9.    19:00   velký sál                      vstupné: účastníci kurzu vstup  
TANEČNÍ HODINY 2021                 na průkazky, ostatní vstupné: 30 Kč 
Druhá lekce, vedou taneční mistři Alena a Jaroslav Bolkovi. 

úterý 14. 9.   13:00-16:00  učebna 2 
ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA 
Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny. 

čtvrtek 16. 9.   18:00   vestibul DK  
VERNISÁŽ VÝSTAVY OBRÁZKY TVOŘENÉ ÚSTY 
Vystavuje Pavel Hejhal, který o sobě řekl: „V roce 2002, když mi bylo 19 let, jsem měl autonehodu, při které 
jsem si poranil krční páteř a bohužel i míchu. Po tomto úrazu jsem zůstal ochrnutý od ramen dolů včetně 
bránice. S dýcháním mi tak pomáhá plicní ventilátor. Když se můj stav v nemocnici stabilizoval, říkala mi má 
rehabilitační sestra Lenka, že existují lidé, kteří se naučili psát a malovat ústy. Měl bych to prý také zkusit. 
Začátky byly těžké a hrot tužky moc neposlouchal. Postupem času jsem si ale našel úchop, který mi 
vyhovoval, a hlavně mi taťka vyrobil nástavce na tužky, abych měl hrot tužky dál od očí. Dalším zkoušením 
jsem se vypracoval k tomu, že už se na papíru objevovalo to, co jsem chtěl. Díky obrázkům jsem se stal 
stipendistou celosvětového sdružení VDMFK v Čechách UMÚN (Umělci Malující Ústy a Nohama). Hlavní 
myšlenka sdružení je, že jako hendikepovaní nemusíme být jen pasivní příjemci sociálních dávek, ale můžeme 
i něco aktivně vytvářet. Pokud by Vás mé obrázky zaujaly a stáli byste o některý, mohu Vám nabídnout 
autorský tisk za 185Kč. S objednávkou se můžete obrátit na mě: pavelhejhal@seznam.cz. Podívat se můžete 
na mé stránky: www.pavelhejhal.com. Nebo se můžete obrátit přímo na Nakladatelství UMÚN, kde jsou v 
nabídce i díla ostatních malířů (www.umun.cz).“     
Výstava potrvá do středy 6. října. 

 

mailto:pavelhejhal@seznam.cz
http://www.pavelhejhal.com/
http://www.umun.cz/
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pátek 17. 9.    19:00   velký sál                      vstupné: účastníci kurzu vstup  
TANEČNÍ HODINY 2021                 na průkazky, ostatní vstupné: 30 Kč 
Druhá lekce, vedou taneční mistři Alena a Jaroslav Bolkovi. 

sobota 18. 9.   17:00   bazilika Milevského kláštera           vstupné: 120 a 150 Kč 
13. MILEVSKÉ BIENÁLE DUCHOVNÍ HUDBY – VIVAT MOZART 
Letos vzpomínáme na předčasné úmrtí W. A. Mozarta (1791) a připravili jsme pro vás připravili pestrý výběr 
z jeho díla. Tentokrát přijede z Prahy Dvořákův komorní orchestr. Vedle Milevského smíšeného sboru 
vystoupí i vynikající místní klarinetista Jiří Krejčí. Mladá sólistka opery ND nás potěš í výběrem árií jak 
světského, tak duchovního charakteru. 

neděle 19. 9.   17:00   velký sál              vstupné: 200 a 220 Kč 
MICHAL K SNÍDANI 
Michal, který je dětem dobře známý z pořadu České televize Kouzelná školka, tentokráte plně rozvíjí hru s 
barevnými samolepicími páskami. Bez ostychu vytáčí metry a metry pásek, ze kterých vyrábí jednoduché 
tvary až po plastické, imitující reálné předměty, v tomto případě, vše dobré, na co máme chuť! Michal se 
zamýšlí nad tím, co se stane, když nesníme z talíře poslední sousto, ve kterém je ukrytá síla. Po skončení 
pořadu bude umožněno fotografování s Michalem. 

pátek 24. 9.    19:00   velký sál                      vstupné: účastníci kurzu vstup  
TANEČNÍ HODINY 2021                 na průkazky, ostatní vstupné: 30 Kč 
Druhá lekce, vedou taneční mistři Alena a Jaroslav Bolkovi. 

neděle 26. 9.    19:00   velký sál + balkon             vstupné: 400 a 450 Kč 
ZAMILOVANÝ SUKNIČKÁŘ – DIVADELNÍ HRA 
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…  
Hrají: Lukáš Vaculík, Viktor Limr/Pavel Nečas, Filip Tomsa, Mahulena Bočanová/Adéla Gondíková/Betka 
Stanková, Veronika Jeníková/Olga „Háta" Želenská a další. 

 

PŘIPRAVUJEME 
sobota 9. 10   20:00   velký sál + balkon       vstupné: v předprodeji 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 20 let. Skupina za tu dobu koncertovala nejen doma a na 
Slovensku, ale i v celé Evropě, procestovala Severní Ameriku, Austrálii 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 posledních letech výrazně pracovali na novém modernějším zvuku, 
výraznějším aranžmá a také na novém repertoáru. Je toho důkazem i poslední řadové album Nadechnutí 
(2018).  
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neděle 10. 10.  19:00   velký sál           vstupné v předprodeji 400 Kč 
HODINA DUCHŮ – DIVADELNÍ KOMEDIE 
Už jste určitě někdy slyšeli termín cítit se jako v sedmém nebi. Tato komedie si pohrává s myšlenkou, co tam 
může být a co může být v takovém šestém nebi, pátém a ostatních. A co když s posledním výdechem nic 
nekončí?  
Hrají: Pavlína Mourková Roman Štolpa Matěj Kriegel Bořek Slezáček Monika Timková Jindra Kriegel Lucie 
Linhartová Josef Hervert Petr Semerád Michaela Zemánková Radomír Švec 

pátek 22. 10.  20:00   velká sál            vstupné: v předprodeji 550 a 590 Kč 
OLYMPIC  
Tato česká rocková a legendární skupina byla založena roku 1962 jako doprovodná kapela zpěváků (Yvonne 
Přenosilová, Miki Volek, Pavel Šváb aj.). Roku 1965 se osamostatnila a nahrála svůj 1.hit Dej mi víc své lásky. 
Skupinu Olympic není třeba dlouze představovat. Je českou ikonou a rockovou stálicí. Koncert této kapely je 
zárukou kvality, skvělé hudby a zábavy!  

 

Pro vstup na všechny kulturní akce je nutné dodržet aktuální epidemiologické 
podmínky. Podmínky vstupu najdete na webu www.milevskem.cz. 

V případě dotazů volejte 383 809 200. 
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.  
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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 

čtvrtek 2. až úterý 29. 9.                   vstupné: 10 Kč 
VÝSTAVA PRACÍ STUDENTŮ SUPŠ BECHYNĚ 
Výstava prací studentů oborů Keramický design, Grafický design, Průmyslový design a Multimediální tvorba 
SUPŠ Bechyně. 
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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. 9., pátek 3. 9.    ČESKÉ ZNĚNÍ         20:00                                  90 min.                

GUMP – PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT 

ČR – Dobrodružný, rodinný - „Jsem Gump a byl jsem toulavej pes…“ Dobrodružný příběh skutečných psích 
hrdinů a lidí kolem nich. V lidských rolích se představí Bolek Polívka, Eva Holubová, Ivana Chýlková, Karel 
Roden, Jana Plodková, Richard Krajčo, Anna Šulc a další.                                                vstupné: 100 Kč 

pátek 3. 9., sobota 4. 9., neděle 5. 9.   DABING           17:30                     107 min.                

MIMI ŠÉF: RODINNÝ PODNIK 

USA – Animovaný, komedie – Pamatujete si na přechytralý mimino v obleku a jeho staršího bráchu Tima? S 
komedií Mimi šéf před pár lety „zbourali“ kina a teď se pustí do další akce. Oba bráchové sice v mezidobí 
trochu dospěli, ale do obleku se nasoukala Timova dcera Tina, která je, batolecímu věku navzdory, fakt ostrá 
holka.                   vstupné: plné 130 Kč, děti 110 Kč 

sobota 4. 9., neděle 5. 9.     ČESKÉ ZNĚNÍ         20:00                   117 min.                

PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL 

ČR – Komedie – Čtyři kamarádi ve středním věku přiznají, že nežijí tak, jak si představovali. A rozhodnou se 
vyřešit svou krizi provokativní hrou s téměř nesplnitelnými úkoly.      do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč   

čtvrtek 9. 9., pátek 10. 9.      DABING, 3D  20:00                      133 min.                            

SHANG-CHI A LEGENDA O DESETI PRSTECH  

USA – Dobrodružný, akční, fantasy – Hlavním hrdinou je superhrdina čínského původu Schang-Chi, který je 
konfrontován se svojí minulostí, když je zapleten do sítě tajemné organizace Deset prstenů. Jedná se o druhý 
film ze čtvrté fáze MCU.                                                                                    vstupné: plné 150 Kč, děti 130 Kč  

sobota 11. 9., neděle 12. 9.    ČESKÉ ZNĚNÍ         20:00                                   92 min.                

CESTA DOMŮ 

ČR – Komedie, romantický – Snímek navazuje na filmy režiséra Vorla: Cesta z města a Cesta do lesa, vytvoří 
z nich uzavřenou trilogii a završí osudy všech stěžejních postav.       
                                                                          do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč  

čtvrtek 16. 9.       TITULKY   20:00          111 min. 

ZHOUBNÉ ZLO 

USA – Horor, kriminální, drama – James Wan se vrací ke svým žánrovým kořenům příběhem o dívce Madison, 
kterou paralyzují neustávající vize strašlivých vražd, které bohužel mají daleko k obyčejným snům.  
                           do 15 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč 

pátek 17. 9., sobota 18. 9.     TITULKY   20:00         130 min. 

ZELENÝ RYTÍŘ 

USA, Irsko – Fantasy, drama – Chrabrý, ale svéhlavý rytíř kulatého stolu, synovec krále Artuše, Sir Gawain, se 
vydává na troufalou cestu, na jejímž konci ho čeká osudový vyzyvatel – obrovský a tajemný Zelený Rytíř.                                                                                                                
                                                                                                                            do 15 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč 
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neděle 19. 9.      ČESKÉ ZNĚNÍ         20:00                                   77 min.                

MARŤANSKÉ LODĚ 

ČR, Norsko – Drama, romantický – Hlavní hrdinové filmu se poprvé setkávají na narozeninové party ve 
vybydlených prostorách brněnského nádraží. Mladá psycholožka hudebníka pozve na přednášku, kterou 
pořádá. Na Martina zapůsobí. On kolem ní krouží, ona ho loví. Martin za ní odletí do Norska. Po návratu 
domů zjišťují, že bez sebe nemůžou být. Je to jak z hollywoodské romance, jen v kulisách Brna. Vyléčí 
vesmírná láska všechny bolesti?                                                                 do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč   

čtvrtek 23. 9., pátek 24. 9., sobota 25. 9., neděle 26. 9. ČESKÉ ZNĚNÍ        20:00                     99 min.                

ZBOŽŇOVANÝ 

ČR - Komedie - Jeden z nejuznávanějších českých scenáristů Petr Kolečko (seriály Most!, Lajna, Okresní 
přebor, filmy Masaryk, Bajkeři) se při psaní komedie Zbožňovaný nechal inspirovat svým dědou. Proto se 
tentokrát rozhodl i režírovat. Pro svůj film se mu podařilo získat plejádu předních hereckých osobností. Hlavní 
role se s grácií zhostil stále šarmantní Jiří Bartoška. Další postavy si s chutí zahráli Ivana Chýlková, Zuzana 
Kronerová, Jiří Langmajer, Petra Hřebíčková, Štěpán Kozub a další.  
                                                                                                                do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč   

pátek 24. 9., sobota 25. 9., neděle 26. 9.  DABING                  17:30                     85 min.  

AINBO: HRDINKA PRALESA 

Peru, Nizozemsko – Celý život Ainbo se odehrává uprostřed amazonské džungle a ona ji nade vše miluje. 
Jednoho dne však zjistí, že je její domov ohrožen hamižnými těžaři, kteří začali kácet vzácné stromy. S pomocí 
svých „andělů strážných,“ roztomilého a legračního armandilla Dilla a obtloustlého tapíra Vacyho se Ainbo 
vydává na záchrannou misi svého ráje.          vstupné: 120 Kč  

čtvrtek 30. 9., pátek 1. 10.      TITULKY    20:00          163 min. 

NENÍ ČAS ZEMŘÍT 

USA – Akční – James Bond, agent 007, skončil aktivní službu a užívá si zasloužený odpočinek na Jamajce. Klid 
však nemá dlouhého trvání – objeví se totiž jeho starý přítel Felix Leiter ze CIA a požádá ho o pomoc.  
                                         do 15 let nepřístupný, vstupné: 140 Kč 


