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DŮM KULTURY – Nádražní 846 
Provozní doba pokladny: PO – PÁ: 8:00-11:30 a 12:15-15:30, 

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

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

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ 
Město Milevsko a Dům kultury Milevsko připravují tradiční novoroční ohňostroj na náměstí E. Beneše 
v Milevsku. 

čtvrtek 3. 1.   15:00    učebna 3 

IRISDIAGNOSTIKA 
Poradna Jitky Hanzalové. 

pátek 4. 1.   19:00    prostory DK  

REPREZENTAČNÍ PLES SOŠ A SOU MILEVSKO 
Tradiční společenský večer školy spojený se slavnostním šerpováním žáků třídy SO3. 

úterý 8. 1.   13:00-16:00   učebna 2 

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA ČR 
Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny. Každé druhé úterý v měsíci, www.zpmvcr.cz.  

úterý 8. 1.    18:00    loutkový sál               vstupné: 25 Kč 

TOULKY ZA POZNÁNÍM – BRAZÍLIE 
Promítá a přednáší cestovatel Pavel Šembera. 
Tradiční cyklus naučných pořadů pokračuje i v novém roce. S Pavlem Šemberou se podíváme do Brazílie, kam 
již deset let pravidelně cestuje a tuto zemi i její obyvatele si zamiloval. Ve svém povídání představí pestrost 
Brazílie, ať už po stránce přírodního bohatství, kulturních zvyků nebo gastronomických specialit. Společně 
navštívíme manaus, mokřady Pantanal, zavítáme na kávové plantáže i do hlavního města Brasília, který 
nechal zbudovat brazilský prezident českého původu Juscelino Kubitschek. Nemůžeme vynechat slavné 
vodopády nebo multikulturní metropoli Säo Paulo.  
O rozdílek mezi českou a brazilskou kulturou napsal Pavel Šembera i humoristickou knížku Návod na použití, 
kterou si budete moct na přednášce i zakoupit. 

pátek 11. 1.    19:00    prostory DK   

MATURITNÍ PLES 4.A – GYMNÁZIUM MILEVSKO 
Hraje: Elizabeth, moderátor & DJ: Pavel Janovský 

neděle 13. 1.   15:00                             velký sál vstupné: předprodej 50 Kč,  

POHÁDKA – KAŠPÁREK, HONZA A ZAKLETÁ PRINCEZNA                na místě 60 Kč 

Hraje: Divadelní soubor Tábor 
Veselá nová pohádka na staré motivy – loupežník Jozífek se marně pokouší získat ruku princezny Jasněnky, a 
tak se obrátí o pomoc na svoji tetičku – babu Jagu. Ta ale princeznu zakleje a odnese do Černého jezera, 
které hlídá drak. Naštěstí jsou tu kamarádi Kašpárek, Honza a hastrman, kteří se vydají princeznu zachránit. 
Kudy vedla jejich cesta, jaká nebezpečí na ně čekala a jak to nakonec všechno dopadne? To se dozvíte z naší 
pohádky. 
Předprodej: www.milevskem.cz, DK Milevsko, Infocentrum Milevsko a Milevské kino 

neděle 13. 1.   18:00    velký sál                vstupné: 50 Kč 

DIVADELNÍ PŘESTAVENÍ – HROBKA S VYHLÍDKOU 
Detektivní komedie Normana Robinse v podání Divadelního souboru Tábor. 

http://www.zpmvcr.cz/
http://www.milevskem.cz/
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Hrobka s vyhlídkou je inscenace, která v sobě míchá žánry detektivky, hororu a komedie. Vcelku běžný 
příběh se postupně mění a zaplétá do stále nejasnějších obrysů. To vše je podtrženo klasickým anglickým 
humorem a reáliemi starobylého anglického sídla se vším, co k tomu patří. Nechybí vraždy, láska, nečekané 
zvraty, slepé uličky i překvapivé rozuzlení. 

úterý 15. 1.   18:00    výuková učebna              vstupné: 50 Kč 

DISKUSNĚ VZDĚLÁVACÍ VEČER – SETKÁNÍ S CHIROPRAKTIKEM 
Dozvíte se spoustu rad, jak pomoci svému tělu, aby lépe pracovalo a nebolelo. Probereme bolesti zad, 
ramene, léčbu páteře i vnitřních orgánů pomocí chůze. Uvidíte praktické ukázky a mnoho dalšího. Přednáší: 
Ing. Vinci László 

středa 16. 1.   18:00    výuková učebna      vstupné: 70 Kč + materiál 

KURZ – MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ 
Přijďte si zkusit malbu na hedvábí – k dispozici budou mandaly, šátky, kravaty, pouzdra na brýle, šály… 
Lektorka: Laďka Bečková 

čtvrtek 17. 1.   17:00-20:00   výuková učebna           vstupné: 450 Kč 

SEMINÁŘ GRAFOLOGIE PRO POKROČILÉ 
Další z oblíbených seminářů Mgr. Jany Maškové. Přihlášky v kanceláři DK, tel.: 383 809 201. 

sobota 19. 1.   20:00    velký sál 

RYBÁŘSKÝ PLES 
Pořádá: výbor ČRS 

středa 23. 1.    18:00-20:00   loutkový sál  

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU 
pátek 25. 1.   

SPORTOVEC MILEVSKA 
Pořádají: Jihočeské týdeníky 

neděle 27. 1.   15:00 a 16:00   loutkový sál               vstupné: 30 Kč 

LOUTKOVÁ POHÁDKA 
neděle 27. 1.   19:00    velký sál               vstupné: 350 a 320 Kč 

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ – MŮŽEM I S MUŽEM 
Vyprodáno. 
Hrají: Kateřina Kaira Hrachovcová, Dáša Zázvůrková, Vanda Hybnerová a Jitka Sedláčková 

středa 30. 1.    20:00    velký sál                          vstupné: 480 Kč 

PARTIČKA – VYSOKÁ ŠKOLA IMPROVIZACE SE VRACÍ DO MILEVSKA! 
Michal Suchánek, Igor Chmela, Richard Genzer, Michal Novotný, Jakub Kohák, Marian Čurko… to je nová 
sestava Partičky.  
Předprodej: www.milevskem.cz, DK Milevsko, Infocentrum Milevsko a Milevské kino  

 
 
 
 
 
 
 

http://www.milevskem.cz/
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Připravujeme: 
pátek 8. 2.    20:00    prostory DK                         vstupné: 250 Kč 

PLES MĚSTA MILEVSKA 
Předprodej: www.milevskem.cz, DK Milevsko, Infocentrum Milevsko a Milevské kino 

sobota 16. 2. 2019  19:00    velký sál                         vstupné: 280 Kč 

CESTA KOLEM SVĚTA – TRAVESTI SHOW 
Travesti show Techtle Mechtle a Kočky zvou na Cestu kolem světa. Právě tak se 
jmenuje nový pořad, který pro vás připravili dámy Dolores, Stacey, Cathrin a Gina. 
V osobním životě jsou to však pánové – Lukáš, Honza, Martin a Jirka. Tentokrát se 
společně s nimi vypravíme na cestu po celé zeměkouli. Výpravné kostýmy, flitrované 
šaty, dlouhé řasy, vyčesané paruky a spousta známých písniček a scének – na to vše se 
můžete těšit v novém pořadu. 
Předprodej: www.milevskem.cz, DK Milevsko, Infocentrum Milevsko a Milevské kino 

pátek 22. 2. 2019  17:00    velký sál                           vstupné: 200 a 180 Kč 

MICHAL JE PAJDULÁK 
Představení Michala Nesvadby. 
Budeme si spolu hrát a vyprávět o našem tělíčku – od hlavy až k patě a naopak. Nohy dáme 
na ramena, budeme si držet palce, aby nám nespadl kámen ze srdce, třeba rovnou na nohu! 
Po celou dobu jsou děti aktivně zapojeny ho hry s Michalem! Představení plné překvapení a 
legrace, malých a velkých loutek a kostýmů. Dětské pořady Michala Nesvadby si za dobu 
svého uvádění získaly velké množství nadšených diváků. Představení pro děti již od 2 let! 
Přijďte se bavit a hrát si! 
Předprodej: www.milevskem.cz, DK Milevsko, Infocentrum Milevsko a Milevské kino 

čtvrtek 21. 3.   17:00    Milevské kino                       vstupné: 190 Kč, 

SETKÁNÍ S YVETTOU SIMONOVOU                          členové SK ZVVZ 150 Kč 

Yvetta Simonová stálice české populární hudby. Začala nejprve zpívat jako operetní a muzikálová zpěvačka. 
Teprve později se z ní stala zpěvačka populárních písní. Za svoji kariéru nazpívala více jak 500 
písní. Nesmazatelně se zapsala do podvědomí posluchačů ve spojení s Milanem Chladilem, se 
kterým nazpívala bezpočet populárních duetů. Ve svém novém pořadu Setkání s Yvettou 
Simonovou zavzpomíná Yvetta Simonová nejenom na své nejznámější písničky, ale bude mluvit 
o svém životě, rodině, láskách, práci. 
V pořadu zazní písně Sen lásky, Čas borůvkových koláčů, Ten sen se nesplní, Chtěla bych 
kapelu, Chviličku spát, Já sedím jen tak v oblacích aj. 

Předprodej: www.milevskem.cz, DK Milevsko, Infocentrum Milevsko a Milevské kino 

neděle 24. 3. 2019  19:00    velký sál                          vstupné: 320 a 290 Kč 

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ – DOMACI@STESTI.HNED 
Hrají: Iva Hüttnerová, Michaela Dolinová a David Suchařípa 
Hlavní hrdinka této komedie přijde jako hospodyně z agentury Manželské štěstí 
udělat pořádek do moderní rodiny. Okamžitě ale vycítí, že v této domácnosti není 
něco v pořádku a začne dávat dvojici dohromady. S vražednou otevřeností a se 
slovy: „Děti moje, řeknu to upřímně, ale s taktem: Váš sexuální život nestojí za nic!“, 
začne Vilemína řešit manželské soužití, a to s bezednou zásobou léty prověřených 
rad, jak krize v kuchyni a loži překonávaly naše babičky. Manželské štěstí vychází z témat oblíbeného 

http://www.milevskem.cz/
http://www.milevskem.cz/
http://www.milevskem.cz/
http://www.milevskem.cz/
mailto:DOMACI@STESTI.HNED
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televizního seriálu a knihy od Ivy Hüttnerové „Domácí štěstí“. Dozvíme se mimo jiné, jak si manželé mají 
jeden druhého vážit, jak zafunguje „sporýš lékařský“ i celer v manželském loži a další moudra k dosažení 
„štěstí manželského“. 
Předprodej: www.milevskem.cz, DK Milevsko, Infocentrum Milevsko a Milevské kino 

čtvrtek 28. 3. 2019  19:00    velký sál                          vstupné: 250 a 220 Kč 

KDO NEPLÁČE, NENÍ ČECH 
Stand-up comedy Lukáše Pavláska 
One man show známého komika Lukáše Pavláska s podtitulem „Češi, alkohol a Rock and 
roll“, ve které se dozvíte, který národ je nejlepší na světě, kde začíná zóna debilů, proč pití 
prospívá naší civilizaci, co pít, když chcete, aby se vám narodil Václav Klaus. Sestavíme si 
konečně pořádnou nekompromisní punkovou kapelu, koukneme se na dokonalý televizní 
program a nakonec si všichni společně zazpíváme o tom co všechno nás štve, protože 
každej správnej Čech neni nikdy spokojenej – Kdo nepláče, není Čech! 
Celovečerní speciál je esencí toho nejlepšího z jeho tvorby. Zkrátka těžký útok na vaši bránici. 
Předprodej: www.milevskem.cz, DK Milevsko, Infocentrum Milevsko a Milevské kino 

pondělí 8. 4.   18:00    Milevské kino                         vstupné: 220 Kč 

JIŘÍ KOLBABA – VELKÝ OKRUH JIHEM AFRIKY 
Pro velký zájem přidáváme ještě jednu přednášku oblíbeného cestovatele, tentokrát se přednesem do Afriky. 
Návštěva Afriky je plná vzrušení ze splněného snu. Expedici zahájíme na Viktoriiných vodopádech v 
Zimbabwe. Přejedeme a posléze přeletíme do delty řeky Okavango v Botswaně. Ve Svazijsku budeme 
obdivovat pestrobarevné tanečníky. Cestu po Jihoafrické republice začneme v Kapském městě. Ustrneme 
nad množstvím zvířat v Krugerově parku i u tučnáků při cestě na mys Dobré naděje. V Namibii prožijeme 
dobrodružství s kočkovitými šelmami a s tajuplnou Afrikou se rozloučíme v kouzelné poušti Sossusvlei. 
Předprodej: www.milevskem.cz, DK Milevsko, Infocentrum Milevsko a Milevské kino 

středa 8. 5.    19:00    velký sál                          vstupné: 390 Kč 

ZŮSTANE TO MEZI NÁMI 
Výjimečné setkání s Evou Holubovou a Bobem Kleplem.  
„Zůstane to mezi námi“ je úsměvná, někdy možná i trochu hořká, každopádně vždy velmi 
osobitá talk show našich předních herců, známých vedle profesního mistrovství také 
zájmem o dění kolem nás a snahou nežít život zbytečně. Diváci ovlivňují podobu večera 
prostřednictvím svých otázek, položených buďto napřímo ze sálu, nebo napsaných před 
začátkem představení. 
Předprodej: www.milevskem.cz, DK Milevsko, Infocentrum Milevsko a Milevské kino 

neděle 12. 5.   19:00    velký sál   vstupné: 320 a 290 Kč 

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ – NA OSTRO 
Účinkují: Leoš Noha, Kateřina Kornová, Jaroslav Sypal, Eva Hráská, Petr Vojnar 

Manželé Rollie a Dafné se shodou okolností dostanou do tíživé životní situace. 
Za každou cenu potřebují peníze, stejně jako jejich rodinný přítel – kameraman 
Alex. Jak se ale od pomyslného dna odrazit? Při náhodném setkání s neúspěšnou 
leč krásnou herečkou se zrodí nápad: natočit film pro dospělé… Snaha těchto 
filmových amatérů baví diváky po celém světě už řadu let. Originální komedie s 

originální zápletkou přináší nejen mnoho vtipných scén, ale i nečekaný příběh lásky a překvapivý happy-end. 
Vkusně a nevulgárně zpracované „lechtivé“ téma. 
Předprodej: www.milevskem.cz, DK Milevsko, Infocentrum Milevsko a Milevské kino 

http://www.milevskem.cz/
http://www.milevskem.cz/
http://www.milevskem.cz/
http://www.milevskem.cz/
http://www.milevskem.cz/
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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 18. 1.    

VERNISÁŽ VÝSTAVY VÝTVARNÍCI MILEVSKA A OKOLÍ 
úterý 22. 1. až 22. 2.                                  vstupné: 10 Kč 

VÝSTAVA VÝTVARNÍCI MILEVSKA A OKOLÍ 
30. ročník tradiční výstavy. 
 


