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DŮM KULTURY – Nádražní 846 
Otevírací doba: PO-PÁ 08:00-11:30 a 12:15-15:30 hodin 

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

do středy 6. 10.     vestibul DK  
VÝSTAVA 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 185 Kč. 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).“     
Výstavu lze zhlédnout ve vestibulu DK Milevsko ve všední dny od 8 do 15:30 hodin. 

pátek 1. 10.    19:00   velký sál                      vstupné: účastníci kurzu vstup  
TANEČNÍ HODINY 2021                   na průkazky, ostatní 30 Kč 
Pátá lekce, vedou taneční mistři Alena a Jaroslav Bolkovi. 

sobota 2. 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.  

neděle 3. 10.   15:00   velký sál                     vstupné: v předprodeji 70 Kč, 
POHÁDKA – O CHALOUPCE Z PERNÍKU                na místě 80 Kč 
Žili byli máma s tátou a ti měli dvě děti. Jeníčka a Mařenku. Jednou se děti vypravily do lesa na jahody. Každé 
malé dítě přece ví, že nejsladší jahody musíte nasbírat v lese, v hlubokém lese! Ale pozor, nechoďte do lesa 
sami. Vezměte s sebou mladšího brášku, co umí vylézt na strom, nebo starší sestřičku, která na vás dohlédne. 
Ale nechoďte do lesa, když je tma. Protože když je v lese tma, můžete se ztratit a narazit třeba na kouzelnou 
chaloupku. Proč kouzelnou? Je totiž celá z perníku! A kdo v takové chaloupce bydlí? Přece zlá ježibaba.   
Pohádkový příběh vhodný pro děti od 2 let plný písniček a veršů hraje divadlo Kapsa Andělská hora. 

pondělí 4. 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 4. 10.   17:00   hudební sál 
JÓGA PRO DOSPĚLÉ – ZAHÁJENÍ KURZU 
Obsazeno, pouze pro předem přihlášené! 

mailto:pavelhejhal@seznam.cz
http://www.pavelhejhal.com/
http://www.umun.cz/
http://www.milevskem.cz/
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pondělí 4. 10.   18:00   loutkový sál  
KČT BESEDA – ZÁPADNÍ POBŘEŽÍ USA A KANADY 
Přednáší Matěj Patera. 

pátek 8. 10.    14:00-22:00   
VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY – VOLEBNÍ OKRSEK 

pátek 8. 10.    19:00   velký sál                      vstupné: účastníci kurzu vstup  
TANEČNÍ HODINY 2021                    na průkazky, ostatní 30 Kč 
Šestá lekce, vedou taneční mistři Alena a Jaroslav Bolkovi. 

sobota 9. 10.   08:00-14:00   
VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY – VOLEBNÍ OKRSEK 

sobota 9. 10   20:00   velký sál + balkon        vstupné: v předprodeji 590 Kč 
ČECHOMOR                    na místě 690 Kč 
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).  
Vstup do DK od 19 hodin, děti do 6 let vstup zdarma.  

úterý 12. 10.   13:00-16:00  učebna 2 
ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA 
Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny. 

středa 13. 10    15:00   velký sál  
TRADIČNÍ SETKÁNÍ JUBILANTŮ – ROK 2020 – SENIOR KLUB ZVVZ 
Setkání v domě kultury se členy, kteří loni oslavili 70, 75, 80, 85 a 90 let. Jen pro pozvané. 

čtvrtek 14. 10.  15:00   velký sál 
TRADIČNÍ SETKÁNÍ JUBILANTŮ – ROK 2021 – SENIOR KLUB ZVVZ 
Setkání v domě kultury se členy, kteří letos oslaví 70, 75, 80, 85 a 90 let. Jen pro pozvané. 

čtvrtek 14. 10.  18:00   výuková učebna            vstupné: 30 Kč 
DISKUSNĚ VZDĚLÁVACÍ VEČER – ENERGIE A JEJÍ VLIV NA NAŠE ZDRAVÍ 
Naše pozvání přijal Tomáš Brož, který pohovoří o energiích, reiki, problematice geopatogenních zón, 
o čakrách a způsobech, jak pomoci sám sobě i druhým. Dozvíte se, jaký je rozdíl mezi osobní energií a energií 
reiki. Jaké jsou možnosti použití reiki a jak ji získat. 

pátek 15. 10.    19:00   velký sál          vstupné přísálí: v předprodeji 100 Kč, 
TANEČNÍ HODINY 2021 – PRODLOUŽENÁ                  na místě 120 Kč 

neděle 17. 10.   10:00   velký sál                    vstupné: 195 Kč 
ŠTÍSTKO A POUPĚNKA – AŤ ŽIJÍ POHÁDKY! 
Štístko a Poupěnka se společně s broučky dostanou do pohádkového lesa. Pomohou tam Karkulce, aby jí 
nesežral vlk a také potkají Jeníčka a Mařenku na cestě k perníkové chaloupce. Naučí se hodiny s písničkou 
Tik ťak i kouzelná slůvka s Pyšnou princeznou. Udrží tajemství s písničkou Šušušu a spatří, jak drzou, 
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nevychovanou Káču navštíví čert v písničce Čert a Káča. Společně se všichni naučí zdravě papat se 
superhrdinou Mňamáčkem. Zazní taneční hity Hejbni kostrou a Jájájá, ale nebudou chybět ani známé, 
osvědčené písničky. Po představení bude následovat autogramiáda a focení.  
Předprodej na www.ticketportal.cz. 

úterý 19. 10.   18:00   loutkový sál  
KČT BESEDA – NEUVĚŘITELNÁ INDIE 
Přednáší Ing. Petr Beneš. 

středa 20. 10.   17:00   velký sál 
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA MILEVSKA 

čtvrtek 21. 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 15. 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.  

úterý 26. 10.   18:00    Restaurace V Klubu                                  vstupné: 50 Kč, 
ZPÍVÁME S HARMONIKOU A KYTAROU                             členové SK ZVVZ zdarma 
Zpívání nejen s harmonikou a kytarou, ale i za doprovodu kláves, které pořádá Senior klub ZVVZ ve spolupráci 
s Domem kultury Milevsko. Nenechte si ujít oblíbený hudební podvečer. 

středa 27. 10.   09:00   Milevské kino             vstupné: 70 Kč 
PRÁZDNINOVÁ DÍLNA + TLAPKOVÁ PATROLA VE FILMU 
Oblíbená tvořivá dílnička spojená s promítáním v kině je zpět! Přijďte si vyrobit podzimní dekoraci draka a 
pak se podívat na animák Tlapková patrola ve filmu, ve kterém účinkují asi nejslavnější a rozhodně 
nejroztomilejší záchranáři. 

čtvrtek 28. 10.  18:00   Milevské kino                     vstupné: zdarma 
OSLAVY 28. ŘÍJNA 

pátek 29. 10.    19:00   velký sál                      vstupné: účastníci kurzu vstup  
TANEČNÍ HODINY 2021                   na průkazky, ostatní 30 Kč 
Sedmá lekce, vedou taneční mistři Alena a Jaroslav Bolkovi. 

 
PŘIPRAVUJEME 

sobota 13. 11.   19:00   velký sál         vstupné: v předprodeji 290 Kč, 
TRAVESTI SHOW – NEMOCNICE NA POKRAJI ZKÁZY            na místě 320 Kč 
Každý si vyzkoušel za život už několikrát roli pacienta na vlastní kůži. Málo kdo ale ví, jak to chodí z té druhé 
strany. Během pořadu budete mít možnost nahlédnout pod pokličku do nemocnice, která si žije tak trochu 
vlastním životem. Zábavný pořad protkaný vtipnými scénkami z nemocničního prostředí, plný známých 
melodií a písniček, s výpravou více než 70 kostýmů a divadelní scénou – to je pořad nejúspěšnější české 
travesti skupiny. Více informací na www.techtlemechtlerevue.cz. 

pondělí 15. 11.  18:00   Milevské kino         vstupné: v předprodeji 250 Kč, 
JIŘÍ KOLBABA – PIRÁTI Z KARIBIKU                na místě 300 Kč 
Jedinečný český cestovatel a fotograf v Milevsku. Po Kryštofu Kolumbovi se sem plavili další evropští 
mořeplavci, které brzy vystřídali noví osídlenci a posléze i piráti. O prosperitu celé karibské lokality se 
významně zasloužily miliony afrických otroků. Dnes malebné rozsáhlé souostroví láká cestovatele i turisty z 
celého světa. Navštívíme Panenské ostrovy a mnoho exotických ostrovů Malých a Velkých Antil.  

mailto:kurzy@milevskem.cz


                říjen 2021 

 

pondělí 22. 11.  19:00   velký sál         vstupné: v předprodeji 290 Kč, 
ZDENĚK IZER – NA PLNÝ COOLE                na místě 330 Kč 
Zábavný pořad, ve kterém se diváci setkají s jedinečným a nezaměnitelným humorem Zdeňka Izera. Jako 
vždy přijdou na řadu oblíbené scénky, parodie, mnoho skvělých vtipů a imitování celé řady populárních 
českých i zahraničních zpěváků a zpěvaček. Vystoupení je obohacené video projekcemi, nejrůznějšími 
zábavnými kostýmy a převleky a světelnými efekty. 
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 

středa 6. až středa 27. 10.                   vstupné: 10 Kč 
ZLATÍ ÚHOŘÍ  
Obrazy, objekty a motocyklové koncepty vystavují Tomáš Pitlík a Ladislav Hodný.  

pátek 8. 10.    14:00-22:00   
VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY – VOLEBNÍ OKRSEK 

sobota 9. 10.    08:00-14:00   
VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY – VOLEBNÍ OKRSEK 

pátek 15. 10.    19:00             vstupné: v předprodeji 250 Kč, 
HUDEBNÍ SKLEPY – MICHAL PROKOP TRIO               na místě 300 Kč 
Akustické trio Prokop, Andršt a Hrubý, které hrálo od roku 1987 jako volné sdružení tří významných osobností 
české hudební scény, kvůli závažné zdravotní indispozici Luboše Andršta nemůže nadále pokračovat ve své 
činnosti. Nicméně Michal Prokop a Jan Hrubý se nechtějí vzdát možnosti hrát i nadále akustickou komorní 
muziku napříč žánry a být tak v úzkém kontaktu s publikem v menších klubech a scénách. Proto nyní přizvali 
ke spolupráci kytaristu Pavla Marcela, s nímž vytvoří nový projekt, který volně na činnost tria navazuje, 
samozřejmě v poněkud odlišné formě. Nepůjde tedy pouze o akustickou verzi, nýbrž o zcela samostatný 
program, kde také zazní známé písně Michala Prokopa, ovšem v jiných verzích. 
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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 

sobota 2., neděle 3. 10.    ČESKÉ ZNĚNÍ         17:30 a 20:00                      130 min.                

ZÁTOPEK 

ČR – Drama, životopisný – Výpravný film režiséra Davida Ondříčka, věnovaný nejen sportovnímu, ale 
i životnímu příběhu jednoho z největších světových atletů všech dob, čtyřnásobného olympijského vítěze, 
Emila Zátopka. Příběh o vítězstvích v lásce i ve sportu, k nimž je třeba především velké srdce. 
vstupné: 100 Kč   

čtvrtek 7., pátek 8., sobota 9., neděle 10. 10. ČESKÉ ZNĚNÍ    20:00 + SO a NE 17:30                   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   

pátek 8. 10.     ČESKÉ ZNĚNÍ              17:30                                                 45 min.  

SOKOLSKÁ AKADEMIE 2021  

Památný den sokolstva 
ČR, T. J. Sokol Milevsko – Milevští Sokolové představují tradiční akademii v netradičním pojetí.                
vstupné: 30 Kč  

čtvrtek 14., pátek 15., sobota 16. 10.      DABING   20:00                                      120 min.                            

VENOM 2: CARNAGE PŘICHÁZÍ     

USA – Akční, sci-fi, thriller – Na filmová plátna se vrací Tom Hardy jako Venom, jedna z nejlepších 
a nejkomplexnějších comicsových postav společnosti Marvel. 
do 12 let nepřístupný, vstupné: plné 150 Kč, děti 130 Kč  

pátek 15., sobota 16., neděle 17. 10.  ČESKÉ ZNĚNÍ             17:30                                                 87 min.  

MYŠI PATŘÍ DO NEBE 

ČR, SR, Francie, Polsko – Animovaný, dobrodružný, komedie – Může mezi malou myškou a velkým lišákem 
vzniknout opravdové přátelství? Odpověď najdou nejen ti nejmenší, ale i větší a velcí diváci v animovaném 
dobrodružství Myši patří do nebe. 
vstupné: plné 130 Kč, děti 110 Kč  

neděle 17. 10.     ČESKÉ ZNĚNÍ         20:00             94 min. 

LÁSKA NA ŠPIČKÁCH 

ČR – Komedie, romantický – V českých kinech se bude tancovat, smát se a samozřejmě hledat i láska! Hlavně 
ale věříme, že se budeme všichni dobře bavit!  
vstupné: 130 Kč 
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čtvrtek 21. 10.      TITULKY   20:00                                     105 min. 

HALLOWEEN ZABÍJÍ 

USA – Horor – Některé netvory je fakt těžké zabít. Tak třeba Michael Myers, legendární tichý zabiják s bílou 
maskou, už úspěšně uniká přes čtyřicet let. Horor Halloween zabíjí je další kapitolou v úspěšné a mimořádně 
houževnaté sérii.  
do 15 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč  

pátek 22., sobota 23., neděle 24. 10.    DABING   17:30                                       107 min.                            

ROZBITÝ ROBOT RON      

USA – Animovaný – Animovaný snímek Rozbitý robot Ron vypráví příběh trochu osamělého dvanáctiletého 
sedmáka Barneyho a Rona, jeho nového chodícího, mluvícího a zcela digitálního přítele, který má být, 
alespoň podle reklamy, „nejlepší kamarád robot“. Avšak roztomilý robot Ron není úplně v pořádku a zdá se, 
že je rozbitý. Na pozadí doby svázané sociálními sítěmi a prodchnuté digitálními vztahy chlapec a robot 
prožívají nevšední a laskavé dobrodružství, během kterého zjišťují, že pravé přátelství netkví v dokonalosti. 
vstupné: plné 150 Kč, děti 130 Kč  

pátek 22. 10., sobota 23. 10.    DABING   20:00                                    155 min.                            

DUNA     

USA – Dobrodružný, drama, sci-fi – Kultovní sci-fi dílo vypráví o mocenských bojích uvnitř galaktického 
Impéria, v nichž jde o ovládnutí planety Arrakis: zdroje vzácného koření – melanže, jež poskytuje zvláštní 
psychické schopnosti, které umožňují cestování vesmírem.  
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč  

neděle 24. 10.     ČESKÉ ZNĚNÍ             20:00                               94 min.                

ZPRÁVA 

ČR, SR, Německo – Drama, historický, válečný – Druhá světová válka, 7. duben 1944. Pro tisíce vězňů z celé 
Evropy ve špinavých barácích a s jídlem na příděl den jako kterýkoliv jiný. Zatímco ostatní chtějí jen přežít, 
skupinka vězňů připravuje útěk. Když se spoluvězni shromažďují na večerní přepočítávaní, jsou už 
šestadvacetiletý Fredy a o šest let mladší Valér ukryti v jámě pod hromadou trámů. Nevyzrazení potřebují 
vydržet tři dny. Tak dlouho Němci hledají ty, kteří se pokusí o útěk z koncentračního tábora v Osvětimi.               
do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč   

středa 27. 10.     ČESKÉ ZNĚNÍ   09:00            vstupné: 70 Kč 

PRÁZDNINOVÁ DÍLNA + TLAPKOVÁ PATROLA VE FILMU 

Oblíbená tvořivá dílnička spojená s promítáním v kině je zpět! Přijďte si vyrobit podzimní dekoraci draka a 
pak se podívat na animák Tlapková patrola ve filmu, ve kterém účinkují asi nejslavnější a rozhodně 
nejroztomilejší záchranáři. 

pátek 29., sobota 30., neděle 31. 10.    DABING   17:30                                     97 min.                            

ADDAMSOVA RODINA 2  

USA – Animovaný, rodinný – Vyrazte na letní dovolenou s Addamsovou rodinou, kteří svým nevšedním 
a podivným chováním terorizují nové kraje. 
vstupné: 120 Kč  

pátek 29., sobota 30., neděle 31. 10.    ČESKÉ ZNĚNÍ      20:00                                                 90 min.                

KURZ MANŽELSKÉ TOUHY 

ČR – Komedie – Film pro partnerské dvojice se smyslem pro humor. Pro ty, kteří po sobě chtějí spíš toužit, 
než se láskou udusit nebo rovnou uškrtit. V příběhu není protagonistou tygr na útěku, ale žena se sebeúctou. 
do 12 let nepřístupný, vstupné: 140 Kč 


