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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
pátek 5. 11.
19:00
velký sál
vstupné: účastníci kurzu vstup
TANEČNÍ HODINY 2021 – RAUT A VÝUKA STOLOVÁNÍ
na průkazky, ostatní 30 Kč
Osmá lekce, vedou taneční mistři Alena a Jaroslav Bolkovi.
sobota 6. a 20. 11.
09:30-11:30
cena: 300 Kč
MALOVÁNÍ PRO DOSPĚLÉ
Přijďte si namalovat obrázek na plátně, který se může stát krásným dárkem pod stromeček. Malování je
vhodné i pro úplné začátečníky! V ceně jsou zahrnuty barvy, výtvarné pomůcky (štětce, špachtle atd.),
předlohy dle věku a náročnosti, nutno si donést vlastní plátno na rámu či desce. Přihlášky a další informace
u lektorky Ing. Renáty Provázkové na telefonu 737 474 340 nebo e-mailu provazkova.renata@seznam.cz.
neděle 7. 11.
15:00
velký sál
vstupné: v předprodeji 70 Kč,
POHÁDKA – PRINCEZNA ČOKOLÁDA
na místě 80 Kč
Půvabná a výchovná pohádka o jedné princezně, která má ráda jen sladkosti, bonbony a hlavně čokoládu.
Bolí jí z toho bříško, zoubky a je bledá. Naštěstí je tu jeden moudrý čaroděj, který si se vším ví rady. Naučí
princeznu jíst zdravě a díky tomu bude krásnější než kdykoliv jindy.
Představení, které je vhodné pro děti od 3 let, zahraje Dobře naladěné divadlo. Děti do 2,99 let vstup zdarma.
úterý 9. 11.
09:00
velký sál
VÝROČNÍ SCHŮZE A TRADIČNÍ PODZIMNÍ SETKÁNÍ ČLENŮ SK ZVVZ
Dopoledne schůze v DK, poté návštěva ZVVZ, odpoledne hudební program k poslechu i tanci. Dopolední
program včetně oběda je jen pro členy, na odpoledním programu budou vítáni i partneři členů Senior klubu.
Více na www.skzvvz.cz.
úterý 9. 11.
13:00-16:00
učebna 2
ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA
Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny.
úterý 9. 11.
18:00
loutkový sál
KČT BESEDA – ISLAND
Přednáší Šárka Kaletová.
pátek 12. 11.
17:00
amfiteátr
SVATOMARTINSKÝ PRŮVOD
Již 10. ročník lampionového průvodu k svátku svatého Martina. Sraz v 17:00 hodin v amfiteátru domu
kultury, odkud bude následovat malá procházka s nasvěcenými lampiony.
pátek 12. 11.
19:00
velký sál
vstupné: účastníci kurzu vstup
TANEČNÍ HODINY 2021
na průkazky, ostatní 30 Kč
Devátá lekce, vedou taneční mistři Alena a Jaroslav Bolkovi.
sobota 13. a 27. 11.
09:30-11:30
cena: 300 Kč
MALOVÁNÍ PRO DĚTI
Přijďte si namalovat obrázek na plátně, který se může stát krásným dárkem pod stromeček. Malování je
vhodné pro děti od 6 let, i pro úplné začátečníky! V ceně jsou zahrnuty barvy, výtvarné pomůcky (štětce,
špachtle, atd.), předlohy dle věku a náročnosti, nutno si donést vlastní plátno na rámu či desce. Přihlášky a
další informace u lektorky Ing. Renáty Provázkové na telefonu 737 474 340 nebo e-mailu
provazkova.renata@seznam.cz.
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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.
úterý 16. 11.
09:00
loutkový sál
vstupné: členové SK ZVVZ zdarma,
SK ZVVZ PŘEDNÁŠKA – NEJNOVĚJŠÍ OBJEVY V MILEVSKÉM KLÁŠTEŘE
ostatní 30 Kč
O výsledcích prováděného výzkumu v klášteře bude vyprávět archeolog PhDr. Pavel Břicháček.
čtvrtek 18. 11.
17:30
výuková učebna
vstupné: 190 Kč
KURZ – ADVENTNÍ KORÁLKOVÁNÍ
Přijďte se navnadit na blížící se advent výrobou anděla, hvězdiček nebo srdíčka z korálků. Kurz je vhodný i
pro úplné začátečníky, zvládnou ho i děti od cca 8 let, menší s pomocí rodičů. Z důvodu zajištění materiálu
prosíme o přihlášky předem na telefonu 383 809 200 nebo e-mailu kurzy@milevskem.cz.
pátek 19. 11.
19:00
velký sál
vstupné: účastníci kurzu vstup
TANEČNÍ HODINY 2021
na průkazky, ostatní 30 Kč
Desátá lekce, vedou taneční mistři Alena a Jaroslav Bolkovi.
sobota 20. 11.
15:00
loutkový sál
KŘEST KNIHY JIHOČESKÉ POHÁDKY 2
Autor knihy Zdeněk Klásek, ilustrátorka Adéla Ebenhochová a členové milevského loutkového divadélka vás
srdečně zvou na křest knížky Jihočeské pohádky 2 a autogramiádu. Kmotrem pohádek bude tentokrát
kašpárek, dlouholetý člen milevského loutkového divadélka. Osud knížce předpoví tři sudičky a společně vám
zahrají první dějství pohádky Trable s princeznou.
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.
úterý 23. 11.
18:00
loutkový sál
KČT BESEDA – EGYPT
Přednáší Mgr. Michal Hrazdil.
středa 24. 11.
18:00-20:00
loutkový sál
UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
středa 24. 11.
17:00
velký sál
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA MILEVSKA
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čtvrtek 25. 11.
18:00
výuková učebna
vstupné: 40 Kč
DISKUSNĚ VZDĚLÁVACÍ VEČER – JAK SE ŽILO NA ZÁMEČCÍCH A TVRZÍCH DŘÍVE A DNES
Jaroslava Pixová, autorka již 3. dílu knihy Zámečky a tvrze jižních Čech aneb Jak se na nich žije dnes, bude
vyprávět o osudech drobných šlechtitelských sídel v Bratronicích, Štěchovicích, Štěkni, Kadově, Poli,
Žďárských Chalupách, ale také zemanském dvorci v Rohozově u Chyšek. Beseda bude doplněna promítáním
fotografií a bude zde možnost zakoupit si autorčiny knihy.
čtvrtek 25. 11.
18:00
velký sál
vstupné: 80 Kč, členové SK
JÁ S PÍSNIČKOU JDU JAK TEN PTÁČEK
ZVVZ po předložení kartičky 40 Kč
Vladimír Pecháček, dlouholetý bývalý člen legendární skupiny Patrola Šlapeto a orchestru Ondřeje Havelky,
zazpívá za doprovodu kytary písně staropražské, lidové a nejpopulárnější hity Karla Hašlera.
pátek 26. 11.
19:00
prostory DK
vstupné: velký sál 160 Kč, přísálí 130 Kč
TANEČNÍ HODINY 2021 – VĚNEČEK
účastníci kurzu vstup na průkazky
Hraje: RM Band
neděle 28. 11,
16:00
náměstí E. Beneše
ZAHÁJENÍ ADVENTU V MILEVSKU
Přijďte si užít první adventní neděli, napsat dopis Ježíškovi, potkat se s andělem na chůdách, nasát vánoční
atmosféru v kině nebo si něco vyrobit v adventní dílničce:
14:00-16:30 Muzeum milevských maškar – Adventní dílnička
15:00
Milevské kino – dětský film z dílny Walta Disneyho Encanto
16:00-18:00 náměstí – Andělská pošta – napiš dopis Ježíškovi, živá zvířata, andělé na chůdách, stánkový
prodej, hudební program – F TRIO vánoční písně
16:10
Zvonečkový průvod od Domu dětí a mládeže na náměstí
17:00
Rozsvícení adventní výzdoby
18:00
Milevské kino – Vánoční příběh
úterý 30. 11.
09:00
loutkový sál
vstupné: členové SK ZVVZ zdarma,
SK ZVVZ PŘEDNÁŠKA – CIZINEC MEZI NÁMI – SÝRIE
ostatní 30 Kč
Na besedě se dozvíte zajímavosti a fakta o diskutovaném tématu cizinců v Česko. S hostem, Syřanem žijícím
v ČR, budeme mluvit o tom, jak se do ČR dostal, jak vzpomíná na začátky v nové zemi a jak se mu podařilo
s manželkou a dcerou usadit.
úterý 30. 11.
17:00
malý sál
KČT – SETKÁNÍ NA ZÁVĚR TURISTICKÉ SEZONY

PŘIPRAVUJEME
pátek 3. 12.
19:00
velký sál
vstupné: 400 a 420 Kč
JAKUB SMOLÍK – VÁNOČNÍ KONCERT
Zpěvák a nenapravitelný romantik pocházející z Domažlic, pravidelně vyprodává divadla a městské domy
napříč naší republikou. Jakub Smolík těží ze své image, pěkných skladatelských kousků Z. Bartáka, F. Kasla
nebo J. Zmožka, ale i nesmírně vytříbeného vkusu pro výběr starších českých šlágrů, které mladší část publika
dnes zná především díky němu. V programu tak můžeme slyšet známé hity jako jsou „Ave Maria“, „Jen blázen
žárlí“, „Nejsi má“ aj. Na kontě má více než 24 alb. Koncerty jsou navíc obohaceny nejedním zážitkem,
humorem i jevištní zábavou, čímž umocňuje divácký zážitek.
Na koncertu vystoupí také Milevský dětský sbor.
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sobota 4. 12.
08:30
prostory DK
vstupné: 10 Kč
VÁNOČNÍ TRHY
Tradiční předvánoční akce. Zájemci z řad prodejců se o volná místa uvnitř a před domem kultury mohou
hlásit na tel. 383 809 201 nebo na emailu: produkce@milevskem.cz.
sobota 4. 12.
19:00
velký sál
vstupné: v předprodeji 490 Kč
HARLEJ – SMUTKU DÁVÁM SBOHEM TOUR
Skupina Harlej vyráží od listopadu do prosince na své podzimní turné napříč celou Českou republikou. Těšit
se tak již tradičně můžete na skvělou hudbu, zábavu a pódiovou prezentaci. Na celém turné bude na podiu
velká LED projekce s přenosem koncertu ze čtyř kamer, díky tomu budou vznikne propojení fanoušků a
kapely, které dokáže vytvořit strhující atmosféru. Jako host se představí skupina Matahari. Vstupenky lze
zakoupit v místních předprodejích a v síti ticketstream.
pondělí 6. 12.
20:00
velký sál
vstupné: 550 Kč
PARTIČKA NA VZDUCHU
Skvělá improvizační show tak jak ji všichni známe přijede z televizní obrazovky přímo k vám. A kdo Vás bude
během večera bavit? Michal Suchánek, Richard Genzer, Igor Chmela, Michal Novotný, Marián Čurko, Luděk
Staněk, Dalibor Gondík nebo Jakub Kohák? Anebo nějaký tajný speciální host? Nechte se překvapit!
sobota 25. 12.
20:00
velký sál vstupné: předprodej 180 Kč, na místě 200 Kč
PŘEŠTĚNICKÁ FESTIVALOVÁ VÁNOČKA
Tradiční rocková zábava na první svátek vánoční.
20:00 vstup
21:00-22:00 GangstaSka
22:30-22:30 Ticho de pre cupé band
00:00-01:00 Náhodný výběr
středa 29. 12.
20:00
velký sál
ROCKOVÁ NOC
Tradiční rocková zábava na konci roku.
Účinkují: Fantom.

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
úterý 2. až pátek 26. 11.
vstupné: 10 Kč
SVĚT KOLEM NÁS
Výstava fotografií Mgr. Jiřího Hájka.
středa 10. 11.
18:00
POETICKÝ VEČER
Tradiční setkání s poezií, pořádá SK ZVVZ.
čtvrtek 18. 11.
19:30
vstupné: předprodej 250 Kč, na místě 300 Kč
HUDEBNÍ SKLEPY – VÁCLAV KOUBEK & SPOL.
Václav Koubek je český písničkář a harmonikář, spisovatel, herec a režisér. Od roku 2002 pořádá republikový
celoroční festival písničkářů – Hudební sklepy.
Vystudoval vysokou školu strojní v Liberci. Pracoval pro televizi, jako asistent střihu, u filmu jako asistent
režie, prošel řadou divadel a zůstal u svobodného povolání. Jako herec se objevil i v Národním divadle
(Zvony) a ve filmu (Keď hviezdy boli červené, Zvířata ve městě, Cesta pustým lesem, Mikola a Mikolko, Co
chytneš v žitě, Čert ví proč, Na stojáka aj.). Momentálně vše sloučil do Vesnického klubu Chotěmice, odkud
své písně, povídky, pohádky a připravované filmy rozesílá do klubů celé republiky.
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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 4. 11.
ČESKÉ ZNĚNÍ
15:00
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: 70 Kč
čtvrtek 4., pátek 5., sobota 6., neděle 7. 11. ČT-SO: DABING, NE: TITULKY
17:30
168 min.
ETERNALS
USA – Dobrodružný, akční – Snímek Eternals představí zcela nový tým superhrdinů filmového vesmíru Studií
Marvel. Epický příběh se odehrává tisíce let a sleduje skupinu nesmrtelných hrdinů, kteří jsou nuceni
vystoupit ze stínů, aby se opětovně spojili proti nejstaršímu nepříteli lidstva, Deviantům. Film má vynikající
herecké obsazení.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 150 Kč
čtvrtek 11. 10.
TITULKY
20:00
100 min.
PAROŽÍ
USA – Horor, mysteriózní – Na hororu s názvem Antlers se sešli producent Guillermo del Toro a režisér Scott
Cooper, pro něhož jde o první průzkum tohoto žánru. Ve městečku Antlers učitelka z Oregonu a její bratr,
místní šerif, objeví, že mladý student skrývá děsivé tajemství s děsivými následky.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč
pátek 12., sobota 13., neděle 14. 11.
DABING
17:30
98 min.
SEAL TEAM: PÁR SPRÁVNÝCH TULEŇŮ
Jihoafrická republika – Animovaný, rodinný – Mají těla obalená tukem, ale i srdce na pravém místě – a proto
se jich všichni mořští i suchozemští zločinci tak bojí! PÁR SPRÁVNÝCH TULEŇŮ – animák, ze kterého vám
spadnou čelisti.
vstupné: 120 Kč
pátek 12., sobota 13., neděle 14. 11.
ČESKÉ ZNĚNÍ 20:00
109 min.
PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI
ČR – Komedie – Obyčejné lidské příběhy o tom, co nás trápí, co hledáme a nenalézáme, jsou vyprávěny s
nadhledem a okořeněné trefnou situační komikou. Samozřejmě nechybí i ta správná dávka nefalšované
romantiky a sentimentu.
vstupné: 130 Kč
čtvrtek 18. 11.
ČESKÉ ZNĚNÍ 15:00
95 min.
MATKY
ČR – Komedie, romantický – Hereckými hvězdami obsazená komedie o tom, jaké to opravdu je být v dnešní
době mámou malých dětí a k tomu současně ženou, partnerkou a kamarádkou. Zkrátka, jak být matkou a
nezbláznit se z toho.
vstupné: 70 Kč
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čtvrtek 18., pátek 19. 11.
ČESKÉ ZNĚNÍ
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
čtvrtek 18., pátek 19. 11.
DABING
20:00
98 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: 100 Kč
sobota 20. 11.
ČESKÉ ZNĚNÍ
17:30
117 min.
PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL
ČR – Komedie – V příběhu Prvoka, Šampóna, Tečky a Karla si čtyři kamarádi ve středním věku přiznají, že
nežijí tak, jak si představovali. A rozhodnou se vyřešit svou krizi provokativní hrou s téměř nesplnitelnými
úkoly. Jak čtyřicátník zjistí, jestli je opravdovej chlap? Jak zabrání korozi svých ideálů, rozplynutí snů a
scvrkávání varlat? Prvok, Šampón, Tečka a Karel se pokusí najít v sobě odvahu udělat pořádnou kravinu jako
zamlada. Nebo aspoň odvahu za všech okolností říkat to, co si opravdu myslí. Kdo splní úkol, není sráč ...
do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč
sobota 20. 11.
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. Mise
na záchranu uneseného vědce se ukáže být zrádnější, než se na začátku zdálo. Bond se během vyšetřování
dostane na stopu nevyzpytatelného zločince, který disponuje nebezpečnou novou technologií.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč
neděle 21. 11.
ČESKÉ ZNĚNÍ
17:30
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
neděle 21. 11.
ČESKÉ ZNĚNÍ
20:00
95 min.
MILAN KUNDERA: OD ŽERTU K BEZVÝZNAMNOSTI
ČR – Dokument – Proč dílo Milana Kundery tak zaujalo po celém světě? Proč odešel do Francie a začal psát
ve francouzštině? Co je za tím, že bránil překladům svých posledních románů do češtiny? Nebo že se vyhýbá
kamerám a publicitě?
vstupné: 100 Kč
čtvrtek 25., pátek 26., sobota 27., neděle 28. 11. ČESKÉ ZNĚNÍ
ČT-SO: 20:00, NE: 18:00
118 min.
VÁNOČNÍ PŘÍBĚH
ČR – Komedie – Komedie s hvězdným obsazením, která se odehrává během Štědrého dne. Film režisérky
Ireny Pavláskové představí celou plejádu českých herců od Oldřicha Kaisera a Jiřího Lábuse, Karla Rodena,
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Hynka Čermáka nebo Jiřiny Bohdalové, až po Václava Neužila, Jaroslava Plesla, Vladimíra Polívku, Jana
Nedbala, Annu Fialovou, Sáru Sandevu či francouzskou hereckou legendu Pierra Richarda.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 140 Kč
pátek 26., sobota 27., neděle 28. 11.
DABING
PÁ–SO: 17:30 NE: 15:00
110 min.
ENCANTO
USA – Animovaný, rodinný – Film Encanto z dílny Walt Disney Animation Studios vypráví příběh neobyčejné
rodiny Madrigalových. Madrigalovi žijí ukryti v kouzelném domě v pulzujícím městečku v kolumbijských
horách, na podivuhodném a očarovaném místě zvaném Encanto. Kouzlo Encanto způsobilo, že každé dítě v
rodině má jedinečný dar, od nadlidské síly až po schopnost léčit. Obdařeno je každé dítě kromě jediné dívky
jménem Mirabel. Magie obklopující Encanto se začne vytrácet a Mirabel zjistí, že právě ona by mohla být
poslední nadějí své výjimečné rodiny.
vstupné: plné 130 Kč, děti 110 Kč

