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DŮM KULTURY MILEVSKO – Nádražní 846 
Otevírací doba pokladny: ÚT-ČT 8:00-11:00 a 12:00-15:30 

383 809 200, info@milevskem.cz, www.milevskem.cz, facebook.com/dkmilevsko 

pátek 3. 3.  18:00    Milevské kino 
SPOTOVEC MILEVSKA 2022 
Už posedmadvacáté se letos uskuteční galavečer Sportovec Milevska, který společně pořádají Město 
Milevsko, dům kultury a Jihočeské Týdeníky. Kdo si odnese ocenění za minulý rok? Těšit se můžete na 
vyhlášení tradičních kategorií, vystoupení 2N Aerobic clubu, EFK dance family a moderních gymnastek 
Proactive Milevsko. Celým večerem nás provede moderátorka Simona Krajíčková. 

sobota 4. 3.  16:00    učebna 4           vstupné: 210 Kč 
KURZ – HÁČKOVANÉ BAČKORY 
Chcete si zahřát nožky vlastnoručně vyrobenými bačkorami? Přijďte si je uháčkovat do DK Milevsko z jemné 
a velice příjemné příze Alize Puffy Fine. S sebou si přineste háček č. 3 (je možné ho zakoupit i na místě). 
Přihlášky předem na telefonu 383 809 200 nebo e-mailu kurzy@milevskem.cz. 

neděle 5. 3.   08:30-11:00   výuková učebna 
VÝROČNÍ SCHŮZE ČRS 

úterý 7. 3.  18:00    loutkový sál              vstupné: dobrovolné 
WORKSHOP PRVNÍ POMOCI S UKÁZKOU MASKOVÁNÍ 
Každý ví, že včas a správně podaná první pomoc může zachránit nejeden lidský život. První pomoc je povinen 
poskytnout každý, pokud není sám v ohrožení života. Kdo z nás ale dokáže rychle a správně reagovat, když 
se do takové situace dostane? A ocitnout se v takové situaci může každý z nás. Pro ty, co by si rádi základy 
první pomoci připomenuli, připravil Dům kultury Milevsko a Místní skupina Českého červeného kříže Sepekov 
(pod záštitou OS ČČK Písek) workshop, který bude zaměřený na základní život zachraňující úkony 
(resuscitace, bezvědomí, masivní krvácení). Proběhne na něm i ukázka reálného maskování masivního 
krvácení a ukázka zástavy srdce. Posluchači si budou moci vyzkoušet, jak se takové krvácení zastavuje i 
resuscitaci na figuríně. Na workshopu, který je určený všem věkovým kategoriím, se bude podílet i zkušený 
instruktor první pomoci OS ČČK Písek Lukáš Nebes. 

středa 8. 3.   18:00-20:00   loutkový sál 
UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU 

úterý 14. 3.  12:00-15:00   učebna 2 
ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA 
Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny. 

úterý 14. 3.  18:00    loutkový sál 
KČT – PACIFIC CREST TRAIL 
Vypráví a promítá Monika Spáčilová a Matěj Adámek. 

středa 15. 3.  19:30    Milevské kino             vstupné: předprodej 270 Kč, 
HUDEBNÍ SKLEPY – BLANKA ŠRŮMOVÁ & JAN SAHARA HEDL & NĚŽNÁ NOC         na místě 330 Kč 
Jedinečné vystoupení skvělých hudebníků. Těšit se můžete na strhující živé vystoupení, kus české hudební 
historie, dvě charismatické osobnosti, propojení jejich hlasů, kvalitní písně a zajímavé interpretace. 

úterý 21. 3.  16:00    učebna 4          vstupné: 130 Kč 

TVOŘENÍ PRO MALÁ STVOŘENÍ – VÝROBA CHOBOTNIČKY 
Přijďte si vyrobit chobotničku z vlny. Naučíte se pletení copánku a dozvíte se něco málo o chobotničkách. 
Tvoření je určeno pro děti i rodiče s dětmi, přihlášky předem. 

úterý 21. 3.  18:00    loutkový sál             vstupné: 40 Kč 
TOULKY ZA POZNÁNÍM – 9 MEXICKÝCH STÁTŮ 
Cestovatelky a blogerky Karolína Kilhofová a Denisa Zmeškalová, alias Deny & Carol, nám poví o svém čtyř 
měsíčním putování napříč Mexikem, ukážou nám nejhezčí pláže Yucatánu, přírodu krásného a málo 

http://www.milevskem.cz/
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objeveného Chiapasu, prozradí nám něco o historii a zabrouzdáme i na sever Mexika. Nevynecháme 
šnorchlování, aztécké i mayské pyramidy, spoustu zvířat, jídla, mayskou kulturu, katedrály, katakomby a 
mnoho nádherných cenotes. 

středa 22. 3.   18:00-20:00   loutkový sál 
UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU 

čtvrtek 23. 3.   18:00    výuková učebna            vstupné: 40 Kč 
DISKUSNĚ VZDĚLÁVACÍ VEČER – BUDDHISMUS V KAŽDODENNÍM ŽIVOTĚ 
Naše pozvání přijal Jakub Kadlec, dlouholetý žák Lamy Oleho Nydahla, od kterého se dozvíte, že buddhismus 
není jen filozofií, náboženstvím či psychologií a že Buddhova učení nabízejí praktické poznatky využitelné v 
každodenním životě. Tyto metody nejsou závislé na konkrétní kultuře. Ve spojení s meditacemi pomáhají 
poznat náš vlastní potenciál, rozvíjet vnitřní rovnováhu a klid, zachovávat zdravý odstup od situací a nalézt 
trvalé štěstí, které není podmíněné tím, co se zrovna děje.  

neděle 26. 2.   15:00    Milevské kino   vstupné: předprodej 80 Kč,  
POHÁDKA – VODNICKÉ VYPRÁVĚNÍ                          na místě 90 Kč 
Od jihočeských rybníků pocházejí tři vodníci, kteří se nehodlají smířit s tím, že na ně děti i dospělí málem už 
nevěří. Takový vodník, to není jen tak někdo, ten dokáže věcí, že údivem nezavřete pusu. Uvidíte, co se stane, 
když se vodník zamiluje a co teprve, když se zamiluje vodnice! Potápěči, plavci a u břehu ráchající se 
drobotino, dávejte velký pozor, vodníci jsou skuteční, praví a už se na vás těší. 
Pohádka je vhodná pro děti od 3 let, vstupné platí všichni návštěvníci od 3 let věku.  

úterý 28. 3.  09:00    Milevské kino          vstupné: 30 Kč, členové 
SK ZVVZ PŘEDNÁŠKA – DOPRAVNÍ PŘEDPISY            SK ZVVZ zdarma 
Co je nového v dopravních předpisech a na co si dát pozor? Přednáší učitel autoškoly p. Tollinger. 

úterý 28. 3.  18:00    loutkový sál 
KČT – BOSNA MUSLIMSKÁ I KŘESŤANSKÁ A KRÁSY JIHU DALMÁCIE 
Vypráví a promítá Ing. Jiří Kolda. 

středa 29. 3.   17:00    výuková učebna 
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA MILEVSKA 

 
 PŘIPRAVUJEME  
pondělí 3. 4.  19:00    Milevské kino             vstupné: předprodej 290 Kč, 
ARNOŠT FRAUENBERG – UTRŽENEJ ZE ŘETĚZU – STAND-UP SPECIÁL          na místě 350 Kč 
Stand-up komik, herec a moderátor, kterého znáte z pořadů: Comedy Club, Na Stojáka nebo Brzda Evropy 2.  
Utrženej ze řetězu je stand-up s originálním obsahem, který nemůžete vidět jinde než v této show. Arny 
vypráví naprosto otevřený osobní příběh, protkaný glosami, úvahami a postřehy ze života nás všech. Žádné 
téma není tabu a jako již tradičně: Děti a předsudky nechte doma! 

sobota 15. 4.  10:00-12:00   prostory před DK        vstupné: zdarma 
JARNÍ DĚTSKÁ BURZA + BLEŠÍ TRH 
Prodej dětského oblečení, kočárků, autosedaček, hraček, sportovního vybavení a ostatních potřeb pro děti 
od 0 do 15 let. Pro prodávající nutná rezervace prodejního místa do čtvrtka 13. dubna na telefonu 
383 809 200 nebo e-mailu kurzy@milevskem.cz. V rámci burzy vybíráme hračky pro Darovnu, z. s. Milevsko. 
Z důvodu rekonstrukce DK proběhne burza venku, v případě nepříznivého počasí se termín posouvá na 22. 
dubna, sledujte www.milevskem.cz. 

čtvrtek 20. 4.  19:30    Galerie M             vstupné: předprodej 250 Kč, 
HUDEBNÍ SKLEPY – VLADIMÍR MERTA              na místě 300 Kč 
Písničkář, hudební skladatel, textař, scenárista, filmový a divadelní režisér, dokumentarista, esejista, 
publicista, prozaik, kreslíř a fotograf. To vše je legendární Vladimír Merta, který vystupuje od roku 1967.  
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Proslavil se také jako nenapodobitelný kytarista, uskutečnil vlastní filmařské projekty, zejména v oblasti 
animovaných filmů, režíroval divadelní hry a koncertní pořady. Vydal téměř dvě desítky řadových alb, na 
mnoha dalších se podílel jako interpret a autor. 
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GALERIE M – nám. E. Beneše 1 
Otevírací doba: ÚT+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. března  17:00 
VERNISÁŽ VÝSTAVY NA KŘÍDLECH HUDBY A POEZIE II.    

pátek 3. až pátek 31. března                                                                                                           vstupné: 10 Kč 
VÝSTAVA NA KŘÍDLECH HUDBY A POEZIE II. 
Malby, kresby a koláže. 
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MILEVSKÉ KINO – ul. 5. května 117 
tel.: 382 521 216, kino@milevskem.cz, facebook.com/kino.milevsko 

Provozní doba pokladny: 30 minut před začátkem představení.  
REZERVACE A VSTUPENKY: milevskem.cz, DK Milevsko, Infocentrum Milevsko, Milevské kino 

čtvrtek 2. 3.     ČESKÉ ZNĚNÍ         15:00                            117 min.                            

SPOLU  

ČR – Drama – Film přináší příběh matky a jejích dvou dospělých dětí, z nichž jedno trpí autismem a potřebuje 
péči, zatímco druhé trpí celý život nedostatkem pozornosti.  
vstupné: 70 Kč  

čtvrtek 2. 3.     DABING         18:00           191 min.                     

AVATAR: THE WAY OF WATER    

USA – Akční, dobrodružný, fantasy – Film nabízí filmový zážitek na zcela nové úrovni. James Cameron vrátí 
diváky zpět do nádherného světa Pandory ve velkolepém a strhujícím dobrodružství plném akce.    
vstupné: 160 Kč  

sobota 4. 3., neděle 5. 3.    DABING         17:30           101 min. 

KOCOUR V BOTÁCH: POSLEDNÍ PŘÁNÍ 

USA – Animovaný, komedie – Do kin se vrací jeden z nejoblíbenějších hrdinů z pohádek o Shrekovi. Má ten 
nejroztomilejší kukuč, před alkoholem dává přednost mléku a jako šermíř je přímo geniální. Kocour v botách 
si bude v pohádkové dobrodružné jízdě plnit poslední přání. 
vstupné: plné 130 Kč, děti 110 Kč 

sobota 4. 3., neděle 5. 3.   ČESKÉ ZNĚNÍ         20:00                         82 min. 

ZATMĚNÍ 

ČR – Komedie, thriller – Pozdní odpoledne sychravého dne je předzvěstí neúplného zatmění měsíce a s tím 
spojených pokleslých úmyslů. Netradiční postavení Slunce a Luny dává vzniknout neobvyklému jevu, 
krvavému měsíci. Krvavý měsíc. Krev. Zatmění.                 
do 15 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč  

čtvrtek 9. 3.      TITULKY   20:00           119 min. 

VŘÍSKOT 6  

USA – Horor – Po nejnovějším vražedném řádění Ghostface se poslední čtyři, kteří přežili, rozhodnou opustit 
Woodsboro a započít novou kapitolu v New Yorku.                                                                                                            
do 15 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč   

pátek 10. 3., sobota 11. 3.   DABING           17:30                                     96 min.                     

BELLA A SEBASTIÁN: NOVÁ GENERACE 

Francie – Rodinný – 10letý Sebastián neochotně tráví prázdniny na horách se svou babičkou a tetou. Pomáhat 
jim s ovcemi je pro chlapce z města sotva vzrušující vyhlídkou. Ale pak potká Bellu, obrovského psa, se kterou 
její majitel nepěkně zachází. Sebastián, připravený bojovat proti nespravedlnosti a ochránit svého nově 
nalezeného přítele, tak prožije nejšílenější léto svého života.           
vstupné: 120 Kč 

pátek 10. 3.     TITULKY   20:00           116 min. 

CREED III 

USA – Drama, sportovní – Poté, co Adonis Creed ovládl svět boxu, se mu daří jak v kariéře, tak v rodinném 
životě. Když se po dlouhém trestu ve vězení znovu objeví bývalý boxerský zázrak Damian, touží dokázat, že 
si zaslouží svou šanci v ringu. Konfrontace mezi bývalými přáteli je víc než pouhý zápas. Aby Adonis vyrovnal 
skóre, musí dát v sázku svou budoucnost a utkat se s Damianem, který nemá co ztratit.                      
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč   
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sobota 11. 3.     TITULKY         20:00                                   84 min.                     

MEDVÍDEK PÚ: KREV A MED 

USA – Horor – Kryštůfek Robin během svých univerzitních studií zanedbává zvířata ve Stokorcovém lese a 
neposkytuje jim žádnou potravu. Mezi hladovějícími zvířaty se Pú a Prasátko rozhodnou nakrmit sami a jejich 
zvířecí instinkty se znovu probudí. Kromě medu touží Medvídek i po krvi. 
do 18 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč 

neděle 12. 3.     TITULKY            18:00                                   188 min.                            

BABYLON  

USA – Drama – Nejdivočejší místo na Zemi. Místo, kde vycházejí hvězdy a zase rychle hasnou. Hollywood. Tři 
příběhy – příběh o muži na vrcholu, o dívce, která na něj šplhá, a o klukovi, který šel kolem, rámují bláznivou 
a velkolepou filmovou jízdu Damiena Chazella. V hlavních rolích jeho Babylonu excelují Brad Pitt, Margot 
Robbie a nováček Diego Calva.                     
do 15 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč  

čtvrtek 16. 3.     ČESKÉ ZNĚNÍ         15:00                                   105 min.                            

ZA VŠÍM HLEDEJ ŽENU     

ČR – Komedie – Vztahová komedie režiséra Miloslava Šmídmajera s Hanou Vagnerovou, Terezou 
Krippnerovou, Betkou Stankovou, Markem Vašutem, Markem Němcem, Zlatou Adamovskou, Danielou 
Kolářovou a Igorem Orozovičem. Snímek, jehož předností jsou svěží herecké výkony, skvělá kamera,  
především bohatý děj, vtipné situace a zábavné dialogy. 
vstupné: 70 Kč  

čtvrtek 16. 3., pátek 17. 3.   DABING         20:00           131 min.   

SHAZAM! HNĚV BOHŮ   

USA – Akční, komedie, fantasy – Film je pokračováním příběhu dospívajícího chlapce Billyho Batsona, který 
se po vyslovení kouzelného slova "SHAZAM!" promění ve své dospělé alter ego superhrdiny Shazama. 
vstupné: 130 Kč  

pátek 17. 3., sobota 18. 3., neděle 19. 3. DABING           17:30                                     90 min.                     

ÚŽASNÝ MAURIC 

VB, Německo – Animovaný – Ze světa úžasné Zeměplochy a z knihy Terryho Pratchetta přichází do kin 
originální hrdinové v animované komedii Úžasný Mauric. Mluvící a hodně vykutálený kocour Mauric se dá 
dohromady se skupinou inteligentních krys a s lidským klukem a vymyslí plán, jak v jednom nebohém městě 
přijít k penězům.                
vstupné: 130 Kč 

sobota 18. 3.     TITULKY   20:00                       110 min. 

65 

USA – Sci-fi, thriller – Po nouzovém přistání na neznámé planetě pilot Mills (Adam Driver) rychle zjistí, že se 
nachází na Zemi… před 65 miliony lety. Jelikož Mills, další přeživší a Koa (Ariana Greenblattová) mají na 
záchranu jediný pokus, musí se při svém epickém boji o přežití vydat napříč neznámou krajinou plnou 
nebezpečných prehistorických tvorů.                                     
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč  

neděle 19. 3.     ČESKÉ ZNĚNÍ         20:00           110 min. 

SLUŽKA   

ČR, SR – Drama, historický – Dvě dívky zmítané problémy dospívání a citovou nejistotou se rozhodnou 
podlehnout vzájemné přitažlivosti bez ohledu na rozdíly v jejich sociálním postavení a národnosti. Zatímco 
se v roce 1918 svět koupe v krvavé válce, zápasí služka a panská slečna o právo svobodně žít a milovat. 
do 12 let nepřístupný, vstupné: 140 Kč  
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čtvrtek 23. 3., pátek 24. 3.   TITULKY          18:00                              169 min.  

JOHN WICK: KAPITOLA 4   

USA – Thriller. akční, kriminální – John Wick (Keanu Reeves) odhalí cestu, jak porazit Nejvyšší radu. Než se 
mu však podaří získat svobodu, musí čelit novému nepříteli, který má mocné spojence po celém světě. Bude 
to o to těžší, že nová spojenectví mění staré přátele v nepřátele... 
do 15 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč 

sobota 25. 3., neděle 26. 3.     ČESKÉ ZNĚNÍ         20:00                         96 min. 

BUĎ CHLAP!   

ČR – Komedie, dobrodružný – Dobrodružná komedie o jednom setkání, které změní život hned několika 
lidem. O nenaplněné dětské lásce a odhodlání udělat pro ni cokoliv. Jakub Prachař, Tereza Ramba a Ondřej 
Sokol v rolích, v jakých je diváci ještě neviděli. 
vstupné: 140 Kč  

čtvrtek 30. 3., pátek 31. 3.   DABING         18:00                  134 min.                                      

DUNGEONS & DRAGONS: ČEST ZLODĚJŮ 

USA – Dobrodružný, fantasy, komedie – Není nad pořádné dobrodružství! Ve filmu Dungeons & Dragons: 
Čest zlodějů, který vychází z jedné z celosvětově nejoblíbenějších her Dračí doupě, si ho diváci užijí měrou 
vrchovatou. Čekají je fantastické světy plné monster, kouzel, humoru, a hlavně svérázná partička hrdinů, 
které nejde nemilovat.                
vstupné: 150 Kč  

 
 


