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 DŮM KULTURY – Nádražní 846 
Provozní doba pokladny: PO – PÁ:  7:00 - 11:30 a 12:15 - 15:30 

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

čtvrtek   1. 11.  18.00   loutkový sál                vstupné: 25,- Kč 

TOULKY ZA POZNÁNÍM  
KYRGYZSTÁN - MONGOLSKO S RUSKOU TVÁŘÍ 
Tradiční cyklus naučných pořadů v režii DK Milevsko nás tentokrát zavede do Kyrgyzstánu.  
Geograf, fotograf a cestovatel Pavel Svoboda vás zve na přednášku o Kyrgyzstánu - zemi divokých koní a 
vysokých hor. Ne nadarmo je této bývalé sovětské středoasijské republice přezdíváno Švýcarsko Asie. 
Nádherné a vysoké hory jsou zde všude na dohled, průměrná nadmořská výška země je dokonce 2750 m n.m. 
Vydáme se společně na nejpopulárnější cesta v Kyrgyzstánu, a to ke krásnému jezeru Ala Kol v centrálním Ťan-
Šanu. Dalším naším cílem bude cesta pustou krajinou k ledovci Inylček u čínských hranic. Prach z cest se 
naštěstí dá odmočit v kyrgyzském moři Issyk Kul, kde navštívíme některé geografické zajímavosti u tohoto 
jezera (skalní město Skazka či obdobu Mrtvého moře – Slané jezero). Poslední výlet do hor povede k jezeru 
Song Kul ležícímu ve 3000 m n. m., kde nás místní pastevci, žijící v tradičních jurtách, rádi pozvou na kumys, 
kurut či čerstvou smetanu. Více informací o autorovi besedy najdete na stránkách www.photo-svoboda.cz. 

pátek    2. 11.  17.30 a 20.00  velký sál        účastníci kurzu vstup na průkazky 

TANEČNÍ HODINY 2012               ostatní návštěvníci vstup: 30,- Kč 

7. lekce, skupina B - 17.30 hod., skupina A - 20.00 hod., vyučují manželé Bolkovi. 

úterý    6. 11.   18.00   loutkový sál 

TURISTICKÁ BESEDA – NĚMECKEM PO STOPÁCH ČESKÝCH KRÁLŮ 
Klub českých turistů. Vypráví a promítá Mgr. Michal Hrazdil. 

6. 11.   úterý  18.00 – 19.30  učebna 1 

KURZ NĚMECKÉHO JAZYKA – POKROČILÍ 
Stálá možnost přihlášení. 
Lektor: Jitka Chabrová 

7. 11.   středa  18.00 – 19.30  učebna 1 

KURZ NĚMECKÉHO JAZYKA – ZAČÁTEČNÍCI 
Stálá možnost přihlášení. 
Lektor: Jitka Chabrová 

pátek    9. 11.  17.30 a 20.00  velký sál        účastníci kurzu vstup na průkazky 

TANEČNÍ HODINY 2012               ostatní návštěvníci vstup: 30,- Kč 

8. lekce, skupina A - 17.30 hod., skupina B - 20.00 hod., vyučují manželé Bolkovi. 

sobota   10. 11.   19.30   velký sál           vstupné: 210,- a 160,- Kč 

DISKOHRÁTKY S TRAVESTI SKUPINOU HANKY PANKY 
Nejen známá písnička Hanky Zagorové nese název diskohrátky, ale i zbrusu nový zábavný pořad 
pražské travesti skupiny Hanky Panky, která opět přijíždí do Milevska. Skupina která paroduje 
zpěvačky, zpěváky, herečky i herce si i tentokrát vzala na paškál celou řadu známých celebrit a 
nově se můžete těšit kromě písniček i na komické scénky. Diskohrátky se ponesou v rozpětí 70. 
let až po současnost. Podle slov manažera skupiny se bude v pořadu minimálně vzpomínat na 
to, co už diváci mohli vidět, Diskohrátky jsou od koncepčního pojetí až po jednotlivá vystoupení 
jiné, určitě stojí za to přijít se podívat.V novém pořadu kromě nestárnoucích písní uslyšíte i 
uvidíte celou řadu současných diskotékových hitů, chybět nebudou takové hvězdy jako Golden Kids, Hana 
Zagorová dorazí společně s Petrem Kotvaldem a Standou Hložkem, Petra Janů, Věra Bílá nebo Anastacia. 
Vstupenky jsou v prodeji v kanceláři DK Milevsko, tel. 383 809 200.  
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neděle   11. 11.  17.00   amfiteátr DK 

SVATOMARTINSKÝ LAMPIONOVÝ PRŮVOD  
Zveme všechny děti i dospělé k průvodu městem. Sraz v 17.00 v amfiteátru domu kultury, odkud bude 
následovat malá procházka s nasvěcenými lampiony. Možná nás – stejně jako v loňském roce – doprovodí sv. 
Martin na koni. Lampiony přineste s sebou. 
Více informací na plakátech a www.dkmilevsko.cz. 

úterý    13. 11.   17.00   malý sál  

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ – PODZIMNÍ SETKÁNÍ S PŘÍZNIVCI 
Tradiční setkání členů odboru a účastníků akcí. 

středa    14. 11.   14.00 – 17.00  učebna 2 

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA ČR 
Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny. 

středa    14. 11.  18.00   loutkový sál 

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU 
čtvrtek   15. 11.     velký sál 

TRADIČNÍ PODZIMNÍ SETKÁNÍ ČLENŮ SENIOR KLUBU ZVVZ 
Program na pozvánkách. 
čtvrtek   15. 11.  17.30   výuková učebna           vstupné: 100,-  Kč 

KURZ – TEXTILNÍ ČAROVÁNÍ S BARVAMI 
S sebou: 2 trička (1 bílé, 1 tmavé). Lektorka: Laďka Bečková. Vhodné i pro děti od 10-ti let. 

pátek    16. 11.  17.30 a 20.00  velký sál        účastníci kurzu vstup na průkazky 

TANEČNÍ HODINY 2012               ostatní návštěvníci vstup: 30,- Kč 

9. lekce, skupina B - 17.30 hod., skupina A - 20.00 hod., vyučují manželé Bolkovi. 

neděle   18. 11.   10.00   velký sál              vstupné: 149,- Kč 

MICHAL JE PAJDULÁK 
Představení plné překvapení a legrace, malých a velkých loutek a 
kostýmů včetně dárků ze samolepicí pásky... To vše uvidíte při 
představení Michal je pajdulák, se kterým přijede Michal Nesvadba 
potěšit milevské diváky. 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 v blízkém kontaktu s Michalem, hrají si s ním a předvádí se! Dětské pořady Michala 
Nesvadby si za dobu svého uvádění získaly velké množství nadšených diváků. Můžete čekat spoustu legrace, 
soutěží, písniček a dárků. Přijďte si hrát! Michal bude Vaší hračkou!  
Prodej vstupenek probíhá v kanceláři DK Milevsko, tel. 383 809 200 , rezervace na www.milevskem.cz – 
platnost rezervace je 14 dní. 

sobota   17. 11.  18.30   velký sál 

MUSIC GRAMMY 2012 – MILEVSKÉ HUDEBNÍ CENY 
Předávání hudebních cen v Milevsku ve spolupráci s Domem kultury.  
Na letošních Music Grammy 2012 vystoupí poprvé legendární kapela z Milevska Fantom, dále kapely Dusot 
dusících se králíků a Despaires. Vystoupení doplní taneční skupina NRG Crew a letos poprvé doplní program 
zpěvačky z projektu Oběžná dráha. Hlasování probíhá na www.dkmilevsko.cz  - konec hlasování 15. listopadu. 

 
 
 

http://www.dkmilevsko.cz/
http://www.milevskem.cz/
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neděle   18. 11.  18.00   velký sál                vstupné: 50,- Kč 

TANEČNÍ PODVEČERY – TRIO MORAVANKA 
Dům kultury Milevsko a Sociální služby Města Milevska připravili další ze seniorských tanečních podvečerů. 
K tanci a poslechu hrají tentokrát muzikanti Jan Hlaváček, Pavel Pálenský a Josef Kolář, kteří jsou členy kapely 
Moravanka Josefa Slabáka a společně vytvořili trio. 
Rezervace prodeji vstupenek probíhá v kanceláři DK Milevsko, tel. 383 809 200. 

úterý    20. 11.  18.00   loutkový sál  

TURISTICKÁ BESEDA – MALTA 
Klub českých turistů. Vypráví a promítá Mgr. Jana Beránková. 

úterý    20. 11.   19.00   velký sál              vstupné: 250,- Kč 

ZHASNĚTE LAMPIONY 
Účinkují: Tatiana Vilhelmová a Marián Miezga. Jedineční herci v jedinečném představení. 
Vítejte v našem parku. Bloumá v něm Majo Miezga, herec bratislavského divadla Astorka-
Korzo a z povzdálí jej pozoruje Taťána Vilhelmová. I ten starý pán zítra přijde zas. V našem 
představení ale nehraje. V našem představení svádí svůj boj mladý muž a mladá žena. Ale 
až potom, co v parku zhasnou lampiony. Až dohraje hudba, kterou John Cale složil pro film 
Zrození lásky… Zhasněte lampiony! Je to tragická komedie o touze jít k ní domů. Oba se cítí 
opuštění, oba potřebují sex. Tato pravda je zjevná. Chronická známost situací je živou 
půdou pro tragikomické okamžiky, ve kterých se občas určitě poznají sami diváci. 
Představení sází na nesporné herecké talenty hlavních protagonistů.  
Prodej vstupenek probíhá v kanceláři DK Milevsko, tel. 383 809 200, rezervace na www.milevskem.cz – 
platnost rezervace je 14 dní. 

středa    21. 11.  17.00    velký sál 

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA MILEVSKA 
pátek    23. 11.  17.30 a 20.00  velký sál        účastníci kurzu vstup na průkazky 

TANEČNÍ HODINY 2012               ostatní návštěvníci vstup: 30,- Kč 

10. lekce, skupina A - 17.30 hod., skupina B - 20.00 hod., vyučují manželé Bolkovi. 

středa    28. 11.  16.00    velký sál                vstupné: 50,- Kč 

POHÁDKA – O SLUNEČNÍKU, MĚSÍČNÍKU A VĚTRNÍKU 
Výpravná pohádka, kterou na motivy klasické pohádky Boženy Němcové napsala Kristina Heroinová. 
Princ Vladan, který v nepřítomnosti rodičů provdá své tři sestry za krále Slunce, Měsíce a Větru, se zamiluje 
do jejich sestry - hvězdy Večernice. Jeho láska prochází zkouškou, ve které ale neobstojí a přes varování 
Večernice otevře dveře třinácté komnaty a osvobodí zlého krále ohně. Ten unáší Večernici do své ohnivé 
sopky a jen princovo švagři - Slunečník, Měsíčník a Větrník - vědí, kde ji hledat. S jejich pomocí princ získá 
v ledové říši po těžkých zkouškách od královny ledu kouzelný meč, jehož ledové ostří mu otevře cestu skrz 
plameny do jícnu sopky za králem ohně. Její bratři, kteří celou dobu vší silou pomáhali princi v jeho nelehkém 
úkolu, milence kouzlem přenášejí k princovým rodičům. Ti je s radostí vítají a chystají velkou svatbu pro svého 
syna a jeho vyvolenou - nejkrásnější hvězdu na nebi. 
Předprodej vstupenek probíhá v kanceláři DK Milevsko, tel. 383 809 200 nebo přímo na místě před akcí. 

čtvrtek   29. 11.  18.00   výuková učebna              vstupné: 40,- Kč 

DISKUSNĚ VZDĚLÁVACÍ VEČER – PERNÍKOVÉ POSEZENÍ 
Příjemné před adventní posezení s povídáním o perníku, jeho historii, přípravě, ukázka + možnost vyzkoušet si 
zdobení perníčků, výměna receptů, ochutnávka a malé občerstvení v ceně. 
Přednášejí: manželé Pichovi 

http://www.milevskem.cz/
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pátek   30. 11.  14.30    odjezd od DK          jízdné + vstupné: 200,- Kč 

DO NEBÍČKA DO PEKLÍČKA – ZÁJEZD DO PŘÍBRAMI 
Návštěvníci se nejprve shromáždí ve stylové hornické hospůdce, kde je vyzvedne průvodce a vezme je na 
prohlídku tajemného prostředí Mariánské štoly. V podzemí převezme ochranu nad návštěvníky mocný vládce 
podzemní říše Permon se svými pomocníky permoníky. Pak se v temnotách otevře před návštěvníky brána 
pekelná a objeví se čertovská cháska se svým vládcem Luciferem. Ti, kteří přečkají pekelný rej, se vydají s 
průvodcem na zpáteční cestu na pozemský svět, kde bude návštěvníky očekávat štědrý a dobrosrdečný svatý 
Mikuláš, laskaví a usměvaví andělé i moudrý strážce nebeských bran svatý Petr. Děti si odnesou domů 
mikulášskou nadílku.  
Přihlášky se přijímají v kanceláři DK, na tel. čísle 383 809 201 nebo na e-mailu kortanova@dkmilevsko.cz. 

pátek    30. 11.   19.00    velký sál    účastníci kurzu B vstup na průkazky  

TANEČNÍ HODINY 2012 – VĚNEČEK – SKUPINA B            vstup: 150,- Kč (velký sál) 

Hraje: RM Band         120,- Kč (ostatní prostory DK) 

sobota   1. 12.   19.00    velký sál    účastníci kurzu A vstup na průkazky  

TANEČNÍ HODINY 2012 – VĚNEČEK – SKUPINA A            vstup: 150,- Kč (velký sál) 

Hraje: RM Band         120,- Kč (ostatní prostory DK) 

 
 

Připravujeme na prosinec: 
sobota   1. 12.  13.00   výuková učebna + učebna 2  

ADVENTNÍ ODPOLEDNÍ TVOŘENÍ 
Pro dospělé: 
ADVENTNÍ VĚNEC OD A DO Z  
OZDOBY Z KORÁLKŮ 
Pro děti: 
VÝROBA MIKULÁŠSKÉ PUNČOCHY 
VÝROBA OZDOB Z VČELÍCH PLÁTŮ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:kortanova@dkmilevsko.cz
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GALERIE M – nám. E. Beneše 1 
Otevírací doba: ÚT a ČT 9:00 – 17:00; ST a PÁ 9:00 – 16:00 (polední přestávka 11:30 – 12:30), SO 9:00 – 11:00 

tel.: 382 522 082 

pátek    2. 11.   19.30                 vstupné: 150,- Kč 

HUDEBNÍ SKLEPY – Jan Spálený Trio, suport Pepa Streichl 
Dalším z účinkujících je svébytný tvůrce, výjimečný zpěvák a písničkář Jan Spálený. 
Hudební režisér, dramaturg, noční vypravěč rozhlasových pohádek, něžný chlap. 
Tatínek jedné z živých podob českého blues. V dětství mizerně a nemotivovaně vrzal na 
housle. Po prokymácení se pubertou objevil dixieland, první bránu do světa jazzu, 
potažmo improvizace. Po maturitě na jedenáctiletce pracoval jako kopáč u nádvorní 
party v továrně Rudý Letov. Pražskou konzervatoř studoval v létech 1964 až 1968. Hrál 
střídavě na trombón, tubu, barytonsaxofon, v šestapadesátém roce svého věku se začal učit hrát na kornet. 
V běhu let hrál dixieland, rock'n'roll, rhythm & blues, s bratrem Petrem měli kapely Hipp's a Apollobeat, 
hostoval v popových kapelách a hudbě, které se převážně říká vážná. Celý život skládá, píše texty, aranžuje, 
provokuje…  
Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji v kanceláři DK Milevsko, tel. 383 809 200 nebo v Galerii M, tel. 
382 522 082 nebo přímo na místě před akcí. 

středa   28. 11.  19.30                 vstupné: 100,- Kč 

HUDEBNÍ SKLEPY – Longital (Slovensko) 

Longital jsou tři zvukoví cestovatelé: Shina (zpěv, basová kytara), Daniel 
Salontay (zpěv, kytara, smyčec) a virtuální elektronický spoluhráč Xi Di Nim 
(laptop, Lemur Jazz Mutant, organická elektronika, zvuky prostředí, loopy, 
sample). Longital vznikl v roce 2004 v Bratislavě. Písničkáři 21. století Daniel 
Salontay a Shina spojili svoje síly, elegantně vykročili mimo hranice hudebních 
žánrů i Slovenska a stihli už okouzlit posluchače v 11 zemích Evropy. Léčivá 
hudba Daniela Salontaye a Shiny je silná a srozumitelná. Elektronické 
písničkářství s jakoby přivřenýma očima: ještě ne sen, ale už ne ani bdělá realita. Texty ve slovenštině přinášejí 
poetiku z cest a z kopce Longital nad Dunajem, kde Dano a Shina žijí a tvoří. Longital je nezaměnitelný i díky 
Danově virtuózní hře smyčcem na kytaru a využití v našich končinách nevídaného hudebního nástroje – 
dotykové obrazovky Lemur Jazz Mutant. 
Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji v kanceláři DK Milevsko, tel. 383 809 200 nebo v Galerii M, tel. 
382 522 082 nebo přímo na místě před akcí. 
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KINO BIOS eM – ul. 5. května 117 
Provozní doba pokladny: 30 minut před začátkem představení.  

Předprodej vstupenek je týden předem, rezervované vstupenky musí být vyzvednuty nejpozději 15 min. před začátkem představení, 
poté jsou bez náhrady vráceny zpět do prodeje. Na všechna večerní představení vstup pouze pro osoby starší 15ti let.  

tel.: 382 521 216, kino@dkmilevsko.cz 

čtvrtek 1., pátek 2., sobota 3.    20.00                                                                                 107 min. 

7 DNÍ HŘÍCHU 
ČR - Tento snímek byl inspirován skutečnými událostmi, které se odehrály v sedmi dnech                                              
na Šumpersku roku 1945. Útěk ženy českého lesníka. Hrají: Ondřej Vetchý, Eva Vica Kerekes. 

do 12 let nepřístupný, vstupné: 100,- Kč 

neděle 4., pondělí 5., úterý 6.    17.30                                                                         82 min. 

KOZÍ PŘÍBĚH SE SÝREM    3D 
ČR - Animovaná rodinná pohádka volně navazuje na předchozí díl ze středověké Prahy. 

vstupné: 140,- Kč 

pátek 9., sobota 10.      20.00                   208 min. 

GEORGIE HARRISON: LIVING IN THE MATERIAL WORLD 
USA - Režisér Martin Scorsese natočil výborný životopisný film o jenom z Brouků, kteří změnili tvář hudby. 
Plno nových videozáznamů a nahrávek nejen se samotným Harrisonem. 

vstupné: 100,- Kč 

neděle 11., pondělí 12.     20.00         92 min. 

ZÁBLESKY CHLADNÉ NEDĚLE 
ČR – Thriller, ve kterém náhodná stopařka přijme nabídku hrát při oslavě rodinnou přítelkyni. 

vstupné: 90,- Kč 

čtvrtek 15., pátek 16., sobota 17.    17.30 a 20.00                                                           

TWILLING SÁGA: ROZBŘESK - 2. ČÁST 
USA - Romantické – fantasy - V další části si Bella zvyká na upírský život velice snadně. 

do 12 let nepřístupný, vstupné: 100,- Kč 

neděle 18.      17.00 

FILMOVÝ FESTIVAL ZIMNÍCH SPORTŮ 
Filmový festival zimních sportů (FFZS) je  celovečerní pásmo špičkových filmů, 
úspěšných na mezinárodních filmových festivalech. Sníh, led a adrenalin. Extrémní 
lyžování, zimní horolezecké výstupy, snowboarding, skialpinismus a další aktivity 
v zimní přírodě. Večer plný špičkových filmů. Extrémní lyžování, zimní lezení, 
snow-kiting, skialpinismus a další zimní šílenosti! 
Více informací o festivalu na www.pohora.cz/festival-zimnich-sportu/    vstupné: 80,- a 40,- Kč 

čtvrtek 22., pátek 23., sobota 24.   20.00                  164 min. 

ATLAS MRAKŮ 
Německo – USA - Hong Kong - Filmová adaptace slavného mysteriózního románu Davida Mitchella. 

vstupné: 120,- Kč 

neděle 25., pondělí 26.     17.30          76 min. 

ZVONILKA: TAJEMSTVÍ KŘÍDEL  
USA - Animovaný rodinný fantastický příběh z tajemných Zimních lesů. 

vstupné: 100,- Kč 

http://www.pohora.cz/festival-zimnich-sportu/


                       listopad 2012 

Stránka | 7                    Změna programu vyhrazena! 
DŮM KULTURY MILEVSKO                     Nádražní 846, 399 01, Milevsko, Tel.: 383 809 200, info@dkmilevsko.cz, www.dkmilevsko.cz 

 
 
čtvrtek 29., pátek 30.     20.00                                                                                 110 min. 

SINISTER 
USA – Krimi – horor - Autor detektivních románů, objeví na půdě staré filmové pásy se záhadnými vraždami. 
Pátrání po vrahovi uvrhne celou rodinu do obrovského nebezpečí. 

do 15 let nepřístupný, vstupné: 90,- Kč 

Předpoklad na prosinec: Návrat do Silent Hill, Ralf raubíř, 7 psychopatů, Na divoké vlně, Anna Karenina, 
Legendárrní parta, Ladíme, Ernest a Celestina, Hobit: Neočekávaná cesta, Ano šéfe. 

 
 
  
 
 


