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DŮM KULTURY – Nádražní 846 
PROVOZNÍ DOBA KANCELÁŘE: PONDĚLÍ AŽ PÁTEK 8:00 – 11:30 A 12:15 – 15:30 

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

středa 2. 10.  17:30    hudební sál 

JÓGA – ZAHÁJENÍ KURZU 
Obsazeno, pouze pro předem přihlášené! 

čtvrtek 3. 10.  17:00-20:00   výuková učebna          kurzovné: 450 Kč 

SEMINÁŘ GRAFOLOGIE PRO POKROČILÉ 
Pokračování oblíbeného semináře s Mgr. Janou Maškovou. Prohlubování znalostí o analýze rukopisu 
a praktická práce s vybranými rukopisy.  

čtvrtek 3. 10.  19:00-21:30   velký sál        kurzovné: 1900 Kč/osobu 

TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ – ZAHÁJENÍ KURZU 
Nechodili jste do tanečních nebo jste nedávali pozor a nyní potřebujete oprášit zapomenuté taneční kroky 
před nadcházející plesovou sezonou? Nebo prostě jen máte rádi tanec a chcete se pod vedením zkušeného 
lektora naučit víc? Tak právě pro vás jsou určeny Taneční pro dospělé. Kurz obsahuje 8 lekcí, přihlášky 
se přijímají v kanceláři DK Milevsko. 

pátek 4. 10.   19:00 až 22:00  velký sál              vstupné: účastníci kurzu vstup  

TANEČNÍ HODINY 2019       na průkazky, ostatní vstupné: 30 Kč 
5. lekce. Vyučují manželé Bolkovi.  

sobota 5. 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. Darované hračky budou prodány za symbolickou cenu a většinový výtěžek 
bude použit na pomoc pro konkrétní znevýhodněné dítě z našeho okolí. 

pondělí 7. 10.  16:00-16:45   hudební sál 

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 
dětských smíchem, říkankami, písničkami… Určeno pro děti od 6ti let. 

Úterý 8. 10. 10:00-12:00          velký sál                 vstupné: členové SK ZVVZ zdarma,  

PŘEDNÁŠKA – SENIOR BEZ NEHOD         ostatní 50 Kč 
Pořádá Senior klub ZVVZ a SENSEN (senzační senioři), ve spolupráci s DK Milevsko. 
Po celé České republice se uskuteční 300 edukativních přednášek formou divadelních scének spojených 
s odborným výkladem a audiovizuální prezentací. Součástí těchto představení bude i hlasovací zařízení 
v publiku, díky kterému se senioři budou moci interaktivně rozhodovat o vývoji děje, což přispěje k lepšímu 
pochopení celé problematiky. 
Do měst a obcí, ve kterých se turné přednášek neuskuteční, budou distribuovány vzdělávací balíčky 
a ty poslouží k edukaci seniorů v režii místních samospráv či klubů seniorů. 
Tvářemi projektu a kampaně budou herečka Jaroslava Obermaierová a herec a zpěvák Jiří Štědroň. 
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úterý 8. 10.    13:00-16:00  učebna 2 

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

úterý 22. 10.   18:00   loutkový sál  

KČT – GUATEMALA, BELIZE, HONDURAS    

Přednáší paní Mgr. Iva Nejedlá.  

středa 9. 10.   18:00   výuková učebna                   vstupné: 50 Kč 

DISKUSNĚ VZDĚLÁVACÍ VEČER – AKUPRESURA S INDEM DR. SANDHU 
Naše pozvání přijal ájurvédský odborník PhDr. Bhagwant Singh Sandhu, CSc. z Indie, který nám bude 
vyprávět hlavně o akupresuře, která je jednou z nejdůležitějších a nejjednodušších odvětví alternativní 
prastaré medicíny. Přes samotnou přednáškou je možné si domluvit individuální konzultaci a akupresurní 
ošetření s Dr. Sandhu v délce 20 minut za 350 Kč. Přihlášky se přijímají na telefonu 383 809 200 a jejich počet 
je omezen. 

čtvrtek 10. 10.  17:30   výuková učebna            vstupné: 250 Kč 

KURZ – HÁČKOVANÉ KOŠÍČKY S PODZIMNÍ PŘÍZDOBOU 
Materiál v ceně kurzu, s sebou háček č. 6 nebo 7. Lektorka Hana Rejpalová. 

pátek 11. 10.    19:00 až 22:00 velký sál                 vstupné: účastníci kurzu vstup  

TANEČNÍ HODINY 2019       na průkazky, ostatní vstupné: 30 Kč 
6. lekce. Vyučují manželé Bolkovi. 

sobota 12. 10.   20:00   velký sál                 vstupné: v předprodeji 390 Kč 

WALDA GANG & ALKEHOL TOUR 2019              na místě 450 Kč 
Rockový nářez dvou populárních kapel. Alkehol je česká rocková hudební skupina. Vznik si muzikanti datují 
na rok 1992, kdy se Ota Hereš a Petr Buneš rozhodli složit ne-trashmetalové písně s hospodskými texty. 
Walda Gang je česká rocková skupina, kterou založil zpěvák skupiny Harlej Vláďa Šafránek po smrti 
Waldemara Matušky. Je zaměřená na rockové předělávky skladeb Waldemara Matušky a dalších známých 
českých i zahraničních písní.  
Předprodej vstupenek na www.milevskem.cz nebo v obvyklých předprodejních místech. 

pondělí 14. 10.   19:00   velký sál                  vstupné: 250 a 280 Kč 

ÚSMĚVY ZDEŇKA TROŠKY S PÍSNIČKAMI SIMONY KLÍMOVÉ 
Úspěšný český režisér a scénárista přiveze do milevského Domu kultury 2,5 hodiny zábavy, smíchu a zpěvu 
za doprovodu Simony Klímové. Na místě bude možnost nákupu knih a CD a také autogramiáda. 
Předprodej vstupenek na www.milevskem.cz nebo v obvyklých předprodejních místech. 
středa 16. 10                            09:00   velký sál 

ŽIVÉ MILEVSKO – MEZINÁRODNÍ KONFERECNE CHYTRÝCH MĚST A OBCÍ 
středa 16. 10.   10:00 a 18:00  Milevské kino             vstupné: 100 Kč  

TOULKY ZA POZNÁNÍM – SEVERNÍ KOREA 
Další ze série pořadu Toulky za poznáním, tentokrát na zajímavé téma Severní Korea. Přednášet bude pan 
Mgr. Ing. Milan Bureš, který sám tuto obávanou zemi procestoval. Přijďte si poslechnout vyprávění 
o nestandardní a lehce rizikové problematice, které se věnují v celé České republice pouze dva cestovatelé. 
„Rizika, která jsem musel postoupit, abych tam mohl vycestovat, a vůbec tam být, něco nafotit a třeba 
se i vrátit byla značná“ říká Milan Bureš při ohledu za svou cestou do KLDR. Dopoledne určeno pro školy, 
večer pro veřejnost. 
Předprodej vstupenek na www.milevskem.cz nebo v obvyklých předprodejních místech. 

http://www.zpmvcr.cz/
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čtvrtek 17. 10   09:00   velký sál 

ŽIVÉ MILEVSKO – MEZINÁRODNÍ KONFERECNE CHYTRÝCH MĚST A OBCÍ 
pátek 18. 10.    19.00   prostory DK        vstupné: předprodej – jednodenní 60 Kč 

11. MILEVSKÉ PIVNÍ SLAVNOSTI         dvoudenní 110 Kč, na místě – jednodenní 70 Kč, 

Hraje: 20:00-22:00 Kocour & Friends a 22:30-01:30 Fantom          dvoudenní 120 Kč 
Dům kultury Milevsko pořádá v pátek 18. a sobotu 19. října 2019 již jedenáctý ročník Milevských pivních 
slavností, které mají za dobu svého konání své stálé příznivce.  
Předprodej: www.milevskem.cz, DK Milevsko, Infocentrum Milevsko, Milevské kino.  

sobota 21. 10.   19.00   prostory DK        vstupné: předprodej – jednodenní 60 Kč 

11. MILEVSKÉ PIVNÍ SLAVNOSTI         dvoudenní 110 Kč, na místě – jednodenní 70 Kč, 

Hraje: 20:00-21:30 Kroky Michala Davida a 22:00-01:00 Elizabeth         dvoudenní 120 Kč 
Dům kultury Milevsko pořádá v pátek 18. a sobotu 19. října 2019 již jedenáctý ročník Milevských pivních 
slavností, které mají za dobu svého konání své stálé příznivce.  
Předprodej na www.milevskem.cz nebo v obvyklých předprodejních místech.  

pondělí 21. 10.  17:30-19:30  učebna 4   

KURZ – RELAXAČNÍ MALBA PRO DOSPĚLÉ 
úterý 22. 10.   18:00   loutkový sál     

KČT – SICÍLIE A JIŽNÍ ITÁLIE 
Přednáší pan František Šesták. 

středa 23. 10.    17:00   velký sál    

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA MILEVSKA 
pátek 25. 10.    19:00   velký sál                 vstupné: 120 a 100 Kč 

TANEČNÍ HODINY 2019 - PRODLOUŽENÁ 
neděle 27. 10.   19:00   velký sál             vstupné: 490 Kč 

MOJE HRA 
Andělská komedie o životě – v hlavní roli Jiří Bartoška 
Moje hra je komedií o životě, jakkoli hlavnímu hrdinovi jeho život právě protekl 
mezi prsty. Slavný spisovatel Josef Jankulovski opustil tento svět nečekaně 
a s poměrně starosvětským přáním: chtěl po své partnerce, aby uspořádala 
soukromou smuteční slavnost na jeho počest. V obývacím pokoji se proto 
u vystaveného Mistra schází šest žen různého věku, postavení i světonázoru, 
z nichž každá sehrála v životě vyhlášeného bonvivána osudovou roli. 
V hlavní roli charismatického Mistra zazáří jedna z největších hvězd českého 
herectví Jiří Bartoška. V dalších rolích hrají Zuzana Bydžovská, Jana Janěková 
ml., Nina Divíšková, Vlasta Peterková, Adéla Koutná, Adéla Kačerová a Martin 
Kubačák. Předprodej na www.milevskem.cz nebo v obvyklých předprodejních 
místech.  

pondělí 28. 10   18:00   Milevské kino            vstupné: zdarma 

OSLAVY 28. ŘÍJNA 
úterý 29. 10.   18:00   Restaurace V Klubu               vstupné: 50 Kč, 

PODZIMNÍ ZPÍVÁNÍ                               členové SK ZVVZ zdarma 

Zpívání nejen s kytarou a harmonikou, ale i za doprovodu kláves, které pořádá Senior klub ZVVZ 
ve spolupráci s Domem kultury Milevsko už potřetí. Nenechte si ujít oblíbený hudební podvečer. 

http://www.milevskem.cz/
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středa 30.104.   18:00-20:00  loutkový sál 

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU 
středa 30. 10.   09:00   Milevské kino                            vstupné: 60 Kč 

PRÁZDNINOVÁ DÍLNA + PROMÍTÁNÍ FILMU LVÍ KRÁL 
Každý den, co je svět světem, vychází nad africkou savanou horké, žhavé slunce. Jednoho rána ozáří jeho 
první paprsky nevšední podívanou: přes rozlehlé pláně Lvího království se táhne nekonečný průvod zvířat. 
Sloni, antilopy, žirafy, zebry, gepardi i pštrosi, ti všichni přicházejí ke Lví skále, aby oslavili narození Simby, 
syna krále Mufasy. Je tu však někdo, kdo se neraduje spolu s ostatními. Mufasův bratr Scar se nechce smířit 
s tím, že nebude dědicem trůnu, a už přemýšlí, jak by se Simby zbavil.  

 
PŘIPRAVUJEME: 

sobota 9. 11.  19:30    velký sál                         vstupné: 440 Kč 

JELEN TOUR 2019 
Po mimořádném úspěchu podzimního turné s Míšou Tučnou, dcerou countryové legendy, se Jelen rozhodl 
pro pokračování. Na podzim vyrazí do menších klubů, kde si fanoušci budou moci ještě intenzivněji 
vychutnat pověstnou jelení energii. V září navíc kapela vydá speciální album, které ponese název 
Jelen: Dostavník Michala Tučného. Předprodej na www.milevskem.cz nebo v obvyklých předprodejních 
místech. 
neděle 24. 11.  19:00    velký sál             vstupné: 390 Kč 

CAVEMAN 
Máte chuť se rozesmát až k slzám? Přijďte se podívat na slavnou one man show o tom, co dělá muže mužem 
a ženu ženou, o rozdílech mezi námi, o lásce, partnerství a vtipně utajených kvalitách obou pohlaví. 
Předprodej na www.milevskem.cz nebo v obvyklých předprodejních místech. 

neděle 15. 12.  19:00    velký sál                          vstupné: 450 Kč 

VÁCLAV NECKÁŘ & BACILY – VÁNOČNÍ KONCERT 
Vánoční koncert opravdové legendy české pop music. Václava Neckáře netřeba představovat ať už jako 
herce filmů jako jsou např. “Ostře sledované vlaky” nebo v “Šíleně smutná princezna”, nebo jako zpěváka 
takových hitů jako Stín katedrál, Lékořice, Tu kytaru jsem koupil kvůli tobě atd. Václav společně se svou 
kapelou Bacily vedenou bratrem Janem pravidelně vyprodává divadla po celé republice. Srdečným přáním 
pana Neckáře je rozdávat radost z místa, které je mu nejbližší – s divadelních prken a pódií. Koncert 
proběhne ve spolupráci s Dětským milevským sborem. Předprodej na www.milevskem.cz nebo v obvyklých 
předprodejních místech. 
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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 2. 10.  17:00           

VERNISÁŽ – NOVÁ DIVOČINA 
Výstava libereckého fotografa MgA. Šimona Pikouse, www.pikous.com. Výstava potrvá do středy 30. října. 
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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 3. 10.      ČESKÉ ZNĚNÍ     15:00             102 min.                

HODINÁŘŮV UČEŇ – BIO SENIOR     

ČR – Pohádka, rodinný – Nová filmová pohádka Hodinářův učeň přináší zábavu i klasický pohádkový příběh 
o boji dobra a lásky se zlem, lakotou a podlostí. V hlavních rolích se představí Viktor Preiss, Jaroslav Plesl, 
Václav Neužil, Jana Plodková nebo Miroslav Krobot.                                                                 vstupné: 50 Kč  

čtvrtek 3. 10., pátek 4. 10.   TITULKY       20:00                                     122 min.                

JOKER 
USA – Thriller, drama, krimi – Zkrachovalý komediant Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) se dlouho pohybuje na 
tenké hranici mezi realitou a šílenstvím. Jednoho dne se ve svém obleku klauna potuluje po ulicích Gotham 
City a dostává se do konfliktu s brutálními zloději. Pomalu se roztáčí spirála událostí dosahující hrozivých 
rozměrů. Všemi opuštěný Fleck se začne čím dál více propadat do hlubin šílenství a postupně se mění v ikonu 
zločinu, kterou svět brzy bude znát pod jménem Joker.          do 15 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč                                                                                                                    

sobota 5. 10., neděle 6. 10.    ČESKÉ ZNĚNÍ        20:00                           95 min.                

ROMÁN PRO POKROČILÉ 
ČR – Komedie, romantický – Jaký je život rozvedených mužů, oddělených naštvanou exmanželkou od stolu, 
lože a účtu? Jak zapůsobí rozvod na jejich morálku a sebevědomí? To vše se dozvíte v této romanticky 
korektní komedii s Markem Vašutem v hlavní roli.                   do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč                      

úterý 8. 10.    ČESKÉ ZNĚNÍ       18:00                                          76 min.                

DOBRÝ ŽIVOT SOKOLA BENDY   

ČR – Dokument – Citlivý portrét dědy Miroslava Bendy, zasloužilého sokola a obyčejného člověka 
s neobyčejnou vitalitou a ideály, odkrývá pomocí nostalgie i situační komiky příběh lidské houževnatosti 
a optimismu.                                                                                                                                                 vstupné: 50 Kč                                     

čtvrtek 10. 10., pátek 11. 10.  TITULKY       20:00                                      117 min.                

BLÍŽENEC     

USA – Sci-fi, thriller – Blíženec je originální akční thriller s Willem Smithem v hlavní roli. Smith hraje Henryho 
Brogana, elitního nájemného zabijáka, pronásledovaného tajeným mladým vrahem, který dokáže předjímat 
jeho každý tah.                                                                 do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč                               

pátek 11. 10., sobota 12. 10., neděle 13. 10.  DABING     17:30                                        87 min.                

OVEČKA SHAUN VE FILMU: FARMAGEDDON 
VB, USA, Francie – Animovaný – Protože má Shaun jako vždy plná kopýtka práce s drážděním farmáře 
a Bitzera, ani si nevšimne podivných světel oznamujících tajemného návštěvníka z jiné galaxie…  
                                                                                                                                                                  vstupné: 120 Kč      

sobota 12. 10., neděle 13. 10.  ČESKÉ ZNĚNÍ       20:00                      112 min.                

PRAŽSKÉ ORGIE     

ČR – Drama, komedie – Příběh filmu Pražské orgie nás zavádí do poloviny 70. let. Slavný americký spisovatel 
Nathan Zuckerman – často využívané alter ego Philipa Rotha – přijíždí do Prahy, aby zachránil a odvezl 
rukopis nevydané knihy. Na své pražské misi se seznámí se svéráznou a nezkrotnou spisovatelkou Olgou 
a pronikne na vyhlášené večírky, na nichž každý hledá únik ke krátké svobodě po svém.                                       
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do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                    

čtvrtek 17. 10.     ČESKÉ ZNĚNÍ     15:00                                      92 min.                

UZLY A POMERANČE – BIO SENIOR  

ČR, Německo – Drama, rodinný, romantický – Uzly a pomeranče vypráví o šrámech i pomerančové vůni na 
prahu dospělosti, o statečnosti, odpovědnosti, o první lásce, jedním slovem o dospívání. Velkou roli hrají 
koně.                                                                                                                        vstupné: 50 Kč  

čtvrtek 17. 10., pátek 18. 10.    DABING        20:00                                      120 min.                

ZLOBA: KRÁLOVNA VŠEHO ZLÉHO          3D  

USA, VB – Fantasy, dobrodružný, akční – Přešlo pět let. Královna černé magie Zloba žije spokojeně 
na čarovných Blatech a její kmotřenka Růženka dospívá. Jejich vzájemný vztah, který se zrodil ze zrady 
a pomsty, rozkvetl a zkošatěl. Nicméně nenávist mezi lidmi a kouzelnými bytostmi nezmizela.                                                                                                                                                                                           

vstupné: plné 150 Kč, děti 130 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                     

sobota 19. 10.       ČESKÉ ZNĚNÍ        20:00                                     102 min.                

JIŘÍ SUCHÝ – LEHCE S ŽIVOTEM SE PRÁT 
ČR, SR – Dokument – Muž mnoha řemesel, herec, spisovatel, režisér, libretista, skladatel, textař, grafik, 
scénograf a kostýmní výtvarník, a navíc ředitel divadla. A to určitě není ještě všechno. Především legenda 
české kultury, která ovlivnila několik generací. To je Jiří Suchý, o jehož životní cestě, mnohdy nelehké, 
natočila dokumentární film Olga Sommerová.                                                                                     vstupné: 120 Kč 

neděle 20. 10.    DABING       10:00                                       86 min.                

TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2 
USA – Animovaný, dobrodružný – V pokračování zjistíte, jak se vaši vícenozí miláčci vyrovnávají s velkými 
emocemi. A že to jsou často dramata!                                                                                                     vstupné: 60 Kč    

neděle 20. 10.     TITULKY       20:00                                      149 min.                

STEHLÍK     

USA – Drama – Theodoru Deckerovi bylo 13 let, když byla jeho matka zabita při bombovém útoku 
v newyorském Metropolitním muzeu umění. Tato tragédie změnila celý jeho život a vrhla jej na dlouhou 
a strhující odyseu provázenou nejen zármutkem a pocitem viny, proměnou a vykoupením, ale i láskou, 
přátelstvím a světem zločinu.                                                                        do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč                               

čtvrtek 24. 10., pátek 25. 10.  TITULKY       20:00                                        97 min.                

ZOMBIELAND: RÁNA JISTOTY 
USA – Akční, horor, komedie – Deset let poté, co se Zombieland stal hitem a kultovní klasikou, se hlavní 
protagonisté (Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Abigail Breslinová a Emma Stoneová) opět spojili 
s režisérem Rubenem Fleischerem (Venom) a původními autory Rhettem Reesem a Paulem Wernickem 
(Deadpool) ve filmu Zombieland 2.                                                               do 15 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč  

pátek 25. 10., sobota 26. 10., neděle 27. 10.  DABING     17:30                                        97 min.                

SNĚŽNÝ KLUK 
VB – Animovaný – Když jedna obyčejná holka najde na střeše svého domu vystrašeného mladého Yettiho 
a rozhodne se, že mu pomůže najít cestu domů do Himalájí, netuší, že ji čeká neuvěřitelná cesta plná 
dobrodružství, kouzel a nezapomenutelných zážitků.                                         vstupné: plné 130 Kč, děti 110 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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sobota 26. 10., neděle 27. 10., čtvrtek 31.10.  ČESKÉ ZNĚNÍ      20:00                          110 min.                

POSLEDNÍ ARISTOKRATKA     

ČR, SR – Komedie – Komedie Jiřího Vejdělka. Čerství aristokraté jsou neznalí místních poměrů a nepolíbení 
českou realitou, někdejší vlast a zámecký život znají jen z prastarých vyprávění příbuzných. Film vznikl podle 
stejnojmenné knihy Evžena Bočka.                                                                                        vstupné: 130 
Kč   

středa 30. 10.       DABING     9:00            118 min.  

PRÁZDNINOVÁ DÍLNA + LVÍ KRÁL 

USA – Dobrodružný, animovaný – Přijďte strávit příjemné prázdninové dopoledne s dílničkou a animákem 
o lvím králi.                                                                       vstupné: 60 Kč   

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK - www.milevskem.cz    


