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DŮM KULTURY – Nádražní 846 
Provozní doba kanceláře: 

PO – PÁ: 08:00-11:30 a 12:15-15:30 
tel.: 383 809 200, info@milevskem.cz 

sobota 29. 2. a neděle 1. 3. 09:00-15:00  výuková učebna    

KURZ KRESLENÍ PRAVOU MOZKOVOU HEMISFÉROU 
Kurz Tužka 1 (pro začátečníky od 12 let), kurz Tužka 2 (pro absolventy Tužky 1) a kurz Pastelky (pro 
absolventy Tužky 1 a 2). Přihlášky na telefonu 725 696 133. 

neděle 1. 3.    08:00   velký sál 

VÝROČNÍ SCHŮZE ČRS 
úterý 3. 3.   10:00   loutkový sál   vstupné: členové SK ZVVZ zdarma, 

PŘEDNÁŠKA – POŽÁRNÍ OCHRANA A BEZPEČNOST      ostatní 30 Kč 

Pořádá Senior klub ZVVZ ve spolupráci s DK Milevsko. 
Jakými opatřeními lze zabránit vzniku požáru? A jak zmírnit jeho ničivé následky? To a mnohem více se 
dozvíte na přednášce, kterou Vás bude provázet Lukáš Kamenský, velitel HZS Milevsko.  

úterý 3. 3.   16:00-18:00  učebna 4    

VÝTVARNÉ KURZY PRO DOSPĚLÉ 
Přijďte se naučit kreslit anebo si jen zdokonalit své výtvarné schopnosti a odpočinout si od každodenních 
starostí. Vyzkoušíte si kresbu tužkou, uhlem, pastely, perokresbu a malbu vodovými barvami, temperami 
anebo akrylovými barvami. Lektorka Ing. Renáta Provázková nabízí individuální přístup, přihlášky a více 
informací získáte na telefonu 737 474 340 nebo e-mailu provazkova.renata@seznam.cz. Cena je stanovena 
na 600 Kč měsíčně, pomůcky jsou částečně v ceně. 

úterý 3. 3.    18:00   velký sál                            vstupné: 60 Kč 

TOULKY ZA POZNÁNÍM – KANADA – MULTIKULTURNÍ ZEMĚ LEDNÍHO HOKEJE 
Tradiční cyklus naučných pořadů Toulky za poznáním přivádí každoročně do velkého sálu domu kultury 
cestovatele Agentury Pohodáři Michala Poulíčka a Vratislava Kratochvíla.  
Pořad je o druhé největší zemi světa, kterou Pohodáři procestovali od západu na východ. Během 
13 tisíc km, ujetých jen pomocí auta a hromadné dopravy, je tato severská země nepřestala 
překvapovat. Vydali se zjistit, jak je to vlastně v dnešní době s prvními národy, které i v Kanadě stále 
žijí. Dostali se také do kontaktu ještě s jednou specifickou skupinou obyvatel tohoto kontinentu – 
s Amiši. Obzvláště během prvních dnů v horách na západě jim tato země vyrazila dech svou 
nepopsatelnou přírodou, kterou byste jinde jen těžko hledali. S tím souvisí i divoká zvířata, která se 
nebojí lidí tak jako v Česku, a proto se k nim člověk může dostat relativně blízko. Chybět nebude ani 
vyprávění o ledním hokeji, protože právě v této zemi tato hra vznikla a kanadští hráči patří k  nejlepším 
na světě, ne nadarmo se Kanadě říká kolébka ledního hokeje.   

čtvrtek 5. 3.   18:00   výuková učebna              vstupné: 30 Kč 

DISKUSNĚ VZDĚLÁVACÍ VEČER – ZDRAVÍ PODLE PENTAGRAMU: JARO – ELEMENT DŘEVO 
Na dalším diskusně vzdělávacím večeru se dozvíme vše o zdraví podle pentagramu, konkrétně si probereme 
jaro, element dřevo. Dozvíme se, jak se na jaře stravovat, jak správně detoxikovat životně důležité orgány 
játra a žlučník tak, aby byla zachována harmonizace organismu a člověk měl pevné zdraví do vysokého věku. 
Řeč bude také o bylinách, houbách, organické výživě, turmalínu, pomocnících, jež jsou nápomocny k cestě 
uzdravení lidské schránky i duše. Vše totiž v našem těle souvisí se vším, a to je třeba brát v úvahu při snaze 
sebeuzdravování. Večerem nás provede Petra Zvonková, konzultantka východní medicíny a lektorka pilates.  
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pátek 6. 3.   14:00-18:00  učebna 1            vstupné: zdarma 

SVĚTOVÝ DEN OBEZITY + INFORMAČNÍ SCHŮZKA KE KURZU HUBNEME S ROZUMEM 
Pánové mají mít 10–20 % tuku v těle, dámy 20–30 %. S rostoucím procentem tukové tkáně stoupá i riziko 
vzniku cukrovky 2. typu, srdečně cévních onemocnění nebo některých typů rakoviny. Jak jste na tom právě 
vy? Zjistěte zdarma složení svého těla a využijte krátké konzultace u odborníka společnosti STOB. Odnesete 
si nejen výsledky analýzy složení těla, ale i první úkol, na kterém začnete pracovat, a edukační 
materiál. Nutná rezervace předem na telefonu 774 040 499. Od 17 hodin se můžete přijít zeptat na bližší 
informace o kurzu Hubneme s rozumem, který bude v DK Milevsko probíhat od 24. března. 

pátek 6. 3.   18:00-23:00  velký sál            vstupné: 100 Kč, 

ZIMNÍ TANEČNÍ VEČER                 členové SK ZVVZ 50 Kč 
Pořádá Senior klub ZVVZ ve spolupráci s DK Milevsko. 
K tanci a poslechu hraje Zelená sedma. Rezervace a prodej vstupenek v kanceláři DK Milevsko, tel. 
383 809 201. 

úterý 10. 3.   13:00-16:00  učebna 2 

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA 
Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny – každé druhé úterý v měsíci. 

úterý 10. 3.   18:00   loutkový sál 

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ – BESEDA BRETAŇ 
Promítá a vypráví Ing. Jiří Kolda.                       

středa 11. 3.   09:00   Milevské kino                     vstupné: 60 Kč 

PRÁZDNINOVÁ DÍLNA PRO DĚTI + PROMÍTÁNÍ FILMU ZAKLETÉ PÍRKO 
Na další prázdninové dílničce si vyrobíme jarní kvítí a pak si pustíme novou českou pohádku Zdeňka Trošky, 
která vypráví příběh o odvážné dívce, která se vydá do světa vysvobodit zakletého prince. Vstupenky 
si můžete zakoupit na www.milevskem.cz. 

středa 11. 3.    18:00-20:00  loutkový sál   

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU 
neděle 15. 3.   14:00   loutkový sál                         vstupné: 30 Kč 

TRABLE S PRINCEZNOU 
Pro veliký zájem opakujeme loutkovou pohádku o neposlušné princezně, se kterou si nevěděl rady ani pan 
král. Pomůžou mu dvě čarodějnice se svými zvířátky? Hraje Loutkový soubor při DK Milevsko. 

neděle 15. 3.   19:00   velký sál            vstupné: 290 Kč 

KŠANDA – Divadelní komedie nabitá dějem a originálním humorem 

Magda Olezlá a Jindřich Klíště jsou milenci. Plánují společný život, ale ještě předtím 
se snaží získat hodně peněz, a přitom zůstat čistí. Vymyslí ďábelský plán. K jeho 
realizaci zneužijí manžela Olezlé – Huberta Kšandu. Pomůžou mu postupně 
vystoupat až na samý vrchol kariéry a pak jimi nastražená past sklapne. Teď Olezlé s 
Klíštětem už nic nebrání k dosažení vytouženého cíle. Jejich růžové sny o bohatství 
se začínají plnit. Ale všechno je nakonec úplně jinak. Příběh o lidské hrabivosti má 
nečekané rozuzlení. Dialogy ostré jako bič a strhující tempo nenechají diváky ani na 
chvíli vydechnout. Ne náhodou se hra Kšanda zařadil mezi nejlepší české komedie 
roku 2014.  
Hrají: Heidi Janků, Jaroslav Sypal, Martin Maxa, Eva Hráská, Kateřina Kornová, Milan 
Pitkin, Petr Jančařík/Milan Petrovský, Michal Gulváš/Evžen Hájek. Předprodej na www.milevskem.cz nebo 
na obvyklých předprodejních místech. 
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pondělí 16. 3.   19:00-20:30  hudební sál            kurzovné: 770 Kč 

BŘIŠNÍ TANCE PRO VŠECHNY GENERACE 
Zahájení jarního kurzu orientálních tanců. Přivítáme začínající, pokročilé i maminky s dětmi. Kurz obsahuje 
11 lekcí a potrvá do 1. června. Více informací u lektorky na telefonu 603 536 966 nebo v kanceláři DK 
Milevsko. 

úterý 17. 3.    15:00   velký sál  

TRADIČNÍ SETKÁNÍ JUBILANTŮ – SENIOR KLUB ZVVZ 
Setkání v domě kultury se členy, kteří letos oslaví 70, 75, 80, 85, 90 let. Jen pro pozvané. 

úterý 17. 3.   18:00   loutkový sál                vstupné: 30 Kč 

TOULKY ZA POZNÁNÍM – CESTA DO SANTIÁGA A NA KONEC SVĚTA 
Cesta z Francie, po Španělsku až k Atlantiku na „konec světa“ a po svatojakubské poutní cestě do Santiaga de 
Compostela. Tato cesta je dlouhá přes 960 km a Kateřině Soldátové, jež bude o své dobrodružné cestě vyprávět, trvala 
33 dní. Přijďte si poslechnout autentické vyprávění o Francii, Španělsku, Navarru, Burgosu, Castilii nebo Leń do Galicie. 

středa 18. 3.   17:30   výuková učebna                        vstupné: 70 Kč 

KURZ – VÝROBA PAPÍROVÉ KRAJKY 
Na březnovém 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 12. března na 
telefonu 383 809 200 nebo na e-mailu kurzy@milevskem.cz. S sebou si přineste měkkou podložku (např. pod 
myš), háček na háčkování příze (střední) a jehlu s verzatilkou.  

čtvrtek 19. 3.   09:00, 10:30 a 18:00  velký sál    vstupné: dobrovolné 

MALÝ PRINC – DIVADÉLKO BEZ OPONY 
Divadelní představení s písničkami sehraje dramatický kroužek 2. ZŠ Milevsko. Dopoledne se hraje pro žáky 
školy. Večerní představení je určeno pro veřejnost, rodiče a přátele. 

sobota 21. 3.   19:00   velký sál           vstupné: v předprodeji 290 Kč, 

TRAVESTI SHOW – TANČÍRNA                 na místě 320 Kč 
Oblíbená travesti show přijíždí znovu do našeho města, tentokrát s novým zábavným pořadem. 
Na své si přijdou však milovníci nejen tance, ale také dobré zábavy a legrace. Novou posilou souboru je pro 
letošní sezónu nejmenší travesti umělec v Čechách – slečna Saša. Malá je však jen svým vzrůstem, na jevišti 
jí rozhodně nepřehlédnete. Samozřejmě se na Vás těší známé oblíbené tváře – Dolores, Cathrin a Gina. 
Přijďte se přesvědčit, jak snadno se z pánů Lukáše, Martina, Jirky a Alexandra stanou známé zpěvačky, které 
při svých vystoupeních parodují. Tančírna Vás zaručeně roztančí a zapomenete na všechny starosti! 
Předprodej na www.milevskem.cz nebo na obvyklých předprodejních místech. 

neděle 22. 3.    15:00   Divadlo Broadway Praha           vstupné: 690 Kč 

ZÁJEZD – MUZIKÁL KVÍTEK MANDRAGORY 
Dům kultury Milevsko připravil zájezd na muzikál do pražského divadlo Broadway, tentokrát na muzikál s hity 
Heleny Vondráčkové Kvítek Mandragory. Odjezd od DK v 10 hodin. V ceně je vstupné a cestovné. Zbývá 
posledních pár volných míst. Prodej a rezervace na pokladně DK Milevsko, tel: 383 809 201.  

úterý 24. 3.   17:30-20:00  učebna 2 + hudební sál    cena: 3400 Kč 

HUBNEME S ROZUMEM – ZAHÁJENÍ KURZU 
Tříměsíční kurz snižování nadváhy pod vedením lektorky STOBu Dany Žáčkové. Nové stravovací návyky, 
žádné zakázané potraviny, rozumné cvičení bez stresu, lekce nordic walkingu, individuální přístup 
v kolektivu. Možný příspěvek zdravotní pojišťovny. Přihlášky podávejte do 19. března na telefonu 774 040 
499 nebo e-mailu zackovastudiod@seznam.cz. 
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úterý 24. 3.   18:00    Restaurace V Klubu                                  vstupné: 30 Kč, 

ZPÍVÁME OPĚT S KYTAROU A HARMONIKOU                    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. Nenechte si ujít oblíbený hudební podvečer. 

středa 25. 3.    18:00-20:00  loutkový sál   

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU 
sobota 28. 3.   10:00-12:00  prostory 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 26. března na telefonu 
383 809 200 nebo e-mailu kurzy@milevskem.cz. V rámci burzy vybíráme hračky pro Darovnu, z. s. Milevsko. 
Podmínky prodeje naleznete na www.milevskem.cz. 

neděle 29. 3.   15:00   velký sál                vstupné: 70 Kč 

POHÁDKA – O PRINCEZNĚ, KTERÁ SE NIČEHO NEBÁLA 
Loutková pohádka, ve které nebojácná princezna zvítězí nad všemi nástrahami, které jí osud přináší . 
Chybět nebude napětí, legraci a smích. Pohádka je propojována písničkami a je určena i pro 
nejmenší děti. Hraje Divadlo Tondy Novotného. Předprodej na www.milevskem.cz nebo na obvyklých 
předprodejních místech. 

úterý 31. 3.   16:00-18:00  výuková učebna               vstupné: 50 Kč 

VELIKONOČNÍ VÝTVARNÉ ODPOLEDNE 
Zveme všechny šikovné a tvořivě chtivé děti na výtvarné odpoledne, kde si vyrobí několik dekorací, kterými 
mohou potěšit sebe nebo své blízké. Cílem odpoledne je užít si radost z tvorby, společně strávit čas, a přitom 
se i naučit něco nového. Zváni jsou rovněž rodiče, babičky i dědečkové, tety a další, kteří mohou s tvořením 
pomoci i těm úplně nejmenším. 
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PŘIPRAVUJEME: 
čtvrtek 9. 4.   19:00   velký sál           vstupné: v předprodeji 450 Kč, 

JANEK LEDECKÝ 
Janek Ledecký na jaře 2020 absolvuje turné, kde přehraje své písně v akustických aranžích. Stane se tak 
teprve podruhé od roku 1994, kdy vyšel záznam z jeho unplugged koncertu v podobě úspěšného živého alba 
Jenom tak, jež dostalo zlatou desku a zlatou videokazetu od Warner Home video za nejprodávanější hudební 
video roku. Předprodej na www.milevskem.cz nebo na obvyklých předprodejních místech. 

čtvrtek 23. 4.   19:00   velký sál             vstupné: 250 Kč 

STANDUPUJ NA VEČÍRKU 
Úžasná stand-up comedy v podání komiků Kateřiny Haškové a Daniela Ference, kteří svým vyprávěním 
rozesmějí úplně každého. Předprodej na www.milevskem.cz nebo na obvyklých předprodejních místech. 

neděle 26. 4.   14:00   velký sál              vstupné: 220 a 250 Kč 

MAJDA Z KOUZELNÉ ŠKOLKY 
Majdu zná každý, kdo se někdy díval na televizi a chtěl se pobavit nebo poučit. Jedná se o komponovaný 
program pro kluky, holky i celou rodinu. Těšit se můžete na písničky, zábavné hry i soutěže. Magdaléna 
Reifová jako malá hrála v mnoha filmech a seriálech. Mohli jste ji vidět v dětské roli třeba ve filmu Páni kluci 
nebo Tajemství proutěného košíku. Určitě ji znáte i z televize, z pořadu Kouzelná školka, kde vystupuje se 
skřítkem Františkem a na kterém spolupracuje i jako scénáristka. Předprodej na www.milevskem.cz nebo 
na obvyklých předprodejních místech. 

úterý 28. 4.   18:00               vstupné: předprodej 80 Kč, na místě 150 Kč 

DISKUSNĚ VZDĚLÁVACÍ VEČER – JAK SE LOVÍ LEVNÉ LETENKY A CESTUJE LEVNĚ 
Jak cestovat několikrát do roka, když máte rodinu, hypotéku nebo auto na leasing? Bez cestovky! Pokud 
chcete cestovat a poznávat nová místa a lidi, pak právě Vás chceme inspirovat k novým zážitků, objevování 
nových míst a nových lidí. Cestujte bez cestovky, lítejte po Evropě za pár stokorun a v hotelech plaťte méně 
než v Čechách. Naživo vám ukážeme postupy, díky kterým se dá cestovat levně. Uvidíte, jak se loví levné 
letenky, jak se shání parádní ubytování, jak si správně půjčit auto a řadu cestovatelských vychytávek. Zjistíte, 
že cestovat lze i s mizernou angličtinou… Předprodej na www.milevskem.cz. 

úterý 5. 5.   19:00                                                  vstupné: 420 Kč a 390 Kč 

MIROSLAV DONUTIL V POŘADU „NA KUS ŘEČI“ 
Populární herec, bavič, vypravěč Miroslav Donutil Vás navštíví se svojí one man show Na kus řeči. Skvělé 
historky, nové příběhy a zážitky nám připomenou, co vše se může přihodit na cestách. Vtipné komentáře, 
které mají nadhled i osobitý humor a často se dotýkají Donutilových přátel či kolegů. Umělec bude nejen 
vyprávět své zážitky z natáčení, cest a ze svého života, ale také bude odpovídat na dotazy diváků.  
Předprodej na www.milevskem.cz nebo na obvyklých předprodejních místech. 

sobota 30. 5.                        cena jízdného: 150 Kč 

ZÁJEZD DO ZOO HLUBOKÁ 
Zájezd pro všechny generace, přihlášky do 22. května v kanceláři DK, na telefonu 383 809 200 nebo e-mailu 
kurzy@milevskem.cz. 
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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 4. 3  18:00 

VERNISÁŽ VÝSTAVY – KOLEM DOKOLA 
Výstava Josefa Kašpara (obrazy) a Šárky Kašparové (fotografie).  

do pátku 27. 3.                                  vstupné: 10 Kč 

VÝSTAVA – KOLEM DOKOLA 
Výstava Josefa Kašpara (obrazy) a Šárky Kašparové (fotografie).  

pátek 13. 3.  19:30           

HUDEBNÍ SKLEPY – VLADIMÍR MIŠÍK & ČDG – vyprodáno v předprodeji 
čtvrtek 26. 3.   19:00                  vstupné: 100 Kč 

REPORTÁŽE Z ROZERVANÉHO RÁJE – Beseda Matěje Ptaszka 
Matěj Ptaszek je fotograf, spisovatel, hudebník a dobrodruh jenž žil více než tři roky v Jižní Americe, rok a půl 
na jihu Ekvádoru v horách na farmě a rok a třičtvrtě v Kolumbii v Antiockém departamentu v bývalé 
povstalecké oblasti. Za tři a čtvrt roku v těchto zemích napsal dvě knihy: „Posekej si ten trávník, nejsou vidět 
hadi" (nakladatelství Galén 2016) a „Reportáže z rozervaného ráje"(nakladatelství Galén 2018).  Připravte se 
na vzrušující besedu s dobrodruhem.  
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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 5. 3.      ČESKÉ ZNĚNÍ     15:00             107 min.                

ŠPINDL 2     BIO SENIOR   

ČR – Komedie – Pokračování zimní komedie ze zasněženého Špindlu.                                             vstupné: 50 Kč   

čtvrtek 5. 3. 2D, pátek 6. 3. 2D, sobota 7. 3. 3D, neděle 8. 3. 3D DABING       17:30           112 min.                

FRČÍME     3D A 2D   

USA – Animovaný – Snímek Frčíme nás zavede do světa fantazie, ve kterém se představí dva elfští teenageři, 
kteří se vydají na pozoruhodnou výpravu, aby zjistili, zda ve světě zůstalo aspoň kousek toho magického.                                     

vstupné: 3D: plné 150 Kč, děti 130 Kč vstupné 2D: plné 130 Kč, děti 110 Kč  

čtvrtek 5. 3.      TITULKY       20:00             124 min.         

NEVIDITELNÝ   

USA – Thriller - „Už mě nikdy neuvidíš. A bude tě to bolet.“ Zlověstný vzkaz bývalého milence by se dal 
interpretovat různě. Jenže ten pravý význam je děsivý a nepředstavitelný. 

do 15 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                    

pátek 6. 3., sobota 7. 3., neděle 8. 3.  ČESKÉ ZNĚNÍ    20:00              112 min.                

CHLAP NA STŘÍDAČKU 
ČR – Komedie – Patnáct let vdaná Zuzana jednoho dne zjistí, že má její manžel Jiří delší dobu poměr s jinou 
ženou. Zuzana neváhá, rozhodne se svou sokyni Lenku navštívit a učinit jí tak trochu netradiční návrh.                                                                                                    

do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč                               

středa 11. 3.     ČESKÉ ZNĚNÍ        9:00                                        94 min.                

PRÁZDNINOVÁ DÍLNA + ZAKLETÉ PÍRKO 
ČR – Pohádka – Přijďte strávit příjemné prázdninové dopoledne s dílničkou a pohádkou o zakletém pírku.                                                                

vstupné: 60 Kč  

čtvrtek 12. 3., pátek 13. 3.   TITULKY       20:00                                      110 min.                

BLOODSHOT    

USA – Akční, drama, fantasy – Bloodshot (Vin Diesel) je mutant s podobnými schopnostmi jako má Magneto 
ze série X-Men.                                                                                                 do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč    

sobota 14. 3., neděle 15. 3.   ČESKÉ ZNĚNÍ     20:00               103 min.                

3 BOBULE 
ČR – Komedie – Volné pokračování letní komedie z prostředí prosluněných moravských vinic.  

vstupné: 130 Kč                               

čtvrtek 19. 3.     ČESKÉ ZNĚNÍ          15:00                                        95 min.                

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK   BIO SENIOR  

ČR, SR – Komedie, romantický – Česko-slovenská romantická komedie nejen o tom, že láska hory přenáší, ale 
také že kvete v každém věku.                     vstupné: 50 Kč   
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čtvrtek 19. 3., pátek 20. 3.  TITULKY       20:00                                        98 min.                

TICHÉ MÍSTO: ČÁST II.    

USA – Horor, thriller – Svět, ve kterém hlasitější zvuk může znamenat rozsudek smrti. „Rozbitá“ rodina, která 
zná cestu k záchraně, je vržená do světa, v němž nemůže uplatňovat pravidla, jež jí doposud pomáhala 
přežít.                                                                                                                 do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč    

pátek 20. 3., sobota 21. 3., neděle 22. 3.   DABING       17:30                                        90 min.                

LEDOVÁ SEZÓNA: ZTRACENÝ POKLAD 
USA – Animovaný – Lední medvěd a polární lumíci v exotické džungli? Proč ne, když to situace vyžaduje! A 
dovolená to rozhodně nebude.                   vstupné: 120 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                     

sobota 21. 3., neděle 22. 3.   ČESKÉ ZNĚNÍ     20:00                           103 min.                

ANDÍLCI ZA ŠKOLOU 
ČR – Muzikál, hudební, rodinný – Deváťačka Nikola se spolu se svojí mladší sestrou Anetou a jejich otcem 
stěhují do nového města. S tím souvisí změna školy a hledání si nových kamarádů.                   vstupné: 120 Kč                               

čtvrtek 26. 3.     ORIGINÁLNÍ ZNĚNÍ      20:00                                      104 min.                

AFRIKOU NA PIONÝRU  
SR – Dokument – Pět jezdců strávilo v sedle Jawy Pionýr pět měsíců, ze střední Evropy ke Kapskému městu 
ujelo přes 15 000 kilometrů.                                                                          do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč    

pátek 27. 3., sobota 28. 3., neděle 29. 3.   DABING       17:30                                      106 min.                

MULAN     3D 

USA – Rodinný, dobrodružný – Když císař Číny vydá nařízení, že jeden muž na rodinu musí sloužit v císařské 
armádě k obraně země před nájezdníky ze severu, Hua Mulan, nejstarší dcera ctěného bojovníka, zaujme 
místo svého nemocného otce.                                                     vstupné: plné 150 Kč, děti 130 Kč                                                                                                                                                                                                                  

pátek 27. 3.    DABING         20:00                                      111 min. 

TÉMĚŘ DOKONALÁ TAJEMSTVÍ  
Německo – Komedie – Na společné večeři se sejde několik párů a po pár sklenkách se rozhodnou, že svoje 
telefony položí na stůl a všechny zprávy, vzkazy i telefonáty budou ten večer sdílet. Nevinná hra se nejdříve 
vyvíjí jako báječná legrace, pak ale začnou chodit zprávy, které se svými partnery či přáteli raději nesdílíte. 
Rozjede se série šílených situací a trapasů.                                                 do 15 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč    

sobota 28. 3., neděle 29. 3.   ČESKÉ ZNĚNÍ        20:00                                      118 min. 

ŠARLATÁN  

ČR, SR, PL, Irsko – Životopisný, drama – Příběh je inspirován skutečnými osudy léčitele Jana Mikoláška, na 
kterého se v průběhu několika desetiletí obracely s prosbou o pomoc statisíce lidí ze všech společenských 
vrstev včetně nejvýznamnějších osobností politického i kulturního života.  

do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč  

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK - www.milevskem.cz    
 FACEBOOK.COM/KINO.MILEVSKO 

 


