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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 

úterý 1. až pátek 4. 9. 15:00-16:00  taneční sál   

NÁBOR DO TANEČNÍ SKUPINY EFK DANCE FAMILY 
Nábor nových tanečníků, více na www.efkdancefamily.cz. 

středa 2. 9.                 20:00                  taneční sál 

FITNESS HODINY – ZAHÁJENÍ KURZU 
Kardio fitness cvičení v tanečním rytmu pod vedením Jany Miklavčičové. Lekce jsou přístupné bez předchozí 
registrace, pokud si chcete cvičení vyzkoušet, stačí přijít.  

čtvrtek 3. 9.   17:00   učebna 1 

KURZ NĚMECKÉHO JAZYKA – INFORMAČNÍ SCHŮZKA 
Pro nové zájemce, začátečníky, mírně pokročilé i pokročilé.  

pátek 4. 9.   19:00-22:00  velký sál                       vstupné: účastníci kurzu vstup 

TANEČNÍ HODINY 2020 – ZAHÁJENÍ VÝUKY                s platnou vstupenkou, ostatní 30 Kč       

První lekce, vedou taneční mistři Alena a Jaroslav Bolkovi. Přihlášky v kanceláři DK nebo online na webových 
stránkách www.milevskem.cz do 31. srpna, cena kurzovného 2 000 Kč. 

sobota 5. 9.   13:00-16:00  start od areálu koupaliště           vstupné: 100 Kč 
11. POHÁDKOVÝ LES 
Tradiční zábavné dětské odpoledne plné soutěží a odměn. 
Start od koupaliště v Milevsku (ulice Petrovická), cíl 
ve Vášově mlýně. Zaplacením vstupného získáte soutěžní 
kartičku, která umožní získání odměn, nesoutěžní doprovod 
vstup zdarma.  Zakoupením vstupenky v předprodeji 
si zajistíte rychlejší odbavení u vstupu do pohádkového lesa. 
Pořádá Dům kultury Milevsko a Maškarní sdružení Milevsko 
za podpory Města Milevska a ve spolupráci se zájmovými 
spolky a nadšenci z Milevska a okolí.  

pondělí 7. 9.   15:30   loutkový sál 

MILEVSKÝ DĚTSKÝ SBOR – ZAHÁJENÍ ZKOUŠEK 
úterý 8. 9.   13:00-16:00  učebna 2 

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

úterý 8. 9.   16:00   učebna 2 

KURZ ANGLICKÉHO JAZYKA – INFORMAČNÍ SCHŮZKA PRO NOVÉ ZÁJEMCE 
Nabízíme výuku angličtiny pro začátečníky, mírně pokročilé i pokročilé a kurz pro studenty 4. ročníků 
středních škol – příprava k maturitní zkoušce. Informační schůzka je určena pouze pro nové zájemce, 
stávající žáky prosíme o potvrzení pokračování v kurzu na e-mail kurzy@milevskem.cz do pondělí 7. září. 

úterý 8. 9.   17:00   hudební sál 

DYNAMICKÁ JÓGA AŠTANGA VINJÁSA – UKÁZKOVÁ LEKCE ZDARMA 
Jógy pro ty, kteří na sobě chtějí pracovat. Tento kurz je určen pro ženy i muže a povede ho zkušená lektorka 
Klára Synková. Ta má více než 20leté taneční a jógové zkušenosti, absolvovala mnoho workshopů 
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a tréninkových kempů u nás i v zahraničí. Přihlásit se můžete již nyní u lektorky na telefonu 725 554 496 nebo 
na e-mailu klarasynkova@gmail.com. 

úterý 8. 9.   17:00   taneční sál 

SPOLEČENSKÉ A COUNTRY TANCE – ZAHÁJENÍ KURZU 
Rádi přivítáme nové zájemce.  

úterý 8. 9.   19:00   taneční sál 

TANEČNÍ MEDITACE PRO ŽENY – UKÁZKOVÁ LEKCE ZDARMA 

Taneční meditace Mohendžodáro je unikátní projekt meditačních technik a terapií pro osobní transformaci 
ženy. Každá meditace tvoří terapii, která rozvine vaše ženství, péči o tělo i duši. Vždy je zaměřena na určitou 
hlubokou vnitřní potřebu ženy s praktickými účinky. Nyní máte možnost vyzkoušet si meditaci zdarma 
na ukázkové hodině pod vedením lektorky Kateřiny Soldátové. Všechny meditace jsou jedinečné, laskavé, 
přístupné a otevřené začátečníkům i pokročilým. Jsou doprovázeny unikátními skladbami komponovanými 
speciálně pro tento účel. Více informací na www.srdcezivota.eu. 

středa 9. 9.   17:00   velký sál 

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA MILEVSKA 
středa 9. 9.   17:00   výuková učebna 

DIVADLO V ANGLIČTINĚ – INFORMAČNÍ SCHŮZKA 
Jedná se o zábavný a alternativní způsob, jak se naučit angličtinu. Záměrem je propojit jazykové, výtvarné, 
taneční a jinak tvořivé aktivity ke zdokonalení jazyka. Kurzem vás provede lektorka Klára Synková, která takto 
nastudovala již 3 divadelní hry, které byly uvedeny na pražských scénách. Nabízíme 3 kurzy: pro děti 11-15 let 
(muzikál The Lion King), pro studenty od 15 let (muzikál The Phantom of the Opera nebo My Fair Lady) a pro 
dospělé (muzikály stejné jako pro studenty). Více informací na www.milevskem.cz. 

středa 9. 9.   18:30   učebna 3     

ANGLICKÝ JAZYK – KONVERZACE S RODILÝM MLUVČÍM – INFORMAČNÍ SCHŮZKA 
Kurz je vhodný pro dospělé a studenty. Na informační schůzce proběhne rozdělení do skupin a stanoví se dny 
a časy výuky. 

do čtvrtka 10. 9.   

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ – O NEJHEZČÍ BALKON ČI ZAHRADU 
Dům kultury Milevsko a Květinářství Romantik pořádají 6. ročník fotografické soutěže. Snímky rozkvetlého 
balkonu, zahrady, skalky, terasy, pergoly apod. zasílejte na e-mail soutez@milevskem.cz. Každý soutěžící 
může zaslat 2 fotografie. Uvádějte vždy své jméno, příjmení, stručný název zaslaného snímku a prohlášení, že 
jste jeho autorem. Vyhrát můžete poukázky v hodnotě 500, 300 a 200 Kč na odběr zboží v Květinářství 
Romantik. Na malou pozornost se může těšit každý soutěžící. 

pátek 11. 9.    19:00-22:00  velký sál                        vstupné: účastníci kurzu vstup  

TANEČNÍ HODINY 2020       na průkazky, ostatní vstupné: 30 Kč 
Druhá lekce, vedou taneční mistři Alena a Jaroslav Bolkovi. 

sobota 12. 9.   11:00-12:30  náměstí E. Beneše                

RALLY LEGEND 
Na milevském náměstí se ukáže téměř šedesát závodních a historických automobilů.   

pondělí 14. 9.   19:00   hudební sál   

BŘIŠNÍ TANCE PRO VŠECHNY GENERACE – ZAHÁJENÍ KURZU 
Přivítáme zájemce o orientální tanec, začínající, pokročilé, ale i maminky s dětmi.  
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úterý 15. 9.   16:30-18:30  výuková učebna 

VÝTVARNÉ KURZY PRO DOSPĚLÉ – ZAHÁJENÍ 
Přijďte se naučit kreslit anebo si jen zdokonalit své výtvarné schopnosti a odpočinout si od každodenních 
starostí. Kurz je vhodný pro zájemce od 15 let, horní hranice je neomezena. Je vhodný i pro začátečníky, 
lektorka nabízí individuální přístup. Přihlásit se můžete na telefonu 737 474 340 nebo emailu 
provazkova.renata@seznam.cz.  

středa 16. 9.   18:00   loutkový sál                          vstup: zdarma 

NA MOTORCE PŘES KAVKAZ 
Cestovatelská přednáška o cestě na motorce z Milevska 
ke Kaspickému moři. Promítá a vypráví Milan Novák, který během 
cesty, která trvala 24 dní a bylo při ní najeto 12 000 km, navštívil 
Černé moře, památníky z bitvy u Zborova, Sokolova a Charkova, 
v Rusku se zastavil ve Volgogradu či Elbrusu. Dále cesta směřovala 
přes Čečensko do Ázerbájdžánu až na jih okolo Kaspického moře 
přes Qobustánské skalní památky a palác Chánů do Gruzie 
a vrcholky Kavkazu. Závěr výpravy vedl přes Turecko a Balkán zpět 
do Milevska. 

pátek 18. 9.    19:00-22:00  velký sál                        vstupné: účastníci kurzu vstup  

TANEČNÍ HODINY 2020       na průkazky, ostatní vstupné: 30 Kč 
Třetí lekce, vedou taneční mistři Alena a Jaroslav Bolkovi 

neděle 20. 9.   15:00   velký sál             vstupné: v předprodeji 90 Kč,  

VÍTEJ – PROJEKT TANEČNÍ SKUPINY EFK              na místě 110 Kč 

Divadelně taneční představení, které je inspirováno českou a slovenskou kulturou, tradicemi, 
tancem a hudbou. K vidění budou nejrůznější druhy tance od hip hopu, přes současný 
výrazový tanec až po folklor. Cílem představení je dokázat, že pro kvalitní taneční a divadelní 
inspiraci není nutno sahat daleko za hranice. Celé představení je v podání tanečníků dětské 
věkové kategorie, juniorů a dospělých z taneční skupiny EFK.  

pondělí 21. 9.   16:00-18:00  učebna 4       kurzovné: 500 Kč/pololetí 

PŘEDŠKOLÁČEK ANEB HRAJEME SI NA ŠKOLU 
Zahájení kurzu pro předem přihlášené děti. 

čtvrtek 24. 9.   19:00-21:30  velký sál        kurzovné: 1500 Kč/osobu 

TANEČNÍ LEKCE PRO DOSPĚLÉ 
Nechodili jste do tanečních nebo jste nedávali pozor a nyní potřebujete oprášit zapomenuté taneční kroky? 
Nebo prostě jen máte rádi tanec a chcete se pod vedením zkušeného lektora naučit víc? Nyní máte možnost 
přihlásit se do kurzu, kde se pod dohledem tanečních mistrů Jaroslava a Aleny Bolkových naučíte v osmi 
tanečních lekcích vše potřebné. Přihlášky v kanceláři DK.  

pátek 25. 9.    19:00-22:00  velký sál                        vstupné: účastníci kurzu vstup  

TANEČNÍ HODINY 2020       na průkazky, ostatní vstupné: 30 Kč 
Čtvrtá lekce, vedou taneční mistři Alena a Jaroslav Bolkovi 
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PŘIPRAVUJEME 
sobota 3. 10.   10:00-12:00  prostory DK            vstupné: zdarma 

PODZIMNÍ BURZA + BLEŠÍ TRH 
pondělí 5. 10.   16:00-16:45  prostory DK    vstupné: 20 Kč/lekce 

JÓGA PRO DĚTI 
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. Dospělí při józe pilují jednotlivé sestavy, malé děti mají raději 
různorodost. V domě kultury proto napodobujeme různá zvířátka, vyprávíme u cvičení příběhy a pohádky. 
Děláme dětem ze cvičení zábavu a legraci! Určeno pro děti od 5ti let. 

čtvrtek 8. 10.    19:00   velký sál + balkon              vstupné: 390 a 420 Kč 

NOVÝ TERMÍN – MIROSLAV DONUTIL „NA KUS ŘEČI“ 
Populární herec, bavič a vypravěč Miroslav Donutil navštíví Milevsko se svojí one man show Na kus řeči. 
Skvělé historky, nové příběhy a zážitky nám připomenou, co vše se může přihodit na cestách.  
ZAKOUPENÉ VSTUPENKY ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI.  

pondělí 12. 10.  18:00   Milevské kino             vstupné: 250 Kč 

JIŘÍ KOLBABA – PIRÁTI Z KARIBIKU – SEVERNÍ ANTILY I. ČÁST 
Oblíbení cestovatel a fotograf Jiří Kolbaba opět v Milevsku.    

středa 21. 10.   19:00   velký sál             vstupné: 290 Kč 

NOVÝ TERMÍN – KŠANDA  
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, pak ale jimi nastražená past sklapne.  
ZAKOUPENÉ VSTUPENKY ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI. 

neděle 25. 10.   14:00   velký sál                           vstupné: 220 a 250 Kč 

NOVÝ TERMÍN – MAJDA ZE ŠKOLKY 
Majdu zná každý, kdo se někdy díval na televizi a chtěl se pobavit nebo poučit. Pořad Majda ze školky 
je komponovaný program pro kluky, holky i celou rodinu. Těšit se můžete na písničky, zábavné hry a soutěže.  
ZAKOUPENÉ VSTUPENKY ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI. 

neděle 1. 11.   19:00   velký sál + balkon              vstupné: 400 a 450 Kč 

ZAMILOVANÝ SUKNIČKÁŘ 
Fraška s množstvím komediálních situací a překvapivým koncem. Harry Douglas, záletný americký 
velvyslanec ve Velké Británii, řekne své ženě Lois, že odjíždí na víkend hrát golf. Lois naopak Harrymu 
oznámí, že bude na víkend v lázních a že jejich dcera Debbie odjíždí navštívit kamarádku. Harry se ovšem 
tajně vrací do prázdného domu, jelikož si naplánoval milostné dostaveníčko s přitažlivou sousedkou. Debbie 
se vrací se svým přítelem v domnění, že budou mít celý dům pro sebe. Ambasáda mezitím čelí hrozbě 
bombového útoku, a tak Harryho sekretářka a kapitán z americké námořní pěchoty přijíždějí 
do velvyslancovy rezidence vybudovat krizový štáb. 

sobota 14. 11.  19:00   velký sál                        vstupné: v předprodeji 290 Kč, 

NOVÝ TERMÍN – TRAVESTI SHOW NEMOCNICE NA POKRAJI ZKÁZY          na místě 320 Kč 
Každý z nás si již několikrát za život vyzkoušel roli pacienta na vlastní kůži. Málo kdo ale ví, jak to chodí z té 
druhé strany. Nový pořad nejúspěšnější české travesti skupiny. Více informací na facebooku Techtle mechtle 
revue nebo na www.techtlemechtlerevue.cz.  
ZAKOUPENÉ VSTUPENKY ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI. 
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sobota 21. 11.  20:00   velký sál + balkon                           vstupné: 555 a 590 Kč 

ČECHOMOR 
Skupina Čechomor v roce 2018 oslavila třicet let od svého vzniku. Své příznivce i respekt kritiků 

si skupina získala především nápaditým aranžmá a osobitou interpretací hudby, jejímž základem byly 

a jsou lidové písničky. Od přelomového roku 2001, kdy Čechomor získal tři ceny Anděl (jako skupina 

roku, za album Proměny i za stejnojmennou skladbu), uběhlo 19 let. Skupina za tu dobu koncertovala 

nejen doma a na Slovensku, ale i v celé Evropě, procestovala Severní Ameriku, Austrálii i Asii. 

Spolupracovala s několika výraznými hudebními producenty (např. Ben Mendelson, Gerry Leonard), 

vystupovala společně s několika symfonickými tělesy, japonským hudebníkem Joji Hirotou, s americkou 

písničkářkou Suzanne Vega a spoustou dalších.  

PŘEDPRODEJ A REZERVACE VSTUPENEK - www.milevskem.cz,  
DK Milevsko, Turistické informační centrum, Milevské kino 
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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. 9.  17:00   

VERNISÁŽ – VÝSTAVA PRACÍ STUDENTŮ OBORU GRAFICKÝ DESIGN SUPŠ BECHYNĚ  
Slavnostní zahájení výstavy, která probíhá v rámci Festivalu dokumentárních filmů Jeden svět 2020 
s lidskoprávní a ekologickou tématikou.   

čtvrtek 3. 9.                        vstupné: 10 Kč 

VÝSTAVA PRACÍ STUDENTŮ OBORU GRAFICKÝ DESIGN SUPŠ BECHYNĚ  
Výstava nabídne filmové plakáty a plakáty s lidskoprávní a ekologickou tématikou, potrvá do 26. září. 

pátek 11. 9.  19:30                    vstupné: 200 a 250 Kč 

HUDEBNÍ SKLEPY – LUBOŠ POSPÍŠIL „70“ + PÁJA TÁBOŘÍKOVÁ 
Luboš Pospíšil oslaví 6. září sedmdesátiny, na klávesy a perkuse ho doprovodí bubenice Pája z domovské 

kapely 5P. Rezervace a prodej vstupenek v Galerii M. 
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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. 9., pátek 4. 9.     DABING        20:00                           95 min.                

NOVÍ MUTANTI   

USA – Fantasy, akční, thriller – Pět mladých lidí se speciálními schopnostmi je drženo proti své vůli v tajném 
zařízení. Bojují nejen se svými hříchy z minulosti, ale hlavně se záchranou sama sebe. Po vzoru Deadpoola 
a Logana, Fox společně s Marvelem opět mění žánr superhrdinů – tentokrát do hororového hávu. 

do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč   

pátek 4. 9., sobota 5. 9., neděle 6. 9.   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    

sobota 5. 9., neděle 6. 9.      TITULKY   20:00                                      105 min. 

AFTER: PŘIZNÁNÍ 
USA – Romantický – Láska Tessy a Hardina je osudová a jeden bez druhého nemůže být, ale nespálila 
se Tessa už příliš? Když se dozví, že s ní Hardin začal chodit kvůli sázce, kterou uzavřel s přáteli, je zdrcená. 
Rozum i nejbližší okolí jí radí, aby se Hardina už navždy vzdala, nebyla by první, kterou ponížil a odkopl. 
Hardin se ale do Tessy doopravdy zamiloval a chce ji získat zpátky.       do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč 

čtvrtek 10. 9., pátek 11. 9.    ČESKÉ ZNĚNÍ   20:00                             88 min.                

ŽENSKÁ POMSTA 
ČR – Komedie – Na skupinové psychoterapii se u doktora Wágnera setkají tři ženy zralého věku. Liší se sice 
profesí i povahově, ale mají stejný problém. Jejich deprese a trápení mají totiž společného jmenovatele: 
nevěru manželů, kterým obětovaly desítky – často i nelehkých – let společného života. Spontánně je to sblíží 
a rozhodnou se, že lepší než drahé sezení u psychoterapeuta, bude pomsta. S tou si vzájemně pomůžou 
a pro své nevěrné manžely připraví skutečné peklo na zemi.        do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč  

pátek 11. 9., sobota 12. 9., neděle 13. 9.   ČESKÉ ZNĚNÍ        17:30                           45 min.                

MLSNÉ MEDVĚDÍ PŘÍBĚHY 
ČR – Animovaný – Jeden je velký a druhý mrňousek. Oba jsou medvědi a oba mají pořád hlad. Ale nejen láska 
k dobrému jídlu z nich dělá nejlepší kamarády. Jejich hlavním společným cílem je pořádně si nacpat břicha, 
a tak se většina jejich každodenních dobrodružství točí kolem toho, jak se co nejsnadněji dostat k něčemu 
opravdu dobrému k snědku.                                                                                                                      vstupné: 80 Kč 

sobota 12. 9., neděle 13. 9.    ČESKÉ ZNĚNÍ   20:00                          135 min.                

KRAJINA VE STÍNU 
ČR – Drama, historický – Krajina ve stínu je kronikou lidí a jedné malé vesnice v pohraničí vláčené dějinami 
třicátých, čtyřicátých a padesátých let minulého století. Hrdinové filmu čelí nacismu i komunismu, každý 
z nich se s jejich přísliby a hrůzami vyrovnává jinak. V popředí příběhu pak stojí osud jedné rodiny, na kterou 
předválečná doba, válka i události po ní dopadají vždy plnou silou.       do 15 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč  
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čtvrtek 17. 9., pátek 18. 9.    TITULKY     20:00              140 min.                

KINGSMAN: PRVNÍ MISE 
USA, VB – Akční, dobrodružný, komedie – Zatímco se sebranka nejhorších tyranů a geniálních zločinců 
připravuje rozpoutat válku, jež má zahubit miliony lidí, jeden muž musí vyhrát závod s časem a zastavit je. Ve 
snímku se stanete svědky zrodu první nezávislé tajné služby.                 do 15 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč  

pátek 18. 9., sobota 19. 9., neděle 20. 9.   DABING        17:30                           78 min.                

MÁŠA A MEDVĚD: MÁŠINY PÍSNIČKY 

Rusko – Animovaný, rodinný – Okouzlující animované příběhy nerozlučné dvojice, která si získala srdce dětí 
i dospělých na celém světě. A tentokrát s pořádnou porcí písniček!            vstupné: 120 Kč  

sobota 19. 9., neděle 20. 9.    ČESKÉ ZNĚNÍ   20:00              112 min.                

PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE 
ČR – Dobrodružný, rodinný, pohádka – Mladá a rozmazlená princezna Ellena musí v jednom opakujícím se 
dni zabránit zakletí celého království a nalézt své čisté srdce, aby tak přemohla Černou bouři seslanou zlou 
sudičkou.                                                                                                                                                     vstupné: 130 Kč  

čtvrtek 24. 9., pátek 25. 9., sobota 26. 9., neděle 27. 9.     ČESKÉ ZNĚNÍ     20:00                         97 min.                

BÁBOVKY 
ČR – Komedie, drama – Film Bábovky natočený podle knižního bestselleru spisovatelky Radky Třeštíkové 
vypráví o tom, že všichni jsme propojení a díky tomu i malé věci dokážou někdy otřást světem. 

do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč                                                                                                                                                                              

 
 
 


