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DŮM KULTURY – Nádražní 846 
Otevírací doba: PO-PÁ 08:00-11:30 a 12:15-15:30 hodin 

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

pátek 3. 12.   19:00   velký sál              vstupné: 400 a 420 Kč 
JAKUB SMOLÍK – VÁNOČNÍ KONCERT S MILEVSKÝM DĚTSKÝM SBOREM 
Zpěvák a nenapravitelný romantik pocházející z Domažlic, pravidelně vyprodává divadla a městské domy 
napříč naší republikou. Jakub Smolík těží ze své image, pěkných skladatelských kousků Z. Bartáka, F. Kasla 
nebo J. Zmožka, ale i nesmírně vytříbeného vkusu pro výběr starších českých šlágrů, které mladší část publika 
dnes zná především díky němu. V programu tak můžeme slyšet známé hity jako jsou „Ave Maria“, „Jen blázen 
žárlí“, „Nejsi má“ aj. Na kontě má více než 24 alb. Koncerty jsou navíc obohaceny nejedním zážitkem, 
humorem i jevištní zábavou, čímž umocňuje divácký zážitek. 

sobota 4. 12.   08:30   prostory DK                     vstupné: 10 Kč 
VÁNOČNÍ TRHY – ZRUŠENO 

sobota 4. 12.   08:30   před DK                      
PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ 

sobota 4. 12.   19:00   velký sál           vstupné: v předprodeji 490 Kč 
HARLEJ – SMUTKU DÁVÁM SBOHEM TOUR – ODLOŽENO 
Vstupenky zůstávají v platnosti. 

neděle 5. 12.    
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 

pondělí 6. 12.                              vstupné: 550 Kč 
ODLOŽENO – PARTIČKA NA VZDUCHU 
Vstupenky zůstávají v platnosti.  

středa 8. 12.   18:00-20:00  loutkový sál 
UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU 

středa 8. 12.   18:00   amfiteátr DK Milevsko            vstupné: zdarma 
ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY 
Předvánoční akce Deníků, do které se milevský dům kultury zapojí již po sedmé. Spolu s dalšími městy po 
celé České republice si zazpíváme ve stejný čas stejné koledy. Účinkuje: sbor 1. ZŠ Milevsko a Milevský dětský 
sbor.  

úterý 14. 12.   13:00-16:00  učebna 2 
ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA 
Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny. 

středa 15. 12.   17:00   velký sál 
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA MILEVSKA 

pátek 24. 12.   15:30-17:00  město Milevsko 
VÁNOČNÍ PASTÝŘSKÉ TROUBENÍ 
Dům kultury Milevsko a Maškarní sdružení Milevsko připravují pastýřské troubení v ulicích města Milevska. 
Začínat budeme jako vždy u domu s pečovatelkou službou v ulici 5. května a postupně se trubač zastaví na 
vybraných stanovištích po celém městě. Více informací o trase a časech na www.milevskem.cz 
a na plakátech. 
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sobota 25. 12.   20:00   velký sál      vstupné: předprodej 180 Kč, na místě 200 Kč 
PŘEŠTĚNICKÁ FESTIVALOVÁ VÁNOČKA 
20:00 vstup 
21:00-22:00 GangstaSka 
22:30-22:30 Ticho de pre cupé band 
00:00-01:00 Náhodný výběr 

úterý 28. 12.   19:00   velký sál                       vstupné: 100 Kč, 
SENIOR SILVESTR – LOUČENÍ S ROKEM 2021                       členové SK ZVVZ 50 Kč 

Dům kultury Milevsko a Sociální služby Města Milevska ve spolupráci se Senior klubem ZVVZ připravují na 
zakončení roku 2021 Senior Silvestr. K tanci a poslechu hraje kapela Klasik Trio.  
Rezervace a prodej vstupenek v kanceláři DK Milevsko, tel. 383 809 201, rezervované vstupenky je nutné 
vyzvednout do 21. prosince. V ceně vstupenky je přípitek. 

středa 29. 12.   19:30   velký sál      vstupné: předprodej 180 Kč, na místě 200 Kč 
ROCKOVÁ NOC 
19:30 vstup 
20:30-23:00 Fantom 
23:30-01:00 Escape 2 The Jungle 
 

PŘIPRAVUJEME 
středa 5. 1.   16:00   učebna 1    
INFORMAČNÍ SCHŮZKA – KURZ NJ – PŘÍPRAVA K MATURITĚ 
Kurz německého jazyka pro ty, které čeká v roce 2022 maturita. Pomůžeme vám zvládnout zkoušku 
z dospělosti na výbornou. Nabízíme individuální přístup, přizpůsobíme se vašim potřebám, probereme jen 
to, v čem máte mezery a vy tak získáte větší jistotu před touto důležitou životní událostí. Přijďte si pro více 
informací na nezávaznou informační schůzku. 

čtvrtek 13. 1.   19:00   velký sál + balkon                vstupné: předprodej 390 Kč, 
KAFE U OSMANYHO                na místě 400 Kč 
Devadesát minut neuvěřitelných historek ze života Osmanyho Laffity, při kterých se divák baví od první 
chvíle. Osmany odhalí i to, co mělo zůstat utajeno! Moderuje Eva Decastelo, účinkují Osmany Laffita, Eva 
Decastelo, Michaela Gemrotová (nominována na cenu Thálie za muzikál Evita) nebo Kamila Nývltová 

středa 19. 1.   18:00   loutkový sál 
UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU – ZAHÁJENÍ 
Úvodní schůzka a zároveň zápis do nového ročníku, který bude tentokrát věnován Kraji Vysočina. Čeká vás 8 
zajímavých přednášek a 8 neméně zajímavých zájezdů. Tento vlastivědný vzdělávací cyklus je sice uváděn 
pod názvem Univerzita třetího věku, neznamená to však, že by se ho měli účastnit pouze lidé 
v postproduktivním věku (tedy důchodci). Je otevřen všem zájemcům o bližší seznámení se zajímavostmi naší 
země.  

čtvrtek 20. 1.   16:00   učebna 2    
INFORMAČNÍ SCHŮZKA – KURZ AJ – PŘÍPRAVA K MATURITĚ 
Kurz anglického jazyka pro ty, které čeká v roce 2022 maturita. Pomůžeme vám zvládnout zkoušku 
z dospělosti na výbornou. Nabízíme individuální přístup, přizpůsobíme se vašim potřebám, probereme jen 
to, v čem máte mezery a vy tak získáte větší jistotu před touto důležitou životní událostí. Přijďte si pro více 
informací na nezávaznou informační schůzku. 

 
 



              prosinec 2021 

 

čtvrtek 20. 1.   19:00-21:30  velký sál   kurzovné: 1500 Kč/osobu 
TANEČNÍ 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 
se přihlásit do kurzu, kde se pod dohledem tanečních mistrů Jaroslava a Aleny Bolkových naučíte v osmi 
tanečních lekcích vše potřebné. Přihlášky přijímáme již nyní v kanceláři DK, tel. 383 809 200.  

neděle 23. 1.   14:00-17:00  velký sál  
DĚTSKÝ KARNEVAL 

Pro vstup na všechny kulturní akce je nutné dodržet aktuální epidemiologické 
podmínky. Podmínky vstupu najdete na webu www.milevskem.cz. 

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.  
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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 

čtvrtek 2. 12.   16:00                 
VERNISÁŽ – VÝSTAVA ŽIVOT V SURREALISMU – TAJEMSTVÍ, ENERGIE, POHLAZENÍ, ÚSMĚV .../LA VIE 
DANS LE SURRÉALISME-SECRETS, ENERGIES, CARESSES, SOURIES ... 

pátek 3. 12. až čtvrtek 6. 1.                  vstupné: 10 Kč  
VÝSTAVA ŽIVOT V SURREALISMU  
Vystavují Marguerite Rosario Milada Bursa/Dupuy, Helena Petřinová a Milan Burša. 

pátek 17. 12.   19:30           vstupné: předprodej 250 Kč, na místě 300 Kč 
HUDEBNÍ SKLEPY – NORBI KOVÁCS & PAVEL FISCHER & OLIN NEJEZCHLEBA 
Tři osobnosti a tři hudební světy na jednom pódiu. 
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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 2. 12.     ČESKÉ ZNĚNÍ         15:00                                   130 min. 

ZÁTOPEK      

ČR – Drama, životopisný – Výpravný film režiséra Davida Ondříčka, věnovaný nejen sportovnímu, ale 
i životnímu příběhu jednoho z největších světových atletů všech dob, čtyřnásobného olympijského vítěze, 
Emila Zátopka. Příběh o vítězstvích v lásce i ve sportu, k nimž je třeba především velké srdce. 
vstupné: 70 Kč  

čtvrtek 2., pátek 3. 12   TITULKY       20:00                                   107 min.                

RESIDENT EVIL: RACCOON CITY       

USA, Německo – Akční. horor, sci-fi – Raccoon City, kdysi vzkvétající sídlo farmaceutického gigantu Umbrella 
Corporation, je nyní umírajícím středozápadním městem. Exodus společnosti zanechal z města pustinu s 
velkým zlem, které se schylovalo pod povrchem. Když se toto zlo rozpoutá, obyvatelé města se navždy změní 
a malá skupina přeživších musí spolupracovat, aby odhalila pravdu za Umbrella a přežila noc. 
do 15 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč 

sobota 4., neděle 5. 12.   TITULKY       20:00                                   108 min.  

FRANCOUZSKÁ DEPEŠE LIBERITY, KANSAS EVENING SUN 

USA, Německo – Drama, komedie, romantický – Milostný dopis novinářům odehrávající se v detašované 
redakci amerických novin ve fiktivním francouzském městě 20. století, který oživuje sérii reportáží 
publikovaných v časopise „Francouzská depeše“. 
vstupné: 110 Kč  

čtvrtek 9. 12.     DABING   20:00                                      155 min.                            

DUNA    

USA – Dobrodružný, drama, sci-fi – Kultovní sci-fi dílo vypráví o mocenských bojích uvnitř galaktického 
Impéria, v nichž jde o ovládnutí planety Arrakis: zdroje vzácného koření – melanže, jež poskytuje zvláštní 
psychické schopnosti, které umožňují cestování vesmírem.  
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč  

pátek 10., sobota 11., neděle 12. 12. ČESKÉ ZNĚNÍ     17:30                       96 min.                

TADY HLÍDÁME MY      

ČR – Komedie, rodinný – Lesní inženýr Ivan (Lukáš Vaculík) se zamiloval do vědkyně Julie (Jitka Ježková). Po 
svatbě si pořídili penzion v samotném srdci malebné Šumavy, kam se nastěhovali s Juliinou šestnáctiletou 
dcerou Kačkou (Veronika Divišová) a jejím psem, jezevčíkem Hugem ...  
vstupné: 130 Kč   

pátek 10. 12.       DABING   20:00                                  168 min.  

ETERNALS              

USA – Dobrodružný, akční – Snímek Eternals představí zcela nový tým superhrdinů filmového vesmíru Studií 
Marvel. Epický příběh se odehrává tisíce let a sleduje skupinu nesmrtelných hrdinů, kteří jsou nuceni 
vystoupit ze stínů, aby se opětovně spojili proti nejstaršímu nepříteli lidstva, Deviantům. Film má vynikající 
herecké obsazení.  
do 12 let nepřístupný, vstupné: 140 Kč 



              prosinec 2021 

 

sobota 11., neděle 12. 12.   TITULKY       20:00                                    156 min  

WEST SIDE STORY 

USA – Muzikál, romantický – Adaptace legendárního stejnojmenného muzikálu West Side Story vypráví 
příběh zakázané lásky a rivality mezi dvěma pouličními gangy. 
vstupné: 130 Kč 

čtvrtek 16., pátek 17., sobota 18. 12.  DABING   17:30                                      149 min.                            

SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA    

USA – Dobrodružný, akční, sci-fi – Vůbec poprvé ve filmové historii je odhalena totožnost Spider-Mana a náš 
dobrý soused již nedokáže oddělit svou zodpovědnost superhrdiny od běžného života, čímž se jeho nebližší 
ocitnou ve velkém nebezpečí. Spider-Man požádá Doctora Strange, aby mu pomohl jeho tajemství obnovit. 
Kouzlo však způsobí v realitě obrovskou trhlinu, jíž do světa proniknou ti nejmocnější zloduši, kteří kdy 
bojovali se Spider-Manem v paralelním světě. Peter tak musí překonat svou doposud největší výzvu, která 
navždy změní nejen jeho budoucnost, ale i budoucnost paralelních světů. 
vstupné: plné 150 Kč, děti 130 Kč  

pátek 17., sobota 18., neděle 19. 12. ČESKÉ ZNĚNÍ     15:00                       63 min.                

O ČERTOVI A JINÉ VÁNOČNÍ POHÁDKY      

ČR – Animovaný, pohádka – Animované pásmo vánočních pohádek, které přináší to nejlepší z české animace 
a tradičních příběhů a tradic. Hlavní součástí pásma je pak nejnovější pohádka O čertovi natočená na námět 
stejnojmenné knihy výtvarníka Pavla Čecha. Santa Klaus je sice milý strejda a leccos dovede, ale do české 
zimy patří Mikuláš, Ježíšek, koledy, vánoční ozdoby a samozřejmě, že i čerti a kominíci!       
vstupné: 100 Kč   

neděle 19. 12.     ČESKÉ ZNĚNÍ         20:00                                     95 min. 

ZNÁMÍ NEZNÁMÍ 

ČR, SR – Komedie – Komedie o tom, že i ti, které dobře známe, pro nás můžou být naprostými cizinci. Stačí, 
když se během jednoho večera jen tak pro zábavu rozhodnou sdílet všechny zprávy a hovory ze svých mobilů. 
do 12 let nepřístupný, vstupné: 140 Kč 

pondělí 27., úterý 28. 12.   DABING       15:00                                     87 min.  

TŘI PŘÁNÍ PRO POPELKU 

Norsko, Litva – Rodinný, pohádka, fantasy – Nové norské zpracování legendárních Tří oříšku pro popelku. 
vstupné: 120 Kč 

pondělí 27., úterý 28. 12.    ČESKÉ ZNĚNÍ     17:30                     127 min.                

KAREL       

ČR – Dokument, životopisný – Celovečerní dokumentární film Karel přináší ojedinělý pohled do soukromí a 
do duše Karla Gotta. Renomovaná režisérka Olga Malířová Špátová natáčela s Karlem Gottem po dobu celého 
jednoho roku a díky jeho upřímné otevřenosti vznikl nezvykle osobní až intimní pohled na život slavného 
zpěváka, jaký se doposud široké veřejnosti, ani jeho skalním příznivcům, nenaskytl. 
vstupné: 130 Kč   

středa 29., čtvrtek 30. 12.   DABING                  17:30                                  110 min.  

ZPÍVEJ 2 

USA – Animovaný, komedie – Velké sny a ještě větší hudební hity. To je svět Bustera Moona, odvážného 
koaláka, který se odhodlal uspořádat největší talentovou show. A i když musel Buster zdolávat překážky, 
které by porazily slona, tak v animované komedii Zpívej uspěl. A protože s jídlem roste chuť, čekají 
v pokračování na Bustera a jeho partu zpěváků mnohem větší výzvy.  
 vstupné: 120 Kč  
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středa 29., čtvrtek 30. 12.   ČESKÉ ZNĚNÍ         20:00                                     93 min.                

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2 

ČR – Komedie, romantický – Příběh dlouho očekávaného snímku začíná tím, že Marek (Ján Koleník) požádá 
o ruku Hanu (Táňa Pauhofová). Následující děj se točí kolem jejich svatby u „československého“ moře v 
malebném Chorvatsku. 
vstupné: 130 Kč 


