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DŮM KULTURY – Nádražní 846
Otevírací doba: PO-PÁ 08:00-11:30 a 12:15-15:30 hodin
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.
pondělí 10. 1.
16:00-16:45
hudební sál
cena: 20 Kč/lekci
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
dětským smíchem, říkankami, písničkami… Určeno pro děti od 5 let, přihlášky na tel.: 383 809 200.
úterý 11. 1.
12:00-15:00
učebna 2
ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA
Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny.
neděle 16. 1.
15:00
velký sál
vstupné: 80 Kč, na místě 90 Kč
POHÁDKA – O STATEČNÉM KOVÁŘI MIKEŠOVI
Pohádky nám od pradávna vyprávějí poutavé příběhy o lásce, o lidské statečnosti a slabosti, o věčném boji
dobra se zlem. A přesně takové je i naše vyprávění. Autor, Libor Jeník, vás tentokrát zavede do pohádky podle
klasického příběhu paní Boženy Němcové Neohrožený Mikeš.
Mikeš je kovářský synek, který se vydá do světa na zkušenou. Cestou se k němu připojí silák Matěj a společně
se rozhodnou najít dvě královské dcery, které už měsíce nikdo nespatřil. Pokud se jim to má podařit, budou
muset překonat množství nástrah a pokušení. Přijďte jim v jejich putování držet palce, nudit se určitě
nebudete! Mikeš s Matějem, vousatá babice, pan král, princezny, Dračí pán a spousta dalších postav spolu s
krásnými písničkami vám k tomu nedají čas!
úterý 18. 1.
16:30-17:30
učebna 3
KURZ – KONVERZACE AJ S RODILÝM MLUVČÍM
Více informací na www.milevskem.cz.
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.
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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
vstupné: 50 Kč
DĚTSKÝ KARNEVAL
Maminko a tatínku, chystejte masky! Dům kultury Milevsko připravuje pro všechny děti maškarní karneval,
který bude moderovat známý a oblíbený dětský bavič Milan Mudroch. Nebudou chybět známé písničky,
tanec, zpěv, soutěže o ceny, sladkosti, balonky a mnoho dalšího.
středa 26. 1.
18:00
loutkový sál
vstupné: 50 Kč
DISKUSNĚ VZDĚLÁVACÍ VEČER – TECHNICKÉ PAMÁTKY JIŽNÍCH ČECH
Zveme vás na zajímavé povídání Mgr. Josefa Bílka, autora několika knih s regionální tématikou a dlouholetého
lektora U3V, o technických památkách v našem okolí. Beseda bude doplněna promítáním zajímavých
fotografií a zároveň zde bude možné koupit si knihu o technických památkách Písecka a Strakonicka.
čtvrtek 27. 1.
17:30
výuková učebna
vstupné: 190 Kč
KURZ – HÁČKOVANÉ ČELENKY
Oblíbené tvořivé kurzy, které v DK Milevsko probíhají každý měsíc, pokračují i po Novém roce. V lednu máte
možnost přijít se naučit háčkovat čelenky. V ceně vstupného je materiál, s sebou si přineste háček č. 4 nebo
5. Prosíme o přihlášky předem na telefonu 383 809 200 nebo na e-mailu kurzy@milevskem.cz. Pro
pedagogické pracovníky vystavíme certifikát o absolvování kurzu.

PŘIPRAVUJEME
pátek 4. a středa 16. 2.
09:00
Milevské kino
PRÁZDNINOVÉ DÍLNIČKY S PROMÍTÁNÍM
neděle 6. 2.
19:00
velký sál
vstupné: 80 Kč, členové SK
POD PRAPOREM NĚŽNÝCH DAM
ZVVZ 40 Kč
Hraje Spolek divadelních ochotníků Petrovice
Komedie amerického autora se odehrává začátkem šedesátých let 20. století, kdy se dva neúspěšní
shakespearovští herci Jack a Leo rozhodnou vydávat se za dávno zmizelé příbuzné milionářky Florence, aby
získali dědictví. Jaké je ale jejich překvapení, když zjistí, že ony příbuzné jsou ženy a že jejich tetička Florence
je stále živá a plná energie?
čtvrtek 10. 2.
16:00
učebna 4
KURZ KORÁLKOVÁNÍ PRO DĚTI
pátek 11. 3.
19:00
velký sál
vstupné: v předprodeji 490 Kč
HARLEJ – SMUTKU DÁVÁM SBOHEM TOUR
Náhradní termín za zrušené prosincové představení. Vstupenky zůstávají v platnosti.
středa 18. 5.
20:00
velký sál
vstupné: 550 Kč
PARTIČKA NA VZDUCHU
Náhradní termín za zrušené prosincové představení. Vstupenky zůstávají v platnosti.
čtvrtek 30. 6.
20:00
amfiteátr
vstupné: předprodej 250 Kč,
MICHAL HORÁK
na místě 290 Kč
Mladý, talentovaný písničkář a student pedagogické fakulty UK Michal Horák se aktuálně může pyšnit
vítězstvím v kategorii Objev roku soutěže popularity Český slavík 21. U fanoušků zabodoval i v anketě Žebřík,
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kde obsadil 2. místo v kategorii Objev roku. Získaná ocenění jen potvrzují, že jeho tvorba, která navazuje na
písničkářskou tradici dua Svěrák-Uhlíř, z něj dělá zdatného konkurenta jmen jako jsou Pokáč nebo Voxel a
posluchače prostě baví.
čtvrtek 21. 7.
19:00
amfiteátr
vstupné: předprodej 250 Kč,
JAKSI TAKSI & ZAKÁZANÝ OVOCE
na místě 290 Kč
Pražská pop-punková stálice Jaksi Taksi a punk-rocková kapela zakázanÝovoce z Říčan v Milevsku. Těšit se
můžete na oblíbené hity Škola, Online, Jednou nebo Vem si mě, Alkoholka a Město andělů.
pátek 29. 7.
17:00
amfiteátr
vstupné: předprodej 160 Kč,
ČIPERKOVÉ
na místě 200 Kč
Zpívají písničky, které baví děti, rodiče, babičky i dědy. Přijďte si s nimi zazpívat, zatancovat a zablbnout.
Společně poznáte upovídanou berušku Alušku, co protančila všechny svoje střevíčky. Bláznivou opičku Olu,
která vyvádí samé lumpárny. Škodolibé vosy, co schválně opičku provokují, ale nikdy nezkazí žádnou legraci.
Usměvavé Sluníčko, které každému rádo poradí a vyčaruje úsměv na tváři. A věčně zasněnou kytičku
Jasmínku. Pořadem provází puntíkatá moderátorka. Čiperkové – to je bezva parta, která ráda zpívá a tancuje.
Jejich videoklipy na YouTube mají zhlédnutí v milionech. Vystoupení trvá hodinu a je vhodné i pro nejmenší,
protože s Čiperky se nemusí sedět v klidu na místě a mlčet. Právě naopak! Po vystoupení na vás čeká
autogramiáda a focení.

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

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
úterý 25. 1. až 22. 2.
vstupné: 10 Kč
VÝSTAVA VÝTVARNÍCI MILEVSKA A OKOLÍ
Již 33. ročník tradiční výstavy.

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 6. 1.
ČESKÉ ZNĚNÍ
15:00
130 min.
PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL
ČR – Komedie – V příběhu Prvoka, Šampóna, Tečky a Karla si čtyři kamarádi ve středním věku přiznají, že
nežijí tak, jak si představovali. A rozhodnou se vyřešit svou krizi provokativní hrou s téměř nesplnitelnými
úkoly. Jak čtyřicátník zjistí, jestli je opravdovej chlap? Jak zabrání korozi svých ideálů, rozplynutí snů
a scvrkávání varlat? Prvok, Šampón, Tečka a Karel se pokusí najít v sobě odvahu udělat pořádnou kravinu
jako zamlada. Nebo aspoň odvahu za všech okolností říkat to, co si opravdu myslí. Kdo splní úkol, není sráč…
vstupné: 70 Kč
čtvrtek 6., pátek 7. 1.
TITULKY
20:00
148 min.
MATRIX RESURRECTIONS
USA – Akční, sci-fi – Již téměř dvacet let žije Neo (Keanu Reeves) zdánlivě poklidný život jako Thomas A.
Anderson v San Franciscu. Navštěvuje terapeuta, který mu předepisuje modré pilulky. Potkává každý den
Trinity (Carrie-Anne Moss), ale navzájem se nepoznávají. Jednoho dne narazí na Morphea, který mu nabídne
červenou pilulku, aby znovu otevřel svou mysl Matrixu.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč
pátek 7., sobota 8., neděle 9. 1.
DABING
17:30
82 min.
DRAČÍ PRINCEZNA
Norsko – Rodinný, pohádka – Jsou Vánoce, všude znějí koledy a ve městě se objevil drak. Vlastně spíš malý
vystrašený dráček, který sem zabloudil z bájné dračí země. Spřátelí se s ním devítiletá Sára, do party přiberou
kamaráda Mortimera a všichni společně převrátí letošní svátky klidu a míru vzhůru nohama. Rodinné
dobrodružství Dračí princezna spojuje evropské mýty se současným světem, natáčelo se v Česku.
vstupné: 120 Kč
sobota 8. 1.
DABING
20:00
123 min.
KROTITELÉ DUCHŮ
USA – Akční, komedie, fantasy – Režisér Jason Reitman a producent Ivan Reitman uvádějí další kapitolu
z původního příběhu Krotitelů duchů. Ve filmu Krotitelé duchů: Odkaz se přestěhuje svobodná matka se
svými dvěma dětmi na maloměsto, kde společně objeví svoje spojení s původními krotiteli duchů a tajemný
odkaz, který po sobě zanechal jejich dědeček.
vstupné: 130 Kč
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neděle 9. 1.
TITULKY
20:00
164 min.
KLAN GUCCI
USA – Kriminální, thriller, drama – Klan Gucci je inspirován šokujícím skutečným příběhem impéria italského
módního domu. Tři desetiletí rodinné historie, v níž nechybí láska, zrada, dekadence, pomsta ani vražda,
skládají dohromady mozaiku toho, co všechno s sebou nese slavná značka Gucci.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč
čtvrtek 13., pátek 14. 1.
TITULKY
20:00
115 min.
VŘÍSKOT
USA – Horor - 25 let po brutálních vraždách v městečku Woodsboro se na scéně objevuje nový vrah, který si
nasadil na obličej kultovní bílou masku. Tentokrát se zaměří na teenagery, oživí tím dávno pohřbenou noční
můru a opět odkryje strašidelnou minulost města.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč
sobota 15., neděle 16. 1.
TITULKY
20:00
131 min.
KINGSMAN: PRVNÍ MISE
USA – 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
„Kingsman: První mise“ se stanete svědky zrodu první nezávislé tajné služby.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč
čtvrtek 20. 1.
ČESKÉ ZNĚNÍ
15:00
127 min.
KAREL
ČR – Dokument, životopisný – Celovečerní dokumentární film Karel přináší ojedinělý pohled do soukromí a
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: 70 Kč
čtvrtek 20., pátek 21., sobota 22. 1.
ČESKÉ ZNĚNÍ
20:00
95 min.
SRDCE NA DLANI
ČR – Komedie – Komedie od tvůrců hitu Ženy v běhu. Láska se na věk nebo na místo neohlíží. Nikdy nevíme,
kdy a kde nás potká. Můžeme se zamilovat ve školce, v důchodu, na ulici, v parku. Kdykoliv a kdekoliv.
vstupné: 140 Kč
pátek 21., sobota 22., neděle 23. 1.
DABING
17:30
96 min.
VELKÝ ČERVENÝ PES CLIFFORD
USA – Rodinný, komedie – Když si ho Emily pořídila, byl Clifford malé, roztomilé a červené štěně. Přes noc se
z něj ovšem stal obrovský hafan. A když říkáme obrovský, myslíme tím, že na výšku měří skoro tři metry. V
malém městském bytě je takový pes hodně nepraktický. Jenže Emily ho zbožňuje a za žádnou cenu se ho
nevzdá. Komedie Velký červený pes Clifford je adaptací populární dětské knížky Normana Birdwella.
vstupné: plné 130 Kč, děti 110 Kč
neděle 23. 1.
TITULKY
20:00
111 min.
SPENCER
VB, USA – Romantický, drama, biografie – Manželství princezny Diany a prince Charlese už dávno vychladlo.
Přestože se množí drby o aférách a rozvodu, během vánočních slavností v královnině sídle Sandringham je
přikázán mír. Naplánováno je společné stolování, střelba a lov. Diana tuto hru zná. Letos však budou věci
úplně jiné. Film Spencer divákům představuje to, co se mohlo stát během těch několika osudných dnů.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč
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čtvrtek 27., pátek 28., sobota 29. 1.
DABING
20:00
MORBIUS
USA – Thriller, akční – Na stříbrné plátno přichází jeden z nejpodmanivějších a nerozporuplnějších hrdinů
filmového světa značky Marvel, jehož představitelem je Oscarem oceněný Jared Leto, který se ve snímku
mění v charismatického antihrdinu Michaela Morbiuse. Doktor Morbius trpí vzácnou a smrtelnou krevní
chorobou. S úmyslem zachránit druhé, kterým hrozí stejný osud, se Michael rozhodne k zoufale riskantnímu
činu. Zdánlivý úspěch přinese lék, který je však dost možná nebezpečnější než sama smrtelná choroba, neboť
promění léčitele v lovce.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč
neděle 30. 1.
TITULKY
20:00
139 min.
ULIČKA PŘÍZRAKŮ
USA – Thriller, drama, kriminální – V kriminálním dramatu se představuje Bradley Cooper jako mladý
ambiciózní umělec s nadáním zmanipulovat lidi díky vhodně zvolených slov, který se spojí s psychiatričkou
(Cate Blanchett), která je však mnohem nebezpečnější než on sám.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

