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DŮM KULTURY – Nádražní 846
Otevírací doba: PO-PÁ 08:00-11:30 a 12:15-15:30 hodin
středa 4. 5.
17:00
velký sál
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA MILEVSKA
pátek 6. 5.
SPORTOVEC MILEVSKA
Pořádají: Jihočeské týdeníky
sobota 7. 5.
09:00-12:00
malý sál
kurzovné: 750 Kč
KURZ – NORDIC WALKING PRO ZAČÁTEČNÍKY
Nordic Walking je chůze se speciálními holemi, při které zapojíte většinu svalů ve vašem těle. Vyvinul se z
běžeckého lyžování a jeho kolébkou je Finsko. Kurz je vhodný pro každého, kdo se chce hýbat a být na
čerstvém vzduchu, je pro všechny věkové kategorie a je také vhodný jako rehabilitace po úrazu či problémech
s pohybovým aparátem. Co na kurz potřebujete? Uzavřené sportovní boty (ne kotníkové a ne vysoké), hole
na nordic walking (ne trekové) a dobrou náladu. Hole můžeme pro 5 zájemců zapůjčit. Program kurzu: 09:009:15: sraz v DK, představení a seznámení, 09:15-9:45: co je Nordic Walking, úvodní instruktáž, 09:45: odchod
k Penny Marketu, 10:00-11:30: Nordic Walking, 11:30-11:45: návrat do DK, 11:45-12:00: závěr kurzu,
zhodnocení.
Přihlášky: telefon 383 809 200, e-mail kurzy@milevskem.cz, více informací u lektorky na telefonu 731 138 615
či e-mailu pilatesjoy6@gmail.com.
sobota 7. 5.
12:00
náměstí E. Beneše
vstupné: zdarma
13. SETKÁNÍ MOTORKÁŘŮ S POŽEHNÁNÍM NA CESTU V MILEVSKU
Časový harmonogram: 12:00–13:30 hod. – příjezd na náměstí E. Beneše; 13:30 hod. – modlitba za motorkáře
v kostele sv. Bartoloměje; 14:00 – žehnání motorek kněžími; 15:00 hod. – společná vyjížďka na Zvíkov. Změna
programu vyhrazena. Občerstvení zajištěno. Každý účastník obdrží ihned při příjezdu na náměstí samolepku
sv. Kryštofa. Akce se koná za každého počasí.
Pořádá: ROAD RACING RIDERS, Dům kultury Milevsko a Římskokatolická farnost Milevsko
pondělí 9. 5.
13:30
Milevské kino
vstupné: zdarma
SENIOR BEZ NEHOD
Zveme vás na divadelní přednášku nejenom pro seniory! Dozvíte se mnoho zajímavých a užitečných
informací, které se týkají bezpečnosti chodců, řidičů, cyklistů a cestujících hromadnou dopravou. Kromě
živých herců vás určitě pobaví i poučí předtočené scény s Jaroslavou Obermaierovou a Jiřím Štědroněm.
úterý 10. 5.
12:00-15:00
učebna 2
ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA
Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny.
úterý 10. 5.
18:00
Milevské kino
vstupné: v předprodeji 100 Kč,
PETR FEJK – JAK SE DĚLÁ ZOO
na místě 130 Kč
Dvouhodinová talk show bývalého dlouholetého ředitele Zoo Praha, plná výjimečných zkušeností a příběhů
se zajímavými zvířaty a lidmi, doplněná o projekci unikátních fotografií a zakončená autogramiádou a
prodejem knih s osobním věnováním. O těžkých začátcích, o povodni a o tom, jak se ze staré zoo stala jedna
z 10 nejlepších na světě.
čtvrtek 12. 5.
17:30
výuková učebna
vstupné: 210 Kč
KURZ – ZAČÍNÁME S MACRAMÉ
Macramé určitě znáte, i když vám název na první dobrou nic neříká. Česky se této rukodělné technice říká
drhání. V 70. letech se bohatě využívalo na tašky, náramky nebo ozdoby do interiéru. Přijďte se podívat, jak
se macramé za poslední roky změnilo a proč je teď opět na výsluní. Základem celého umění je vázání různých
uzlů, které různě kombinujete, propojujete a tím vytváříte vzory, přijďte se naučit ty základní. Nemůžete nic
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zkazit, a když, tak se to rozmotá. Pokud máte doma nějaký výrobek z macramé, přijďte ho pro inspiraci ukázat
ostatním. Prosíme o přihlášky předem na telefonu 383 809 200 nebo e-mailu kurzy@milevskem.cz. Kurz
zvládnou děti od 10 let.
středa 18. 5.
20:00
velký sál
vstupné: 550 Kč
PARTIČKA NA VZDUCHU
Skvělá improvizační show tak jak ji všichni známe. Přijede z televizní obrazovky přímo k Vám, do kulturního
domu v Milevsku. A kdo Vás bude během večera bavit? Michal Suchánek, Richard Genzer, Igor Chmela,
Michal Novotný, Marián Čurko, Luděk Staněk, Dalibor Gondík nebo Jakub Kohák? Anebo nějaký tajný
speciální host? Nechte se překvapit!
pátek 20. 5.
14:00
amfiteátr
KONCERT SBORŮ V RÁMCI ZUŠ OPEN
čtvrtek 26. 5.
18:00
výuková učebna
vstupné: 50 Kč
DISKUSNĚ VZDĚLÁVACÍ VEČER – DOTEK HYPNÓZY
Populárně-naučná a interaktivní přednáška pro všechny, které zajímá obor hypnózy a hypnoterapie. Hypnózu
stále obestírá mnoho nesmyslných pověr a mýtů. Pro některé má dokonce punc jakési mystické dovednosti.
Jak je to ve skutečnosti, se přesvědčíte sami pod vedením hypnoterapeuta a popularizátora hypnoterapie
Šimona Pečenky, C.Ht – místopředsedy Českého spolku hypnoterapeutů.
sobota 28.5.
18:00
velký sál
vstupné: dobrovolné
VELKÝ NAROZENINOVÝ KONCERT
Milevský dětský sbor (1972-2022) a Milevský smíšený sbor (1997-2022) srdečně zvou na slavnostní koncert
ku příležitosti 50 a 25 let od vzniku sborů.
neděle 29. 5.
15:00
amfiteátr/velký sál
vstupné: zdarma
POHÁDKA KE DNI DĚTÍ – JAK VÍLA MODROVLÁSKA SPLNILA TŘI PŘÁNÍ
Pohádkový příběh nás přenese do lesního království, kde žijí nejenom zvířátka, ptáčci, ale i křehké bytosti.
Co se může stát, když si lidé chtějí přírodu podmanit a přizpůsobit její zákony svým přáním? A co když si se
vzácnými dary nedokážou poradit? Zvítězí sobectví, nebo pokora a láska? O tom vypráví naše pohádka.
Veselá pohádka, kterou zahraje Czidivadlo a je vhodná pro děti od 3 let, přináší ponaučení, zamyšlení a
lidovou moudrost. V případě nepříznivého počasí se pohádka uskuteční ve velkém sále DK Milevsko.
úterý 31. 5.
18:00
loutkový sál
vstupné: 40 Kč
TOULKY ZA POZNÁNÍM – KOLUMBIE
Jak se žije na malém pirátském ostrově San Andrés uprostřed Karibiku
Vypráví milevská Eliška Heráková: „Spolu se vypravíme nejen přes poušť La Guajira, ale procestujeme se až
do tropického ráje San Andres. Kolumbie skrývá mnoho tajemství, a jedním z nich je právě tento malý
korálový ostrov, obklopený bílými plážemi a průzračnou vodou. Objevíme krásy podvodního království v moři
Sedmi Barev v netradičním potápěčském kabátu, ve kterém jsem pobývala po dobu 6 měsíců. Nechte se
vtáhnout do Karibských hlubin a tajů kávou provoněné Kolumbie, provázených autentickými videi a
fotografiemi.“

PŘIPRAVUJEME
čtvrtek 23. až sobota 25. 6.
Přeštěnice
OPEN AIR MUSIC FEST PŘEŠTĚNICE
Legendární festival oslavuje 20 let od svého vzniku. Těšit se můžete na účinkující Arakain & Lucie Bílá, Tomáš
Klus, Jelen, Harlej, Walda Gang, Trautenberk, Covers for lovers, Totální nasazení a mnoho dalšího. Více
informací a nákup vstupenek na www.prestenice.cz.
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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. Mezi Michalovi hity patří písně Je to tak,
Rande nebo Plány jdou.
čtvrtek 14. 7.
20:00
amfiteátr
vstupné: předprodej 290 Kč,
KEKS
na místě 350 Kč
Legendární kapela Keks působí na naší rockové scéně přes čtyřicet let. Oblíbené hity Víš, Proč holky pláčou
nebo Poslední bál zná snad každý.
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 zahrají v Milevsku.
Těšit se můžete na oblíbené hity Škola, Online, Jednou nebo Vem si mě, Alkoholka a Město andělů.
pondělí 25. až pátek 29. 7. a pondělí 1. až pátek 5. 8.
cena: 1800 Kč
KREATIVNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Pořádá EFK dance family a DK Milevsko. Tábor je vhodný pro děti od 6 do 12 let. Na děti čeká spoustu zábavy,
her, soutěží, tvoření a tance. Cena zahrnuje oběd, svačinu, pitný režim, pedagogický dozor, odměny a
materiály na vyrábění. Přihlášky v DK Milevsko nebo na www.milevskem.cz.
pátek 29. 7.
17:00
amfiteátr
vstupné: předprodej 160 Kč,
ČIPERKOVÉ
na místě 250 Kč
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.
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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 5. 5.
16:00
VERNISÁŽ VÝSTAVY VÝTVARNÉHO OBORU ZUŠ MILEVSKO
pátek 6.5. až čtvrtek 26. 5.
vstupné: dobrovolné
VÝSTAVA VÝTVARNÉHO OBORU ZUŠ MILEVSKO
Tradiční výstava prací dětí ze Základní umělecké školy v Milevsku.
středa 25. 5.
19:30
vstupné: 250 Kč, na místě 290 Kč
HUDEBNÍ SKLEPY – ONDŘEJ FENCL TRIO (PŮLHROMOSVOD)
Těšit se můžete na autorskou tvorbu čtyřicetiletého Ondřeje Fencla, kterého znáte též od 5P Luboše
Pospíšila, ze sestavy Marsyas, ze Schodiště nebo z tria s Vladimírem Mertou a Janem Hrubým. Jedná se o
písničky z repertoáru Ondřejova folk-rockového Hromosvodu, ale v komornějším a modernějším podání.
Zpěváka, kytaristu a klávesistu Fencla doprovází část kapely Hromosvod – na elektrickou kytaru Vojtěch
Jindra (člen kapely Bran) a houslistka Hana K. Vyšínská (členka smyčcového tria Inflagranti).
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MILEVSKÉ KINO – ul. 5. května 117
tel.: 382 521 216, kino@milevskem.cz, facebook.com/kino.milevsko
Provozní doba pokladny: 30 minut před začátkem představení.
REZERVACE A VSTUPENKY: milevskem.cz, DK Milevsko, Infocentrum Milevsko, Milevské kino
čtvrtek 5. 5.
ČESKÉ ZNĚNÍ
15:00
102 min.
MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST
ČR – Komedie – Jak byste se chovali, kdybyste jeli ve vlaku, který nikdo neřídí? Odpověď na tuto otázku hledá
Jiří Havelka, režisér a scenárista diváckého hitu Vlastníci, ve svém dalším filmu, komedii Mimořádná událost.
vstupné: 70 Kč
čtvrtek 5., pátek 6. 5.
DABING
20:00
127 min.
DOKTOR STRANGE V MNOHOVESMÍRU ŠÍLENSTVÍ
USA – Akční, dobrodružný, mysteriózní – Ve snímku „Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství“ filmový svět
studia Marvel otvírá brány do paralelních světů a dává do nich nahlédnout jako nikdy předtím. Vydejte se do
neznáma s Doctorem Strangem, který za pomoci starých známých a nových spojenců vstupuje do šílených a
nebezpečných paralelních světů mnohovesmíru, aby se utkal se záhadným soupeřem.
vstupné: 150 Kč
pátek 6., sobota 7. 5.
DABING
17:30
122 min.
JEŽEK SONIC 2
USA – Komedie – Modrý superrychlý ježek Sonic patří k největším videoherním legendám. A protože před
dvěma lety zazářil i na filmovém plátně, vrací se do kin s dalším dobrodružstvím. V patách má znovu svého
neúnavného pronásledovatele, Doktora Robotnika, ale také věčně naštvaného ježuru Knucklese.
vstupné: plné 140 Kč, děti 120 Kč
sobota 7., neděle 8. 5.
ČESKÉ ZNĚNÍ
20:00
103 min.
VYŠEHRAD: FYLM
ČR – Komedie, sportovní – Od chvíle, kdy jsme Julia Lavického (Jakub Štáfek) viděli naposledy (ano, bylo to
tehdy, když „prodal“ zápas, ale zapomněl na to, a dal krásný gól), uběhl více než rok. Lavi je, jak by řekl jeho
agent Jarda (Jakub Prachař), pořád stejný dement, ale začalo se mu konečně dařit. A to jak ve fotbalovém,
tak v osobním životě. S Vyšehradem postoupil do druhé ligy, kde vede tabulku střelců, opět po něm pokukují
zámožnější kluby, dokonce požádal o ruku svou přítelkyni.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč
čtvrtek 12., pátek 13. 5.
ČESKÉ ZNĚNÍ
20:00
95 min.
POSLEDNÍ ZÁVOD
ČR – Drama – Drama vypráví příběh Bohumila Hanče, který tragicky zahynul spolu s Václavem Vrbatou během
lyžařského závodu na hřebenech Krkonoš a z jejich příběhu se stala legenda. V hlavních rolích se představí
Kryštof Hádek, Marek Adamczyk, Judit Bardos, Oldřich Kaiser, Vladimír Pokorný, Vladimír Javorský, Jan Hájek
nebo Jaroslav Plesl.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč
pátek 13., sobota 14., neděle 15. 5.
DABING
17:30
95 min.
UŠÁK CHICKY A ZLOKŘEČEK
Belgie, Francie – Animovaný, komedie, rodinný – Mladý Chicky je jiný než ostatní. Je tak trochu neobyčejný.
Narodil se jako napůl kuře a napůl zajíc. Měl štěstí, protože ho jako malého adoptoval král Petr, slavný zaječí
dobrodruh. Chicky i přes své odlišnosti chce to, co každý: zapadnout mezi ostatní a mít kamarády. To, že je
pořádný nešika, pro něj není žádná překážka. Odvaha a nadšení mu totiž nechybí. Celý svůj život touží zažít
pořádné dobrodružství! A jedno opravdu velké na něj právě čeká! Z vězení uprchne největší padouch v
Království, Chickyho zlotřilý strýc, který chce krále Petra připravit o trůn. To je pravá příležitost pro Chickyho!
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Se svými dvěma společníky, jízlivým želvákem Abem a odvážnou odbornicí na bojová umění, skunkem Meg,
se neohroženě vydávají vstříc nebezpečí.
vstupné: 120 Kč
sobota 14., neděle 15. 5.
ČESKÉ ZNĚNÍ
20:00
87 min.
ŽENY A ŽIVOT
ČR – Komedie, romantický – Eliška Králová je hodná holka. Možná až moc. V práci jí chybí ostré lokty, ve
vztahu jí přebývá slepá víra. O to akčnější je ovšem její volnomyšlenkářská, všeho schopná sestra Ilona. Obě
mladé dámy se společně vrhnou do budování rodinného podniku, fungujícího tak trochu „ode zdi ke zdi”,
stejně jako Eliščin vztah se samolibým populárním tenistou Petrem. „Má s tebou ten chlapec vůbec vážné
úmysly? Po třicítce se hledá ženich dost těžko…“ upozorňuje Elišku její pragmatická maminka. Je tedy
potřeba si ujasnit, zda chodí jen Eliška s Petrem nebo i Petr s Eliškou…
vstupné: 130 Kč
čtvrtek 19. 5.
ČESKÉ ZNĚNÍ
15:00
111 min.
V LÉTĚ TI ŘEKNU, JAK SE MÁM
ČR – Komedie – Komedie na motivy bestselleru Evity Twardzik, V létě ti řeknu, jak se mám, mapuje životy
party čtyřicátníků, kteří se kamarádi od dětství a dodnes se potkávají, už spolu se svými rodinami. Po letech
se ale začínají objevovat tajemství, které jejich životy navždy změní.
vstupné: 70 Kč
čtvrtek 19., pátek 20. 5.
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: 130 Kč
sobota 21. 5.
TITULKY
20:00
110 min.
NOTRE – DAME V PLAMENECH
Francie – Drama – Hrdinský příběh těch, kteří riskovali své životy při nebezpečné záchraně symbolu Paříže.
Nervy drásající snímek režíroval držitel Oscara a matador světové kinematografie Jean-Jacques Annaud, který
má na svém kontě filmy Jméno růže, Nepřítel před branami či Sedm let v Tibetu. Film v neúnavném tempu
rekonstruuje události 15. dubna 2019, kdy katedrálu Notre-Dame zachvátily plameny a celý svět toho byl v
přímém přenosu svědkem. Spolu s hasiči se vydáváme do míst, která zůstala divákům obrazovek skrytá –
přímo do nitra hořící budovy. Snímek tak nabízí téměř fyzický zážitek, který nikoho nenechá chladným.
vstupné: 120 Kč
neděle 22. 5.
ČESKÉ ZNĚNÍ
20:00
90 min.
LÁSKA HORY PŘENÁŠÍ
ČR, SR – Komedie – Nevěstě Alex se před očima hroutí její vysněný den, protože po pánské jízdě předešlé
noci je nezvěstný ženich. V patách má neurotickou matku, přespříliš aktivního otčíma a bohémského otce.
Svůj vlastní příběh pak prožívá místní neodolatelný svůdník, jenž připravuje opravdové rande. Celý bláznivý
den vypráví komedie „Láska hory přenáší“ třikrát a vždy jinýma očima.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč
čtvrtek 26., pátek 27., sobota 28., neděle 29. 5. DABING
20:00
131 min.
TOP GUN: MAVERICK
USA – Akční, drama – Jeden z nejlepších pilotů na světě, Pete „Maverick“ Mitchell, se vrací do akce. Do kin s
ním přilétá pokračování jednoho z nejoblíbenějších filmů vůbec. Kdo by nechtěl dělat kopilota Tomu
Cruiseovi a akčním dramatu Top Gun: Maverick?
do 12 let nepřístupný, vstupné: 140 Kč

