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DŮM KULTURY MILEVSKO – Nádražní 846 
Otevírací doba pokladny: ÚT-ČT 8:00-11:00 a 12:00-15:30 

383 809 200, info@milevskem.cz, www.milevskem.cz, facebook.com/dkmilevsko 

středa 1. 2.   17:00    výuková učebna 
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA MILEVSKA 

čtvrtek 2. 2.  08:15, 09:15, 10:15  loutkový sál             vstupné: 30 Kč 
A NA HRADĚ NÁM STRAŠÍ 
Loutková pohádka pro děti z MŠ v podání Loutkového souboru při DK Milevsko. Veřejnost po předchozí 
domluvě na telefonu 383 809 200. 

čtvrtek 2. 2.  15:30-19:00   učebna 2 
KURZ AJ – ZAHÁJENÍ VÝUKY 2. POLOLETÍ 
Více informací a přihlášky na telefonu 383 809 200 nebo e-mailu kurzy@milevskem.cz. 

pátek 3. 2.  09:00    Milevské kino             vstupné: 70 Kč 
PRÁZDNINOVÁ DÍLNA + MIMONI 2: PADOUCH PŘICHÁZÍ 
O pololetních prázdninách zveme všechny děti na tvořivou dílničku, na které si vyrobíte karnevalovou masku 
a pak se podíváte na nejžlutější a nejúspěšnější animovanou filmovou komedii, ve které se konečně dozvíme, 
jak došlo k nerozlučnému spojení Mimoňů a superpadoucha Grua. Čeká nás 88 minut plných akcí, šílených 
nápadů, nakažlivého humoru a důležitých lekcí na téma pravé přátelství. 

sobota 4. 2.  16:00    výuková učebna          vstupné: 210 Kč 
KURZ – KABELKA BEZ JEHLIC A NITÍ 
Nevěříte? Přijďte a vyrobte si jednu takovou s námi. Příjemně se nosí a hřeje. Přihlášky v kanceláři DK, na 
telefonu 383 809 200 nebo e-mailu kurzy@milevskem.cz. 

úterý 7. 2.  19:00    Milevské kino             vstupné: předprodej 100 Kč, 
DIVADLO – HRAČKA          na místě 140 Kč, členové SK ZVVZ 50 Kč 
Slavný filmový režisér, který je známý svými kanadskými žertíky, dostane od svých kolegů jako dárek 
k odchodu do penze robota v podobě ženy, která mu dokáže plnit všechna jeho přání. To ovšem velmi nelibě 
nese jeho manželka. Ale s tím, že tato nová hračka si začne žít svým vlastním životem nikdo z nich 
nepočítal…Divadelní komedie s prvky děsivého hororu s nečekaným rozuzlením. Hraje divadelní soubor 
Voživot. 

středa 8. 2.   18:00-20:00   loutkový sál 
UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU 

úterý 14. 2.  08:00-12:00   vestibul DK 
SK ZVVZ MILEVSKO – PRODEJ VÝLETŮ NA ROK 2023 

úterý 14. 2.  08:00    Milevské kino 
PROGRAM PRO MILEVSKÉ ŠKOLY 

úterý 14. 2.  12:00-15:00   učebna 2 
ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA 
Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny. 

úterý 14. 2.  18:00    loutkový sál 
KČT – NEJKRÁSNĚJŠÍ MÍSTA SLOVINSKA 
Vypráví a promítá Mgr. Iva Nejedlá. 

sobota 18. 2.  09:00                 vstupné: předprodej 60 Kč, na místě 80 Kč 
161. MILEVSKÉ MAŠKARY                      
Pro aktuální informace sledujte web www.milevskemaskary.cz. 
NÁM. E. BENEŠE – Tradiční masopustní jarmark, vepřové hody a bohatý program na pódiu 

http://www.milevskem.cz/
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MASOPUSTNÍ PRŮVOD – Start ve 14 hodin od DK Milevsko, trasa ul. Nádražní – Havlíčkova – Riegerova – 
Husovo nám. – nám E. Beneše 

úterý 21. 2.  18:00    loutkový sál             vstupné: 40 Kč 
TOULKY ZA POZNÁNÍM – CHILE ANEB NIKDY NENÍ POZDĚ 
Začít cestovat bez cestovky se dá i po padesátce. Promítá a vypráví cestovatel Jiří Kafka. 

středa 22. 2.  09:00    Milevské kino             vstupné: 70 Kč 
PRÁZDNINOVÁ DÍLNA + ŠOUMEN KROKODÝL 
Přijďte si zpestřit prázdniny dílničkou, na které si vyrobíte sněhuláka a pak se podíváte na milý rodinný 
muzikál o přátelství chlapce a zpívajícího krokodýla, který miluje koupele, kaviár a dobrou hudbu. Společně 
všem ukáží, že na velkém zpívajícím krokodýlovi s ještě větší osobností není nic špatného. 

středa 22. 2.   18:00-20:00   loutkový sál 
UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU 

pátek 24. 2.  09:00    učebna 4          vstupné: 100 Kč 
KORÁLKOVÁ DÍLNIČKA PRO KLUKY I DĚVČATA 
Přijďte si vyrobit 2 přívěsky, jeden k vašemu batůžku nebo aktovce a druhý můžete darovat tatínkovi, 
mamince či babičce s dědečkem jako přívěsek ke klíčům. Přihlášky v kanceláři DK. 

neděle 26. 2.   15:00    Milevské kino   vstupné: předprodej 80 Kč,  
POHÁDKA – O PEJSKOVI A KOČIČCE                          na místě 90 Kč 
Pejsek s kočičkou myjí podlahu, vyprávějí pohádku o pyšné noční košilce, a nakonec upečou sváteční dort. 
Zažijete spoustu legrace i napětí, představení je doprovázeno zpěvy, do kterých se zapojují i děti. 
Loutková pohádka je volně inspirovaná knihou Josefa Čapka, taktéž jeho ilustrace byly inspirací pro 
scénografii. Loutky jsou v nadživotní velikosti, hraje Divadlo Tondy Novotného a představení je vhodné pro 
děti od 3 let. 

úterý 28. 2.  09:00    loutkový sál          vstupné: 30 Kč, členové 
SK ZVVZ PŘEDNÁŠKA – FINANČNÍ GRAMOTNOST            SK ZVVZ zdarma 
Jak na bezpečnou práci s internetovým bankovnictvím? Přednáší pracovnice banky Bc. Dagmar Bečvářová. 

úterý 28. 2.  18:00    výuková učebna            vstupné: 40 Kč 
DISKUSNĚ VZDĚLÁVACÍ VEČER – JARNÍ DETOXIKACE A OČISTA ORGANISMU 
Na další diskusně vzdělávací večer přijala naše pozvání Hana Volfová, kterou si mnozí z vás pamatují z 
listopadové přednášky o čínské medicíně. Tentokrát nám přijede povyprávět o tom, proč a jak se máme 
minimálně 1x ročně kompletně detoxikovat, které orgány je třeba detoxikovat především, jak máme naše 
tělo zregenerovat a znovu nastartovat po zimě, jaký vliv má překyselení na celkové zdraví našeho organismu, 
dále se dozvíme něco o alergiích a jak s nimi zatočit, dostaneme rady pro pomalé a zdravé snižování váhy a 
na závěr si pro vás paní Volfová připravila malé překvapení. Přednáška bude probíhat ve výukové učebně v 
1. patře DK. 
 
 PŘIPRAVUJEME  
středa 15. 3.  19:30    Milevské kino             vstupné: předprodej 270 Kč, 
HUDEBNÍ SKLEPY – BLANKA ŠRŮMOVÁ & JAN SAHARA HEDL & NĚŽNÁ NOC         na místě 330 Kč 
Jediněčné vystoupení skvělých hudebníků. Těšit se můžete na strhující živé vystoupení, kus české hudební 
historie, dvě charismatické osobnosti, propojení jejich hlasů, kvalitní písně a zajímavé interpretace. 

pondělí 3. 4.  19:00    Milevské kino                  vstupné: od 280 Kč 
ARNOŠT FRAUENBERG – UTRŽENEJ ZE ŘETĚZU – STAND-UP SPECIÁL 
Stand-up komik, herec a moderátor, kterého znáte z pořadů: Comedy Club, Na Stojáka nebo Brzda Evropy 2.  
Utrženej ze řetězu je stand-up s originálním obsahem, který nemůžete vidět jinde než v této show. Arny 
vypráví naprosto otevřený osobní příběh, protkaný glosami, úvahami a postřehy ze života nás všech. Žádné 
téma není tabu a jako již tradičně: Děti a předsudky nechte doma! 
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GALERIE M – nám. E. Beneše 1 
Otevírací doba: ÚT+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 

do úterý 21. února                                                                      vstupné: 10 Kč 
VÝSTAVA VÝTVARNÍCI MILEVSKA A OKOLÍ 
34. ročník tradiční výstavy. 

čtvrtek 16. 2.  19:30                           vstupné: předprodej 250 Kč, 
HUDEBNÍ SKLEPY – JIŘÍ DĚDEČEK – NAROZENINOVÝ KONCERT                       na místě 300 Kč 
Legendární český básník, textař, písničkář, spisovatel a překladatel přijede do Milevska oslavit své 70. 
narozeniny. 
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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 2. 2.     ČESKÉ ZNĚNÍ         15:00                                   125 min.                            

JAN ŽIŽKA  

ČR – Životopisný, historický, drama – Historický film Petra Jákla vypráví o počátcích husitského vojevůdce 
Jana Žižky na pozadí bouřlivých událostí roku 1402. V hlavních rolích se představí Ben Foster, Michael Caine, 
Til Schweiger, Sophie Lowe, Karel Roden, Jan Budař a další.                                
vstupné: 70 Kč  

čtvrtek 2. 2., pátek 3. 2.   DABING         18:00                       191 min.                     

AVATAR: THE WAY OF WATER    

USA – Akční, dobrodružný, fantasy – Film Avatar: The Way of Water nabízí filmový zážitek na zcela nové 
úrovni. James Cameron vrátí diváky zpět do nádherného světa Pandory ve velkolepém a strhujícím 
dobrodružství plném akce.             
vstupné: 160 Kč  

pátek 3. 2.     DABING          09:00                                     88 min 

PRÁZDNINOVÁ DÍLNA + MIMONI 2: PADOUCH PŘICHÁZÍ 

USA – Animovaný, komedie – O pololetních prázdninách zveme všechny děti na tvořivou dílničku, na které 
si vyrobíte karnevalovou masku a pak se podíváte na nejžlutější a nejúspěšnější animovanou filmovou 
komedii, ve které se konečně dozvíme, jak došlo k nerozlučnému spojení Mimoňů a superpadoucha Grua. 
Čeká nás 88 minut plných akcí, šílených nápadů, nakažlivého humoru a důležitých lekcí na téma pravé 
přátelství. 
vstupné: 70 Kč  

sobota 4. 2., neděle 5. 2.    DABING         17:30           111 min. 

ASTERIX A OBELIX: ŘÍŠE STŘEDU 

Francie – Dobrodružný, komedie – Píše se rok 50 př. n. l. Proradný princ Deng Tsin Ruin právě nechal uvěznit 
čínskou císařovnu. Jeho jedinou touhou je ovládnutí říše. Princezna Sass-Yi prchá do Galie, kde požádá o 
pomoc udatné válečníky, Asterixe a Obelixe, kteří jsou díky svému kouzelnému lektvaru obdařeni nadlidskou 
silou. Naši dva nerozluční hrdinové se s princeznou vydávají na dobrodružnou výpravu za záchranou 
císařovny.            
vstupné: 130 Kč 

sobota 4. 2., neděle 5. 2.    ČESKÉ ZNĚNÍ         20:00                       100 min. 

OSTROV 

ČR – Komedie, dobrodružný, romantický – Jiří Langmajer, Jana Plodková a opuštěný ostrůvek v tropickém 
ráji. To jsou aktéři dobrodružné romantické komedie Ostrov, v níž dva lidé, kteří už spolu nechtějí být, zjistí, 
že hádky a spory jsou k ničemu. V divočině obzvlášť. 
do 12 let nepřístupný, vstupné: 140 Kč  

čtvrtek 9. 2.      TITULKY   20:00           107 min. 

BEZ KALHOT: POSLEDNÍ TANEC  

USA – Komedie, drama - "Magic" Mike Lane se po delší pauze opět míří na scénu poté, co zkrachoval jeho 
podnikatelský záměr, kvůli němuž přišel na mizinu a začal vystupovat jako barman na Floridě. Mike se vydává 
do Londýna, kde ho, jak doufá, čeká poslední štace s bohatou ženou, která má pro něj neodolatelnou 
nabídku..., ale také vlastní tajný plán.                                                                                                                  
do 15 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč   
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pátek 10. 2., sobota 11. 2., neděle 12. 2. DABING           17:30                               89 min.                     

MUMIE 

USA, Španělsko – Animovaný, rodinný, komedie – Příběh o putování tří mumií do současného Londýna, kde 
musí nechtění snoubenci Nefer a Thut nalézt ukradený snubní prsten a také vzájemnou lásku. 
vstupné: 130 Kč 

pátek 10. 2.     TITULKY   20:00           126 min. 

MUŽ JMÉNEM OTTO 

USA, Švédsko – Komedie, drama – Film, jehož předlohou je celosvětový knižní bestseller Muž jménem Ove, 
vypráví příběh mrzouta Otta Andersona (Tom Hanks), který po ztrátě manželky ztratí smysl života. Otto je 
připraven všechno ukončit, ale plány mu naruší mladá živá rodina, která se nastěhuje do sousedního domu. 
vstupné: 130 Kč  

sobota 11. 2.     TITULKY         20:00                                    114 min.                     

VÍLY Z INISHERINU 

Irsko, VB, USA – Drama – Na odlehlém ostrově západně od pobřeží Irska sledujeme celoživotní přátele 
Pádraica (Colin Farrell) a Colma (Brendan Gleeson), kteří se ocitnou v nejednoduché situaci, když Colm 
nečekaně jejich přátelství ukončí. Zaskočený Pádraic, kterému pomáhá jeho sestra Siobhán (Kerry Condon) 
a mladík žijící na ostrově, Dominic (Barry Keoghan), usilují o obnovu přátelství a odmítají ne jako odpověď. 
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč 

neděle 12. 2.     ČESKÉ ZNĚNÍ         20:00                                   79 min.                            

VŠECHNO DOBŘE DOPADNE  

ČR – Dokument – Včelí královna neboli matka, trubci a dělnice. Pracovitost, pospolitost a nezištnost ve jménu 
funkčního společenství, v němž nezbývá prostor pro egocentrismus. Poetická esej líčí fascinující svět včelích 
úlů, jejichž uspořádání dává za příklad lidské societě. Díky pozorování hmyzu a rozhovorům se včelaři i 
odkazům z knihy Radomila Hradila „Včely a jejich svět“ se dozvídáme, že včela, jakožto objektivně 
nejdůležitější stvoření na Zemi, se stala ohroženým druhem přičiněním lidstva, jehož chamtivost a sobeckost 
může dospět k jeho záhubě.          
vstupné: 110 Kč  

čtvrtek 16. 2.     ČESKÉ ZNĚNÍ         15:00                                   112 min.                            

BUKO  

ČR, SR – Komedie, drama – Buko je kůň. A taky je to „dar z nebes“, který vypadá jako špatný vtip, protože 
jeho nová majitelka se koní bojí. Film Alice Nellis vypráví o tom, že štěstí přeje připraveným a taky těm, kteří 
se svému strachu dokážou postavit.            
vstupné: 70 Kč  

čtvrtek 16. 2., pátek 17. 2.   DABING         20:00                            min.   

ANT-MAN A WASP: QUANTUMANIA   

USA – Akční, dobrodružný, komedie – Akční film Ant-Man a Wasp: Quantumania oficiálně zahajuje pátou fázi 
Filmového vesmíru Marvelu (MCU), a v němž pokračuje dobrodružství dvojice superhrdinů zvaných Ant-Man 
a Wasp. Společně s rodiči Hope prozkoumávají fantaskní Říši kvant, setkávají se s zvláštními novými bytostmi 
a prožívají dobrodružství, které je posune za hranice všeho, co považovali za možné.                        
vstupné: 150 Kč  

sobota 18. 2.     TITULKY           20:00                                   121 min.                     

JULIE, CO BY BYLO KDYBY… 

Francie – Drama, hudební – V Paříži se píše rok 2052 a Julie má dnes 80. narozeniny. Je spokojená a šťastná, 
jak krásný život zatím prožila a trochu si zavzpomíná.  Najednou jí přepadne myšlenka, co by se bývalo stalo, 
kdyby ji tenkrát osud zavál jiným směrem. Od jejích sedmnáctých narozenin až do teď byl její život plný 
malých, ale zásadních náhod. Každý tento moment jí otočil osud o 180 stupňů. Co by se bývalo stalo, kdyby 
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zapomněla pas, kdyby si stoupla v knihkupectví do jiné řady, kdyby tentokrát řídila skútr ona…? Byl její život 
plný náhod, nebo byla její cesta předem napsaná? 
do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč 

neděle 19. 2.     ČESKÉ ZNĚNÍ         18:00           194 min. 

TITANIC: 25. VÝROČÍ     

USA – Historický, romantický – V rámci 25. výročí od své premiéry bude do kin uvedena remasterovaná verze 
oscarového filmu Jamese Camerona Titanic. V Česku bude tento snímek uveden v remasterované edici ve 4K 
3D.                     
do 12 let nepřístupný, vstupné: 160 Kč  

středa 22. 2.      DABING         09:00                                   107 min.                     

PRÁZDNINOVÁ DÍLNA + ŠOUMEN KROKODÝL 

USA – Rodinný, dobrodružný, komedie – Přijďte si zpestřit prázdniny dílničkou, na které si vyrobíte sněhuláka 
a pak se podíváte na milý rodinný muzikál o přátelství chlapce a zpívajícího krokodýla, který miluje koupele, 
kaviár a dobrou hudbu. Společně všem ukáží, že na velkém zpívajícím krokodýlovi s ještě větší osobností není 
nic špatného.                 
vstupné: 70 Kč                

čtvrtek 23. 2., pátek 24. 2.   ČESKÉ ZNĚNÍ        20:00                    98 min.  

DĚTI NAGANA   

ČR – Rodinný – Rodinný film inspirovaný památným vítězstvím českých hokejistů na olympiádě v Naganu. 
Hynek Čermák v něm vede partu kluků do důležitého hokejového zápasu s tenisákem na plácku proti rivalům 
z vedlejší vesnice. Hrát se bude o vítězství, o respekt a taky o první pusu a o srdce nejlepší holky ze třídy.  
vstupné: 140 Kč 

sobota 25. 2.      TITULKY         20:00                  108 min.                                      

LÁSKA PODLE PLÁNU 

VB – Komedie, romantický – Lily James, Emma Thompson a Shazad Latif zamíří v únoru do kin v nové 
romantické komedii „Láska podle plánu“ od producentů extrémně populárních komedií s Bridget Jones nebo 
klasiky Láska nebeská.                  
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč  

neděle 26. 2.      TITULKY        18:00          157 min. 

TÁR 

USA, Německo – Drama – Oscarová herečka Cate Blanchett září v roli Lýdie Tár, jedné z nejslavnějších 
světových dirigentek. Tár je impozantní studie člověka, který zjišťuje, že řídit obrovský orchestr může být 
paradoxně mnohem snazší než řídit vlastní život.               
do 12 let nepřístupný, vstupné: 140 Kč  

 


