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DŮM KULTURY – Nádražní 846 
Provozní doba pokladny: PO – PÁ: 8:00-11:30 a 12:15-15:30, 

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

do středy 10. 4.  08:00-18:00    vestibul DK                      vstupné: zdarma 

PUTOVNÍ VÝSTAVA JSEM PĚSTOUN 
Volně přístupná výstava vás prostřednictvím fotografií seznámí s konkrétními pěstouny a s tím, co konkrétně 
pro ně pěstounství znamená. 

úterý 2. 4.   18:00     Restaurace V Klubu                         vstupné: 30 Kč, 

ZPÍVÁME OPĚT S KYTAROU A HARMONIKOU                    členové SK ZVVZ zdarma 

Zpívání nejen s kytarou a harmonikou, ale i za doprovodu kláves, které pořádá Senior klub ZVVZ ve 
spolupráci s Domem kultury Milevsko už potřetí. Nenechte si ujít oblíbený hudební podvečer. 

středa 3. 4.    09:00    velký sál 

KREJČÍK HONZA 
Dopolední představení pro školy. 

středa 3. 4.    17:00    velký sál    

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA MILEVSKA 
středa 3. 4.   18:00    výuková učebna                          vstupné: 50 Kč 

DISKUSNĚ VZDĚLÁVACÍ VEČER – ETIKETA VÁŽNĚ NEVÁŽNĚ 
Zábavnou formou se dozvíme, jak se oblékat k různým příležitostem, jak je důležitý první dojem, jaké jsou 
faux pas českého národa, jak je to s ponožkami v sandálech českých mužů, tykáme první já tobě, ty jemu 
nebo úplně jinak? Je to, jak muž vypadá zásluha ženy? To vše, a ještě mnohem více doplní praktické ukázky, 
o které nebude nouze. Večerem nás provede PaedDr. Ivana Bečvářová. 

čtvrtek 4. 4.   17:00-20:00   výuková učebna                     kurzovné: 450 Kč 

SEMINÁŘ GRAFOLOGIE PRO POKROČILÉ 
Přednáší Mgr. Jana Mašková, přihlášky v kanceláři DK. 

neděle 7. 4.    15:00    velký sál                       vstupné: 130 Kč, 

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ – TO TENKRÁT V 68.                       členové SK ZVVZ 80 Kč 

Hraje: Kovářovská opona 
Romantický retromuzikál na motivy filmu Filipa 
Renče je plný lásky, tance a melodií z 60. let, které 
nelze vymazat z paměti. Příběh na pozadí nelehké 
doby zábavnou formou vypráví o všem pozitivním, 
co život nabízí - zejména o lásce. Tou nelehkou 
dobou bylo ono horké léto 1968, během kterého v 
jednom pohraničním městečku svedl osud 
dohromady mladou maturantku Terezu se zběhlým vojákem Šimonem, aby vzápětí jejich milostnému 
vzplanutí nastolil zásadní překážky.  
Předprodej: www.milevskem.cz, DK Milevsko, Infocentrum Milevsko a Milevské kino 

pondělí 8. 4.   18:00    Milevské kino                             VYPRODÁNO 

JIŘÍ KOLBABA – VELKÝ OKRUH JIHEM AFRIKY 
Další přednáška cestovatele Jirky Kolbaby v Milevsku diváky zavede do Afriky. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Filip_Ren%C4%8D
https://cs.wikipedia.org/wiki/Filip_Ren%C4%8D
https://cs.wikipedia.org/wiki/Filip_Ren%C4%8D
https://cs.wikipedia.org/wiki/Filip_Ren%C4%8D
http://www.milevskem.cz/
http://www.milevskem.cz/
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úterý 9. 4.   09:00    loutkový sál                           vstupné: 20 Kč 

PŘEDNÁŠKA – FINANČNÍ GRAMOTNOST 
Pořádá: Senior klub ZVVZ ve spolupráci s Domem kultury Milevsko 
Projekt, jehož cílem je zvýšení finanční, bezpečnostní a funkční gramotnosti seniorů ve vztahu k financím, 
finančním produktům a aktuálním hrozbám, které na ně v reálném i virtuálním světě číhají. Dozví se o úskalí 
půjček od nebankovních subjektů, o rizikách, která na ně číhají na internetu, v obchodech, televizi a telefonu 
či při podpisu smlouvy u podomních prodejců. V dnešní době představují pro seniory velký problém i tzv. 
televizní soutěže, kde velmi lehce mohou vyhrát peníze, když zavolají na telefonní číslo se zvýšenou sazbou a 
odpoví správně na otázku. My se jim budeme snažit podat pomocnou ruku, aby díky své nerozvážnosti a 
lákavým nabídkám, které ve skutečnosti vůbec nejsou lákavé, nepřišli o peníze.  

úterý 9. 4.   13:00-16:00   učebna 2 

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA ČR 
Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny. Každé druhé úterý v měsíci, www.zpmvcr.cz.  

středa 10. 4.    18:00-20:00   loutkový sál 

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU 
čtvrtek 11. 4.   18:00    výuková učebna                        vstupné: 100 Kč 

KURZ – OMOTÁVANÁ VELIKONOČNÍ VAJÍČKA  

Pod vedením lektorky Hany Rejpalové si vyrobíme krásná přírodní vajíčka. Materiál v ceně. Kurz je vhodný i 
pro děti od cca 8 let. 

sobota 13. 4.   08:30-11:30   prostory DK                       vstupné: zdarma 

VELIKONOČNÍ TRHY 
Součástí trhů bude tvořivá dílnička pro děti a soutěž o nejlepší velikonoční mazanec. 

neděle 14. 4.   15:00    velký sál                           vstupné: předprodej 50 Kč 

POHÁDKA – KOUZELNÝ ZVONEČEK                                           na místě 60 Kč 

Hraje: Divadlo Divoloď 
V jednom domku, v jedné kolébce se narodil malý chlapec a byl to čipera. Nesmíme se tedy divit, že se 
rozhodl vydat se do světa. Koho v tom světě potkal a jak jeho cesta nakonec skončí? To vše se dozvíte 
v naší pohádce. 

čtvrtek 18. 4.   09:00    Milevské kino                           vstupné: 60 Kč 

PRÁZDNINOVÁ DÍLNA + PROMÍTÁNÍ FILMU RAUBÍŘ RALF A INTERNET 
Přijďte si vyrobit velikonoční dekoraci a pak se spolu a vydáme do rozsáhlých, nezmapovaných a 
vzrušujících vod internetu, na kterých udělá Ralfovo raubířství pořádné vlny. 

sobota 20. 4.    07:30-09:30   start od DK 

PROBOUZEJÍCÍ SE PŘÍRODOU MILEVSKA A KOVÁŘOVSKA  
3. ročník turistického pochodu, trasy: pěší: 6, 10, 16, 26 km, cyklo: 28 a 40 km.  

čtvrtek 25. 4.   15:00    učebna 3 

IRISDIAGNOSTIKA 
Poradna Jitky Hanzalové. 

pátek 26. 4.   09:00 a 10:30   velký sál 

VÝMĚNNÝ KONCERT SBORŮ 
Pro milevské školy. 

http://www.zpmvcr.cz/
http://www.zpmvcr.cz/
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pátek 26. 4.    18:00    velký sál                        vstupné: dospělí 80 Kč,  

43. ROČNÍK KONCERTŮ DĚTSKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ                                                     děti 40 Kč 

Vystupují: Sbor I. ZŠ Milevsko – sbormistr Hana Ctiborová; Sbor II. ZŠ Milevsko – sbormistr Miroslav 
Martínek; Milevský dětský sbor – sbormistr Anděla Maršálková a jako host vystoupí Plzeňský dětský sbor – 
sbormistr Bedřiška Koželuhová 

sobota 27. 4.   17:00    velký sál DK                          vstupné: 160 Kč 

BEAUTY DAY – AKCE VĚNOVANÁ ŽENÁM 
Každá žena má mít možnost udělat si čas sama pro sebe, zajít si s kamarádkou do kina do divadla anebo 
právě na náš Beauty Day. Ženy se zde dozví módní trendy, zjistí, co třeba dělají špatně, naučí se kombinovat , 
jak se oblékat a být trendy a in a tím si zvednou sebevědomí. Získají informace o správné péči o pleť a vlasy.  
Tato akce je zásadně bez mužů a dětí! Ženy na našich akcích hodně diskutují a z našich zkušeností zde 
vznikají i nová přátelství. Součástí akce bude módní přehlídka s možností zakoupení oblečení, tombola, 
ukázka orientálního tance a další. 

úterý 30. 4.     

TRADIČNÍ PÁLENÍ ČARODĚJNIC 
Více informací na plakátech a www.milevskem.cz. 

 
PŘIPRAVUJEME: 

úterý 7. 5.    18:00     velký sál            vstupné: 180 Kč 

ŠLÁGR BUBU OD A DO Z – ŠLÁGR REVUE 
Zábavný politicko-satirický a hudební pořad, který moderují: Zuzana Bubílková a Mgr. Vratislav Měchura. 
Host pořadu: Mára 
Tento pořad znáte z vysílání ŠLÁGR TV, kde oba protagonisté pravidelně glosují politické a nejen politické 
dění v České republice. Představovat Zuzanu Bubílkovou přezdívanou Bubu je asi zbytečné. Novinářka 
s jedinečným postřehem a vytříbeným smyslem pro humor, která do pozornosti diváků vstoupila 
v devadesátých letech nejen satirickými postřehy ale komentáři, které pravidelně zněly jak z televizních 
obrazovek, tak i z rozhlasových stanic. V současné době ji můžete pravidelně slyšet ve vysílání Rádia Impuls. 
Nezapomenutelně se však do dějin televizní zábavy zapsala svými pořady s Miloslavem Šimkem „S politiky 
netančím“. Moderátor Šlágr TV Vratislav Měchura se jí v pořadu Šlágr Bubu stal nahrávačem a glosátorem. 
Oba dohromady tvoří dvojici, která dovede pobavit. Hostem pořadu je zpěvačka a moderátorka Mára, 
kterou znají diváci ŠLÁGR TV a návštěvníci jejích koncertů. Temperamentní zpěvačka, která dokáže vždy 
rozdávat radost a pobavit.  Nabídneme vám dalšího hosta programu, možná přijede i ten politik.... 
neváhejte. Předprodej: www.milevskem.cz, DK Milevsko, Infocentrum Milevsko a Milevské kino 

středa 8. 5.    19:00    velký sál                          vstupné: 390 Kč 

ZŮSTANE TO MEZI NÁMI 
Výjimečné setkání s Evou Holubovou a Bobem Kleplem.  
„Zůstane to mezi námi“ je úsměvná, někdy možná i trochu hořká, každopádně vždy velmi 
osobitá talk show našich předních herců, známých vedle profesního mistrovství také 
zájmem o dění kolem nás a snahou nežít život zbytečně. Diváci ovlivňují podobu večera 
prostřednictvím svých otázek, položených buďto napřímo ze sálu, nebo napsaných před 
začátkem představení. 
Předprodej: www.milevskem.cz, DK Milevsko, Infocentrum Milevsko a Milevské kino 

http://www.milevskem.cz/
http://www.milevskem.cz/
http://www.milevskem.cz/
http://www.milevskem.cz/
http://www.milevskem.cz/
http://www.milevskem.cz/
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neděle 12. 5.   19:00    velký sál               vstupné: 320 a 290 Kč 

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ – NA OSTRO 
Účinkují: Leoš Noha, Kateřina Kornová, Jaroslav Sypal, Eva Hráská, Petr Vojnar 
Manželé Rollie a Dafné se shodou okolností dostanou do tíživé životní 
situace. Za každou cenu potřebují peníze, stejně jako jejich rodinný přítel – 
kameraman Alex. Jak se ale od pomyslného dna odrazit? Při náhodném 
setkání s neúspěšnou leč krásnou herečkou se zrodí nápad: natočit film pro 
dospělé… Snaha těchto filmových amatérů baví diváky po celém světě už 
řadu let. Originální komedie s originální zápletkou přináší nejen mnoho 
vtipných scén, ale i nečekaný příběh lásky a překvapivý happy-end. Vkusně a nevulgárně zpracované 
„lechtivé“ téma. 
Předprodej: www.milevskem.cz, DK Milevsko, Infocentrum Milevsko a Milevské kino 

28.-29. 6.   

OPEN AIR MUSICFEST PŘEŠTĚNICE 
Více na www.prestenice.cz. 
 

 
 

http://www.milevskem.cz/
http://www.milevskem.cz/
http://www.prestenice.cz/
http://www.prestenice.cz/
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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 3. až pátek 26. 4.                                vstupné: 10 Kč 

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ SKUPINY TERIFOTA SOKOLA PÍSEK 
středa 24. 4.    19:30                        vstupné: předprodej 250 Kč, na místě 290 Kč 

HUDEBNÍ SKLEPY – KONCERT PRO PETRA SKOUMALA 
Repertoár tvoří skladby Petra Skoumala i tvorby z divadelních představení, včetně písní pro děti.  
Superkapela: Jaroslav Olin Nejezchleba – zpěv, violoncello, Norbi Kovács – kytary, zpěv, Milan Potoček – 
klávesy, klarinet, Pavel Skála – kytary, zpěv, Jiří Zelenka – bicí, zpěv, Vladimír Pavlíček – housle, mandolína, 
harmonika, Pavel Novák – basa.  
Vstupenky zakoupíte přímo v Galerii M, tel. 382 522 082. 
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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 4. 4.      15:00   ČESKÉ ZNĚNÍ                  97 min.   

NA STŘEŠE      BIO SENIOR 

ČR, SR – Drama, komedie - Na střeše je druhým celovečerním filmem v režii Jiřího Mádla. Je to je 
příběh o setkání s někým, koho považujeme za cizince, nicméně může být součástí, kterou postrádáme. 

                                                                                                                                                                    vstupné: 50 Kč                          

čtvrtek 4. až neděle 7. 4.   20:00     ČESKÉ ZNĚNÍ                                                      95 min.                

TERORISTKA        

ČR – Komedie, drama – OD TVŮRCŮ TEORIE TYGRA. Teroristka je příběhem učitelky v důchodu, která celý 
život učila žáky, že základem všeho je slušnost a násilí nic neřeší. Jenže zjistí, že přesně na to gauneři 
spoléhají. „Učitelky v důchodu přece nestřílejí lidi,“ říká darebák. „Právě. Ale teď už si tím nikdy nebude 
jistý,“ odpoví mu paní, než odjistí zbraň.                                                   do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč                               

pátek 5. až neděle 7. 4.   17:30     ČESKÉ ZNĚNÍ                                          75 min.                

VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ ČTYŘLÍSTKU        

ČR – Animovaný, dobrodružný, rodinný - Na kraji Třeskoprsk, v malém domku, bydlí čtyři kamarádi. 
Fifinka, Pinďa, Bobík a Myšpulín u táborového ohně vzpomínají na dobrodružství, která zažili v uplynulém 
roce.              vstupné: plné 130 Kč, děti 110 Kč                                                                                                                                                              

čtvrtek 11., pátek 12. 4.   17:30    DABING                                          132 min.                

SHAZAM!     3D 

USA– Akční, dobrodružný, fantasy - V každém z nás dříme superhrdina a k jeho probuzení stačí jen trocha 
magie. V případě Billyho Batsona stačí zvolat jediné slovo – SHAZAM! – a tento velkoměstem protřelý 
čtrnáctiletý chlapec v pěstounské péči se zásluhou starého kouzelníka změní v dospělého superhrdinu 
Shazama.                                                                                        vstupné: 150 Kč                               

čtvrtek 11., pátek 12. 4.   20:00   DABING                                          121 min.                

HELLBOY     

USA– Akční, dobrodružný, fantasy, sci-fi - Oblíbený temný hrdina Hellboy se vrací na plátna kin s plnou 
parádou.                     do 15 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč                                                                                                                    

sobota 13., neděle 14. 4.   17:30     ČESKÉ ZNĚNÍ                              93 min.                

ŽENY V BĚHU        

ČR – Komedie - Komedie o ženách, které se nebojí vyběhnout štěstí naproti.                     vstupné: 120 Kč                               

sobota 13., neděle 14. 4.   20:00   TITULKY                           106 min.                

AFTER: POLIBEK   

USA – Romantický - „Potomek Padesáti odstínů šedi a Twilight Ságy“.  
do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč   
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čtvrtek 18. 4.     09:00     DABING                 113 min.                

PRÁZDNINOVÁ DÍLNA + RAUBÍŘ RALF A INTERNET   

USA – Animovaný – Přijďte strávit příjemné dopoledne do kina. Nejdříve si vyrobíte velikonoční 
dekoraci a pak se podíváte na raubíře Ralfa.                                                               vstupné: 60 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                         

čtvrtek 18. 4.      15:00  ČESKÉ ZNĚNÍ                                           98 min.                

LÉTO S GENTLEMANEM   BIO SENIOR 

ČR – Romantická komedie - Letní romantická komedie o touze po svobodě, pozdní lásce a naději. 
                                                                            vstupné: 50 Kč 

čtvrtek 18. až neděle 21. 4.   čt 17:30, so a ne 20:00           ČESKÉ ZNĚNÍ                              95 min.                

TERORISTKA        

ČR – Komedie, drama – od tvůrců Teorie tygra.                       do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč                               

čtvrtek 18. 4., pátek 19. 4.   20:00  TITULKY                            100 min.                

ŘBITOV ZVIŘÁTEK   

USA – Horor - Když si hrajete se smrtí, můžete se spálit. Někdy je prostě lepší, když mrtví zůstanou mrtvými. 
Řbitov zviřátek je adaptací stejnojmenného slavného hororu Stephena Kinga. 
                                                                                                                             do 15 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč   

pátek 19. až neděle 21. 4.   17:30  DABING                     95 min.                

HLEDÁ SE YETTI  
USA – Animovaný, dobrodružný, komedie - Letos jsou v módě chlupáči.                                       

vstupné: 120 Kč   

čtvrtek 25., pátek 26. 4.   17:30  DABING                     97 min.                

AVENGERS: ENDGAME    3D 

USA – Akční, dobrodružný -  Konečná bitva mezi Thanosem a seskupením všech superhrdinů se blíží. 
                                                                vstupné: 150 Kč   

čtvrtek 25., pátek 26. 4.   20:00     TITULKY                   97 min.                

AVENGERS: ENDGAME     

USA – Akční, dobrodružný -  Konečná bitva mezi Thanosem a seskupením všech superhrdinů se blíží. 
                                                                 vstupné: 130 Kč   

sobota 27., neděle 28. 4.  17:30  DABING                     97 min.                

AVENGERS: ENDGAME     

USA – Akční, dobrodružný -  Konečná bitva mezi Thanosem a seskupením všech superhrdinů se blíží. 
                                                                 vstupné: 130 Kč   

sobota 27. 4.     20:00  TITULKY                130 min.                

ZELENÁ KNIHA  
USA – Drama, komedie, roadmovie - Vtipná i dojemná jízda inspirovaná skutečným přátelstvím. Komedie 
Zelená kniha vyhrála 3 Oscary včetně ceny pro nejlepší film.                  do 12 let nepřístupný, vstupné: 100 Kč 

neděle 28. 3.     20:00  TITULKY                             107 min.                

MODLITBA  
Francie – Drama - Příběh dvaadvacetiletého Thomase, který se přijíždí se svou závislostí na heroinu poprat 
do katolického rehabilitačního centra ve francouzských Alpách, je studií (ne)dobrovolné řehole a proměny 
prchlivého adolescenta ve svébytnou duchovní bytost. Největšími přednostmi filmu jsou neokázalá, precizní 
režie, odvaha vyprávět příběh v bolestivém detailu a brilantní casting.                                            vstupné: 90 Kč                              


