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 DŮM KULTURY – Nádražní 846 
Provozní doba pokladny: PO – PÁ:  7:00 - 11:30 a 12:15 - 15:30 

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

 

probíhá do středy 31. 8.  
2. ROČNÍK FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE O NEJHEZČÍ BALKON ČI ZAHRADU 

Do soutěže přijímáme fotografie s motivem rozkvetlého balkonu, zahrady, skalky, terasy, pergoly apod. 
Pořádá Dům kultury Milevsko a Květinářství Romantik. 
Bližší informace a konkrétní podmínky soutěže na plakátech, www.dkmilevsko.cz, nebo na tel. 383 809 201. 

probíhá do pátku 9. 9.     kancelář DK    kurzovné: 1800,- Kč 

ZÁPIS DO TANEČNÍCH 2011 
Kurz obsahuje deset tanečních lekcí, prodlouženou, závěrečný ples – Věneček, výuku stolování s rautem, DVD 
z průběhu tanečních, CD s fotografiemi z průběhu tanečních, 2 přípitky. Zahájení výuky je v pátek 9. 9. 2011. 
Kurzovné se platí při zápisu! 

2. 8.   úterý  20.30   amfiteátr DK (v případě nepříznivého počasí velký sál DK) 

LETNÍ KINO: MRAVENEC Z        vstupné: ZDARMA 
Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Fantasy / USA / 1998 / 83 min. 
Animovaná dobrodružná komedie ze světa hmyzu Mravenec Z se může pochlubit pozoruhodnými vizuálními 
efekty, originalitou a vtipem, jimiž si získala publikum i kritiky. Mravenec Z, služebním zařazením dělník-kopáč, 
trpí pocitem sebeobětování se zájmům mravenčí kolonie i tím, že se nikdo neohlíží na jeho city a potřeby. 
Jednou však náhodou potká mravenčí princeznu Balu, zamiluje se do ní a aby se s ní mohl znovu sejít, vymění 
si místo s kamarádem Snovačem, který je voják. Omylem se tak dostane do bitvy s termity, jako jediný ji 
přežije, ale posléze skončí na útěku coby princeznin únosce. Tím si ovšem na život a na smrt znepřátelí 
generála Kusadla, který se chce po sňatku s princeznou zmocnit vlády a pak hodlá celé mraveniště vyhubit. Po 
řadě dobrodružství ve vnějším světě se Z vrací domů a konečně všem dokáže, že je opravdový hrdina! 
Začátek projekce vždy po setmění. Akce se koná pod záštitou starosty města Milevska Bc. Zdeňka Herouta. 

4. 8.   čtvrtek  18.00 – 22.00  amfiteátr DK (v případě nepříznivého počasí velký sál DK) 

MILEVSKÉ LÉTO: CHUŤ & Y?        vstupné: ZDARMA 
Série letních koncertů v amfiteátru DK Milevsko.  
Akce se koná pod záštitou starosty města Milevska Bc. Zdeňka Herouta. 

9. 8.   úterý  20.30   amfiteátr DK (v případě nepříznivého počasí velký sál DK) 

LETNÍ KINO: TOBRUK          vstupné: ZDARMA 
Druhá světová válka, podzim roku 1941. Do Němci a Italy obleženého města Tobruku v severoafrické Libyi jsou 
odveleni vojáci 11. východního československého praporu. Mezi nimi i mladý voják Jiří Pospíchal. Jeho naivní a 
idealistické představy o hrdinství a válce jsou syrově konfrontovány s nesnesitelným peklem africké pouště, 
dennodenním ohrožením života a všudypřítomnou smrtí. To vše si u něj vybírá svoji krutou daň – postupnou 
ztrátu vlastní sebeúcty a odvahy. Odvaha je síla vůle, které žádný muž nemá nazbyt. Když se používá, brzy se 
vyčerpá. Odvaha je kapitál, který postupně utrácíme. Poslední rozkaz pak může být příkazem k výplatě z konta, 
které se blíží nule. 
Začátek projekce vždy po setmění. Akce se koná pod záštitou starosty města Milevska Bc. Zdeňka Herouta. 

10. 8.   středa  9.00    výuková učebna   vstupné: 10,- Kč 

PRÁZDNINOVÁ DÍLNA PRO DĚTI 
Přijďte si zpestřit prázdniny výrobou zajímavých dekorací.  
S sebou: špejli, různě barevná brčka a 2 dřevěné kolíčky na prádlo. 
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10. 8.   středa  14.00 – 17.00  učebna č. 2 

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA ČR 
11. 8.   čtvrtek  18.00 – 22.00  amfiteátr DK (v případě nepříznivého počasí velký sál DK) 

MILEVSKÉ LÉTO: DUSOT DUSÍCÍCH SE KRÁLÍKŮ & MYSKY   vstupné: ZDARMA 
Série letních koncertů v amfiteátru DK Milevsko.  
Akce se koná pod záštitou starosty města Milevska Bc. Zdeňka Herouta. 

14. 8.   neděle  18.00 – 22.00  velký sál    vstupné: 50,- Kč  

SENIORSKÉ PODVEČERY – SRPNOVÉ TANEČNÍ SETKÁNÍ      
Seniorské taneční podvečery. K tanci a poslechu hraje Duo Escalona.  
Pořádají: Dům kultury a Sociální služby Města Milevska.  
Předprodej vstupenek v kanceláři DK, tel. 383 809 200 nebo na místě v den konání akce. 

16. 8.   úterý  20.30   amfiteátr DK (v případě nepříznivého počasí velký sál DK) 

LETNÍ KINO: NOC NA KARLŠTEJNĚ        vstupné: ZDARMA 
Na hrad Karlštejn nesmí žádná žena! Přesto se zamilované Daniele Kolářové a neméně zamilované Janě 
Brejchové podaří přes přísný královský zákaz strávit na hradě jednu noc v přestrojení. Řekl: Lásko má, já stůňu, 
svoji pýchu já jen hrál... Kdo by neznal ústřední melodii z hudebního filmu režiséra Zdeňka Podskalského! 
Vznikl podle stejnojmenné divadelní hry, kterou v roce 1884 napsal Jaroslav Vrchlický. Navštívíme dobu 
panování Karla IV., jenž dal zbudovat Karlštejn jako pevnost střežící korunovační klenoty a údajně zakázal, aby 
tam nocovaly ženy. Královnu Elišku Pomořanskou trápila krutá žárlivost - co tam asi tak pan choť za nocí 
provádí? Rozhodla se tedy na hrad vniknout v přestrojení za páže a zjistit pravdu. Stejný nápad dostala v 
tentýž den také mladičká Alena, zamilovaná do jednoho ze členů hradní posádky. Z jejich konání samozřejmě 
povstane řada zapeklitých situací...  
Začátek projekce vždy po setmění. Akce se koná pod záštitou starosty města Milevska Bc. Zdeňka Herouta. 

18. 8.   čtvrtek  18.00 – 22.00  amfiteátr DK (v případě nepříznivého počasí velký sál DK) 

MILEVSKÉ LÉTO: LANDSHIP & MAMUMA  
Série letních koncertů v amfiteátru DK Milevsko. Akce se koná pod záštitou starosty města Milevska Bc. 
Zdeňka Herouta. 

20. 8.   sobota  7.00 – 10.00  start od DK Milevsko 

POCHOD PŘES DVA MOSTY 
Start 35. ročníku tradičního turistického pochodu. Pěší trasy: 9 až 50 km, cyklotrasy: do 90 km.  

23. 8.   úterý  20.30   amfiteátr DK (v případě nepříznivého počasí velký sál DK) 

LETNÍ KINO: HABERMANNŮV MLÝN       vstupné: ZDARMA 
Legendární režisér Juraj Herz se rozhodl otevřít jednu z nejkontroverznějších kapitol českých dějin, poválečný 
odsun Němců, při němž se spravedlivý hněv často mísil s těmi nejnižšími pudy a spolu vytvářely 
nesmazatelnou krvavou stopu. Jednou z obětí dějin psaných vítězi měl být i německý průmyslník Habermann, 
který žil s rodinou na severní Moravě. Okolnosti jeho konce zůstávají dodnes nejasné. Filmový příběh se jeho 
životním osudem pouze volně inspiroval, ale paradoxy nejšílenějších let dvacátého století prezentuje hrůzně 
dokonale. 
Začátek projekce vždy po setmění. Akce se koná pod záštitou starosty města Milevska Bc. Zdeňka Herouta. 

25. 8.   čtvrtek  19.00   Milevský klášter – klášterní bazilika vstupné: 60,- Kč 

SLAVNOSTNÍ KONCERT U PŘÍLEŽITOSTI SVÁTKU SV. BARTOLOMĚJE  
Účinkující: Pěvecký sbor LUČNICA (Slovensko), Adam Viktora – varhany, Oldřich Vlček - housle, dirigent 
Předprodej vstupenek v kanceláři DK Milevsko, tel. 383 809 200 nebo na místě v den konání akce. 
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26. 8.   pátek  19.00  amfiteátr DK (v případě nepříznivého počasí velký sál DK) 

MISS MILEVSKO 2011 – FINÁLE        vstupné: ZDARMA 
9. ročník soutěže Miss Milevsko. Moderuje: Vladimír Hron, hraje: RM Band. 
Pořádají Jihočeské týdeníky a Dům kultury Milevsko.  
Více informací na plakátech a na webových stránkách www.dkmilevsko.cz. 

25. 8. – 28. 8. 2011 

BBAARRTTOOLLOOMMĚĚJJSSKKÉÉ  PPOOSSVVÍÍCCEENNÍÍ  
MILEVSKÉ MĚSTSKÉ SLAVNOSTI 2011 

DĚDA MLÁDE ILEGAL BAND SWING BAND TÁBOR 
MICHAL HRŮZA LINHA SINGERS 
PUB ANIMALS PĚVECKÝ SBOR LUČNICA 
TICHO DE PRE CUPÉ BAND KOVAČKA – STATKOVANKA 40 LET VÝROČÍ 
JEDEMETAM, FANTOM, MYSKY… TICHÁ POHODA 

a mnoho dalších… více info na plakátech nebo www.dkmilevsko.cz 

30. 8.   úterý  20.30   amfiteátr DK (v případě nepříznivého počasí velký sál DK) 

LETNÍ KINO: HARRY POTTER A KÁMEN MUDRCŮ     vstupné: ZDARMA 
Celý příběh Kamene Mudrců se točí kolem sirotka Harryho Pottera. Tomu krátce po narození zahynou za 
neobvyklých událostí oba rodiče, a Harry proto musí vyrůstat v rodině strýce Vernona a tety Petunie, kteří mu 
neustále dávají najevo, že místo kde bydlí, není domov. O to větší překvapení ho čeká, když mu v den jeho 
jedenáctých narozenin přijde dopis, který je předzvěstí změny v jeho dosavadním životě. Od nynějška není 
obyčejným chlapcem, i když na to stále vypadá, ale stává se studentem Školy čar a kouzel v Bradavicích. Ani 
tento nový život však nebude procházka růžovou zahradou, obzvlášť když se začne probouzet Harryho 
záhadná minulost a její temný hrdina, Lord Voldemort. 
Začátek projekce vždy po setmění. Akce se koná pod záštitou starosty města Milevska Bc. Zdeňka Herouta. 
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PŘIPRAVUJEME – VSTUPENKY JIŽ V PŘEDPRODEJI: 
 

24. 9.  sobota  19.30     velký sál   vstupné: předprodej 180,- Kč,   

ZE DVOU SE TO LÉPE TÁHNE       na místě 200,- Kč 

ZDENĚK IZER A ŠÁRKA VAŇKOVÁ 
Zábavný pořad, ve kterém se diváci budou moci opět setkat s jedinečným a nezaměnitelným humorem Zdeňka Izera. 

Jako vždy přijdou na řadu oblíbené parodie televizních pořadů, zábavných soutěží a imitování celé řady 
populárních českých i zahraničních zpěváků a zpěvaček, vystoupení je opět obohacené nejrůznějšími 
zábavnými kostýmy a převleky. Partnerkou Zdeňka Izera v novém programu bude tentokrát skvělá zpěvačka 
Šárka Vaňková. Předprodej vstupenek v kanceláři DK Milevsko, tel. 383 809 200 a na www.milevskem.cz. 
9. 10.  neděle  19.00     velký sál   vstupné: předprodej 200,- Kč,   

„NA SPRÁVNÉ ADRESE“       na místě 220,- Kč 

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ – FRANCOUZSKÁ KOMEDIE VE HVĚZDNÉM OBSAZENÍ 
Odkvétající varietní umělkyně Georgette pronajímá ve svém pařížském bytě pokoje. A tak spolu na jedné 
adrese bydlí ještě klavíristka Jeanine, malířka Jacqueline a služebná Marie-Louisa. O tom, že soužití žen takto 
rozdílných temperamentů není jednoduché, nás přesvědčí expozice hry. Všechny obyvatelky bytu se proto 
nezávisle na sobě rozhodnou radikálně změnit život a všechny (opět bez vědomí těch ostatních) si podají 
inzerát. Majitelka bytu hledá nového nájemce, pianistka žáka, malířka model pro obraz Spartaka a služebná 
životního partnera. Zájemci, čtvero mužů nejrůznějšího ražení, se brzy dostaví, ale samozřejmě jak to bývá 
zrovna ve chvíli, kdy není doma správná 
inzerentka. Navíc zkratkovitá řeč 
inzerátů, známá i z našich novin, 
možnost dorozumění ještě více 
zkomplikuje. A tak sledujeme složité 
eskapády jednotlivých zájemců, kteří 
sice přišli na správnou adresu, ale chtějí 
se po nich nebo se jim naopak nabízejí 
prapodivné věci. Že si nakonec všichni 
přijdou na své je nasnadě, i když zdaleka 
ne tak, jak si původně představovali. Ve 
Francii nesmírně úspěšná komedie 
nabízí řadu vtipných situací a dialogů. 
Jistou pikantnost přitom zvládá  
s pověstným francouzským šarmem.   
Obsazení: 

Jacquelina - Lucie Zedníčková / Adéla Gondíková / Jana Zenáhlíková 
Jeanina - Ivana Andrlová / Veronika Jeníková 
Georgette - Ludmila Molínová / Marcela Nohýnková 
Marie-Louisa - Lucie Svobodová / Olga Želenská 
Spartakus - Daniel Rous / Zbyšek Pantůček / Martin Zounar 
Bertrand - Vladimír Čech / Zdeněk Mahdal 
Bernard - Pavel Vondra / Zbyšek Pantůček 
Jean - Michal Jagelka / Martin Sobotka 

Předprodej vstupenek v kanceláři DK Milevsko, tel. 383 809 200 a na www.milevskem.cz. 
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GALERIE M – nám. E. Beneše 1 
Otevírací doba: ÚT a ČT 9:00 – 17:00; ST a PÁ 9:00 – 16:00 (polední přestávka 11:30 – 12:30), SO 9:00 – 11:00 

tel.: 382 522 082 

 

3. 8.   středa   17.00   Galerie M 

VERNISÁŽ VÝSTAVY KONEČNĚ MÁM ČAS ANEB NIKDY NENÍ POZDĚ 
Výstava obrazů a plastik Jiřího Rybáka. 

4. 8. – 30. 8.      Galerie M     vstupné: 10,- Kč 

VÝSTAVA KONEČNĚ MÁM ČAS ANEB NIKDY NENÍ POZDĚ 
Výstava obrazů a plastik Jiřího Rybáka.  
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KINO BIOS eM – ul. 5. května 117 
Provozní doba pokladny: 30 minut před začátkem představení.  

Předprodej vstupenek je týden předem, rezervované vstupenky musí být vyzvednuty nejpozději 15 min. před začátkem představení, 
poté jsou bez náhrady vráceny zpět do prodeje. Na všechna večerní představení vstup pouze pro osoby starší 15ti let.  

tel.: 382 521 216, kino@dkmilevsko.cz 

pondělí 1., úterý 2., středa 3.   20.00     125 min. 

ŽENY SOBĚ 
USA – I komedie pro holky může mít koule – Rozloučení se svobodou v podání Kristen Wiig. 

do 15 let nepřístupný, vstupné: 80,- Kč 

čtvrtek 4., pátek 5., sobota 6.   20.00     92 min. 

ZKAŽENÁ ÚČA 
USA – Cameron Diaz jako učitelka, která svými nápady šokuje studenty, spolupracovníky a dokonce i ji 
samotnou. 

do 12 let nepřístupný, vstupné: 100,- Kč 

neděle 7., pondělí 8.     17.30     110 min. 

AUTA 2       3D 

USA – Animovaná komedie o hvězdném závodním autu. Blesk McQueen a jeho přítel odtahovák Burák znovu 
v akci. Český dabing. 

vstupné: 160,- Kč    

úterý 9., středa 10.     20.00     69 min. 

DĚVÍNSKÝ MASAKR 
Slovensko - Případ masového vraha od Vašich sousedů. Co vedlo bývalého elitního střelce Lubomíra Harmana 
k tomuto činu? 

do 15 let nepřístupný, vstupné: 80,- Kč 

pátek 12., sobota 13.    20.00     120 min. 

JANA EYROVÁ 
Anglie - Vynikající adaptace slavného románu. Hrají: Mia Wasikowska, Michael Fassbender, Judi Dench a další. 

do 12 let nepřístupný, vstupné: 80,- Kč 

neděle 14., pondělí 15.    17.30                                                                               

CAPTAIN AMERICA: PRVNÍ AVENGER 3D 

USA – Akční-dobrodružný-sci-fi. Režiser Joe Johnston (Jurský park, Vlkodlak) zavede hrdinu Captaina do druhé 
světové války, kde se hlásí jako dobrovolník do tajného programu. 

vstupné: 130,- Kč 

středa 17., čtvrtek 18.    20.00 

ZROZENÍ PLANETY OPIC 
USA – Příběh zasazený do současného San Francisca, kde člověk vlastní přístroje genetického inženýrství, což 
vede k rozvoji inteligence u opic a počátku války. 

do 12 let nepřístupný, vstupné: 80,- Kč 

pátek 19., sobota 20.     20.00     138 min. 

STROM ŽIVOTA 
USA – Postupně obraz po obrazu nám přináší epický a dokonalý příběh s hvězdným obsazením: Brad Pitt, Sean 
Penn, Jessica Chastain a další. 

vstupné: 80,- Kč 
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neděle 21., pondělí 22., úterý 23.   17.30     103 min. 

V PEŘINĚ       3D 

ČR – Opakování filmu režiséra F. A. Brabce o magickém světě dobrých a zlých snech. 
vstupné: 100,- Kč 

čtvrtek 25., pátek 26., sobota 27.   20.00                                      

KOVBOJOVÉ A VETŘELCI 
USA – Akční western - Arizona roku 1873 a záhadný cizinec. Hrají: Daniel Craig, Olivia Wilde, Harrison Ford a 
další. 

vstupné: 80,- Kč 

neděle 28., pondělí 29., úterý 30.   17.30     102 min. 

ŠMOULOVÉ      3D 

USA – Animovaná komedie s modrými hrdiny v českém znění! 
vstupné: 155,- Kč 

Předpoklad na září:  
Muži v naději, Generace singles, Super 8, Saxana 2, Intimní past, Taxikář, Havajské prázdniny, Lincoln.                     


