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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 
 

od středy 1. 8. 

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ OČIMA DĚTÍ 
Výstava výtvarných prací dětí z MŠ Kytička. Výstava je volně přístupná. 

čtvrtek  2. 8.   18.00 – 22.00  amfiteátr DK (v případě nepříznivého počasí velký sál DK) 

MILEVSKÉ LÉTO: SINGHAIA & ZOUFALE SEXY     vstupné: zdarma 

Série letních koncertů v amfiteátru DK Milevsko. 
Pořadatelem akce je Milevský kraj, o. p. s. a hlavním partnerem akce DK Milevsko. 

úterý  7. 8.   20.30   amfiteátr DK (v případě nepříznivého počasí velký sál DK) 

LETNÍ KINO: PERFECT DAYS – I ŽENY MAJÍ SVÉ DNY    vstupné: zdarma 

Komedie / ČR / 108 min. 
Celý příběh začíná čtyřiačtyřicátými narozeninami Eriky (Ivana Chýlková), která sice nedostane největší kytici, 
jakou si dovede představit, zato ale pěkné přáníčko od své bývalé švagrové (Zuzana Bydžovská), trapný vzkaz v 
rozhlasovém pořadu od bývalého manžela (Bob Klepl), krém na vrásky od homosexuálního kamaráda Richarda 
(Ondřej Sokol) a dárkový striptýz od své nevyzpytatelné matky (Zuzana Kronerová). Přáníčko si doma vystaví, 
při vzkazu se – ač sama sebe proklíná – dojatě rozpláče a dárkového striptéra jí okamžitě přebere Richard. 
Takhle vypadá úspěšný život Eriky Oskarové, hvězdy televizního pořadu „Před a po”. Přitom Erika má skoro 
všechno – vlastní pořad, vyhlášený kadeřnický salón, velký byt s terasou a svobodu, ale s každým přibývajícím 
rokem víc a víc touží po tom jediném, co nemá – a to je dítě. Erika tedy nastolí plán „Dítě” a pustí se do něj se 
stejnou vervou, se kterou budovala jak svůj podnik, tak své vlastní já. Jenže některé věci se nalinkovat nedají, 
například mladičký barman Adam (Vojta Kotek). 
Pořadatelem akce je Milevský kraj, o. p. s. a hlavním partnerem akce DK Milevsko. V případě nepříznivého 
počasí se projekce přesouvají do velkého sálu DK. 

středa   8. 8.   09.00   výuková učebna   vstupné: 10,- Kč 

PRÁZDNINOVÁ DÍLNA PRO DĚTI: KVĚTINY 3x JINAK 
Přineste s sebou: 3 dřívka od nanuků, špejle, 3 balení lentilek 

středa  8. 8.   14.00 – 17.00  učebna č. 2 

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA ČR 
Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny. 

čtvrtek  9. 8.   18.00 – 22.00  amfiteátr DK (v případě nepříznivého počasí velký sál DK) 

MILEVSKÉ LÉTO: Y? & DESPAIRES 
Série letních koncertů v amfiteátru DK Milevsko. 
Pořadatelem akce je Milevský kraj, o. p. s. a hlavním partnerem akce DK Milevsko. 

neděle  12. 8.  18.00 – 22.00  velký sál     vstupné: 50,- Kč 

TANEČNÍ PODVEČER – LÉTO V PLNÉM PROUDU 
Seniorské taneční podvečery. Hraje: skupina Allegro. 
Pořádají: Dům kultury Milevsko a Sociální služby Města Milevska. 
Rezervace a předprodej vstupenek v kanceláři DK Milevsko, tel. 383 809 200 nebo přímo na místě před akcí. 
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úterý   14. 8.  20.30   amfiteátr DK (v případě nepříznivého počasí velký sál DK) 

LETNÍ KINO: HOGO FOGO HOMOLKA       vstupné: zdarma 
Komedie / Československo / 77 min. 
Homolkovi si pořídili auto - teď jsou teprve hogo fogo rodina! Dohadování o tom, kam se pojede na první výlet 
-děda s Ludvou prosazují fotbal, babi s Heduš dostihy v Chuchli - rozhodne zpráva, že s pradědečkem je zle, že 
asi umře. A tak se Homolkovi vypraví do jihočeské vesničky rozloučit se s umírajícím pradědečkem. Ten ovšem 
mezitím odešel na přehlídku norníků, kde si s kamarády vesele připíjí na to, že život je krásnej. To ovšem 
Homolkovi netuší a atmosféra v chaloupce houstne… 
Pořadatelem akce je Milevský kraj, o. p. s. a hlavním partnerem akce DK Milevsko. V případě nepříznivého 
počasí se projekce přesouvají na následující den nebo do velkého sálu DK – sledujte www.dkmilevsko.cz. 

čtvrtek  16. 8.  18.00 – 22.00  amfiteátr DK (v případě nepříznivého počasí velký sál DK) 

MILEVSKÉ LÉTO: NÁPADY & MUNCHIES      vstupné: zdarma 

Série letních koncertů v amfiteátru DK Milevsko. 
Pořadatelem akce je Milevský kraj, o. p. s. a hlavním partnerem akce DK Milevsko. 

sobota  18. 8.  6.30 – 09.30  start od DK Milevsko 

POCHOD PŘES DVA MOSTY 
Start 36. ročníku tradičního turistického pochodu. Pěší trasy: 15, 25, 35 a 40 km, cyklotrasy: do 40 a 60 km. Cíl 
do 18 hodin v DK. 

úterý    21. 8.   20.30   amfiteátr DK (v případě nepříznivého počasí velký sál DK) 

LETNÍ KINO: VRCHNÍ, PRCHNI!        Vstupné: zdarma 
Komedie / Československo / 85 min. 
Knihkupec Dalibor Vrána věru nemá lehké žití. Líbí se ženám, a ty se zase líbí jemu, a protože je Dalibor 
mužem činu, značnou část jeho poctivě nabytého výdělku polknou alimenty. Svou svízelnou finanční situaci se 
rozhodne vylepšit způsobem zcela originálním. Využije toho, že si jej lidé v restauracích často pletou 
s číšníkem a začne inkasovat. Netrvá dlouho a stane se nepolapitelným fantomem pražských (a později i 
mimopražských) restaurací, postrachem liknavých číšníků. Je stále odvážnější a úspěšně se mu daří před 
manželkou i okolím maskovat zdroj příjmů tvrzením, že si vydělává v nočních podnicích hrou na housle. 
V Karlových Varech se mu podaří husarský kousek, když zorganizuje honičku místních číšníků sám na sebe. 
Jenže jak se říká, tak dlouho se chodí pro vodu, až… 
Pořadatelem akce je Milevský kraj, o. p. s. a hlavním partnerem akce DK Milevsko. V případě nepříznivého 
počasí se projekce přesouvají do velkého sálu DK. 

23. – 26. 8. 
BARTOLOMĚJSKÉ POSVÍCENÍ 

MILEVSKÉ MĚSTSKÉ SLAVNOSTI 2012 
více informací na plakátech a na www.dkmilevsko.cz, www.milevskeslavnosti.cz 

areál parku Bažantnice, Milevského kláštera a DK Milevsko 

http://www.dkmilevsko.cz/
http://www.milevskeslavnosti.cz/
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úterý   28. 8.   20.30   amfiteátr DK (v případě nepříznivého počasí velký sál DK) 

LETNÍ KINO: KOZÍ PŘÍBĚH – POVĚSTI STARÉ PRAHY    vstupné: zdarma 
Pohádka / ČR / 80 min. 
Veselý příběh vypráví o Kubovi a jeho neustále žvanící Koze, kteří přivážejí vejce na stavbu Karlova mostu. 
Láska k městské dívce Máce zavede Kubu až k práci na legendárním Staroměstském orloji. Celý příběh je 
protkán tajemným osudem chudého studenta Matěje z Faustova domu a dalšími pověstmi a strašidly 
středověké Prahy. Kromě skvělých hereckých výkonů Jiřího Lábuse a Matěje Hádka si "Kozí příběh" - první 
český 3D animovaný film - vydobyl pověst filmu se zvláštním a svébytným výtvarným pojetím, které si získalo 
přízeň i u zahraničních diváků. Film byl nominován na výtvarný počin i na prestižní filmovou cenu "Český lev". 
Pořadatelem akce je Milevský kraj, o. p. s. a hlavním partnerem akce DK Milevsko. V případě nepříznivého 
počasí se projekce přesouvají do velkého sálu DK. 

pátek   31. 8.      amfiteátr DK (v případě nepříznivého počasí velký sál DK) 

MILEVSKÉ LÉTO – ZAKONČENÍ        vstupné: zdarma 
Více info na plakátech a na www.dkmilevsko.cz. 
 
 
 
  

PŘIPRAVUJEME NA ZÁŘÍ 
středa   26. 9.   19.00   velký sál DK    vstupné: 295,- a 320,- Kč 

SOUHVĚZDÍ JISKER 
HONZA A FRANTIŠEK NEDVĚDOVI S KAPELOU 
Bratři Nedvědi patří k nejznámějším interpretům naší folkové scény, jejich 
tvorbu znají všechny generace i vyznavači různých hudebních stylů. 
Koncertní program je tvořen směsicí nových a nově zaranžovaných 
skladeb a samozřejmě doplněn nejznámějšími hity jako jsou Valčíček, 
Stánky, Frankie Dlouhán, Kamarád apod. František zahraje své „nejkrásnější“ 
jako je: Kočovní herci, Proužek, Devatenáct, Zvon. Pak zahraje Honza své 
nejznámější a na konec uslyšíte oba bratry zase spolu: Slunovrat, Skládanka, Jižní Kříž… 
Rezervace a předprodej vstupenek na www.milevskem.cz a v kanceláři DK Milevsko, tel. 383 809 200. Cena 
vstupenky v předprodeji je 295,- Kč, na místě před akcí 320,- Kč. 

 
 

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 

 

čtvrtek 2. – pátek 31. 8.         vstupné: 10,- Kč 

BILANCE 
Výběr z malířského díla Josefa Brázdy. 

 
 
 
 
 

http://www.milevskem.cz/
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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 

 
středa 1., čtvrtek 2.   20.00         101 min.                                                  

ANDĚLSKÝ PODÍL 
Anglie – Francie - Komedie nasáklá skotskou whisky. Chvíli drama, chvíli sranda, ale jde to do sebe. 

vstupné: 80,- Kč 

pátek 3., sobota 4.   20.00         102 min. 

DO ŘÍMA S LÁSKOU 
USA – Itálie – Španělsko - Woody Allen tentokráte doputoval do Říma spolu s Penélope Cruz, Judy Davis, 
Robertem Benignim, Alecem Baldwinem a dalšími. 

vstupné: 90,- Kč 

neděle 5., pondělí 6.   20.00         106 min. 

MÉĎA 
USA - Mluvící plyšový méďa, nejlepší parťák na mejdan, ale okolí je dost rozpačité. 

do 15 let nepřístupný, vstupné: 100,- Kč 

středa 8., čtvrtek 9.    20.00        85 min. 

MARIEKE, MARIEKE 
Belgie – Německo - Zvláštní dívka tráví intimní chvíle ve společnosti starších mužů, jejichž těla si s oblibou 
fotografuje.   

do 12 let nepřístupný, vstupné: 80,- Kč 

pátek 10. - neděle 12.  20.00         164 min. 

TEMNÝ RYTÍŘ POVSTAL 
USA – Anglie - Další díl ságy režiséra Christophera Nolana s hvězdným obsazením. 

do 12 let nepřístupný, vstupné: 90,- Kč 

pondělí 13., úterý14.   20.00         118 min. 

TADY TO MUSÍ BÝT 
Itálie – Francie – Irsko - Sean Penn jako bývalá rocková hvězda se vydává napříč Amerikou, pomstít příkoří 
svého otce. 

do 12 let nepřístupný, vstupné: 80,- Kč 

středa 15., čtvrtek 16.  20.00         101 min. 

TALISMAN 
USA - Romantické drama. Seržant americké národní pěchoty se vrací z mise a hledá ženu podle fotografie, 
kterou v Iráku našel. 

do 12 let nepřístupný, vstupné: 80,- Kč 

pátek 17. až neděle 19.  20.00 

BOURNEŮV ODKAZ 
USA - Akční thriller, kontroverzní vládní program je zlikvidován, ale tajným operacím tentokrát šéfuje Byer 
(Edward Norton). 

do 15 let nepřístupný, vstupné: 100,- Kč 
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pondělí 20., úterý 21.  17.30         92 min. 

MADAGASKAR 3 3D 
USA – Opakování dobrodružného animovaného filmu, tentokráte o cestování s cirkusem. Český dabing. 

                                                                                                      vstupné: 150,- Kč 

středa 22., čtvrtek 23.  20.00         108 min. 

COSMOPOLIS 
Kanada – Francie – Portugalsko – Itálie - Robert Pattinson, jako nekorunovaný král Wall Streetu, při projížďce 
městem zjišťuje, jak se hroutí impérium a končí jeho život. 

do 15 let nepřístupný, vstupné: 90,- Kč 

pátek 24., sobota 25.   20.00                                                         

OKRESNÍ PŘEBOR 
ČR – Opakování úspěšné fotbalové komedie. 

vstupné: 90,- Kč 

neděle 26., pondělí 27.  20.00         119 min. 

ČERVENÁ SVĚTLA 
Španělsko – USA - Thriller o záhadných jevech. Hrají: Robert De Niro, Cillian Murphy, Sigourney Weaver a další. 

do 15 let nepřístupný, vstupné: 90,- Kč 

úterý 28., středa 29.   20.00         109 min. 

AMERICAN TRANSLATION 
Francie - Vášnivá láska, až ona zjistí, že on jednou zabil člověka a odsoudí toho, kterého nejvíc miluje. 

do 15 let nepřístupný, vstupné: 80,- Kč 

čtvrtek 30.,  pátek 31.  17.30         100 min. 

REBELKA                                                                   3D 

USA – Dobrodružný, animovaný. Merida – zkušená lučištnice se vzepře králi a jde vlastní cestou. 
vstupné: 155,- Kč 

čtvrtek 30. až neděle 2. 8. 20.00 

SVATÁ ČTVEŘICE  
ČR – Romantická komedie – Kolegové, sousedé, elektrikáři Hynek Čermák a Jiří Langmajer dostanou nabídku 
na brigádu na karibském ostrově. Všeobjímající pohodu narušuje pouze postelová nuda. 

do 15 let nepřístupný, vstupné: 100,- Kč 

Předpoklad na září: Tsunami, Let´s Dance, Expendables: Postradatelní 2, Klip, Total Recall, Gangster Squad, 
Normální duchové, Bastardi 3, Resident Evil: Odplata, Ve stínu, Divoši, Apparition, Hope Sprigs.   
 
 
 
 
 
 
 
 


