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DŮM KULTURY – Nádražní 846 
383 809 200, info@milevskem.cz, www.milevskem.cz, facebook.com/dkmilevsko 

OTEVÍRACÍ DOBA: ÚT a ST 8:00-11:30 a 12:15-15:30, ČT 8:00-11:30 hodin 

do středy 31. 8.    pokladna DK           kurzovné: 2000 Kč 
ZÁPIS DO TANEČNÍCH 2022 
Dům kultury Milevsko ve spolupráci s tanečními mistry Alenou a Jaroslavem Bolkovými připravují podzimní 
taneční lekce. Zájemci budou přijímáni přednostně v párech. Kurzovné se platí při zápisu v provozní době 
kanceláře DK Milevsko (ÚT a ST 8:00-11:30 a 12:15-15:30, ČT 8:00-11:30 hodin). Zahájení výuky je v pátek 2. 
září. V ceně kurzovného je deset lekcí, prodloužená a závěrečný ples věneček, video a fotoreportáž, výuka 
stolování s rautem a přípitkem. V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte na email info@milevskem.cz 
nebo na telefonním čísle 383 809 201. 

do pondělí 12. 9.   
FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ – O NEJHEZČÍ BALKON ČI ZAHRADU 
Dům kultury Milevsko a Květinářství Romantik pořádají 7. ročník fotografické soutěže. Snímky rozkvetlého 
balkonu, zahrady, skalky, terasy, pergoly apod. můžete zasílat na e-mail soutez@milevskem.cz nebo osobně 
přinést do kanceláře DK Milevsko. Každý soutěžící může zaslat 3 fotografie. Uvádějte vždy své jméno, 
příjmení a stručný název zaslaného snímku. Vyhrát můžete poukázky v hodnotě 500, 300 a 200 Kč na odběr 
zboží v Květinářství Romantik. Na malou pozornost se může těšit každý soutěžící. 

pátek 1. 7. až neděle 4. 9.    start Křížová cesta, cíl Vášův mlýn 
LETNÍ HRA MILEVSKEM 
Hledej a skenuj QR kódy, odpovídej na otázky a soutěž o zajímavé ceny! 
Dům kultury Milevsko ve spolupráci se společností Digitalizujemevas.cz 
připravil velkou prázdninovou hru, fungující na principu načítání QR 
kódů. Ke hře potřebujete chytrý mobilní telefon se čtečkou QR kódů a 
připojením na internet. Po načtení prvního QR kódu se vám zobrazí 
instrukce, jak postupovat dál. Můžete si také vybrat ze tří úrovní 
obtížností (lehká, střední, těžká). Jakmile vyberete obtížnost, objeví se 
vám první otázka. Po zodpovězení otázky se ukáže mapa, která vás 
navede k dalšímu bodu na trase. Jakmile odpovíte na všechny otázky, 
můžete se rozhodnout, zda svůj výsledek odešlete do soutěže, či nikoli. 
Pro zařazení do slosování, které proběhne 5. září, stačí pouze emailová 
adresa a PSČ. Hrát můžete o mnoho zajímavých cen – např. o poukázku do restaurace V Klubu, permanentku 
do Milevského kina, sportovní balíčky, rodinnou vstupenku do Milevského kláštera, poukaz na veřejné 
bruslení či dárkové předměty.  
Hru můžete hrát opakovaně, taktéž je možné se několikrát registrovat do slosování o ceny, čímž si zvyšujete 
pravděpodobnost výhry. Každý bod trasy a každá obtížnost obsahuje více variant otázek, takže se nudit 
rozhodně nebudete, i když trasu navštívíte vícekrát.  
Hra nabízí nekonečnou zábavu, a navíc vás zavede na jedno z nejkrásnějších míst Milevska. Tak vezměte 
rodinu a přátele, mobilní telefon, dobrou náladu a vyrazte si užít přírodu, pohledy na nádherné okolí a 
soutěžení.  

úterý 5. 7.    21:00   amfiteátr         vstupné: zdarma 
LETNÍ KINO – TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2 
Příběh napraveného loupežníka Karaby, jeho odvážné dcery Aničky, trochu nešikovného prince Jakuba a 
dalších postav opustili tvůrci ve chvíli, kdy každá pohádka končí. Zlo bylo potrestáno, dobro zvítězilo a s ním 
i láska Aničky a Jakuba. A po letech… Z Jakuba je král, z Aničky královna a rodina se rozrostla o zvídavou 
princeznu Johanku. 

http://www.milevskem.cz/
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V případě deště se projekce nekoná, vstup je zdarma. Změna programu vyhrazena. 

úterý 14. 6.   12:00-15:00  učebna 2 
ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA 
Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny. 

úterý 12. 7.    21:00   amfiteátr         vstupné: zdarma 
LETNÍ KINO – PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL 
Čtyři kamarádi ve středním věku si přiznají, že nežijí tak, jak si představovali. A rozhodnou se vyřešit svou 
krizi provokativní hrou a plněním odvážných úkolů. Jak čtyřicátník zjistí, jestli je opravdovej chlap? Jak zabrání 
korozi svých ideálů, rozplynutí snů a scvrkávání varlat? Prvok, Šampón, Tečka a Karel se pokusí najít v sobě 
odvahu udělat pořádnou kravinu jako zamlada.  
V případě deště se projekce nekoná, vstup je zdarma. Změna programu vyhrazena. 

středa 13. 7.   09:00   Milevské kino             vstupné: 70 Kč 
PRÁZDNINOVÁ DÍLNA + ZLOUNI 
Zveme všechny děti na prázdninovou dílnu spojenou s promítáním animované variace na Dannyho parťáky, 
ve které se dozvíte, co se může stát, když se v příbězích obvykle podezřelé postavičky (zlý vlk, žralok, piraňa, 
jedovatý had a tarantule) pro změnu rozhodnou páchat dobro. 

čtvrtek 14. 7.    20:00   amfiteátr                   vstupné: předprodej 290 Kč, 
KONCERT – KEKS                        na místě 350 Kč 
Česká rocková legenda v Milevsku! 
Legendární kapela Keks působí na naší rockové scéně přes čtyřicet let. Oblíbené hity Víš, Proč holky pláčou 
nebo Poslední bál zná snad každý. Jako host vystoupí kapel Pecka Krhanice.  
Časový harmonogram: 18:30 otevření vstupu, 19:00-19:45 - předkapela Pecka Krhanice, 20:15-22:00 – Keks. 
Vstup pouze z ulice Kpt. Nálepky. 

úterý 19. 7.    21:00   amfiteátr         vstupné: zdarma 
LETNÍ KINO – VYŠEHRAD: SERYJÁL 
Pojďte s námi sledovat Laviho v podání Jakuba Štáfka v možná nejhorší situaci, ve které se dosud ocitl. Když 
svlečený jen v tílku a trenkách, ohořelý a dobitý sedí spoutaný na židli v připravené mučírně, a snaží se 
vzpomenout, co ho do této situace přivedlo. Byl to snad jeho samotný příchod do Vyšehradu? Došla s ním 
šéfovi klubu trpělivost a rozhodl se ho zbavit? Nebo na něj ty dva maskované týpky poslal Tomáš Řepka, když 
prozradil jeho trik s týmovou kasou?  
V případě deště se projekce nekoná, vstup je zdarma. Změna programu vyhrazena. 

čtvrtek 21. 7.    19:00   amfiteátr                   vstupné: předprodej 250 Kč, 

KONCERT – JAKSI TAKSI & ZAKÁZANÝOVOCE                    na místě 290 Kč 

Pop-punk-rockový nářez! 
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.  
Časový harmonogram: 18:00 otevření areálu, 19:00 Jaksi Taksi, 20:45 zakázanÝovoce. Vstup pouze z ulice 
Kpt. Nálepky.  

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. 

úterý 26. 7.    21:00   amfiteátr         vstupné: zdarma 
LETNÍ KINO – KAREL 
Jediný, neopakovatelný, milovaný. Dlouho očekávaný dokument, který režisérka Olga Špátová natáčela v 
průběhu celého jednoho roku, nabízí divákům nevšední pohled do soukromí národem milovaného zpěváka. 

https://www.csfd.cz/tvurce/44699-jakub-stafek/
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Mistr pustil kameru skutečně neobvykle blízko. Díky tomu s ním můžeme sdílet jak okamžiky radostné, ať už 
spjaté s profesí či s rodinným životem, tak chvíle plné bolesti a vědomí blížícího se konce. 
V případě deště se projekce nekoná, vstup je zdarma. Změna programu vyhrazena. 

pátek 29. 7.    17:00   amfiteátr                   vstupné: předprodej 160 Kč, 
ČIPERKOVÉ                                na místě 200 Kč 
Nejpopulárnější dětská kapela 
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. Vstupné platí děti od 3 let. 
Časový harmonogram: 16:00 otevření areálu, 17:00 koncert, 18:15 autogramiáda a focení. Vstup pouze 
z ulice Kpt. Nálepky. 

sobota 30. 7.    13:00-22:00  amfiteátr         vstupné: zdarma 
DEN VÍNA A MANDLÍ Z HUSTOPEČÍ  
Partnerské město Hustopeče přiveze do Milevska opět to nejlepší z jižní Moravy. Přijďte ochutnat nápoje 
a mandlové pochoutky, které jsou pro tuto oblast tradiční. Se svou cimbálovkou v programu vystoupí Jožka 
Šmukař nebo showman Pietro Falcone. Večer bude patřit kapela ABBA revival. 
Program dne obohatí Hustopečská chasa krojovými tanci, pro malé návštěvníky bude připraven dětský 
koutek. Vstup do amfiteátru z ulice Kpt. Nálepky.  

 

 PŘIPRAVUJEME  
neděle 14. 8.   20:00   Milevský kláštera – 1. nádvoří  vstupné: od 590 Kč 
ANETA LANGEROVÁ – DVĚ SLUNCE 
Aneb jak krásné je být milován. Koncert v rámci turné s kapelou a smyčcovým triem proběhne v areálu 
Milevského kláštera. Těšit se můžete na jedinečný dvouhodinový program této české pěvecké legendy.    

čtvrtek 26. až neděle 29. 8.     
BARTOLOMĚJSKÉ POSVÍCENÍ – MILEVSKÉ MĚSTSKÉ SLAVNOSTI 
Více na www.milevskeslavnosti.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 

úterý 12. 7.                                18:00 
VERNISÁŽ VÝSTAVY IVA HÜTTNEROVÁ – OBRÁZKY 
Prodejní výstava obrazů a grafických listů známé herečky a malířky Ivy Hüttnerové. 

středa 13. až sobota 30. 7.                                                                   vstupné: 10Kč 
VÝSTAVA IVA HÜTTNEROVÁ – OBRÁZKY 
Prodejní výstava obrazů a grafických listů známé herečky a malířky Ivy Hüttnerové. 
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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 

Od 19. července bude probíhat rekonstrukce kinosálu. 

pátek 1., sobota 2., neděle 3. 7.  DABING       17:30                                     88 min. 

MIMONI 2: PADOUCH PŘICHÁZÍ 

USA – Animovaný, komedie – Nejžlutější a nejúspěšnější animovaná filmová série se vrací do kin v tom 
naprosto nejzásadnějším momentu. Ve filmu Mimoni: Padouch přichází se konečně dozvíme, jak došlo k 
nerozlučnému spojení Mimoňů a superpadoucha Grua. 
vstupné: plné 140 Kč, děti 120 Kč  

sobota 2. 7.     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: 110 Kč  

neděle 3. 7.      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: 130 Kč 

čtvrtek 7., pátek 8. 7.    DABING       20:00                                   119 min. 

THOR: LÁSKA JAKO HROM    

USA – Akční, dobrodružný, fantasy – Thor se nachází na své nejtěžší životní cestě – k nalezení vnitřního míru. 
Jeho cestu za odpočinkem však přeruší galaktický zabiják Gorr the God Butcher, který usiluje o zánik bohů. 
Thor požádá Valkýru, Korga a svou ex-přítelkyni Jane Foster, která – k Thorovu překvapení – ovládá mocné 
kladivo Mjolnir stejně jako mocný Thor. Společně se vydávají na vesmírné dobrodružství, aby odhalili 
tajemství Gorra a zastavili ho dříve, než bude pozdě.                      
do 12 let nepřístupný, vstupné: 150 Kč  

sobota 9., neděle 10. 7.    ČESKÉ ZNĚNÍ  20:00                         85 min. 

ŘEKNI TO PSEM 

ČR – Komedie – Dita místo vytouženého miminka dostane od svého přítele Filipa mladou border kolii, 
přestože nikdy žádného psa nechtěla, a navíc ji pejskařská komunita připadá směšná. Celý příběh začíná tím, 
že šlápne do psího…no, víte čeho…. Opravdu je to štěstí? Zatím to vypadá, že se jí na paty lepí jen smůla. 
Autorkou scénáře je spisovatelka Irena Obermannová.              
vstupné: 140 Kč  

středa 13. 7.      DABING             09:00                                   100 min.  

PRÁZDNINOVÁ DÍLNA + ZLOUNI 

USA – Animovaný, komedie – Zveme všechny děti na prázdninovou dílnu spojenou s promítáním animované 
variace na Dannyho parťáky, ve které se dozvíte, co se může stát, když se v příbězích obvykle podezřelé 
postavičky (zlý vlk, žralok, piraňa, jedovatý had a tarantule) pro změnu rozhodnou páchat dobro.  
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vstupné: 70 Kč  

čtvrtek 14., pátek 15. 7.   TITULKY       20:00                                   102 min.                

ČERNÝ TELEFON    

USA – Horor – Třináctiletý kluk uvězněný sadistickým vrahem ve zvukotěsném sklepě. Na jeho stěně visí 
odpojený černý telefon. Ten však jednoho dne zazvoní. Ve sluchátku se ozývají předchozí vrahovy oběti, 
které nechtějí, aby chlapec skončil stejně. Režisér filmů Sinister a Doktor Strange Scott Derrickson servíruje 
další děsivou lahůdku hororového studia Blumhouse.                   
 do 15 let nepřístupný, vstupné: 140 Kč 

sobota 16., neděle 17. 7.    ČESKÉ ZNĚNÍ  20:00                         98 min. 

HÁDKOVI 

ČR – Komedie – Komedie režiséra Vojtěcha Moravce o rodině, která se pořád hádá. Ať dělají Hádkovi, co 
mohou, nikdy se na ničem neshodnou a každý z nich si nakonec myslí to svoje. Ve vzduchu teď navíc visí 
rozepře o dědictví po dědovi a o jeho posledním přání vyjet se všemi k moři.  
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč. 
 

OD 19. ČERVENCE BUDE PROBÍHAT REKONSTRUKCE KINOSÁLU.  
Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás v novém. 


