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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 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 vybrat ze tří úrovní obtížností. Jakmile vyberete obtížnost, objeví se
vám první otázka. Po zodpovězení otázky se ukáže mapa, která vás navede
k dalšímu bodu na trase. Když 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.
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.
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.
pondělí 1. až pátek 5. 8.
cena: 1800 Kč
KREATIVNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR – OBSAZENO
Pořádá EFK dance family a DK Milevsko.
úterý 2. 8.
20:30
amfiteátr
vstupné: zdarma
LETNÍ KINO – GUMP – PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT
Příběh psí pravdy, lásky a naděje. „Jsem Gump a byl jsem toulavej pes...“. On vlastně každý pes je v sobě tak
trochu toulavý do té doby, než najde své štěstí, a to štěstí pes najde jenom s člověkem. Můj příběh je o
hledání psího štěstí a také o překážkách a pastech na cestě k tomu správnému člověku. Je o síle a
nezlomnosti, která se ukrývá v každém psovi.
V případě deště se projekce nekoná, vstup je zdarma. Změna programu vyhrazena.
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čtvrtek 4. 8.
18:00
amfiteátr
vstupné: zdarma
MILEVSKÉ LÉTO – NÁHODNÝ VÝBĚR & ESCAPE 2 THE JUNGLE
úterý 9. 8.
12:00-15:00
učebna 2
ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA
Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny.
úterý 9. 8.
20:30
amfiteátr
vstupné: zdarma
LETNÍ KINO – MATKY
Čtyři nejlepší kamarádky jsou sebevědomé, chytré, užívají si, probírají spolu chlapy, vztahy a sex. K tomu se
ale taky starají o děti, nebo je právě porodily, případně jsou těhotné. Sára má hezký zadek, a tak ho začala
fotit a žít ve světě sociálních sítí. Hedvika žije tak trochu ve zlaté kleci, její manžel workoholik moc doma není,
a tak není divu, že ji okouzlí mladý zpěvák David. Zuzana je po rozchodu s Kamilem bez peněz, prostě
upracovaná a uhoněná matka dvou dětí. Zato Eliška má skvělého kluka, nesnesitelné rodiče, je těhotná a je
jí špatně úplně ze všeho. Ale hlavně mají jedna druhou…
V případě deště se projekce nekoná, vstup je zdarma. Změna programu vyhrazena.
středa 10. 8.
16:00
výuková učebna
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
čtvrtek 11. 8.
18:00
amfiteátr
vstupné: zdarma
MILEVSKÉ LÉTO – LÁSKA & VO106
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.
„Věřím, že vám nové písně budou dobrými společníky. Každý z příběhů má svou vlastní atmosféru. Ta vás
třeba zavede blíž k tišině vlastní duše. Tak jako mne. Těším se, že se všichni opět setkáme na živých
koncertech našeho turné, kde si je společně zazpíváme. Už se nemohu dočkat až budeme zase na cestách,
má to své kouzlo. Moc mi chyběla interakce s publikem. Atmosféra živého hraní je nenahraditelná. Ať hudba
zní a slunce svítí,“ říká Aneta.
Je možné zakoupit vstupenku s místenkou na sezení (předprodej 690, na místě 790 Kč) nebo bez místenky
(předprodej 590, na místě 690 Kč).
Časový harmonogram: 19:30 otevření areálu pro návštěvníky, 20:30-22:30 koncert
úterý 16. 8.
20:30
amfiteátr
vstupné: zdarma
LETNÍ KINO – BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Stárnoucímu spisovateli Karlu Šejnohovi už psaní nejde jako dřív. Nedokončené povídky se mu hromadí v
hlavě, jejich postavy vylézají na denní světlo a dožadují se, aby autor pokračoval v ději. Všichni něco chtějí.
Fotograf Matěj chce získat nedobytnou Vendulu z lékárny, pan Bohumil prosí, aby udělal zázrak,
automechanik Bakalář by chtěl být léčitelem. Do toho vstupuje z reálného světa Šejnohova manželka, která
si myslí, že už by měl psaní nechat a konečně se věnovat jí. Komedie s prvky magického realismu servíruje
univerzální otázky lidského života s nadsázkou a humorem.
V případě deště se projekce nekoná, vstup je zdarma. Změna programu vyhrazena.
čtvrtek 18. 8.
18:00
amfiteátr
vstupné: zdarma
MILEVSKÉ LÉTO – RIGHTNOW & ŠTĚPÁN SOUKUP
úterý 23. 8.
20:30
amfiteátr
vstupné: zdarma
LETNÍ KINO – MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST
Malebnou českou krajinou projíždí motoráček. Lidé uvnitř sedí, švitoří, nebo naopak mlčí, pokukují z oken
nebo pospávají. Vlak se náhle porouchá a strojvůdce Miloš musí vystoupit z vlaku, aby poruchu napravil. Vlak
stojící v mírném spádu se však samovolně rozjede zpět do výchozí stanice a vyděšenému Milošovi nezbývá
než se poklusem vydat za ním. Cestující ocení, že zase jedou, ale záhy si uvědomí, že špatným směrem. Hlasitě
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protestují a dožadují se informací. Kabina strojvedoucího je neprodyšně uzavřená a nikdo se zpoza dveří
neozývá. Mezi cestujícími se šíří první ataky paniky – že by to byl únos, pomsta nebo naprosté selhání
systému?
V případě deště se projekce nekoná, vstup je zdarma. Změna programu vyhrazena.
čtvrtek 25. 8.
18:00
amfiteátr
vstupné: zdarma
MILEVSKÉ LÉTO – J.Z.L.F. & QÝCHODU
čtvrtek 25. až neděle 28. 8.
BARTOLOMĚJSKÉ POSVÍCENÍ – MILEVSKÉ MĚSTSKÉ SLAVNOSTI
Z programu:
• Slavnostní zahájení – dir. Jaroslav Vodňanský, hraje Dvořákův komorní orchestr a sestry Tesařovy
• Rockový pátek – Brixtn, Fantom, Hamr a Fusky Dus
• Rodinná sobota – Pokáč, We Are Domi, Fast Food Orchestra, Dětská scéna, Myslivecké slavnosti,
Toulava fest, Kovářovan, Milevský dětský sbor, Prvoci, skákací hrad a mnoho dalšího
• Neděle v lidovém tónu – Kovačka, Bohemia, Skaličané a Soutěž o posvícenský koláč
• Slavnostní zakončení – Swing band – koncert Pocta divadlu Semafor
Vstupné:
• ČT: předprodej 80 Kč, na místě 100 Kč
• PÁ-NE: předprodej 60 Kč, na místě 80 Kč
• NE: předprodej 30 Kč, na místě 40 Kč
Více informací a vstupenky na www.milevskeslavnosti.cz. Předprodej končí ve čtvrtek 25. 8. v 16:30 hodin.
úterý 30. 8.
20:30
amfiteátr
vstupné: zdarma
LETNÍ KINO – PŘÍŠERÁKOVI 2
Zachránili jste nedávno svět a myslíte si, že vám to zaručuje celoživotní zásobu štěstí? Chyba! Každodenní
život má protivný zvyk znovu vám házet klacky pod nohy… Od velkého „příšerákovského“ dobrodružství
rodiny Wishbonů uplynul již rok. Jejich život se vrátil do všedních kolejí, s běžnými lidskými starostmi a
hádkami. Pozvání na svatbu čarodějnice Baby Jagy a komorníka Renfielda je tak pro rodinu vítaným
rozptýlením. Jenže než si snoubenci stihnout říci „ano“, slavnostní den v mžiku zničí nezvaný host. Malá
miliardářská dcerka Mila Starr, která je supercool agentka, a hlavně obávaná lovkyně příšer, oba svatebčany
unese!
V případě deště se projekce nekoná, vstup je zdarma. Změna programu vyhrazena.

PŘIPRAVUJEME
sobota 3. 9.
13:00-16:00
start od areálu koupaliště
vstupné 100 Kč
13. POHÁDKOVÝ LES
Tradiční zábavné dětské odpoledne plné soutěží a odměn. Start od koupaliště v Milevsku (ulice Petrovická),
cíl ve Vášově mlýně. Kapacita je omezena, doporučujeme vstupenku zakoupit v předprodeji, nesoutěžní
doprovod zdarma.
neděle 2. 10.
19:00
velký sál
vstupné: přepdrodej 400 Kč,
DIVADLO – DO LOŽNICE VSTUPUJTE JEDNOTLIVĚ
na místě 450 Kč
I prostorná exkluzivní ložnice s velikou kruhovou postelí může být náhle těsná... Přesně takové „převýšení
poptávky nad kapacitou“ nastane v bláznivé komedii známých anglických dramatiků.
Hrají: M. Bočanová/K. Špráchalová, L. Vaculík, P. Nečas/R. Štolpa, F. Tomsa, a další
sobota 8. 10.
19:00
velký sál
vstupné: přeprodej 340 Kč,
TRAVESTI SHOW – CABARET RŮŽ
na místě 370 Kč
Nejúspěšnější česká travesti skupina – Techtle Mechtle a Kočky v novém pořadu "Cabaret Šulin Růž" míří do
Milevska! Na své si přijdou nejen milovníci tance, ale také dobré zábavy a legrace. Těšit se na Vás budou
oblíbené tváře – Dolores, Cathrin, Gina, Saša a Naira.
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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. 8.
17:00
VERNISÁŽ – VÝSTAVA PATCHWORKU A PANENEK
středa 4. až úterý 30. 8.
vstupné: 10 Kč
VÝSTAVA PATCHWORKU A PANENEK
Pořádají Patchworkový klub Milevsko a Český panenkový klub společně s Domem dětí a mládeže v Milevsku.

MILEVSKÉ KINO – ul. 5. května 117
tel.: 382 521 216, kino@milevskem.cz, facebook.com/kino.milevsko
***

Od 19. července probíhá rekonstrukce kinosálu.
Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás v novém.

