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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 

do pondělí 30. 8. 

3. ROČNÍK FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE O NEJHEZČÍ BALKON ČI ZAHRADU 
Do soutěže přijímáme fotografie s motivem rozkvetlého balkonu, zahrady, skalky, terasy, pergoly, apod. 
Bližší informace a konkrétní podmínky soutěže naleznete na plakátech, www.dkmilevsko.cz nebo na telefonu 
383 809 201. 
Pořádají: Dům kultury Milevsko a Květinářství Romantik 

úterý 2. 7.    21.00    amfiteátr DK                       vstupné: zdarma 

LETNÍ KINO: TŘI VETERÁNI 
Pohádka / Komedie / ČR / 93 min. 
Tři vysloužilí vojáci Pankrác, Bimbác a Servác jsou po propuštění z armády bez peněz a 
toulají se světem. Od dobrosrdečných skřítků dostanou kouzelné dary: harfičku, 
cylindr a… Tři veteráni přemýšlejí, jak s dary co nejlépe naložit, a nakonec se vypraví 
do království Monte Albo, kde se Bimbác zamiluje do princezny Bosany. Ta je nejen 
krásná, ale navíc proradná a postupně vojáky o všechny dary připraví a nechá je 
vyhnat. Zatímco se s králem radují, co všechno budou moci s kouzelnými věcmi 
podnikat, vojákům ještě dlouho trvá, než pochopí, co je pro ně na světě opravdu 
nejdůležitější. 
Pořadatelem akce je Milevský kraj, o. p. s. a hlavním partnerem akce je DK Milevsko. V případě nepříznivého 
počasí se projekce přesouvají do velkého sálu DK Milevsko.  

čtvrtek 4. 7.   18.00 – 22.00   amfiteátr DK           vstupné: zdarma 

MILEVSKÉ LÉTO: ŽLUTÝ FIJALKY & VO106 
Série letních koncertů v amfiteátru DK Milevsko. 
Pořadatelem akce je Milevský kraj, o. p. s. a hlavním partnerem akce je DK Milevsko. V případě nepříznivého 
počasí se projekce přesouvají do velkého sálu DK Milevsko.  

úterý 9. 7.    13.00 – 16.00   učebna 1 

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA ČR 
Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny. 

úterý 9. 7.   21.00    amfiteátr DK           vstupné: zdarma 

LETNÍ KINO: PŘÍŠERNÁ TCHYNĚ 
Komedie / Romantický / USA / 102 min. 
Charlotte Cantiliniová hledala dlouhé roky toho pravého. Teď konečně našla muže svých 
snů Kevina Fieldse, jenomže se naneštěstí ukázalo, že jeho matka Viola je přímo 
ztělesněná noční můra. Viola, osobnost televizního zpravodajství, která nedávno přišla o 
práci, se obává, že ztratí i svého syna, a tak se rozhodne, že jeho snoubenku zapudí tím, 
že se změní v co nejpříšernější tchýni. Charlie se rozhodne, že si to nenechá líbít, a 
protože se svou protivnicí rozhodně nehodlá jednat v rukavičkách, strhne se nelítostný 
boj… 
Pořadatelem akce je Milevský kraj, o. p. s. a hlavním partnerem akce je DK Milevsko. 
V případě nepříznivého počasí se projekce přesouvají do velkého sálu DK Milevsko.  

 
 

http://www.dkmilevsko.cz/
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čtvrtek 11. 7. – sobota 13. 7.     Přeštěnice 

OPEN AIR MUSIC FEST PŘEŠTĚNICE 
www.prestenice.cz 

DOPROVODNÝ PROGRAM: 
pátek 12. 7.   17.00    nám. E. Beneše          vstupné: zdarma 

D21 – POP ART IS NOT DEAD 
Interaktivní chůdařské představení o střetu člověka a dvou podivných bytostí kdesi ve vesmíru. Otázkou 
zůstává, kdo je vlastně podivnější a kdo s kým chce nebo nechce bojovat. 

úterý 16. 7.   19.00 – 20.00   taneční sál        kurzovné: 240,- Kč 

LETNÍ MINI KURZ ORIENTÁLNÍHO TANCE PRO ZAČÁTEČNÍKY – ZAHÁJENÍ 
Přijďte si osvojit kouzlo břišního tance ve čtyřech lekcích (16. 7., 23. 7., 30. 7., 6. 8.). Snadno si osvojíte 
základní taneční prvky, postoje i kroky. Lektorka: Lída Jindrová 

úterý 16. 7.   21.00    amfiteátr DK            vstupné: zdarma 

LETNÍ KINO: OKRESNÍ PŘEBOR – POSLEDNÍ ZÁPAS PEPIKA HNÁTKA 
Komedie / Sportovní / Česko / 102 min. 
Film vychází z populárního televizního seriálu Okresní přebor. Jak sám název naznačuje, ve 
filmu se objeví legendami opředená postava trenéra s licencí – Josefa Hnátka. Protože 
v samotném seriálu se tento muž vyskytoval pouze jako popel rozprášený na houslickém 
hřišti, rozhodli se tvůrci, že ho divákům představí i ve své živoucí podobě. Příběh 
celovečerního filmu je tak situován do doby jeho života a rozehrává dilema muže, pro něhož 
je fotbal celý jeho život. Dokonce víc než život… 
Pořadatelem akce je Milevský kraj, o. p. s. a hlavním partnerem akce je DK Milevsko. V případě nepříznivého 
počasí se projekce přesouvají do velkého sálu DK Milevsko.  

středa 17. 7.   09.00    výuková učebna           vstupné: 10,- Kč 

PRÁZDNINOVÁ DÍLNA PRO DĚTI 
Přijďte si vyrobit tulipánovou zahrádku, s sebou si přineste květník o průměru cca 12 cm, kávová zrna a různé 
druhy luštěnin – fazole, sója, čočka apod. 

čtvrtek 18. 7.    18.00 – 22.00   amfiteátr DK           vstupné: zdarma 

MILEVSKÉ LÉTO: ABSOLUTNÍ VŠECHNO & SINGHAIA 
Série letních koncertů v amfiteátru DK Milevsko. 
Pořadatelem akce je Milevský kraj, o.p.s. a hlavním partnerem akce je DK Milevsko. V případě nepříznivého 
počasí se projekce přesouvají do velkého sálu DK Milevsko.  

úterý 23. 7.   21.00    amfiteátr DK           vstupné: zdarma 

LETNÍ KINO: COPAK JE TO ZA VOJÁKA 
Komedie / Československo / 85 min. 
V české filmové komedii z roku 1988 se můžete přesvědčit o tom, že vojna sice nebyla kojná, 
ale jinak to byla náramná legrace. Svobodník Kouba sloužící u výsadkářů má slabost na ženy. 
Jeho nadřízený ho nemá rád. V době vojenského cvičení na cestě do kasáren však Kouba 
ukáže opravdový charakter, když zachrání život malému chlapci, usvědčí zloděje a najde si 
partnerku na celý život. 
Pořadatelem akce je Milevský kraj, o. p. s. a hlavním partnerem akce je DK Milevsko. 
V případě nepříznivého počasí se projekce přesouvají do velkého sálu DK Milevsko.  

 

http://www.prestenice.cz/
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středa 24. 7.                       15.00                       amfiteátr DK                                      vstupné: zdarma 

ZUMBÍK – DĚTSKÉ ODPOLEDNE SE ZUMBOU 
Přijďte si vyzkoušet dětskou zumbu, která se tančí na zábavnou a chytlavou hudbu. Dále se 
můžete těšit na výrobu ZUMBA čelenek a hry. Zveme rodiče a děti od 3 do 12 let. 
V případě nepříznivého počasí se akce přesouvá do velkého sálu DK Milevsko. 

čtvrtek 25. 7.    18.00 – 22.00   amfiteátr DK            vstupné: zdarma 

MILEVSKÉ LÉTO: ČUTACÍ MERUNA & JAYWALKR 
Série letních koncertů v amfiteátru DK Milevsko. 
Pořadatelem akce je Milevský kraj, o. p. s. a hlavním partnerem akce je DK Milevsko. V případě nepříznivého 
počasí se projekce přesouvají do velkého sálu DK Milevsko.   

úterý 30. 7.    21.00    amfiteátr DK           vstupné: zdarma 

LETNÍ KINO: KOZÍ PŘÍBĚH SE SÝREM 
Animovaný / Rodinný / Pohádka / Česko / 85 min. 
Kozí příběh se sýrem volně navazuje na předchozí díl. Děj filmu se přenese ze středověké Prahy do 
pohádkového sýrového království, a kromě starých známých postav se mohou diváci těšit na řadu 
pohádkových bytostí a nové hlavní hrdiny – děti Kuby a Máci – Honzíka a Zuzanku, kteří spolu s Kozou 
procházejí celým příběhem. Celkové ladění filmu je více rodinné a pohádkové než v předchozím díle. 
Pořadatelem akce je Milevský kraj, o. p. s. a hlavním partnerem akce je DK Milevsko. V případě nepříznivého 
počasí se projekce přesouvají do velkého sálu DK Milevsko.  
 
 
 

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 

úterý 2. 7.    17.00     

VERNISÁŽ VÝSTAVY – PRIZMA 
Prodejní výstava fotografií a obrazů Jana Pikouse a jeho synů Jana, Šimona a Jiřího. 

od středy 3. 7.                    vstupné: 10,- Kč 

VÝSTAVA OBRAZŮ – PRIZMA 
Prodejní výstava fotografií a obrazů Jana Pikouse a jeho synů Jana, Šimona a Jiřího. 
Výstava potrvá do 30. července. 

 


