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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 pátku 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 

čtvrtek 1. 8.    18.00 – 22.00   amfiteátr DK            vstupné: zdarma 

MILEVSKÉ LÉTO: FANTOM & MANTA 
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 koncerty přesouvají do velkého sálu DK Milevsko. 

pondělí 5. 8.    10.00 – 18.00   taneční sál    

WORKSHOP – TANEČNÍ SKUPINA EFK 
úterý 6. 8.   10.00 – 18.00   taneční sál    

WORKSHOP – TANEČNÍ SKUPINA EFK 
úterý 6. 8.    20.30    amfiteátr DK           vstupné: zdarma 

LETNÍ KINO: SIGNÁL 
Poklidnou idylu rázovité vesničky, která je tak trochu odříznutá od světa, nečekaně rozčeří 
sympatičtí mladíci Kája (Kryštof Hádek) a Filos (Vojta Dyk). Přijeli prý proto, aby vyhledali 
nejlepší místo pro instalaci nového mobilního vysílače. Vidina zisku vzbudí v místních 
pochopitelné očekávání, zvláště když se dozvědí o zajímavé finanční odměně pro majitele 
pozemku, na kterém bude vysílač stát. Vesnice se rychle stává bitevním polem, a to 
s využitím všech povolených i nepovolených zbraní. 
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 7. 8.   09.00    výuková učebna           vstupné: 10,- Kč 

PRÁZDNINOVÁ DÍLNA PRO DĚTI – MALUJEME NA SKLO 
Přijďte si namalovat krásnou skleničku, která může posloužit třeba jako svícen. S sebou dobrou náladu! 

čtvrtek 8. 8.    18.00 – 22.00   amfiteátr DK            vstupné: zdarma 

MILEVSKÉ LÉTO: WADE & RIVERSIDE PROJECT 
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 koncerty přesouvají do velkého sálu DK Milevsko.  

pondělí 12. 8.   10.00 – 18.00   taneční sál    

WORKSHOP – TANEČNÍ SKUPINA EFK 
úterý 13. 8.   10.00 – 18.00   taneční sál    

WORKSHOP – TANEČNÍ SKUPINA EFK 
úterý 13. 8.    13.00 – 16.00   učebna 1    

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA ČR 
Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny. 

http://www.dkmilevsko.cz/
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úterý 13. 8.    20.30    amfiteátr DK            vstupné: zdarma 

LETNÍ KINO: KAWASAKIHO RŮŽE 
Kdo může posuzovat minulé viny? Kdo je může odpouštět? Může jim čas obrousit hrany? 
Nebo pokání, jímž se viníci posléze pokusí spasit? Drama Jana Hřebejka podle Cenou Sazky 
oceněného scénáře Petra Jarchovského vytváří spletitý řetězec podobných otázek a nabízí 
celou škálu často protichůdných odpovědí. Středobod příběhu tvoří postava 
renomovaného psychiatra, morální autority, který má u příležitosti výročí založení 
republiky získat významné státní ocenění. Právě připravovaný slavnostní akt se stane 
katalyzátorem událostí, které na povrch vyplaví hříchy minulosti, jež mu můžou zlomit vaz. 
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 15. 8.    18.00 – 22.00   amfiteátr DK           vstupné: zdarma 

MILEVSKÉ LÉTO: MYSKY & DUSOT DUSÍCÍCH SE KRÁLÍKŮ 
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 koncerty přesouvají do velkého sálu DK Milevsko.  

sobota 17. 8.    6.30 – 9.30   start od DK  

POCHOD PŘES DVA MOSTY 
Tradiční turistický pochod, pěší trasy: 15, 25, 35 a 42 km, cyklo: 40 a 60 km. Start od 6.30 do 9.30 u domu 
kultury, cíl do 18 hodin v DK. 

úterý 20. 8.    20.30    amfiteátr DK           
vstupné: zdarma 

LETNÍ KINO: JÁCHYME, HOĎ HO DO STROJE 
Hlavním hrdinou příběhu je nesmělý mládenec František, který uvěří tomu, že bude mít 
zaručený úspěch v životě, bude-li se řídit kondiciogramem, výpočetním strojem 
sestaveným přehledem svých šťastných i kritických dní. A světe div se, ono to funguje! 
Pořadatelem akce je Milevský kraj, o. p. s. a hlavním partnerem akce je DK Milevsko. 
V případě nepříznivého počasí se koncerty přesouvají do velkého sálu DK Milevsko.  

čtvrtek 22. 8.    18.00 – 22.00   amfiteátr DK           vstupné: zdarma 

MILEVSKÉ LÉTO: JEDEMETAM & DESPAIRES 
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 koncerty přesouvají do velkého sálu DK Milevsko.  

pátek 23. – neděle 25. 8.      areál parku Bažantnice 

BARTOLOMĚJSKÉ POSVÍCENÍ 
MILEVSKÉ MĚSTSKÉ SLAVNOSTI 2013  
Více informací na plakátech a na www.dkmilevsko.cz. 

úterý 27. 8.    20.30    amfiteátr DK           vstupné: zdarma 

LETNÍ KINO: ŠEST MĚDVĚDŮ S CIBULKOU 
Hrdinou filmu je klaun Cibulka, předvádějící v cirkuse úspěšné číslo s medvědy. Ředitel cirkusu však vymění 
své medvědy za cvičené pašíky a Cibulka dostane výpověď. Na popud dětí se převlékne za ženu a nastoupí ve 
škole jako kuchařka. Problémy nastávají v okamžiku, kdy za Cibulkou do školy přicházejí uprchlí cirkusoví 
medvědi. Vyplaší uklízečku i školníka a Cibulkovi nezbývá nic jiného než převzít i jejich povinnosti. 

http://www.dkmilevsko.cz/
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Pořadatelem akce je Milevský kraj, o. p. s. a hlavním partnerem akce je DK Milevsko. V případě nepříznivého 
počasí se koncerty přesouvají do velkého sálu DK Milevsko.  

čtvrtek 29. 8.    18.00 – 22.00   amfiteátr DK           vstupné: zdarma 

MILEVSKÉ LÉTO: VILI LENTO & MUNCHIES 
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 koncerty přesouvají do velkého sálu DK Milevsko.  

sobota 31. 8.    13.00 – 16.00   start od bazénu u Bažantnice (Petrovická ulice) 

4. MILEVSKÝ POHÁDKOVÝ LES                              

Dům kultury Milevsko a Maškarní sdružení Milevsko pořádá zábavné odpoledne nejen pro děti plné 
soutěžních úkolů a pohádkových postaviček.  

 
 

PŘIPRAVUJEME NA ZÁŘÍ: 
 
pondělí 16. 9.    19.30    velký sál    

JANA ŠVANDOVÁ A RUDOLF HRUŠÍNSKÝ 
Zajímavé a veselé vyprávění známých umělců Jany Švandové a Rudolfa 
Hrušínského. 
Vzpomínky na kolegy, slavné režiséry, na dlouhodobou práci v divadle, ve 
filmu a v televizi. Jana Švandová se svěřuje divákům o životním stylu herečky a 
Rudolf Hrušínský o své velké lásce k přírodě a k rybaření. 
Rezervace a prodej vstupenek od pondělí 22. července na www.milevskem.cz 
nebo v kanceláři DK Milevsko, tel. 383 809 200. 

 

 

 
 
 
 
 

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 

od pátku 2. 8.                    vstupné: 10,- Kč 

VÝSTAVA: OLEJE A PASTELY ČESKÉ KRAJINY 
Prodejní výstava Vladimíra Tůmy z Jindřichova Hradce. 
Výstava potrvá do 30. srpna. 

http://www.milevskem.cz/

