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DŮM KULTURY – Nádražní 846 
Provozní doba pokladny: ÚT+ST: 8:00-11:30 a 13:00-15:30, ČT 8:00-11:30 

tel.: 383 809 200, info@milevskem.cz 

do čtvrtka 5. 8.               kurzovné: 2000 Kč 
ZÁPIS DO TANEČNÍCH 2021             
Dům kultury Milevsko ve spolupráci s tanečními mistry Alenou a Jaroslavem Bolkovými připravují podzimní 
taneční lekce. Zájemci o výuku se mohou hlásit v kanceláři DK Milevsko do 5. srpna. Zápis je taktéž možný 
online přes webovou stránku www.milevskem.cz. Výuka bude zahájena v pátek 3. září v domě kultury. 
V ceně kurzovného je deset lekcí, prodloužená a závěrečný ples věneček, video a fotoreportáž, výuka 
stolování s rautem a přípitkem. Všem zájemcům doporučujeme se zapisovat v páru, aby každý účastník mohl 
naplno využít možností tanečních lekcí. V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte na email 
info@milevskem.cz nebo na telefonním čísle 383 809 201.  

do čtvrtka 30. 9.   
LÉTO S NADHLEDEM 
Cestovatelská fotosoutěž s DK Milevsko. Více na www.milevskem.cz. 

úterý 3. 8.    20:30   amfiteátr            vstupné: zdarma 
LETNÍ KINO – LICHOŽROUTI 
Lichožrouti jsou malí tvorové, kteří žijí s námi lidmi a mohou za to, že lidstvu z každého páru ponožek vždy 
zůstane jen jedna – lichá. Ponožkami se totiž živí! Osudy hlavních protagonistů Lichožroutů a jejich 
největšího protihráče, podivínského a opuštěného Profesora, spojuje příběh hlavního hrdiny, malého 
Lichožrouta Hihlíka, na kterého čekají ve filmu velká dobrodružství.  
Začátky projekcí vždy po setmění (v srpnu obvykle ve 20:30 hodin). V případě deště se projekce přesouvá na 
následující den nebo se nekoná. Projekce se uskuteční za dodržení epidemiologických podmínek. Změna 
programu vyhrazena. 

čtvrtek 5. 8.   18:00   amfiteátr            vstupné: zdarma 
MILEVSKÉ LÉTO – LÁSKA & NÁHODNÝ VÝBĚR  

úterý 10. 8.   13:00-16:00  učebna 2 
ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA 
Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny. 

úterý 10. 8.    20:30   amfiteátr            vstupné: zdarma 
LETNÍ KINO – PŘÍPAD MRTVÉHO NEBOŽTÍKA 
Nadporučík Izidor Vlk a nadporučík Herkules Drátek se ucházejí o místo velitele kriminální služby. Když kvůli 
své hlouposti Vlk neuspěje, jeho asistentka je rozhodnuta svému náčelníkovi k místu pomoci tím, že Drátkovi 
přeřízne brzdové hadičky u auta. Jenže nově jmenovaný velitel kriminálky nakáže Vlkovi, aby jel autem s ním, 
a tak se nakonec oba vybourají. Stav obou zraněných je vážný, oba potřebují transplantaci. 
Začátky projekcí vždy po setmění (v srpnu obvykle ve 20:30 hodin). V případě deště se projekce přesouvá na 
následující den nebo se nekoná. Projekce se uskuteční za dodržení epidemiologických podmínek. Změna 
programu vyhrazena. 

čtvrtek 12. 8.   18:00   amfiteátr            vstupné: zdarma 
MILEVSKÉ LÉTO – FUSKY DUS & UTÍKEJ  

neděle 15. 8.    20:30   Milevský klášter – 1. nádvoří          vstupné: 490 Kč 
4TET VENKU – KONCERT 
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Vokální seskupení 4TET své verze koncertů rozlišuje označením římskými číslicemi. To však neplatí pro tuto 
speciální verzi s názvem VENKU, která je, jak již název napovídá, určena pro koncerty pořádané pod širým 
nebem. 4TETu se tak otevírá prostor pro výběr skladeb, situačních aranží a scénografie. Nebude chybět to, 
co dělá 4TET Čtyřtetem – tedy profesionální umělecký výkon, humor a dobrá nálada v podání pánů Jiřího 
Škorpíka, Dušana Kollára, Jiřího Korna a Davida Uličníka. 

úterý 17. 8.    20:30   amfiteátr            vstupné: zdarma 
LETNÍ KINO – BAJKEŘI 
Nevlastní bratři Jáchym a David společně s kamarádem Sašou tráví většinu času ve světě sociálních sítí. 
Vztahy pro ně představují chaty s virtuálními dívkami, které nikdy neviděli, obživu falešná módní show, v níž 
se předstírá něco, co není a největší životní problém pak vybitý mobil nebo nefunkční wifi. Na nátlak rodičů 
jsou donuceni vydat se pod vedením Davidovy půvabné „macechy“ Terezy na dvousetkilometrový cyklovýlet. 
Začátky projekcí vždy po setmění (v srpnu obvykle ve 20:30 hodin). V případě deště se projekce přesouvá na 
následující den nebo se nekoná. Projekce se uskuteční za dodržení epidemiologických podmínek. Změna 
programu vyhrazena. 

čtvrtek 19. 8.   18:00   amfiteátr            vstupné: zdarma 
MILEVSKÉ LÉTO – MONNA & RIGHTNOW  

úterý 24. 8.    20:30   amfiteátr            vstupné: zdarma 
LETNÍ KINO – ŠTĚSTÍ JE KRÁSNÁ VĚC 
Výhra balíku peněz v loterii člověku rozhodně změní život. Otázka je, jak... Čenda s Janou nemají v životě na 
růžích ustláno. Oba jsou nezaměstnaní, Čenda má dluhy všude, kam se podívá, a nejčastější návštěvou u nich 
je exekutor. To ale změní farářem požehnaný loterijní tiket. Pohádková výhra 176 milionů korun otevírá 
dvojici dveře do velkého světa neomezených možností. 
Začátky projekcí vždy po setmění (v srpnu obvykle ve 20:30 hodin). V případě deště se projekce přesouvá na 
následující den nebo se nekoná. Projekce se uskuteční za dodržení epidemiologických podmínek. Změna 
programu vyhrazena. 

čtvrtek 26. 8.   18:00   amfiteátr            vstupné: zdarma 
MILEVSKÉ LÉTO – QÝCHODU & J. Z. L. F.  

čtvrtek 26. až neděle 29. 8.       vstupné: předprodej celé slavnosti 150 Kč  
BARTOLOMĚJSKÉ POSVÍCENÍ – MILEVSKÉ MĚSTSKÉ SLAVNOSTI 
Slavnostní zahájení – Pozor klasika – provází houslista Oldřich Vlček. 

Vstupné čtvrtek: předprodej 80 Kč, na místě 100 Kč 
Rockový pátek – Odyssea, Fantom, Paradoxy, Fusky Dus. 

Vstupné pátek-neděle: předprodej 80 Kč, na místě 100 Kč 
Rodinná sobota – MIG 21, Jakub Děkan, Peshata, Dětská stage – TV Twixx a mnoho dalšího. 

Vstupné sobota-neděle: předprodej 80 Kč, na místě 100 Kč 
Neděle v lidovém tónu – Myslivecké slavnosti, Božejáci, Bohemia, soutěž o Posvícenský koláč. 

Vstupné neděle: předprodej 40 Kč, na místě 50 Kč 
Slavnostní zakončení – Bolech – koncert filmových melodií 50členného orchestru. 

Vstupné: předprodej 40 Kč, na místě 50 Kč 
Více informací a prodej vstupenek na www.milevskeslavnosti.cz. Předprodej končí ve středu 25. srpna v 17 
hodin.  

úterý 31. 8.  16:00   taneční sál 
TANEČNÍ SKUPINA EFK DANCE FAMILY – NÁBOR 
Další termíny náborů jsou 1. a 5. září, vždy od 16 hodin. 
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úterý 31. 8.    20:30   amfiteátr            vstupné: zdarma 
LETNÍ KINO – VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ ČTYŘLÍSTKU 
Na kraji Třeskoprsk, v malém domku, bydlí čtyři kamarádi. Fifinka, Pinďa, Bobík a Myšpulín u táborového 
ohně vzpomínají na dobrodružství, která zažili v uplynulém roce. Každý z hrdinů vypráví příběh, který 
považuje za úplně nejlepší. Čí příběh bude nejkrásnější? 
Začátky projekcí vždy po setmění (v srpnu obvykle ve 20:30 hodin). V případě deště se projekce přesouvá na 
následující den nebo se nekoná. Projekce se uskuteční za dodržení epidemiologických podmínek. Změna 
programu vyhrazena 

PŘIPRAVUJEME 

sobota 4. 9.   13:00-16:00  start od areálu koupaliště 
12. POHÁDKOVÝ LES  
Tradiční zábavné dětské odpoledne plné soutěží a odměn. Start od koupaliště v Milevsku (ulice Petrovická), 
cíl ve Vášově mlýně. 

neděle 19. 9.   17:00   velký sál                vstupné: 200 a 220 Kč 
MICHAL K SNÍDANI 
Michal, který je dětem dobře známý z pořadu čs. televize Kouzelná školka, tentokráte plně rozvíjí hru s 

barevnými samolepicími páskami. Bez ostychu vytáčí metry a metry pásek, ze kterých vyrábí jednoduché 
tvary až po plastické, imitující reálné předměty, v tomto případě, vše dobré, na co máme chuť! Michal se 
zamýšlí nad tím, co se stane, když nesníme z talíře poslední sousto, ve kterém je ukrytá síla. Po skončení 
pořadu bude umožněno fotografování s Michalem. 

neděle 26. 9.    19:00   velký sál + balkon               vstupné: 400 a 450 Kč 
ZAMILOVANÝ SUKNIČKÁŘ – DIVADELNÍ HRA 
Fraška s množstvím komediálních situací a překvapivým koncem. Harry Douglas, záletný americký 
velvyslanec ve Velké Británii, řekne své ženě Lois, že odjíždí na víkend hrát golf. Lois naopak Harrymu 
oznámí, že bude na víkend v lázních a že jejich dcera Debbie odjíždí navštívit kamarádku. Harry se ovšem 
tajně vrací do prázdného domu, jelikož si naplánoval milostné dostaveníčko s přitažlivou sousedkou. Debbie 
se vrací se svým přítelem v domnění, že budou mít celý dům pro sebe. Ambasáda mezitím čelí hrozbě 
bombového útoku, a tak Harryho sekretářka a kapitán z americké námořní pěchoty přijíždějí do 
velvyslancovy rezidence vybudovat krizový štáb…  
Hrají: Lukáš Vaculík, Viktor Limr/Pavel Nečas, Filip Tomsa, Mahulena Bočanová/Adéla Gondíková/Betka 
Stanková, Veronika Jeníková/Olga „Háta" Želenská a další 
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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 3. až sobota 28. 8.                   vstupné: 10 Kč 
VÝSTAVA NEŠKODNÁ ZÁVISLOST 
Výstava obrazů Josefa Záruby a Bohuslava Sýby ze Soběslavska. 
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MILEVSKÉ KINO – ul. 5. května 117 
tel.: 382 521 216, kino@milevskem.cz 

Provozní doba pokladny: 30 minut před začátkem představení.  
REZERVACE A VSTUPENKY: milevskem.cz, DK Milevsko, Infocentrum Milevsko, Milevské kino  

FACEBOOK.COM/KINO.MILEVSKO 

čtvrtek 5. 8., pátek 6. 8.   TITULKY        20:00                            132 min.                
SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL  
USA – Akční, dobrodružný, fantasy – Režisér James Gunn uvádí akční dobrodružství superhrdinů Warner 
Bros. Pictures „Sebevražedný oddíl“, těšte se na partu nejdegenerovanějších delikventů světa DC, kteří 
umírají touhou zachránit svět.      
do 15 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč   

pátek 6. 8., sobota 7. 8., neděle 8. 8. DABING                  17:30                            93 min.  
KRÁLÍČEK PETR BERE DO ZAJEČÍCH 
USA – Rodinný, dobrodružný, komedie – Ve filmu Králíček Petr bere do zaječích se vrací roztomilý a všemi 
oblíbený králičí lump Petr. Bea, Thomas a králíci jsou teď něco jako rodina. Ale ať se Petr snaží sebevíc, stále 
má reputaci nenapravitelného rošťáka. A tak králíček Petr vezme do zaječích do světa, kde mu jeho lumpárny 
nikdo nevyčítá. 
vstupné: plné 130 Kč, děti 110 Kč  

sobota 7. 8.       ČESKÉ ZNĚNÍ         20:00                           103 min. 
SHOKY & MORTHY: POSLEDNÍ VELKÁ AKCE 
ČR – Komedie – Co vše je ochoten udělat youtuber, když chce, aby ho lidé brali vážně? Připravit velkou akci a 
natočit o ní film.  
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč 

neděle 8. 8.      ČESKÉ ZNĚNÍ         20:00                                      105 min.                
JAN WERICH: KDYŽ UŽ ČLOVĚK JEDNOU JE… 
ČR – Dokument – Film mapuje klíčové okamžiky života Jana Wericha, vznik Osvobozeného divadla, jeho boj 
proti fašismu, dramatický útěk před nacisty, působení ve Spojených státech, rozčarování po návratu do 
Československa i spolupráci s novým režimem. Snímek přináší málo známá fakta o jeho dramatickém útěku 
do Rakouska nebo o jeho druhé emigraci do USA.  
vstupné: 110 Kč   

čtvrtek 12. 8., pátek 13. 8.     DABING    20:00                115 min.                            
FREE GUY       3D   
USA – Akční, dobrodružný – Ryan Reynolds hraje bankovního úředníka, který zjistí, že je ve skutečnosti 
nehratelnou postavou ve videohře. A tak se rozhodne stát se hrdinou, který přepíše vlastní příběh. V 
prostředí, kde neexistují žádná omezení a kde je vše dovoleno musí zachránit svět dřív, než bude zničen.  
do 12 let nepřístupný, vstupné: 150 Kč 

sobota 14. 8., neděle 15. 8.    ČESKÉ ZNĚNÍ         20:00                                        97 min.                
DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA 
ČR – Komedie – V nové české komedii podle stejnojmenného knižního bestselleru Dominika Landsmana se v 
hlavních rolích představí Jiří Mádl a Tereza Ramba. 
vstupné: 130 Kč  

čtvrtek 19. 8.       TITULKY    20:00                                           88 min. 
ÚNIKOVÁ HRA: TURNAJ ŠAMPIÓNŮ 
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USA – Akční, mysteriózní, thriller – Nic netušící skupina šesti lidí se ocitne uzamčená v další sérii únikových 
místností. Postupně odhalují, co je spojuje, aby zůstali na živu… a zjišťují, že tuto hru hru už jednou hráli.   
do 15 let nepřístupný, vstupné: 100 Kč  

pátek 20. 8., sobota 21. 8., neděle 22. 8. DABING                  17:30                            88 min.  
TLAPKOVÁ PATROLA VE FILMU 
USA – Animovaný, komedie – Asi nejslavnější a rozhodně nejroztomilejší záchranáři vyrážejí na plátna kin ve 
svém prvním filmovém dobrodružství. A bude to pořádná jízda, ostatně co jiného byste mohli od Tlapkové 
patroly čekat.  
vstupné: plné 130 Kč, děti 110 Kč  

pátek 20. 8.       ČESKÉ ZNĚNÍ         20:00                                                    83 min.                
VYŠEHRAD: SERYJÁL 
ČR – Komedie – Tvůrci projektu Vyšehrad si váží všech fanoušků původního onlinového seriálu, a tak se 
rozhodli jim zkrátit čas při čekání na jeho filmové pokračování. Letos v létě proto přicházejí s unikátním 
projektem, v němž spojili všechny epizody původního internetového seriálu a přidali nové scény z 
připravovaného filmu jako malou ochutnávku. 
do 15 let nepřístupný, vstupné: 100 Kč  

sobota 21. 8., neděle 22. 8.    ČESKÉ ZNĚNÍ         20:00                90 min. 
VEČÍREK 
ČR – Komedie – Na večírku se postupně scházejí bývalí spolužáci. Toto setkání by se pravděpodobně neslo v 
duchu lehkého škorpení a nostalgických vzpomínek, jenže místo dalšího spolužáka zazvoní u dveří podomní 
prodavač a přinese nečekanou zprávu o kamarádovi, který už nikdy nedorazí. Účastníci večírku se za ním 
společně vydávají autobusem. Během cesty se ukáže, že mluvit o skutečných pocitech je mnohem složitější, 
než se zdá.  
vstupné: 130 Kč  

čtvrtek 26. 8.             TITULKY        20:00                                        91 min.                
CANDYMAN 
USA, Kanada – Horor – Pokračování hororu „Candyman" z roku 1992 nás zavede do Chicaga, kde legenda 
opět povstane. Kdo vysloví jméno Candyman 5 x po sobě do zrcadla, přivolá na sebe monstrum bažící po 
sladké krvi. 
do 15 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč  

pátek 27. 8.      TITULKY        20:00                                      108 min. 
VOYAGERS – VESMÍRNÁ MISE 
USA – Sci-fi, thriller – V roce 2063 Zemi sužují nemoci a sucho. Šanci na záchranu lidstva vidí vědci v 
kolonizaci jedné vzdálené planety. Ze Země odstartuje raketa se speciální misí. 
do 12 let nepřístupný, vstupné: 100 Kč  

sobota 28. 8., neděle 29. 8.    ČESKÉ ZNĚNÍ         20:00                                      130 min.                
ZÁTOPEK 
ČR – Drama, životopisný – Výpravný film režiséra Davida Ondříčka, věnovaný nejen sportovnímu, ale i 
životnímu příběhu jednoho z největších světových atletů všech dob, čtyřnásobného olympijského vítěze, 
Emila Zátopka. Příběh o vítězstvích v lásce i ve sportu, k nimž je třeba především velké srdce. 
vstupné: 130 Kč   

 


