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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 středy 31. 8. 

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

1. 7.   pátek  09.00   výuková učebna    vstupné: 10,- Kč 

PRÁZDNINOVÁ DÍLNA PRO DĚTI 
Přijďte si ozdobit tričko na prázdniny, vyrobit berušku a veselé letní sluníčko. 
S sebou: bílé bavlněné tričko. 

5. 7.   úterý  21.00   amfiteátr DK (v případě nepříznivého počasí velký sál DK) 

LETNÍ KINO: SHREK         vstupné: ZDARMA 
Animovaný / Dobrodružný / Rodinný / Komedie / USA / 2001 / 90 min 
Shrek, zelený obr s tykadly mimozemšťanů, žije sice docela sám, ale šťastně ve svém domku na samotě u lesa 
až do chvíle, kdy je doslova přepaden nekonečným zástupem známých i méně známých pohádkových 
postaviček, které byly vyhoštěny z království nevzhledného a zakyslého Lorda Farquaada. Ve snaze zjednat 
pořádek a hlavně vrátit klid do svého příbytku Shrek Farquaadovi slíbí, že vysvobodí ze zajetí obávaného draka 
krásnou princeznu Fionu a přivede mu ji, aby se stala jeho ženou. S pomocí mazaného oslíka, ochotného pro 
Shreka udělat cokoli, jen ne zmlknout aspoň na okamžik, obr svůj slib splní, jenže pak se to nějak podivně 
zamotá, zaplete a zkomplikuje, takže je všechno nakonec úplně a docela jinak. 
Začátek projekce vždy po setmění. Akce se koná pod záštitou starosty města Milevska Bc. Zdeňka Herouta. 

12. 7.   úterý  21.00   amfiteátr DK (v případě nepříznivého počasí velký sál DK) 

LETNÍ KINO: BOBULE          vstupné: ZDARMA  
Komedie / Česko / 2007 / 90 min 
Letní komedie, která nás zavede na moravské vinice, je příběhem dvou kamarádů Honzy a Jirky. Honza 
(Kryštof Hádek) je typický městský floutek. Jeho kámoš Jirka (Lukáš Langmajer) je podvodníček, který moc 
rozumu nepobral, ale má jednu skvělou vlastnost. Umí geniálně oblbnout ženský. Právě toho oba využívají při 
svých podvodech. Kšeftují s byty, auty a vůbec se vším, co se právě namane. Jednoho dne se Honza dozví, že 
jeho moravský děda, kterého dlouho neviděl, je vážně nemocný. Tato zpráva vytrhne Honzu ze zajetých kolejí 
a rozhodne se splnit dědovi jeho životní sen. Zajistí mu dovolenou snů a aniž to tuší, splní si tím i svůj sen.  
Začátek projekce vždy po setmění. Akce se koná pod záštitou starosty města Milevska Bc. Zdeňka Herouta. 

13. 7.   středa  14.00 – 17.00  učebna č. 2 

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA ČR 
14. 7.   čtvrtek  18.00 – 22.00  amfiteátr DK (v případě nepříznivého počasí velký sál DK) 

MILEVSKÉ LÉTO: HODNĚ PODNĚ & MYSKY 
Série letních koncertů v amfiteátru DK Milevsko. 

17. 7.   neděle  18.00 – 22.00  velký sál DK     vstupné: 50,- Kč 

SENIORSKÉ PODVEČERY – LETNÍ TANEČNÍ SETKÁNÍ 
Seniorské taneční podvečery. K tanci a poslechu hraje Písecká čtyřka. Pořádají: Dům kultury a Sociální služby 
Města Milevska. Předprodej vstupenek v kanceláři DK, tel. 383 809 200 nebo na místě v den konání akce. 
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19. 7.   úterý  21.00   amfiteátr DK (v případě nepříznivého počasí velký sál DK) 

LETNÍ KINO: 2BOBULE         vstupné: ZDARMA 

Komedie / Romantický / Česko / 2009 / 94 min 
2Bobule jsou volným pokračováním úspěšné filmové komedie Bobule, kterou vidělo v kinech přes 360 000 
diváků a která se stala jedním z nejúspěšnějších filmů roku 2008. Opět budeme sledovat eskapády dvojice 
kamarádů Honzy (Kryštof Hádek) a Jirky (Lukáš Langmajer). Jirka se zaplete s mladou krásnou dívkou, jejíž otec 
(Jiří Krampol) má ovšem o nápadnících své dcery úplně jiné představy... a Jirka raději prchá za kamarádem 
Honzou na jižní Moravu. Honza zatím žije s Klárou (Tereza Voříšková) na dědečkově vinařství, a jakožto vinař 
začátečník se pouští do vrcholného umění slámového vína. Nejen, že čelí neúspěchům, ale po nečekaném 
příchodu kumpána Jirky se jeho život obrátí naruby. Jirkova slabost pro ženy se totiž doslova zvrhla v zápas 
o život. 
Začátek projekce vždy po setmění. Akce se koná pod záštitou starosty města Milevska Bc. Zdeňka Herouta. 

21. 7.  čtvrtek  18.00 – 22.00  amfiteátr DK (v případě nepříznivého počasí velký sál DK) 

MILEVSKÉ LÉTO: YEMI DESET & MUNCHIES 
Série letních koncertů v amfiteátru DK Milevsko. 

26. 7.   úterý  21.00   amfiteátr DK (v případě nepříznivého počasí velký sál DK) 

LETNÍ KINO: APOCALYPTO        vstupné: ZDARMA 
Drama / Dobrodružný / Historický / Akční / USA / 2006 / 133 min 
Velkolepý projekt Mela Gibsona vypráví o starobylé říši Mayů a jejím zániku. Původ této kultury, její moudrý 
život a náhlá destrukce, je dosud opředena mnohými tajemstvími. Jde o vůbec první filmové zpracování této 
neobjasněné záhady. Hlavní hrdina Jaguáří tlapa se vydává na zběsilý útěk ze zajetí, aby zachránil nejen svůj 
život, ale i milovanou rodinu... Uznávaný, přesto nebo právě proto aférami obklopený, světoznámý režisér, 
scenárista, herec a producent v jedné osobě Mel Gibson při natáčení Apocalypta opět riskoval. Pro zvýšení 
autenticity se po celý film mluví neznámou řečí, původním mayským jazykem Yucatec, podobně jako v 
Umučení Krista.  
Začátek projekce vždy po setmění. Akce se koná pod záštitou starosty města Milevska Bc. Zdeňka Herouta. 

27. 7.   středa   19.00 – 21.00  amfiteátr DK (v případě nepříznivého počasí velký sál DK) 

JUMPING DRUMS  - BUBENICKÁ SHOW  vstupné: ZDARMA 

Naše hudba je symbiózou rytmů a melodií všech světových kontinentů. Tvorbu Jumping Drums inspiruje sám 
život v jeho plné kráse relativity dobra a zla. Vnímejte naši hudbu nejen ušima, ale celým tělem. Nechte ji 
promlouvat k vašim duším. Nechte ji burcovat vaše spící vědomí. Poslouchejte a nechávejte se strhnout 
proudem její energie. Jumping Drums jsou tu, aby zabouchali na vrata vašich ulit tak, že je sami zatoužíte 
rozbít, nadechnout se a ... ostatní je již na vás. Vítejte v našem světě JUMPING DRUMS. 
Bližší informace na plakátech, v červencovém vydání Milevského zpravodaje a na www.milevskem.cz. 

28. 7.   čtvrtek  18.00 – 22.00  amfiteátr DK (v případě nepříznivého počasí velký sál DK) 

MILEVSKÉ LÉTO: TRASH/CRASH & DESPAIRES 
Série letních koncertů v amfiteátru DK Milevsko. 
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PŘIPRAVUJEME: 
24. 9.  sobota  19.30     velký sál   vstupné: předprodej 180,- Kč,   

ZE DVOU SE TO LÉPE TÁHNE       na místě 200,- Kč 

ZDENĚK IZER A ŠÁRKA VAŇKOVÁ 
Zábavný pořad, ve kterém se diváci budou moci opět setkat s jedinečným a nezaměnitelným humorem Zdeňka Izera. 

Jako vždy přijdou na řadu oblíbené parodie televizních pořadů, zábavných soutěží a imitování celé řady 
populárních českých i zahraničních zpěváků a zpěvaček, vystoupení je opět obohacené nejrůznějšími 
zábavnými kostýmy a převleky. Partnerkou Zdeňka Izera v novém programu bude tentokrát skvělá zpěvačka 
Šárka Vaňková. Předprodej vstupenek v kanceláři DK Milevsko, tel. 383 809 200 a na www.milevskem.cz. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 
9. 7.   sobota  17.00         

VERNISÁŽ VÝSTAVY MEZI STROMY – EX POSITION V GALERII M 
12. 7. – 29. 7.           vstupné: 10,- Kč 

VÝSTAVA MEZI STROMY – EX POSITION V GALERII M 
Prodejní výstava obrazů, grafiky, fotografií, soch, šperků, plastik… 
Vystavují: Petra Bolková, Vladimír Brůžek, Adéla Gürtnerová, Miguel Banga, Dab, Iva Nováková, Jaroslava 
Matoušková, Marek Herout, Zdeněk Holub, Pavel Herbert, Veronika Kovářová, Miroko Maroko, Pavel Máša, 
Radek Poulíček, Markéta Souhradová, Pavla Šimečková, Josef Šindelář, Eva Šťastná, Dana Tučková a Daniel 
Říha. 
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KINO BIOS eM – ul. 5. května 117 
Provozní doba pokladny: 30 minut před začátkem představení.  

Předprodej vstupenek je týden předem, rezervované vstupenky musí být vyzvednuty nejpozději 15 min. před začátkem představení, 
poté jsou bez náhrady vráceny zpět do prodeje. Na všechna večerní představení vstup pouze pro osoby starší 15ti let.  

tel.: 382 521 216, kino@dkmilevsko.cz 

 

Všechna představení v tomto měsíci jsou promítána v digitální kvalitě! 
 

pátek 1., sobota 2.     20.00    95 min. 

ZBYTEČNÁ KRUTOST 
Čína - Film je postaven na filmu bratří Coenů a zasazen do pouštního hostince starověké Číny. 

do 18 let nepřístupný, vstupné: 75,- Kč 

neděle 3., pondělí 4., úterý 5.   17.30 a 20.00    137 min. 

PIRÁTI Z KARIBIKU: NA VLNÁCH PODIVNA    3D 
USA – Opakování úspěšného filmu s Johnny Deppem. 

vstupné: 130,- Kč 

středa 6., čtvrtek 7.     17.30     102 min. 

PRINC A PRUĎAS 
USA – Dobrodružná komedie o lenivém princi a jeho udatném bratrovi. Hrají: Zooey Deschanel, Natalie 
Portman, James Franco a další. 

do 12 let nepřístupný, vstupné: 80,- Kč 

pátek 8., sobota 9.     20.00     102 min. 

ZVUK HLUKU 
Francie - Švédsko – Hudebně – kriminální komedie – Policajt, který nemá hudební nadání a trpí odporem 
k hudbě, je na stopě hudebníkům, kteří se rozhodli ovládnout veřejný prostor hudbou. 

do 15 let nepřístupný, vstupné: 75,- Kč 

neděle 10., pondělí 11.    20.00     131 min. 

X - MEN: PRVNÍ TŘÍDA 
USA – Akční sci-fi. Válka mezi profesorem X a Bratrstvem začíná. 

vstupné: 80,- Kč 

úterý 12., středa 13.     20.00     120 min. 

MOZARTOVA SESTRA 
Francie - Génius nebyl jen jeden - život zpěvačky, cembalistky a houslistky Nannerl - o pět let starší sestry 
Wolfganga. 

do 12 let nepřístupný, vstupné: 75,- Kč 

čtvrtek 14. až pondělí 18.    17.30     150 min. 

HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI – ČÁST 2     3D 
Anglie - USA – V druhé části sedmého dílu se Harry pokouší zabít Lorda Voldemorta. 

vstupné: 130,- Kč 

úterý 19., středa 20.      17.30      134 min.                                                

TRANSFORMERS 3               3D 

USA – Akční sci-fi – Třetí díl dobrodružství ze světa robotů. 
vstupné: 130,- Kč 
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pátek 22., sobota 23.     20.00     111 min. 

HANNA 
Anglie – USA – Německo - Mladá dívka je vychovávaná svým otcem ve finské divočině na vytrvalost, sílu a 
znalosti vycvičeného vojáka. Její život se nepodobá teenagerům, ale k přelomovému bodu dojde ve chvíli, 
kdy… 

vstupné: 90,- Kč 

neděle 24., pondělí 25.    17.30     80 min. 

MÉĎA BÉĎA              3D 
USA – Opakování krásné rodinné animované a hrané komedie o chytrém medvědovi. 

vstupné: 70,- Kč 

úterý 26., středa 27.     20.00     100 min. 

PAŘBA V BANGKOKU 
USA – Komedie, ve které poklidná pozdní snídaně přechází… 

do 12 let nepřístupný,  vstupné: 80,- Kč 

pátek 29., sobota 30., neděle 31.   17.30     101 min. 

ČERTOVA NEVĚSTA 
ČR – Opakování poslední pohádky Zdeňka Trošky. 

vstupné: 80,- Kč 

pátek 29., sobota 30., neděle 31.   20.00     126 min. 

LIDICE 
ČR – Opakování filmu o příběhu Lidic. 

do 12 let nepřístupný, vstupné: 70,- Kč 

Předpoklad na srpen: Ženy sobě, Auta 2, Jana Eyrová, Captain America, Zrození planety opic, Kovbojové a 
vetřelci, Šmoulové. 
 

 

 

 

 

 

 

 


