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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 
 

 

ZMĚNA PROGRAMU – ČERVEN 2012 
čtvrtek  28. 6.   18.00 – 22.00  amfiteátr DK (v případě nepříznivého počasí velký sál DK) 

MILEVSKÉ LÉTO – ZAHÁJENÍ 
MYSKY & Y? 
Zahajovací koncert v rámci série letních koncertů amatérských hudebních kapel v amfiteátru DK Milevsko. 
Pořadatelem akce je Milevský kraj, o.p.s. a hlavním partnerem akce DK Milevsko. 
pátek  29. 6.   19.00 – 02.00  velký sál DK  

DJ BATTLE PARTY           vstupné: 49,- Kč 
DJ PIETRO & DJ JAY KEE VS. DJ LÜBKE & DJ KRTEK  
První DJ´s klání v Milevsku. Vystoupí taneční skupina EFK. Moderuje Dárt. Start prázdni v tanečním stylu… 
   
   

ČERVENEC 2012 

úterý   3. 7.  21.00   amfiteátr DK  

LETNÍ KINO: AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ        vstupné: zdarma 

Rodinný / Komedie / Hudební / Fantasy / ČR / 80 min. 
Hrdiny veselé dětské hudební komedie jsou chlapci a děvčata, kteří vytáhnou do boje proti některým 
dospělým ze své obce, když chtějí proměnit starý hrad v zemědělský objekt. Za vydatné pomoci duchů, rytíře 
Viléma Brtníka z Brtníku a jeho dcerky Leontýnky - obývajících zchátralý objekt, a mnoha trpaslíků, které rytíř 
přivolal, se jim podaří dosáhnout cíle - hrad je opraven a předán do péče dětí. Z Leontýnky, která si stěžuje na 
osud nesmrtelných bytostí, se díky kopretině darované Dlouhým Jendou z lásky stane normální dívka... 
Pořadatelem akce je Milevský kraj, o.p.s. a hlavním partnerem akce DK Milevsko. V případě nepříznivého 
počasí se projekce přesouvají na následující den nebo do velkého sálu DK – sledujte www.dkmilevsko.cz. 

čtvrtek  5. 7.   18.00 – 22.00  amfiteátr DK (v případě nepříznivého počasí velký sál DK) 

MILEVSKÉ LÉTO: ESCAPE TO THE JUNGLE & RANCH HAND   vstupné: zdarma 
Série letních koncertů v amfiteátru DK Milevsko.  
Pořadatelem akce je Milevský kraj, o.p.s. a hlavním partnerem akce DK Milevsko. 
úterý  10. 7.   21.00   amfiteátr DK 

LETNÍ KINO: ROMÁN PRO MUŽE       vstupné: zdarma 

Komedie / Drama / ČR / 95 min. 
Román pro muže vypráví příběh tří sourozenců – Cyrila, Bruna a Anety. Pevné pouto, které se mezi nimi 
utvořilo po tragické smrti rodičů, kdy starost o výchovu mladšího bratra a sestry převzal výrazně starší Cyril, 
prochází zvláštní zkouškou. Sourozenci odjíždějí na tradiční výlet do hor, v zádech se stínem neodvratně se 
blížící Brunovy smrti. Výlet, který má být jakousi cestou posledních splněných přání – včetně tajných 
erotických fantazií, se však mění v tragikomickou konfrontaci základních hodnot a životních postojů. 
Pořadatelem akce je Milevský kraj, o.p.s. a hlavním partnerem akce DK Milevsko. V případě nepříznivého 
počasí se projekce přesouvají na následující den nebo do velkého sálu DK – sledujte www.dkmilevsko.cz. 
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středa  11. 7.   09.00   výuková učebna   vstupné: 10,- Kč 

PRÁZDNINOVÁ DÍLNA PRO DĚTI – ZDOBÍME TRIČKA 
Přineste s sebou: tmavé tričko. 

středa   11. 7.   14.00 – 17.00  učebna 2 

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA ČR 
Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny. 

středa   11. 7.   18.30   amfiteátr DK (v případě nepříznivého počasí velký sál DK) 

STREETS OF AFRICA – IYASA ZIMBABWE      vstupné: 20,- Kč 
Desáté jubilejní turné  -  Europe Tour 2012  
Devítičlená africká skupina studentů umělecké školy v Bulawayo 
v Zimbabwe přijíždí po obrovském úspěchu v minulých letech na své 
jubilejní desáté turné do Evropy (Rakousko, Černá Hora a ČR) . 
Přiváží opět představení plná písní, tanců rytmů a scén inspirovaných 
africkou lidovou kulturou, která Vás uchvátí svým spádem, provedením a 
svou bezprostředností. Představení Streets of Africa  spojuje svět tradiční 
africké lidové hudební a taneční kultury se současným životem na africké vesnici , ale i ve větších městech. 
Svou návštěvou některého z pořadů skupiny IYASA podpoříte rozvoj umělecké školy v Bulawayu a umožníte 
vzdělání v tomto oboru několika africkým dětem. 
Host večera: X–tet Jindřichův Hradec (vokální soubor). 

čtvrtek  12. 7.   18.00 – 22.00  amfiteátr DK (v případě nepříznivého počasí velký sál DK) 

MILEVSKÉ LÉTO: ABSOLUTNÍ VŠECHNO & PAPA JOE    vstupné: zdarma 
Série letních koncertů v amfiteátru DK Milevsko. 
Pořadatelem akce je Milevský kraj, o.p.s. a hlavním partnerem akce DK Milevsko. 
neděle  15. 7.   18.00 – 22.00  velký sál DK    vstupné: 50,- Kč 

TANEČNÍ PODVEČER – PRÁZDNINOVÉ SETKÁNÍ 
Seniorské taneční podvečery. Hraje: DUO Escalona. 
Pořádají: Dům kultury Milevsko a Sociální služby Města Milevska. 
Rezervace a předprodej vstupenek v kanceláři DK Milevsko, tel. 383 809 200 nebo přímo na místě před akcí. 

úterý   17. 7.   21.00   amfiteátr DK 

LETNÍ KINO: VRAŤ SE DO HROBU       vstupné: zdarma 
Komedie / ČR / 96 min. 
Víťa Jakoubek už překročil třicítku, pracuje jako špatně placený sociolog a žije jako spořádaný manžel a 
každodenními povinnostmi unavený otec dvou dětí. V sociologickém ústavu se podílí na výzkumu postojů 
středoškolské mládeže. Aby cílovou skupinu lépe pochopil, vydává se za studenta a denně usedá do 
gymnaziálních lavic. Náhle jako by se vrátil zpátky v čase, cítí se opět mladý a bezstarostný, vidí před sebou 
spoustu příslibů. Skutečný život se ale ošálit nedá a brzy se přihlásí o svá práva a povinosti...   
Pořadatelem akce je Milevský kraj, o.p.s. a hlavním partnerem akce DK Milevsko. V případě nepříznivého 
počasí se projekce přesouvají na následující den nebo do velkého sálu DK – sledujte www.dkmilevsko.cz. 

čtvrtek – neděle 19. – 22. 7.     park Bažantnice/Přeštěnice/DK Milevsko 

OPEN AIR MUSIC FEST PŘEŠTĚNICE 
 

www.prestenice.cz 
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úterý   24. 7.   21.00   amfiteátr DK  

LETNÍ KINO: LIDICE         vstupné: zdarma 
Příběh Lidic je příběhem obyčejných lidí, kteří se absurdní shodou náhod připletli do cesty dějinám. Podle 
scénáře Zdeňka Mahlera nabízí pohled na tragický osud Lidic za 2. světové války z neobvyklé perspektivy. 
Přibližuje osudy obyvatel Lidic skrz mezilidské vztahy, a to zejména lásku, která stojí na začátku celého 
příběhu. Jde o velkofilm plný emocí, který poukazuje na to, jak zdánlivé maličkosti mohou změnit chod dějin a 
způsobit tragédii. Rok 1942 – německá propaganda úzkostlivě tají genocidu páchanou na civilním 
obyvatelstvu. Po atentátu na druhého muže třetí říše Reinharda Heydricha však udělá výjimku. Po vypálení 
malé české vesnice Lidice vše vyhlásí do světa. Jako záminka k vypálení obce stačí jeden milostný dopis. 
Výpravný velkofilm Lidice je natočen podle skutečné události. 
Pořadatelem akce je Milevský kraj, o.p.s. a hlavním partnerem akce DK Milevsko. V případě nepříznivého 
počasí se projekce přesouvají na následující den nebo do velkého sálu DK – sledujte www.dkmilevsko.cz. 

čtvrtek  26. 7.   18.00 – 22.00  amfiteátr DK (v případě nepříznivého počasí velký sál DK) 

MILEVSKÉ LÉTO: PARADOXY & DESORT      vstupné: zdarma 
Série letních koncertů v amfiteátru DK Milevsko. 
Pořadatelem akce je Milevský kraj, o.p.s. a hlavním partnerem akce DK Milevsko. 
úterý   31. 7.  21.00    amfiteátr DK  

LETNÍ KINO: ČERTOVA NEVĚSTA       vstupné: zdarma 
Pohádka / ČR / 101 min. 
V království, kde král jezdí jen na lovy, prosí netrpělivá královna svatou Kryšpínu o miminko. Když jí dojde 
trpělivost, obrátí se na čerta, žijícího nedaleko ve starém rozpadlém mlýně a královně se zakrátko narodí 
holčička. Malá princezna vyrůstá po boku Štěpána, který je synem královniny komorné a časem se do sebe 
zamilují. Když vyjde najevo, že královna podepsala smlouvu s čertem a princezna se má stát v den svých 
osmnáctých narozenin Luciperovou nevěstou, uspořádá král ples, kde se má Štěpánka zasnoubit s princem z 
jiné země a tak uniknout svému osudu. Jedním z nápadníků je i Luciper, kterého však Štěpánka odmítne. Ten ji 
zakleje do přízraku, zjevujícího se pak každou noc na terasách zámku. Štěpán se ji rozhodne vysvobodit a pustí 
se do boje proti peklu.  
Pořadatelem akce je Milevský kraj, o.p.s. a hlavním partnerem akce DK Milevsko. V případě nepříznivého 
počasí se projekce přesouvají na následující den nebo do velkého sálu DK – sledujte www.dkmilevsko.cz. 

  

PŘIPRAVUJEME NA ZÁŘÍ 
středa   26. 9.   19.00   velký sál DK    vstupné: 295,- a 320,- Kč 

SOUHVĚZDÍ JISKER 
HONZA A FRANTIŠEK NEDVĚDOVI S KAPELOU 
Bratři Nedvědi patří k nejznámějším interpretům naší folkové 
scény, jejich tvorbu znají všechny generace i vyznavači různých 
hudebních stylů. Koncertní program je tvořen směsicí nových a 
nově zaranžovaných skladeb a samozřejmě doplněn 
nejznámějšími hity jako jsou Valčíček, Stánky, Frankie Dlouhán, 
Kamarád apod. František zahraje své „nejkrásnější“ jako je: 
Kočovní herci, Proužek, Devatenáct, Zvon. Pak zahraje Honza své 
nejznámější a na konec uslyšíte oba bratry zase spolu: Slunovrat, 
Skládanka. Jižní Kříž… 
Rezervace a předprodej vstupenek na www.milevskem.cz a v kanceláři DK Milevsko, tel. 383 809 200. Cena 
vstupenky v předprodeji je 295,- Kč, na místě před akcí 320,- Kč. 

http://www.milevskem.cz/
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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 

čtvrtek  5. 7.  18.00         

VERNISÁŽ VÝSTAVY - MRAK VE TVARU KRYCHLE 
Vystavují: Markéta Souhradová, Markéta Černá, Blanka Kirchner, Margareta Turčínová, Jana Jahodová, 
Alžběta Kočvarová. 

sobota  7. 7.  09.00 – 11.00       vstupné: 10,- Kč 

VÝSTAVA – MRAK VE TVARU KRYCHLE 
Prodejní výstava obrazů, fotografií  a instalací.  Vystavují: Markéta Souhradová, Markéta Černá, Blanka 
Kirchner, Margareta Turčínová, Jana Jahodová, Alžběta Kočvarová. 
Výstava potrvá do 28. 7. 
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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 

 
neděle 1., pondělí 2.      20.00      108 min. 

NĚŽNOST 
Francie - Romantická komedie - Zvláštní pár se vydává na cestu, která vyvolá nejrůznější otázky a nepřátelství 
v práci. Hrají: Audrey Tautou a Francois Damiens a další. 

vstupné: 100,- Kč 

úterý 3., středa 4.     20.00      83 min. 

PIRAŇA 3DD 
USA – Horor -Thriller – Komedie - Dravé ryby se dostanou do nově otevřeného vodního parku, plného 
krásných holek a svalovců. 

do 15 let nepřístupný, vstupné: 130,- Kč 

čtvrtek 5., pátek 6., sobota 7.    20.00      113 min. 

LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL 
ČR - Opakování nové komedie režisérky Marie Poledňákové. 

vstupné: 80,- Kč 

neděle 8., pondělí 9.      20.00      108 min. 

KONFIDENT 
Slovensko – ČR – Polsko - Dramatická komedie - Z radioamatera se stává profesionální technický pracovník 
odposlechů, který jednoho dne zjistí, že odposlouchávají i jeho. Hlavní role: Jiří Mádl. 

do 12 let nepřístupný, vstupné: 100,- Kč 

úterý 10., středa 11.      20.00      97 min. 

PAŘMENI 
Austrálie – Anglie - Komedie o ženichovi a třech svědcích, kteří se vydají na cestu australským vnitrozemím. 

vstupné: 90,- Kč 

čtvrtek 12., pátek13.     20.00      93 min. 

IRON SKY 
Finsko – Německo – Austrálie - Akční sci-fi komedie - Gigantická vesmírná pevnost vybudovaná nacisty a 
ovládaná Führerem. 

vstupné: 90,- Kč 

sobota 14., neděle 15.     20.00      100 min. 

POLSKI FILM 
ČR – Polsko - Čtveřice populárních herců –Tomáš Matonoha, Pavel Liška, Josef Polášek a Marek Daniel se 
rozhodla natočit vzpomínky na bezstarostná léta studií s humorným náhledem Jana Budaře. 

vstupné: 80,- Kč 

pondělí 16., úterý 17.     20.00     110 min. 

BEZ KALHOT 
USA - Komedie, která otevírá dveře do světa mužských striptérů. 

do 12 let nepřístupný, vstupné: 90,- Kč 
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středa 18., čtvrtek 19.    17.30     94 min. 

DOBA LEDOVÁ 4 - ZEMĚ V POHYBU     3D 
USA - Opakování nádherné animované komedie. 

vstupné: 140,- Kč 

pátek 20., sobota 21., neděle 22.    20.00      104 min. 

MUŽI V ČERNÉM 3       3D 
USA - Opakování úspěšných černých mužů, opět ve 3D. 

vstupné: 130,- Kč 

pondělí 23., úterý 24.     20.00     134 min. 

FAUST 
Rusko – Drama – fantasy - Příběh inspirovaný Goetheovým mýthem o zaprodání duše ďáblovy. 

do 12 let nepřístupný, vstupné: 80,- Kč 

středa 25., čtvrtek 26.    20.00 

ABRAHAM LINCOLN: LOVEC UPÍRŮ  
USA – Fantasy – horor - Lincoln přísahal, že pomstí smrt matky a vyhlásil všem upírům na světě vendetu. 

do 15 let nepřístupný, vstupné: 150,- Kč 

pátek 27.       17.30 a 20.00     73 min. 

TOMORROW WILL BE BETTER - FMX MOVIE 
ČR - Leden 2010 a Libor Podmol přijíždí do USA, od legendárního freeride jezdce kupuje motorku a začíná boj 
o titul mistra světa ve Freestyle motokrosu. 

vstupné: 70,- Kč 

sobota 28., neděle 29., pondělí 30.    20.00     137 min. 

THE AMAZING SPIDER – MAN      3D 
USA – Akčně - dobrodružné sci-fi - Středoškolák Garfield pátrá po své minulosti a objeví tajemný kufřík,  který 
patřil jeho otci.   

vstupné: 155,- Kč 

Předpoklad na srpen: Andělský podíl; Do Říma s láskou; Borneův odkaz; Poslední výkřik; Temný rytíř povstal; 
Meteora; Můj otec je šílenec; Rock of Agens; Nevěrníci; Cosmopolis; Total Recall; Červená světla; Sousedská 
hlídka; Rebelka; Svatá čtveřice. 
                       
 
 
 

 

 

 

 

 


