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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 

úterý 1. 7.    21.00   amfiteátr DK            vstupné: zdarma 

LETNÍ KINO 2014 – MADAGASKAR 3 
Rafinovaným tučňákům se s pomocí hrubé šimpanzí síly podařilo opravit letadlo, ve kterém naši hrdinové 
havarovali během přeletu z Madagaskaru do Afriky, a vyrazili si užívat do kasina v Monte Carlu. Lva Alexe, 
hrošici Glorii, zebru Martyho a žirafáka Melmana ale na palubu nevzali, což čtveřici donutí doplavat za nimi 
po svých Středozemním mořem. Tučňáky nutně potřebují, protože bez nich nemají šanci vrátit se domů. 
Zjevení divokých, i když přátelských šelem v epicentru evropské zábavy pochopitelně vyvolá rozruch, který 
dostane za úkol zkrotit kapitánka Chantal Dubios. V Africe se schovali celkem snadno, na civilizovaném 
světadíle jim poskytne jediné maskování kočovný cirkus, který se po evropské šňůře chystá i do New Yorku. 
Projekt byl podpořen z grantového programu Města Milevska „Kultura 2014“. 

čtvrtek 3. 7.    18.00 – 22.00  amfiteátr DK            vstupné: zdarma 

MILEVSKÉ LÉTO 2014 – THE NEEDS (MILEVSKO) & PAPAJOE (PRAHA) 
Série letních koncertů v amfiteátru DK Milevsko (v případě nepříznivého počasí ve velkém sále DK Milevsko). 
Projekt byl podpořen z grantového programu Města Milevska „Kultura 2014“. 

úterý 8. 7.    13.00 – 16.00  učebna 1 

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA ČR 
Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny. 

úterý 8. 7.    21.00   amfiteátr DK            vstupné: zdarma 

LETNÍ KINO 2014 – ROMÁN PRO MUŽE 
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. 
Projekt byl podpořen z grantového programu Města Milevska „Kultura 2014“. 

čtvrtek 10. 7.    18.00 – 22.00  amfiteátr DK            vstupné: zdarma 

MILEVSKÉ LÉTO 2014 – ŽLUTÝ FAJALKY (BECHYNĚ) & FANTOM (MILEVSKO) 
+ taneční skupina EFK + výstava obrazů od Seymur Parker (Milevsko) 
Série letních koncertů v amfiteátru DK Milevsko (v případě nepříznivého počasí ve velkém sále DK Milevsko). 
Projekt byl podpořen z grantového programu Města Milevska „Kultura 2014“. 

úterý 15. 7.    21.00   amfiteátr DK            vstupné: zdarma 

LETNÍ KINO 2014 – REVIVAL 
Smoke, to byli čestí Rokliny Stones. Za nejasných okolností se ale v roce 1972 rozpadli a každý ze čtyř 
bývalých muzikantů se s údělem rockera ve výslužbě vyrovnal po svém. Každý z nich má teď za sebou svůj 
život a svůj vlastní příběh. A taky jejich pohnutky k oživení kapely Smoke jsou různé – peníze, touha po 
ztracené slávě, touha pomoci kamarádovi, anebo se ještě jednou pořádně odvázat. Jejich světy se potkávají a 
oni si začínají užívat hudby, kamarádství a života na pódiu i za ním. Nejen členy kapely, i všechny okolo 
ovšem čeká spousta zábavy a často velmi překvapivých a komických situací. A také se konečně podaří 
rozluštit jedno velké tajemství – proč se vlastně skupina rozpadla… 
Projekt byl podpořen z grantového programu Města Milevska „Kultura 2014“. 
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středa 16. 7.    09.00   výuková učebna                vstupné: 10 Kč 

PRÁZDNINOVÁ DÍLNA PRO DĚTI A RODIČE – MALUJEME NA TRIČKA 
Zveme všechny, kteří si chtějí vlastnoručně namalovat svoje tričko. S sebou bílé nebo světlé tričko. 

středa 16. 7.   19.00 – 20.00  hudební 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 

čtvrtek 17. 7.    18.00 – 22.00  amfiteátr DK            vstupné: zdarma 

MILEVSKÉ LÉTO 2014 – WHEN IT RAINS (STRAKONICE) & BAGS (STRAKONICE) 
+ výstava obrazů od Seymur Parker (Milevsko) 
Série letních koncertů v amfiteátru DK Milevsko (v případě nepříznivého počasí ve velkém sále DK Milevsko). 
Projekt byl podpořen z grantového programu Města Milevska „Kultura 2014“. 

úterý 22. 7.    21.00   amfiteátr DK            vstupné: zdarma 

LETNÍ KINO 2014 – SLUNCE SENO A PÁR FACEK 
Druhé zastavení v jihočeských Hošticích. Osud Konopníků a Škopků, vztahy mezi těhotnou Blaženou a 
Vencou, kolem kterého zhrzená Milada z hospody rozšíří fámy. Vzniká skandál a hotová bitva mezi rodinami. 
Ve stejném duchu probíhá i vztah mezi živočichářem Béďou a účetní JZD Evičkou… 
Projekt byl podpořen z grantového programu Města Milevska „Kultura 2014“. 

čtvrtek 24. 7.    18.00 – 22.00  amfiteátr DK            vstupné: zdarma 

MILEVSKÉ LÉTO 2014 – MANTA (CHYŠKY) & PARADOXY (CHYŠKY) 
Série letních koncertů v amfiteátru DK Milevsko (v případě nepříznivého počasí ve velkém sále DK Milevsko). 
Projekt byl podpořen z grantového programu Města Milevska „Kultura 2014“. 

úterý 29. 7.    21.00   amfiteátr DK            vstupné: zdarma 

LETNÍ KINO 2014 – PÁNSKÁ JÍZDA  
Otec Viktor (Martin Dejdar), velice schopný a úspěšný ve své profesi, a jeho syn Petr (Vladimír Škultéty), 
neméně úspěšný a nadějný student, se náhle ocitnou v nečekané situaci – po smrti ženy a matky se tyto dva 
ukázkové příklady dokonalého muže a studenta musí vypořádat s takovou banální záležitostí, jakou je péče o 
domácnost. Jako schopní, inteligentní a úspěšní muži v tom pochopitelně nevidí žádný problém. Marně je 
zkušený soused Lupínek, zasloužilý dědeček (Josef Abrhám) se čtyřmi vnoučaty na krku, varuje a nabízí 
pomoc. Mužská ješitnost a pýcha jsou silnější. Díky tomu se tak postupně dostávají do vířu trapasů, 
problémů a katastrof, které postupně nahlodávají jejich sebevědomí a boří jejich pevné přesvědčení o vlastní 
dokonalosti. Ještě, že přijíždí na pomoc strýc Artur (Ondřej Vetchý).  
Projekt byl podpořen z grantového programu Města Milevska „Kultura 2014“. 

čtvrtek 31. 7.    18.00 – 22.00  amfiteátr DK            vstupné: zdarma 

MILEVSKÉ LÉTO 2014 – VO106 (BECHYNĚ) & SUTEREN (MILEVSKO) 
Série letních koncertů v amfiteátru DK Milevsko (v případě nepříznivého počasí ve velkém sále DK Milevsko). 
Projekt byl podpořen z grantového programu Města Milevska „Kultura 2014“. 
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Připravujeme: 
sobota 2. 8.    14.00   amfiteátr DK                 vstupné: 30 Kč 

MIKULÍNOVO PRÁZDNINOVÉ ODPOLEDNE 
Letní zábavné odpoledne pro děti – pohádka, zábavný pořad v podání Divadla Pinder, dílna pro 
děti, diskotéka. Nové kartičky na sezonu 2014/2015 pro sbírání razítek Mikulínů. Více informací 
na plakátech a www.dkmilevsko.cz. V případě nepříznivého počasí se akce přesune do velkého 
sálu DK. 

středa 6. 8.    19.30   areál milevského kláštera  
vstupné: předprodej 320 Kč, na místě 350 Kč 

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ - …VSTUPTE!!! 
Divadelní představení …Vstupte!!! je součástí 4. ročníku Hostínského 
divadelního léta.  
Hrají: Petr Nárožný, Ladislav Mrkvička, Jan Čenský, Libuše Švormová 
Agentura Harlekýn představuje komedii o nekončících patáliích dvou 
klaunů a jejich labutí píseň. Po letech se mají zase sejít a natočit pro televizi 
nejzdařilejší číslo. Staří páni se ale nemohou stále dohodnout, ačkoliv se 
v podstatě mají rádi, vzájemně se jen dráždí a vůbec není jisté, jak to 
s oběma tvrdohlavci dopadne. 
Předprodej vstupenek již nyní na www.dkmilevsko.cz. V případě deště 

bude akce přesunuta do velkého sálu DK Milevsko. 

sobota 11. 10.   19.30   velký sál     vstupné: 220 Kč 

 „FURTLUFTDURCH TOUR“ 
Nový zábavný program populárního baviče ZDEŇKA IZERA. Pořad, v kterém se diváci budou 
moci setkat s jedinečným a nezaměnitelným humorem Z. Izera. Jako vždy přijdou na řadu 
oblíbené zábavné scénky, parodie nejrůznějších televizních pořadů a imitování celé řady 
populárních českých i zahraničních zpěváků a zpěvaček. Vystoupení je opět obohacené 
nejrůznějšími zábavnými kostýmy a převleky. Partnerkou Z. Izera v novém programu bude 
opět zpěvačka a finalistka prvé řady Superstar Šárka Vaňková.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dkmilevsko.cz/
http://www.dkmilevsko.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 

úterý 1. 7.    17.00   

VERNISÁŽ VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ SKUPINY TERYFOTA SOKOLA PÍSEK 
od středy 2. 7.                       vstupné: 10 Kč 

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ SKUPINY TERYFOTA SOKOLA PÍSEK 
Výstava potrvá do pátku 25. července. 
 


